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 اهداف آموزشی

 هدف کلی 

، راهبرد های ارتقای سالمت را در  "ارتقای سالمت "و  "سبک زندگی"در پایان این درس با شکل گیری و مطرح شدن واژه  رودیم انتظار انیدانشجو از

 .رندیگ بکار جامعه یها عرصه در ای توسعه جامعه و ارتقای کیفیت زندگی راست

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

 ختیحیطه شنا 

 مفاهیم مرتبط با بیماری و سالمتی و عوامل عمده تاثیر گذار بر سالمتی را مورد بحث قرار دهند. -1

 .دهند شرح تاریخچه و عوامل موثر بر سبک زندگی، و ...   ( را ،ریفتعیم مرتبط با سبک زندگی سالم ) مفاه  -2

 را مورد بحث قرار دهند. "نا برابری های اجتماعی"و  "سبک زندگی و جنسیت"مفاهیم   -3

 روش های ارزیابی سبک زندگی سالم و ابزار های مناسب آن را با یکدیگر مقایسه کنند. -4

 ی های جهانی برای سبک زندگی سالم و روش های ارتقای آن را با ذکر مثال به تفضیل شرح دهند.استراتژ -5

  مداخالت مربوط به سبک زندگی سالم را برای تغذیه و فعالیت فیزیکی با  ذکر مثال به تفضیل شرح دهند. -6

 .دهند شرح ار طت از سالمتی( ، تاریخچه و حیطه های ارتقای سالمت )آموزش بهداشت، پیشگیری وحفا مفهوم ف،یتعار -7

 اعالمیه های جهانی ارتقای سالمت را مورد بحث قرار دهند. -8

 راهبرد ها و رویکرد های مختلف ارتقای سالمتی را با یکدیگر مقایسه کنند. -9

 روش های ارزشیابی در ارتقای سالمت را مورد بحث قرار دهند. -11

 های فعالیت های مرتبط با ارتقای سالمت( را شرح دهند. پروژه شهر سالم در ارتقای سالمتی )جایگاه ها و مکان -11

 مسائل اخالقی در ارتقای سالمتی را با ذکر مثال توضیح دهند. -12

 سیاست گذاری های بهداشت عمومی در ارتقای سالمت را تشریح کنند. -13

 فعالیت های مبتنی بر شواهد را در ارتقای سالمتی مورد بحث قرار دهند. -14
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 :حیطه عاطفی  

 را درک نماید. ر با مددجویان مختلف در جامعه کااهمیت  .1

  احساس مسئولیت نماید. مددجویان در جامعهمختلف نسبت به شناسایی و رفع نیازهای  .2

 رکتیح-حیطه روانی 

 درمانی به کار گیرند.–جنبه های فرهنگی موثر بر سالمت مردان و زنان را در بررسی مددجویان در عرصه های مختلف خدمات بهداشتی  .1

 بک زندگی سالم را به مددجویان مختلف آموزش دهند. س .2

، سالمت یدر ارتقا یبهداشت عموم یها یگذار استسی ی، سالمت یبر شواهد را در ارتقا یمبتن یها تیفعاله ها ی خود در زمینه  )ژپرو .3

 ی( را آماده و ارائه نمایند.سالمت یدر ارتقا یمسائل اخالقو

 ود  را زیر نظر استاد مربوطه تهیه و آن را به صورت کتبی و شفاهی ارائه نماید.گزارش عملکرد )پروژه کارآموزی( خ .4

 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

 جزوه  کتاب
                                       پاورپوینت

  

                    وایت بورد
                      

 تصویر/ عکس
کاتالوگ/ 

 وربروش

نمودار/ 

 چارت

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

 واقعی

 منابع برای مطالعه بیشتر شامل کتاب، مقاالت و پایگاه های معتبر  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 جامعه زمایشگاهیآ بالینی مجازی

   :های آموزشی مکانسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  فراهم سازی شرایط مناسب برای یادگیری بهتر فراگیر بر اساس نیازهای روز جامعه 
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  و معرفی اصول و تکنیک های آموزش به روش ایفای نقشیان شبیه سازی  نمونه های آموزش اصول اسبک زندگی به مددجو 
  فیلدهای مختلف جامعه از جمله کارخانه، مرکز جامع سالمتهماهنگی اجرای جلسات آموزشی در 

 بررسی و تحلیل تکالیف دانشجویان به روش بحث گروهی 

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  فیلدهای کارورزیحضور مرتب در 
  و ارائه برنامه های آموزشی برای مددجویان مختلف تهیه 
 ورزی به استاد مربوطهتهیه و ارائه تکالیف مربوط به هر فیلد کار 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

  شرکت فعال در بحث های گروهی )تاالر های گفتگوی( طراحی شده توسط مدرسین. بر این اساس دانشجویان محترم منابع معرفی شده را

 مطالعه و با آمادگی برای بحث در تاالر گفتگو حضور می یابند. 
  حضور فعال در سامانه نوید در زمان کالس هاس نظری و کارآموزی ها 
 انجام فعالیت های یادگیری، ترجمه  متون و مقاالت و شرکت در کوییزها 
 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ 
 5- ده در روند تدریسش تعیین آموزشی تکالیف و مناسب موقع به در محیط کارورزی، انجام کامل و موقع به حضور، 

 محدودیتها: 

  نیمطابق با قوانتیک نزدن در سامانه نوید و عدم مشارکت فعال در بحث های گروهی طراحی شده، به منزله غیبت از کالس محسوب شده و 

 .آموزش برخورد خواهد شد
 استفاده از گوشی موبایل در بخش ها، غیبت در جلسات 

  شد. خواهد برخوردآموزش  نیبا قواناز حد مجاز مطابق  شیب بتیصورت غ در  
  عدم انجام تکالیف ارائه شده در زمان مقرر موجب حذف امتیاز آن خواهد شد 

 استفاده از زمان استراحت، استفاده از کتابخانه و سایت: مجازها  
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 (بالینی/عرصه/های ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهی توصیه
 ) ماسک، دستگش، شیلد، گان(19بیماری کووید استفاده از تجهیزات فردی با توجه به شیوع  .1
 رعایت اصول بهداشت فردی .2

 رعایت مالحظات اخالقی در حین برقراری ارتباط با گروه های هدف و توجه به ارزش های فرهنگی و اجتماعی

 فهرست منابع درسی
1- Bulter  GT. Principles of health education and health promotion. Belmont, CA: Wadsworth. 

