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 بهداشت  دانشکده

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت گروه آموزشی

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزشرشته تحصیلی:  در مدارس آموزش بهداشت و ارتقای سالمت    عنوان واحد درسی:

 ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:  اختیاری -ختصاصیانوع واحد درسی: 

 دوم ترم تحصیلی:   کارورزی: کارآموزی:  5/0عملی:  5/0نظری:  واحد

 ،ساعت

 ماهیا روز
 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:  17عملی:  8نظری: 

 کد درس:

19 

 پیشنیاز: 

 ندارد

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 24/04/1397داشت: توسط وزارت به

 بخش: سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 سالمت ارتقای و بهداشت آموزشرشته تحصیلی:   میری حاجی خدیجهنام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  Ph.D تخصصی دکترایمقطع 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 
 اس نیاز جامعه:بازنگری بر اس

 ترکیبی مجازی حضوری

 تاریخ تصویب

 :EDCتوسط شورای  

00/00/1398 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

25/09/1399 

 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

 و  وضعیت تحلیل در  شده کسب مهارت  کاربست و  آن اجرایی های جنبه و  سالمت دهنده ارتقا مدارس با آشنایی 
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 محدود مقیاس در مدارس در سالمت مداخالت ریز برنامه

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

 :حیطه شناختی 

 .کند تعریف را سالمت مروج مدرسه .1

 .کند بیان را سالمت مروج مدارس اختصاصی و کلی اهداف .2

 .دهد شرح را سالمت مروج مدارس انهگ هشت اجزای .3

 .دهد شرح را مدارس سالمت اهمیت .4

 .دهد شرح را سالمت مروج مدرسه آلبانیایی مدل  .5

 .دهد شرح را سالمت مروج مدرسه دانمارکی مدل .6

 .ببرد نام را مدرسه در آموزشی برنامه طراحی مراحل .7

 .دهد شرح دفه گروه انتخاب در  را مختلف سنی های گروه  از یک هر های ویژگی .8

 .دهد شرح را آموزشی اهداف تهیه اهمیت .9

 .دهد توضیح را  آموزشی هدف تدوین روند .10

 .ببرد نام را آموزشی اهداف انواع .11

 .ببرد نام مثال با را آن اجرای و  کرده تعریف را رفتاری اهداف .12

 .دهد شرح مثال با را یک هر و ببرد نام را بلوم نظر از آموزشی اهداف بندی طبقه .13

 دهد شرح را آموزشی محتوی  سازماندهی نحوه .14

 .دهد شرح فراگیررا برای درس طرح تدوین مزایای .15

 .کند بیان را درس طرح مهم های ویژگی .16

 .کند تعریف را ارزشیابی .17

 .کند بیان را ارزشیابی انجام از هدف .18

 .دهد شرح را ارزشیابی سطح چهار از یک هر .19

 .دهد شرح را مدرسه بر مبتنی ریزی برنامه مراحل .20

 .دهد شرح را مدارس بهداشت خدمات در مدارس وکارکنان آنها ،اولیا آموزان دانش مشارکت واهمیت نقش .21

 . دهد شرح CDC گایدالین اساس بر سالمت ارتقای های برنامه در را سال 12 تا دبستانی پیش کودکان والدین مشارکت نحوه .22

 .دهد شرح CDC گایدالین اساس بر سالمت ارتقای ای برنامه در والدین نگداری و مشارکت ارتباط، نحوه .23

 کند ارزیابی سالمت دهنده ارتقاء مدارس اجزای و  چارچوب اساس بر مدرسه یک وضعیت  .24

 .کند بندی اولویت و ارزیابی را مدرسه یک آموزشی نیازهای .25

 کند رشگزا و تنظیم و  تهیه سالمت ارتقای و آموزشی مداخله طرح  بر اساس نیاز سنجی یک مدرسه یک برای .26

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 کند. ارزیابی مدرسه از نظر شاخص های مدارس مروج سالمت را  یک وضعیت 
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 بر اساس نیازسنجی مدرسه  تهیه کند  آموزشی به همراه طرح درس جلسه یک. 

