دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه اول
دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/11/6 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :تاريخچه ،تعاريف و اهداف آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
اهداف ،اصول  ،فلسفه و دامنه کاربرد آموزش بهداشت را بیان نمايد.
ارتقاء سالمت و مفاهیم مرتبط با آن را تعريف نمايد.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/11/13 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :تاريخچه ،تعاريف و اهداف آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
با مفاهیم هماهنگی بین بخشی ،سواد بهداشتی و توسعه فرهنگ جامعه آشنا باشد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سوم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/11/20 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :رويکردهای سالمت ونقش آموزش بهداشت در پیشگیری و مراقبت از بیماريها
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
رفتار بهداشتی و عوامل تاثیر گذار بر رفتار را تبیین نمايد.
رويکردهای آموزش بهداشت را تحلیل نمايد.
نقش آموزش بهداشت در سطوح مختلف پیشگیری را تفسیر نمايد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهارم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/11/27 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :آموزش ،يادگیری و هدفهای آموزشی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
 مهمترين شرايط يك يادگیری فعال را بداند.
 ضرورت تعیین هدفهای آموزشی را توضیح دهد.


ويژگیهای هدفهای رفتاری را بیان نمايد.



ويژگیهای اهداف شناختی ،عاطفی و روانی حرکتی را بداند.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پنجم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/12/4 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :انواع روشهای آموزشی ()1
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
مراحل برنامه ريزی سخنرانی را بداند.
مراحل برنامه ريزی پانل را بیان کند.
مراحل برنامه ريزی بحث گروهی را توضیح دهد.
مراحل برنامه ريزی کنفرانس ،سمپوزيوم و سمینار را بداند.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه ششم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/12/11 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :انواع روشهای آموزشی ()2
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
مراحل برنامه ريزی کارگاه آموزشی را بداند.
مراحل برنامه ريزی نمايش عملی را بیان نمايد.
مراحل برنامه ريزی ايفای نقش را بداند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفتم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 99/12/18 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :آموزش بهداشت با جوامع
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
 تعريف جامعه را بداند
 روشهای درگیر نمودن افراد را در برنامه های بهداشتی بیان نمايد


روشهای سازماندهی يك بسیج بهداشتی را توضیح دهد



بسیج منابع برای اجرای يك پروژه را تبیین نمايد



نقش کارکنان بهداشتی را در ارتقای سالمت جامعه بیان نمايد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هشتم

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

دانشکده  :بهداشت

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی
تاريخ ارائه درس 99/12/25 :
روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :آموزش بهداشت با افراد
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
مقصود از مشاوره را بداند
قوانین مشاوره را نام ببرد
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه نهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/1/16 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :آموزش بهداشت با افراد
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
انواع مختلف مشاوره را توضیح دهد
روشهای تسهیل در تصمیم گیريها را بیان کند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/1/23 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :برنامه ريزی برای آموزش بهداشت در مراقبتهای بهداشتی اولیه
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
 روشهای جمع آوری اطالعات را بداند


نحوه درك مشکالت بهداشتی در جامعه را بیان کند

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه يازدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/1/30 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :برنامه ريزی برای آموزش بهداشت در مراقبتهای بهداشتی اولیه
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
 روشهای تصمیم گیری بر اساس اولويتها ،اهداف و عمل را تبیین نمايد


روند برنامه ريزی را توضیح دهد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوازدهم

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

دانشکده  :بهداشت

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی
تاريخ ارائه درس 1400/2/6 :
روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :انتقال پیام بهداشتی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:


عوامل موثر در ارتباطات انسانی را بیان نمايد



اصول ارتباطات را توضیح دهد

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سیزدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/2/13 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :انتقال پیام بهداشتی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:


روشهای کاهش عوامل مخل را در ارتباط نام ببرد.



نقش وسايل ارتباطی را در ارتقاء سالمت تبیین کند.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهاردهم

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

دانشکده  :بهداشت

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی
تاريخ ارائه درس 1400/2/20 :
روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :وسايل کمك آموزشی 1
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
کاربرد وسايل کمك آموزشی را در برنامه های ارتقا سالمت بداند.
موارد استعمال پمفلت ،پوستر و چارت در سیستم های سالمت بداند
اصول طراحی پمفلت  ،پوستر و چارت را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پانزدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/2/27 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :وسايل کمك آموزشی 2
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
موارد استعمال اساليد را در سیستمهای سالمت بداند
استانداردهای طراحی اساليد را برای پروژکتورهای قديمی بداند
اصول طراحی اساليد را در برنامه پاور پوينت بداند
چند اساليد را با هم مقايسه و نقاط قوت و ضعف را بیان کند
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه شانزدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/3/2 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

يکشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :پژوهش و ارتقاء سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
اصول روش تحقیق را بداند
روشهای جستجوی منابع علمی را بیان کند
اصول انتشار مقاله را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/3/3 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :آموزش بهداشت و ارتباطات
نوع واحد:نظری

ساعت10-12:

دوشنبه

تعداد دانشجويان  28:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/11/1 :

عنوان جلسه :آموزش بهداشت و ارتباطات
هدف کلی جلسه  :نظام شبکه و نقش مربیان آموزش بهداشت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
تاريخچه و ساختار موجود نظام ارائه خدمات بهداشتی – درمانی کشور را توضیح دهد
تاريخچه مراقبتهای بهداشتی اولیه را بداند
اصول مراقبتهای بهداشتی اولیه را نام ببرد
جايگاه مربیان آموزش بهداشت را در سیستم سالمت تبیین نمايد
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اينترنت ،سامانه نويد
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پايان ترم -تستی
منبع درس  :صفاری ،محسن و ساير همکاران ،روشهای پژوهش در آموزش و ارتقاء سالمت ،انتشارات سبحان  :تهران 1388
محسنیان راد ،مهدی ".ارتباط شناسی" .انتشارات سروش :تهران1379



مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

