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 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 دانشکده بهداشت

 (Course plan) آموزشیالگوی برنامه دوره 

 آموزش بهداشت و ارتباطات
 

      9911شروع ترم: بهمن            عمومی رشته تحصیلی: بهداشت              2تعداد واحد:                       

 9011پایان ترم: تیر                 مقطع تحصیلی: کارشناسی              واحد: نظرینوع                       

    مدرس: گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، دکتر پریسا کسمایی                            
  

 ف کلی درس:اهدا

 مفاهیم و اصول آموزش بهداشتآشنایی دانشجویان با  

 نقش و اهمیت آموزش بهداشت در شرایط و مکانهای مختلف آشنایی دانشجویان با 

 توانمند نمودن دانشجویان جهت برنامه ریزی )از جمله ارزشیابی( و تهیه برنامه های آموزشی

 
 محتوای درس هر جلسه:

 

 فعالیت های دانشجو محتوا جلسه

مقدمه و آشنایی با محتوای درس،  شیوه های تدریس و  اول

  نحوه ارزشیابیجارب یادگیری، ت

  بهداشت آموزش فلسفه ومقدمات 

 مشارکت در بحث و گفتگو

 مشارکت در بحث و گفتگو بهداشت آموزش اهداف و اصول دوم

 سوم

 

 // آناساسی در  مفاهیم آموزش بهداشت و

 //   رفتار بهداشتی چهارم

** انواع برنامه های آموزش بهداشت، وظایف مربی  پنجم

آموزش بهداشت، طرز کار در بهداشت، مسائل و مشکالت 

  جوامع روستایی

 

 ارائه کنفرانس و مشارکت در بحث و گفتگو

 ** انواع و نظریه های یادگیری ششم

 

// 

 ** مشاوره هفتم

 

// 

 هدف** انواع  هشتم

 

// 

 بهداشت )نیاز سنجی(برنامه ریزی در آموزش  نهم

 

 مشارکت در بحث و گفتگو

 تژی ها(ابرنامه ریزی در آموزش بهداشت )اهداف و استر دهم

 

// 



 برنامه ریزی در آموزش بهداشت )فعالیت ها....... ارزشیابی( یازدهم

 

// 

 ** آموزش بهداشت و توسعه دوازدهم

 

 ارائه کنفرانس و مشارکت در بحث و گفتگو

تعاریف، عناصر، انواع ارتباط، چند نمونه از مدلهای **  سیزدهم

 ارتباطی

 

// 

)اثر پیام، چند  سیزدهمتوضیحات تکمیلی درس جلسه  چهاردهم

 نمونه از مدلهای ارتباطی(

 

 مشارکت در بحث و گفتگو

 تعریف و مفاهیم مرتبط با ارتقای سالمت پانزدهم

 

// 

 

 

 روشهای تدریس: 

 ، پرسش و پاسخ، استفاده از وسایل کمک آموزشیو ایفای نقش های دانشجویانسخنرانی مدرس، کنفرانس 

 

 وظایف دانشجو:

 درسمشارکت فعال و مستمر در جلسات  -1

 ارائه کنفرانسدر مشارکت فعال  -2

 

 نحوه ارزشیابی:

 نمره  9              ارائه کنفرانسنحوه  و پاسخدهی به سواالت شفاهی ، مشارکت دردر کالسحضور منظم و فعال  -9

 نمره 91                                                                                                           کتبیمتحان ا -2

 

 بر اساس جلسات آموزشی و کنفرانسهای مرتبط در کالس ارائه خواهد شد.  آموزشی منابع مختلف

 

          