2- Davis M, Macdowall W. Health Promotion Theory. UK: Open University Press, 2116. 

3- Glanz K, Rimer BK, Viswanath K. Health Behaviour and Health Education: Theory, Research and Practice. USA: 

John Wiley&Sons Inc, 2118. 

4- Katz L. Pabordy A, Doughins JP. Health: Knowledge and Practice, The Open University. 

5- McEwen M & Wills E. Theoretical Basis for Nursing. 2nd edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

6- Merson M H, Black RE, Mills AJ. International public health. Jones and Bartlett. 

7- Naidoo  G, Wills E. Public health and health promotion: Developing Practice. London: BailliereTrindall. 

8- WHO. Global Action plan for the prevention and control of Non-communicable diseases 2113-2121. Available 

from: http://www.int. 

9- WHO. Global recommendations on physical activity for health 2111. Available from: http://www.int. 

11- WHO. Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Available from: http://www.int 

11- Thirlaway K, and Upton D.The Psychology of Lifestyle Promoting healthy behavior. New York; Routledge, 2119. 

  .زاده شجاعی داوود. بهداشت رفتاردرآموزش مطالعه الگوهای -12

  .زاده شجاعی ،داوود نوری کبری.  تغییررفتار و سالمت آموزش -13

 .همکاران و  اسالمی پور محمد. رفتار تغییر و سالمت برای  ارتباط برقراری  -14

 1391 دانش، نور انتشارات: تهران. میرغفوروند مژگان بحیرائی، اعظم. کاریرد تا اهیممف از -سالمت ارتقای -15

 کتب و مقاالت معتبر مرتبط با رشته.محمدیان هاشم. زاده، شجاعی داوود. دیدارلو، علیرضا. سالمت ارتقاء ریزی برنامه  -16

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

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

Sampling 

Log Book 
 

361 1 Portfolio PUZZLE  PMP SCT 
CRP 

 

  سایر: 
 (%01)سهم از کل نمره  01نظری  از بارم بندی نمره 

و پروژه  مه مقالهدر فعالیت های کالسی )تاالر گفتمان(، ترج  فعال مشارکت

 نمره 2 :کنفرانس
 نمره 2 کوئیز/ میان ترم:

 نمره  16 امتحان پایان ترم:

 (نمره 01صی صارزشیابی تخ -نمره 6ارزشیابی عمومی  ) ،01از  عملی بارم بندی نمره

موارد مندرج در ارزشیابی بر اساس ارزشیابی عمومی: 

 عمومی کارورزی

) حضور فعال در مربوطه بر اساس چک لیستارزشیابی تخصصی: 

فیلد، ارائه منظم تکالیف، نحوه اجرای برنامه های آموزشی، تکمیل 

 الگ بوک دوره(

 

 سایر موارد
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری
شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

 مالحظات

 

  ابعاد سبک زندگی سالم -ذار بر سالمتی و سبک زندگیمفاهیم مرتبط با بیماری و سالمتی و عوامل عمده تاثیر گ 1

2 

 و ...   (  ،یو عوامل موثر بر سبک زندگ خچهیتار ف،یسالم ) تعر یمرتبط با سبک زندگ میمفاه

  "یاجتماع یها ینا برابر"و  "تیو جنس یسبک زندگ"  میمفاه

 روش های ارزیابی سبک زندگی سالم و ابزار های مناسب آن 

 

3 

 ژی های جهانی برای سبک زندگی سالم و روش های ارتقای آناسترات
 مداخالت مربوط به سبک زندگی سالم را برای تغذیه و فعالیت فیزیکی

 

4 

(  را یوحفاطت از سالمت یریشگیسالمت )آموزش بهداشت، پ یارتقا یها طهیو ح خچهیمفهوم ، تار ف،یتعار

 .شرح دهند
 

5 

 سالمت یارتقا یجهان یها هیاعالم
 راهبرد ها و رویکرد های مختلف ارتقای سالمتی

 

  روش های ارزشیابی در ارتقای سالمت 6

  پروژه شهر سالم در ارتقای سالمتی )جایگاه ها و مکان های فعالیت های مرتبط با ارتقای سالمت(  7

8 

در  یبهداشت عموم یها یگذار استسی ی، سالمت یبر شواهد را در ارتقا یمبتن یها تیفعالارائه کنفرانس ها  )

 ی( سالمت یدر ارتقا یمسائل اخالق ، وسالمت یارتقا
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  مکان ارائه عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

 2 28 13:31الی  7:31
 کارگرانآموزش به 

 

 نمدیاندکتر  کارخانه

 نمدیاندکتر  کارخانه کارگرانآموزش به  2 29 13:31الی  7:31

 نمدیاندکتر  مرکز بهداشت شهرستان آشنایی با برنامه های حوزه سالمت جامعه 2 31 13:31الی  7:31

 نمدیاندکتر  موسسه باران مددجویان مختلفآموزش به  3 11الی  8 13:31الی  7:31

 