 دهد ارائه کالس در را تهیه شده  برنامه. 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی رگاه آموزشی کا

 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 رپوینتپاو جزوه کتاب

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

 سایر مواد و وسایل آموزشی:  

 مکان برگزاری آموزش

  کالس
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بخش بالینی

عرصه 

 بهداشت
 جامعه

 سایر مکان های آموزشی:  

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

 دهد ارائه کالس در را خود مدارس سالمت آموزش برنامه. 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین تکالیف مناسب و موقع انجام به آموزشی، مباحث در مشارکت کالس، در کامل و موقع به حضورت: انتظارا

 برنامه ارزشیابی

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

 آشامیدن، و موبایل در کالس، خوردن با صحبت محدودیتها:

 (بالینی/عرصه/زمایشگاهیهای ایمنی )دروس عملی/آتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
 1394 سبحان، آثار سالمت، ارتقاء و مدارس بهداشت کتاب شکروی، امین  فرخنده 
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 رفیع سالمت، اندیشه مروج مدارس برهانی، مدلهای محبوبه حسینی، سیدمجتبی تقدیسی، محمدحسین سخا،پوریعلی مینو 

 فر مرضیه رفیعی شهرام دکتر -چینیان محمد دکتر -مطلق اسماعیل محمد ، دکترایران اسالمی جمهوری در سالمت مروج مدارس 

 تسلیمی مهناز -اردالن گالیل دکتر -امینایی طاهره -دشتی

 اسالمی جمهوری در سالمت مروج مدارس اجرایی دستورالعمل (ایرانHPS)Health promoting schoolمطلق،  ، محمداسماعیل

 .ریحانی مریم تسلیمی، مهناز گالیل اردالن، دکتر امینایی، طاهره عقیلی، مسلمی میرمسیح ،دشتی مرضیه چینیان، محمد دکتر

 ServenA, Hodgins M. Health Promoting Setting. Principles and Practice. SAGE. Last edition 

 Parents for healthy schools, a guide for getting parents  involved  from k-12 November 2015.CDC  

  

 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 

 سایر روش های ارزشیابی:

 (5،  نمره،  عملی:  15نمره: نظری  20) ازی نمره بارم بند

 نمره5کار عملی:  نمره -تکالیف کالسی:  نمره1حضور و مشارکت فعال: 

 نمره14امتحان پایان ترم/ دوره:   امتحان میان ترم/ دوره: ..... نمره کوئیز: ..... نمره

 سایر موارد:



5 
 

 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 لسهج
 مالحظات عنوان جلسه 

  مدارس ارتقا دهنده  سالمت  ) مفاهیم، مبانی  و ویژگی ها ، اهدف و اجزای مدارس ارتقا دهنده سالمت( 1

    سالمت  دهنده ارتقاء مدارس موفق تجارب از هایی نمونه 2

  مدارس در  آموزشی برنامه ارزشیابی  و اجرا طراحی، 3

4 
 در مدارس وکارکنان آنها ،اولیا آموزان دانش مشارکت واهمیت مدرسه و نقش بر یمبتن ریزی برنامه مراحل

 مدارس خدمات بهداشت

 

  ارزیابی وضعیت یک مدرسه از نظر شاخص های  مدارس مروج سالمت 5

  مدرسه نیازسنجی یک ارزیابی وضعیت 6

  مدرسه تهیه یک طرح درس و برنامه آموزشی برای یک موضوع بر  اساس نیازسنجی 7

  ارائه گزارش توسط دانشجویان 8

  ارائه گزارش توسط دانشجویان 9

  ارائه گزارش توسط دانشجویان 10

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

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

 خواهد شد. فراگیران رسانیده
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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

  کت جهت شناسایی مشکل و اولویت بندیایجاد زمینه مشار 3

  تهیه گزارش  4

  ارائه در کالس  5

6   

7   

8   

9   

10   

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

 فراگیران رسانیده خواهد شد.


