
1 
 

 

 بهداشت و پیراپزشکی :دانشکده
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  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزشرشته تحصیلی:  آموزش بهداشت و ارتقای سالمت جامعه محور   عنوان واحد درسی:

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:  اختیاری -اختصاصینوع واحد درسی: 

 سوم  ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  5/0 عملی: 5/1نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماه یاروز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری: 

 کد درس:

22 

 پیشنیاز: 

 ندارد

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 24/04/1397 شت:توسط وزارت بهدا

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزش رشته تحصیلی:  میری حاجی خدیجهنام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  Ph.D تخصصی دکترای مقطع تحصیلی: 

                                پست الکترونیک: 02433773234شماره تماس: 
hajimiri_kh@yahoo.com 

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزش گروه پیراپزشکی، و بهداشت دانشکده اعتصامی، پروین میدان   آدرس محل کار:

 نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 06/05/1398 
 نیاز جامعه: بازنگری بر اساس

 ترکیبی مجازی حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

25/09/1399 

 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 دام اجتماعی جامعه محور آشنایی  دانشجویان با رویکرد سیتمی به جامعه، اصول و مبانی توانمند سازی، مشارکت  و اق



2 
 

  در آموزش  بهداشت و ارتقای سالمت جامعه

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 .اجتماع را تعریف کند .1

 دو نگرش متفاوت به جامعه) تجزیه گرایی و سیستمی( را با هم  مقایسه کند. .2

 شناختی را توضیح دهد. مبو نظریه .3

 محور را شرح دهد. اجتماع مداخالت در شناختی بوم نظریه کاربرد .4

 اجتماع را شرح دهد. بر متمرکز پیشگیرانه اقدامات .5

 محور را شرح دهد. اجتماع سالمت مداخالت فرضیات و اصول .6

 محور را نام برده و یکی را شرح دهد. اجتماع سالمت اولیه سه نمونه از مداخالت .7

 مداخله مبتنی بر رویکرد بوم شناختی را نام برده  و هر یک را  شرح دهد. سطح هارچ .8

 دهد. توضیحشناختی را بک مثال  بوم مدل اساس بر اول سطح پیشگیري .9

 .دهد توضیح مثال بک را شناختی بوم مدل اساس بر سطح دوم پیشگیري .10

 .ددهتوضیح  مثال بک را شناختی بوم مدل اساس بر سوم سطح پیشگیري .11

 را با مثال شرح دهد. گروهی سطح در تغییر براي مداخلهجهت   اجتماعی شناختی نظریه .12

 .دهد شرح مثال با را سازمانی سطح در تغییر براي مداخله جهت سازمانی تغییر اي مرحله نظریه .13

 .دهد شرح مثال با را اجتماع سطح در تغییر براي مداخله جهت اجتماعی بازاریابی نظریه .14

 .دهد شرح مثال با را سیاستی سطح در تغییر براي مداخله جهت حمایت ائتالف وبچارچ نظریه .15

 ها جهت طراحی مداخالت اجتماع را توضیح دهد. داده مدیریت و آوري نحوه جمع .16

 . تعریف کندرا  یارزیابی اجتماع .17

 برده و هر یک را شرح دهد. نام را اجتماع ارزیابی جزء پنج .18

 اف مداخله اجتماع محور را شرح دهد.نحوه تعیین  و شفاف سازي  اهد .19

 ( در طراحی مداخله راشرح دهد.Logical Modelنحوه طراحی  الگوي منطقی ) .20

 طراحی کند.  (Logical Model) منطقی براي یک  مداخله اجتماع محور در سطح  گروهی  یک الگوي .21

 .کند طراحی  (Logical Model) منطقی الگوي یک  سازمانی  سطح در محور اجتماع مداخله  یک براي .22

 .کند طراحی  (Logical Model) منطقی الگوي یک  اجتماع  سطح در محور اجتماع مداخله  یک براي .23

 .کند طراحی  (Logical Model) منطقی الگوي یک  سیاست  سطح در محور اجتماع مداخله  یک براي .24

 .دهد شرح را سازمان و گروه سطح در محور اجتماع مداخله نحوه اجراي .25

 .دهد شرح را سیاست و اجتماع سطح در محور اجتماع مداخله حوه اجراين .26

 دالیل انجام ارزیابی مداخالت اجتماع محور را توضیح دهد. .27

 نام برده و هر یک را شرح دهد.   را محور اجتماع مداخالت ارزیابی انواع .28

 را نام برده و هر یک را شرح دهد.  ارزیابی طرح یک تهیه مرحله چهار .29

 کند. تعریف را اجتماعیمشارکت  .30

 .کند بیان را مشارکت اجتماعی ضرورت .31
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 .ببرد نام اجتماعی را  مشارکت مزایاي .32

