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1.   
 درس: معرفی

و ارتقاي سالمت و ابعاد مختلف رويكردها در سطح فرد،   شتااهميت عرصه محيط كار براي اجراي اقدامات آموزش بهددر اين درس فراگير با 

  ياهميت سالمت نيروي كار در ارتقا، ( در محيط كارHSEو ايمني )سالمت   يارتقا اهميت و اصول آموزش بهداشت و ،محيط، سازمان و جامعه

اجراي برنامه هاي اولويت دار در محيط ي و احرط، سالمت يهاي كاربردي آموزش بهداشت و ارتقا رويكردها، نظريه ها و مدل  ،سالمت جامعه

 مي شود. آشنا برنامه ريزي در محيط هاي كاري  وكار 

 دورهرح ط
ونیک    الکتر
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  کارگاه/دوره:/اهداف کلی درس    

لم و ايمن در  سا   ارتقاي رفتارهاي  سالمت و آموزش بهداشت به منظور  يدر طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي جامع ارتقا  نشجويانهدف اين درس توانمند سازي دا  

   كار مي باشد. محيط 

 کارگاه/دوره:/اصی درساهداف اختص   

 بخش نظری  اهداف اختصاصی    

  :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از   

  . را بيان نمايدسالمت  ياهميت و اصول آموزش بهداشت و ارتقا  ، تاريخچه ، تعاريف .1

 را شرح دهد  جامعهت م سال ياهميت سالمت نيروي كار در ارتقا .2

 را بيان نمايد  عوامل موثر بر سالمت كاركنان و محيط كار .3

 را شرح دهد  سالمت بر كارتاثيرات متقابل  .4

 را بيان نمايد  عوامل موفقيت اقدامات آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در محيط كار .5

 دهد ح ررا ش سالمت يهاي كاربردي آموزش بهداشت و ارتقا رويكردها، نظريه ها و مدل .6

تامين   ، سالمت جسماني, رواني و رفتاري, افزايش فعاليت جسماني، بهبود وضعيت تغذيه يطراحي و اجراي برنامه هاي اولويت دار در محيط كار شامل: ارتقا .7

 را توضيح دهد بيماري قلبي و عروقي، استرس ، محيط كار ايمن

 را شرح دهد  رگبز برنامه ريزي در محيط هاي كاري با اندازه هاي كوچک، متوسط و .8

 را توضيح دهد  سنجش نيازها بر اساس جمع آوري داده ها از محيط و نيروي انساني و ماهيت كار .9
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 را شرح دهد  و ارزيابي فرهنگ سازماني و محيط كار  شناخت .10

 را توضيح دهد  تنظيم و آماده سازي اهداف برنامه، مشاركت كنندگان ارزيابي تيم ها و .11

 را توضيح دهد  ازماني براساس شواهدحظات اجرايي و سياست هاي سمال پيش بيني, تامين منابع ,  .12

 هاي آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت در محيط كار را شرح دهد  برنامه اجرا و ارزشيابي .13

 د نمايرا معرفي   ارتقاء سالمت در محيط كار انجام شده در جهان و ايران برنامه جامع آموزش و 2حداقل  .14

 

   لیعم اهداف اختصاصی در بخش

   :دورهنتظار می رود در پایان ار ادستیدانشجو/ از 

 دانشجو ضمن مراجعه به یک محیط کار، فعالیت های زیر را انجام دهد:

    عات سالمت بر اساس شواهدوضعیت موجود و جمع آوری اطالبررسی  (1

   اولویت بندی مشکالت و انتخاب یک مشکل (2

 ئه گزارش در کالسراا وطراحی برنامه آموزش بهداشت و ارتقا سالمت  (3
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 1399-1400اول سال تحصیلی  نیمسال  -م درسی الکترونیکیویتق

بازه  عنوان جلسه 

 زمانی 

تاریخ   تاریخ شروع  نوع رسانه 

 پایان 

 همانروز 18/12/1399 چند رسانه ای روز  1 مقدمه  و معرفی درس         

 همانروز 18/12/1399 چند رسانه ای روز  1  .  را بيان نمايدسالمت   ياهميت و اصول آموزش بهداشت و ارتقا ، تاريخچه   ،تعاريف 1

 همانروز 25/12/1399 چند رسانه ای روز  1 را بيان نمايد   عوامل موثر بر سالمت كاركنان و محيط كارو   سالمت جامعه   ي اهميت سالمت نيروي كار در ارتقا 2

 همانروز 16/1/1400 چند رسانه ای روز  1 . را بيان نمايد  ر محيط كارش بهداشت و ارتقاي سالمت د موز آعوامل موفقيت اقدامات و   سالمت بر كار تاثيرات متقابل   3

 همانروز 23/1/1400 ی چند رسانه ا روز  1 را شرح دهد  سالمت  ي هاي كاربردي آموزش بهداشت و ارتقا  رويكردها، نظريه ها و مدل 4

