
  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 دانشکدۀ پیراپزشکی و بهداشت

 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 «ترم تحصیلی اول» 

کد 

 درس

 شماره

 درس
 درس نام

 کد  واحد تعداد

 پیش نیاز
 نوع درس

 عملی نظری

 کمبود/ جبرانی --- 5/0 5/0 رسانی پزشکی اطالع های سیستم 1225002 02

 کمبود/ جبرانی --- 5/0 5/1 آمار تحلیلی 1225003 03

 کمبود/ جبرانی --- --- 2 اصول اپیدمیولوژی* 1225005 05

 کمبود/ جبرانی --- --- 2 بهداشت عمومی* 1225008 08

 اختصاصی/ اجباری --- --- 2 مبانی آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 1225009 09

 اختصاصی/ اجباری --- 5/0 5/1 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 1225010 10

11 1225011 
 فناوری کاربردی 

 1در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
 اختصاصی/ اجباری --- 1 1

 اختصاصی/ اجباری --- --- 2 سالم رفتار روانشناسی 1225014 14

 اختصاصی/ اجباری --- 5/0 5/1 سالمت شناسی جامعه 1225015 15

 

 جمع
10 3 

--- --- 
13 

 گروه ارائه خواهد شد.، و یا هر دو، جهت دانشجویان با گرایش های تحصیلی به جز بهداشت عمومی و پرستاری، و پس از  تصویب 08و  05* یکی از دو کد درس 

 «ترم تحصیلی دوم» 

کد 

 درس

شماره 

 درس
 درس نام

 کد  واحد تعداد

 پیش نیاز
 نوع درس

 عملی نظری

01 1225001 
 تخصصی  زبان

 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 کمبود/ جبرانی --- --- 2

12 1225012 
 در کاربردی فناوری

 2سالمت ارتقای و بهداشت آموزش 
 اختصاصی/ اجباری 11 1 1

13 1225013 
 نظریه ها  و مدل های برنامه ریزی

 و تغییر رفتار سالمت
 اختصاصی/ اجباری 09 5/0 5/1

16 1225016 
 روش پژوهش

 در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت 
 اختصاصی/ اجباری --- 5/0 5/1

 اختصاصی/ ختیاری --- 5/0 5/1 مدارس در سالمت ارتقای و بهداشت آموزش 1225019 19

 اختصاصی/ ختیاری --- 5/0 5/1 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت جامعه محور 1225022 22

 معج
9 3 

--- --- 
12 



 «ترم تحصیلی سوم » 

کد 

 درس

شماره 

 درس
 درس نام

 کد  واحد تعداد

 پیش نیاز
 نوع درس

 عملی نظری

 کمبود/ جبرانی 03 1 --- نرم افزار تحلیل داده های سالمت 1225004 04

17 1225017 
 اصول و فنون مشاوره 

 در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت
 اختصاصی/اختیاری 10 1 1

 اختصاصی/ اجباری --- 2 --- کارآموزی 1225018 18

21 1225021 
 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه
 اختصاصی/اختیاری --- 5/0 5/1

 جمع
5/2 --- 

--- --- 
7 

 

 «ترم تحصیلی چهارم»

کد 

 درس

شماره 

 درس
 درس نام

 تعداد

 واحد

 کد 

 پیش نیاز
 نوع درس

 اجباری --- 6 پایان نامه 1225025 04

 

 

 دکتر محمد مسعود وکیلی

 مدیرگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  کارگاه های آموزشی:

  علمیاصول نگارش به زبان 

 روش تحقیق کیفی 

 کارآفرینی در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

  نرم افزارEndNote 

 طراحی و روانسنجی ابزار 


