
  

کویتو ختصصی برناهو ریسی درضی هرکس  هطالؼات ً تٌضؼو آهٌزظ ػلٌم پسغکی 

 ضبسًار

) Course Plan )فرم طرح دًره  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندارد   :  ًاحد نظری      درًش پیع نیاز2:ارتباطات در آهٌزظ هبداغت ً ارتقا ضالهت       تؼداد ً نٌع ًاحد: نام درش

آهٌزظ :  هبداغت       گرًه آهٌزغی: کارغناضی ارغد آهٌزظ هبداغت ً ارتقا ضالهت       دانػکده:  رغتو ً هقطغ حتصیلی

      تاریخ غرًع 93-94نیوطال اًل :           ضال حتصیلی2:   دکرت هرین حمودی    ترم حتصیلی: هبداغت       نام هدرش

ضاختواى :             حمل تػکیل کالش16:          تؼداد جلطات7/10/93:            تاریخ پایاى ترم31/6/93:  ترم

 24/10/93:        تاریخ اهتحاى8-10دًغنبو :                  رًز ً ضاػت برگساری کالش 1مشاره 

 

تَ هٌظْر آغٌایی داًػجْیاى کارغٌاضی ارغذ آهْزظ هبذاغت تا هفاُین ّ اصْل  :(غرح درش)هقدهو 

ارتثاعات ّ رّغِای ترقراری ّ اضتفادٍ از ایي اصْل  در جلة هػارکت ّ مهکاری در ترًاهَ ریسی، 

 اجرا ّ ارزغیاتی ترًاهَ ُای هبذاغتی   ارائَ  ایي درش ضرّري اضت

  :ىدف کلی 

 دی ّ گرُّی تغْر هطتقین ّ غیرهطتقینفر ارتثاط رّغِای ّ هذهلا تا داًػجْیاى آغٌایی -

 تتْاًٌذدّرٍ یاى رّد پص از پایاز داًػجْیاى اًتظار م  : 
 .  راتذاًٌذ تؼاریف ّ اجساء ارتثاط ارتثاط -1

 .اُذاف ّ امهیت ارتثاط در آهْزظ ضالهت  را تْضیخ دٌُذ -2

 .ضیر حتْل  ّ رًّذ غکل گیری ارتثاط ضالهت را تْضیخ دٌُذ -3

 . فرایٌذ ارتثاط ضالهت را تػٌاضٌذ -4

 . اًْاع ارتثاط را عثقَ تٌذی کٌذ -5

 .اًتقال ّ امهیت پیاهِای کالهی در ارتثاط را تذاًٌذ -6

 .اًتقال ّ امهیت پیاهِای غیر کالهی در ارتثاط را تذاًٌذ -7

 .هذهلای ارتثاط را ًام تربًذ -8

 . هذل ارتثاط ضالهت را تْضیخ دٌُذ3دذاقل  -9

 .کارترد هذهلای ارتثاعی در آهْزظ ضالهت را تذاًٌذ -10

 .ػْاهل هْثر در یک ارتثاط هْفق را ًام تربًذ -11

 . اًْاع ارتثاط اجتواػی را تْضیخ دٌُذ -12

 را غرح دٌُذارتثاط تا رضاًَ ُای مجؼی  -13

 .ًقع ّضایل ارتثاط مجؼی در آهْزظ ضالهت را غرح دٌُذ -14

 .تا ًظرات صادثٌظراى ارتثاط اجتواػی ّ کارترد آهنا در آهْزظ ضالهت آغٌا غًْذ -15

 .اضرتاتژی ارتثاعی جاهغ را لیطت کٌٌذ -16

 (رًغيای تدریص)اضرتاتژی آهٌزغی: 

   □ Roundكارگاٍ آهْزغي□حبث در گرُِّای کْچک □    یگرٍّ حبث● كٌفراًص ● ضخٌراًي● 

PBL □  □ Case Report  Morning Report □   □ٍغري  

 هاژیک- ختتَ ّایت ترد- پاّرپْیٌت: ًضایل کوک آهٌزغی        

 ٌآهْزغی یک جلطَ ترگساري گرُّی، کار ّ گرُّی ُاي حبث در غرکت :ًظایف ً تکالیف دانػج 

 ٌحنٌه ارزغیابی دانػج: 

  ●                   تکْیٌی●                     هردلَ ای  :هراحل ارزغیابی

 درصذ از منرٍ هنایی..................5...........دضْر ّ غیاب

 درصذ از منرٍ هنایی......20.......فؼالیت کالضی ّ اجنام تکالیف

 درصذ از منرٍ هنایی..............15........اهتذاى هیاى ترم

 درصذ از منرٍ هنایی...............60.............اهتذاى پایاى ترم

چٌذ گسیٌَ ای             □تػریذی           □غفاُی          ●    :نٌع اهتحاى هیاى ترم

  جْر کردًی □            صذیخ ّ غلظ □

 چٌذ گسیٌَ ای            ●تػریذی           □     غفاُی     □   :نٌع اهتحاى پایاى ترم

    جْر کردًی□ صذیخ ّ غلظ            □

 :هنابغ

 محسنیان راد، ارتباط شناسی، انتشارات سروش  -1

 ساروخانی باقر، جامعه شناسی ارتباطات -2

 محسن صفاری، ارتباط شناسی سالمت -3
 محسنی منىچهر، مبانی آمىزش بهداشت -4

 شفیعی فروغ، آمىزش بهداشت -5
1- Butler j. Thomus. Principles of health education and health promotion.  

2- Sharma M. Pomas john a. theoretical foundation of health education and promotion 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