سالمت جسماني, رواني و رفتاري, افزايش فعاليت   ير شامل: ارتقااطراحي و اجراي برنامه هاي اولويت دار در محيط ك 5

 را توضيح دهد   بيماري قلبي و عروقي،  استرس  ،تامين محيط كار ايمن  ، بهبود وضعيت تغذيه ،  جسماني

 همانروز 30/1/1400 ی رسانه ا  چند روز  1

 را شرح دهد  كاري با اندازه هاي كوچک، متوسط و بزرگبرنامه ريزي در محيط هاي   6
 وزهمانر 6/2/1400 ای چند رسانه روز  1

 را شرح دهد  و ارزيابي فرهنگ سازماني و محيط كار  شناخت 7
 وزهمانر 13/2/1400 ای چند رسانه روز  1

، مشاركت كنندگان  رزيابي تيم ها و ا،  سنجش نيازها بر اساس جمع آوري داده ها از محيط و نيروي انساني و ماهيت كار 8

 را توضيح دهد  آماده سازي اهداف برنامه  تنظيم و

 وزهمانر 20/2/1400 ای چند رسانه روز  1

هاي آموزش    برنامه   اجرا و ارزشيابي،  تامين منابع , مالحظات اجرايي و سياست هاي سازماني براساس شواهد ، پيش بيني 9

 بهداشت و ارتقاي سالمت در محيط كار را شرح دهد

 وزهمانر 27/2/1400 ای چند رسانه روز  1

 وزهمانر 3/3/1400 ای چند رسانه روز  1 دنمايرا معرفي     ارتقاء سالمت در محيط كار انجام شده در جهان و ايران  برنامه جامع آموزش و  2حداقل   10

 وزهمانر 10/3/1400 ای چند رسانه روز  1 دانشجويانتوسط  كارعملي  و ارائه گزارش   پرسش و پاسخ  11

طبق برنامه   ای چند رسانه روز  1 آزمون پايان ترم  12

 ی امتحان

 وزهمانر
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 نحوه تدریس:  

 انتخاب 

 ماژول ها 

 وظایف استاد  دگانکنن یف دانشجو/ شرکت وظا توضیح خیر بلی 

و انجام فعاليت هاي  مشاهده فيلم آموزشي  ي چند رسانه اي فايل ها  *  اصلي  محتوا و منابع

 عملي 

دانشجويان از  تواي آموزشي، پيگيري، تعامل با ارائه مح

 ام طريق برخورد با ارسال پي

يان از  تعامل با دانشجو  ارائه محتواي آموزشي، پيگيري، دهي شالعات منابع معرفمشاهده و مط منابع معرفي شده   *  اي مطالعه بيشتر منابع بر

 طريق برخورد با ارسال پيام  

   در صورت ضرورت   *  تاالر گفتگو

 رسي تكليف و ارائه بازخورد بر  به صورت تكليف   *  طرح سوال 

   ترم آزمون پايان    *  آزمون 

   در صورت ضرورت   *  كالس آنالين 

   هاي عملي محوله   ليتفعا  * و پروژه ها تكاليف  
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 خرین انتشار و آموزش پزشکی. راهنمای ارتقای سالمت در محل کار. آوزارت بهداشت، درمان  -9
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   سکورما Scorm  : نوع محتوا        

                   نیمسال تحصیلیه ها: تکالیف محوله در طول تکالیف و پروژ 

 

   نمره 5           انجام تکالیف و رعایت انتظارات   ارزشیابی: هر مربوط به  رهمن نحوه ارزشیابی دانشجو و  

 نمره   10        آزمون کتبی                                                                                                                           

 

 :  کت کنندگانیان/شرو انتظارات از دانشجو  مقررات      

 وزشی  به شرح  زیر است:ره ملزم به رعایت مقررات آمطی دو  شرکت کننده / هر دانشجو

 ئونات اسالمی خالق و شرعایت حسن ا ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir      الکترونیکی س آدر  به  زانه رو مراجعه  ✓

  درس محتوای و   درسی موضوعات اخذ ✓

 آموزشی  ایمحتو   مطالعه ✓

 شده   محول   تکالیف   قعمو به   رائها ✓

 ارکتی ر تاالر گفتگو  و فضاهای مش حضور و شرکت فعال د ✓

 ردیف  عنوان تکلیف  یان مهلت پاسخ دانشجو هدف از ارائه تکلیف 

 1 حیط کار انجام مداخله آموزشی در م مسال تحصیلی پایان نی یادگیری مشارکت فعال دانشجویان جهت تسهیل 

 یادگیری مشارکت فعال دانشجویان جهت تسهیل 
 2 س انجام تکالیف دوره ای متناسب و مرتبط با مباحث در  مسال تحصیلی نیپایان 
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   من ترم و پایان تر ضوری میاو یا ح شرکت در آزمون آنالین   ✓