 دهد. شرح را جوامع اجتماي براي  مشارکت احتمالی فواید .33

 .دهد شرح را یک هر و برده نام اجتماعی را  مشارکت سطوح .34

 .کند تعریف را سازي توانمند .35

 .کند تعریف را قدرت .36

 .دهد شرح و برده نام را قدرت يها شیوه انواع .37

 .دهد شرح را توانمندي انواع .38

 .دهد شرح و برده نام را توانمندسازي کلیدي عناصر .39

 .دهند توضیح خالصه به طور و برده نام را توانمندسازي سطوح .40

 .کند مقایسه و برده نام را توانمندسازي موانع و کننده تسهیل عوامل .41

 دهد. شرح را سالمت تقايار در اجتماعی و فردي توانمندسازي .42

 جلب حمایت را تعریف کند. .43

 هدف از انجام جلب حمایت را شرح دهد. .44

 ویژگی هاي حمایت کنندگان را توضیح دهد. .45

 جانبه را نام برده و هر یک را شرح دهد. همه حمایت جلب در اساسی عناصر .46

 جانبه را نام ببرد.  همه حمایت جلب کلیدي اصول .47

 جانبه را شرح دهد. همه حمایت جلب کاري چارچوب .48

 اجتماعی را تعریف کند. سازماندهی .49

 اجتماعی را توضیح دهد. سازماندهی فرایند .50

 
 

 :حیطه روانی حرکتی 

یک  بهداشتی خاص،  مشکل بر اساس یکو  نمایداواویت بندي  ارزیابی و با رویکرد مشارکتی، را و نیازها آنها خاص را انتخابجامعه  یک .1

 .نماید ارائه آن را در کالس گزارشو  تهیه را ی بر جامعهبرنامه مداخله اي مبتن

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 قعیبیمار وا بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

   سایر مواد و وسایل آموزشی:
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 مکان برگزاری آموزش

  کالس
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 ی) مرتبط با فراگیر(تکالیف یادگیر
 ارزیابی  نیازهای جامعه )مانندروستا، خانه سالمت و...( با منابع مختلف با رویکرد مشارکتی 

 ایجاد زمینه مشارکت جهت شناسایی مشکل و اولویت بندی 

 و ارائه آن در کالس تدوین برنامه برای یکی از مشکالت با بکارگیری مشارکت جامعه 

 ی مدرسضوابط آموزشی و سیاست ها
 درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین تکالیف مناسب و موقع انجام به آموزشی، مباحث در مشارکت کالس، در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

 برنامه ارزشیابی

 (نیاز صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

 آشامیدن، و خوردندر کالس،  موبایل با صحبت محدودیتها:

 (بالینی/عرصه/ی )دروس عملی/آزمایشگاهیهای ایمنتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
 Guttmacher.S.ets.Community based health intervention.part one.WILY.last edition 

 Glenn Laverak. Health promotion practice. Building Empowered communities.  
 Hindsworth MF.Lang .Fb.community participation and Empowerment. Nova science publisher.  

  اجتماعی. مترجم  علوم و تربیت و تعلیم در تحقیق عملی تیلور ک، ویلکی م، یاسر ج. روش تحقیق میدانی: راهنمای

 . زارعی عباس ،  نیازی محسن

   مراه با مثال آموزش یک دوره کامل روش تحقیق اقدام پژوهی ه "پژوهش حین کار "سیف اللهی . اقدام پژوهی

 ها و نمونه های واقعی

 روش ارزشیابی 

 مصاحبه چک لیست صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 
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 ارزشیابی:سایر روش های 

 (5نمره،  عملی:   ، 15 نمره: نظری 20) ازبارم بندی نمره 

 نمره5کار عملی:  نمره -: تکالیف کالسی نمره1: حضور و مشارکت فعال

 نمره14  :دوره /امتحان پایان ترم ..... نمره :دوره /امتحان میان ترم ..... نمره کوئیز:

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  محور جامعه و جامعه به سیستمی نگرش و جامعه مفهوم 1

  محور اجتماع سالمت مداخالت تاریخچه 2

  با تاکید بر رویکرد اکولوژیکی  محور اجتماع مداخالت انواع و سطوح 3

  با  استفاده از الگوهای نظری محور اجتماع مداخالت طراحی 4

  (اجتماع نیازهای سنجشارزیابی اجتماعی ) 5

  Logic modelو  محور اجتماع مداخله ریزی برنامه 6

  محور اجتماع مداخله اجرای 7

  محور اجتماع مداخله ارزیابی 8

  مفهوم و مبانی مشارکت جامعه  9

  سازی توانمند مبانی و مفهوم 10

  جانبه همه حمایت جلب 11

  اجتماعی  سازماندهی 12

  ارائه گزارش عملی توسط دانشجویان 13

  دانشجویان توسط عملی گزارش ارائه 14

  دانشجویان توسط عملی گزارش ارائه 15

16   

17   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

 ساعت 8 حداقل فراگیران، تعداد با متناسب )مانندروستا، خانه سالمت و...( جامعه کوچک یک انتخاب 1

  ارزیابی  نیازهای جامعه با منابع مختلف با رویکرد مشارکتی 2

  ایی مشکل و اولویت بندیایجاد زمینه مشارکت جهت شناس 3

  تهیه گزارش  4

  ارائه در کالس  5

6   

7   

8   

9   

10   

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.


