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 :  درس شرح

خدمات    یکی از رویکردهای نوین سازمان بهداشت جهانی و همچنین براساس بیانیه های بوداپست و اوتاوا توجه به ار تقا سالمت در محیط های ارائه

محیط حمایت   با نقش مراکز ارائه خدمات سالمت و بیمارستان ها در راستای فراهم ساختن  سالمت می باشد. در این دیدگاه نوین دانش اموختگان،

برنامه ریزی  اقدام به    همچنین با بکارگیری راهکارهای مناسب کننده سالمت برای بیماران، مراجعین، کارکنان ارائه کننده خدمات بهداشتی و جامعه و

  و اجرای اقداماتی که منجر به ارتقا سالمت در محیط های ارائه کننده سالمت می باشد، آشنا می گردند.
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 :  درس کلی هدف

 .  ارتقا سالمت در محیط های ارائه کننده خدمات سالمت و کاربست آن در نظام سالمت آموزش و  آشنایی دانشجویان با اصول و کلیات و مفاهیم
  

 اهداف اختصاصی:  

 مراقبت بهداشتی اولیهارتقای سالمت در آمورش بهداشت و تعاریف، اصول، و اهداف  •

 ارتقای سالمت در محیطهای مراقبت بهداشتی اولیه آموزش بهداشت و فلسفه ی •

  موانع و چالشهای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه •

 دهنده ی سالمت  ءبیمارستان ارتقا با اقتباس از الگوی  راهبردهای ارتقای سالمت در محیطهای مراقبت بهداشتی اولیه •

 انواع مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه •

 معیارها و شاخص های کیفی برنامه ی ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه  •

 برنامه ریزی و مدیریت ارتقای سالمت در محیطهای مراقبت بهداشتی اولیه  •

 ا و تدابیر خاص در برنامه ریزی ارتقای سالمت در مراکز مراقبت بهداشتی اولیهنیازه •

 بررسی تجارب و پژوهش های ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه  •

 در بخش عملی: 

 برای حداقل یکی از مراکز سالمت  ارزیابی وضعیت شامل نیازسنجی 

 تهیه و تنظیم یک برنامه آموزش و ارتقاء سالمت و ارائه آن   

 

 

  



 اول   جلسه   ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

: فلسفه و دامنه  و ارتقاء سالمت  : آموزش بهداشتعنوان مبحث 

 کاربرد

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

  رفتار بهداشتی را تعریف کرده و عوامل موثر بر رفتار را شرح دهد. .1

   را تعریف کرده و اهداف آن را بیان نماید. و ارتقاء سالمت آموزش  .2

   را بیان نماید. و ارتقاء سالمتاصول و فلسفه آموزش  .3

  دامنه کاربرد آموزش بهداشت را تحلیل نماید. .4

   را تحلیل نماید. و ارتقاء سالمت رفتار بهداشتی و رویکردهای آموزش  .5

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

 

 دوم    جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

 ( نیاز سنجیاولیه )  بهداشتی  مراقبت  محیط های در سالمت  آموزش و ارتقای ریزی برنامه : عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

   نیازهای بهداشتی را تعریف کرده و انواع آنها را نام ببرد. .1

   اهداف نیازسنجی بهداشتی را بیان کند. .2

   فرایند ارزیابی نیازهای بهداشتی را توضیح دهد. .3

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

 سوم    جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

نیاز  اولیه )  بهداشتی  مراقبت  محیط های در سالمت  آموزش و ارتقای ریزی برنامه : عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی   (سنجی 

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

   روش های مختلف جمع آوری اطالعات بهداشتی در مقوله نیازسنجی را نام برده و در مورد هریک توضیح دهد. .1

  شیوه ی تنطیم اولویت ها در فرایند نیازسنجی را شرح دهد. .2



   ا ذکر مثال شرح دهد.دو مورد از روش های نیازسنجی را ب .3

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

 چهارم    جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

تنظیم اهداف و تصمیم  ): برنامه ریزی آموزش و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه عنوان مبحث 

 ( گیری برای انتخاب روش جهت حصول اهداف

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

1. "  Aim" ،"purpose "  و "Objectives " را تعریف کرده و برای هرکدام مثال بزند .   

   مهمترین ویژگی های اهداف اختصاصی را بیان کند.  .2

  ن مثال بزند.اهداف آموزشی را تعریف کرده و با در نظر گرفتن حیطه های مختلف آ  .3

   عوامل موثر در انتخاب بهترین روش های دستیابی به اهداف تعیین شده را بیان کند. .4

   بر اساس ویژگی های هر عامل بهترین روشهای آموزشی را بیان نماید. .5

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

 

   پنجم  جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

 انتخاب و سازماندهی محتوای آموزشی و طرح درس : عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی    

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

   بیان کند. را   معیارها و اصول انتخاب محتوا .1

 اجزای طرح درس را بیان نماید.   .2

 یک طرح درس برای موضوعی انتخابی بنویسد.   .3

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

 

   ششم  جلسه ➢



 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

 الگوی تدریس : عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی    

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

 اهمیت استفاده از الگوی تدریس را بیان نماید.   .1

 انواع الگوی تدریس عمومی، پیش سازماندهنده و حل مساله را توضیح دهد.   .2

 

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

 

  

   هفتم جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

شناسایی منابع و  ) : برنامه ریزی آموزش و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه عنوان مبحث 

 ( ارزشیابی 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

   ل بزند.انواع منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف را بیان کند و برای هرکدام مثا .1

  مفهوم منابع داخلی و خارجی را بیان نماید . .2

   مفهوم ارزشیابی و دلیل اهمیت و انجام ارزشیابی را برنامه های آموزش بهداشت شرح دهد. .3

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

   هشتم جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

 ( ارزشیابی) : برنامه ریزی آموزش بهداشت در مراکز بهداشتی عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

اصطالحات اندازه گیری ،آزمون، آزمودن، سنجش و ارزشیابی را تعریف کند و ویژگی های هرکدام را بیان   .1

   نماید.

   عملکرد بیشینه و عملکرد نوعی را تعریف کرده و روش سنجش  هرکدام را بیان نماید. .2

   تفاوت اندازه گیری و آزمودن را بیان نماید. .3



 . تفاوت سنجش و اندازه گیری را بیان نماید  .4

 .ارزشیابی آموزشی را تعریف نماید .5

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

   نهم  جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

 : انواع ارزشیابی عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

   انواع روش های ارزشیابی را بر اساس موضوع ارزشیابی بیان نماید. .1

   اساس مالک مورد استفاده بیان نماید.انواع روش های ارزشیابی را بر  .2

   انواع روش های ارزشیابی را بر اساس زمان و هدف استفاده از آنها بیان نماید. .3

   انواع روش های ارزشیابی را بر اساس ارزشیابان بیان نماید. .4

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

   دهم  جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

بیمارستانهای ارتقاء دهنده  :   عنوان مبحث 

 سالمت 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

   را تعریف کند. مفهوم و ایده بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت .1

 را توضیح دهد.  بیمارستان هاى ارتقادهنده سالمتهدف  .2

سالمت را توضیح   چهار حوزه متمرکز و مورد تأکید بیمارستان هاى ارتقاءدهنده .3

 دهد.  

  را شرح دهد.استانداردهای بیمارستانهای ارتقاء دهنده سالمت  .4

  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا



  

   یازدهم جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

:  انواع مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت  عنوان مبحث 

 بهداشتی اولیه 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

 ببرد. انواع مداخالت آموزش بهداشت و ارتقای سالمت را نام  .1

 انواع خدمات عمومی و اختصاصی آموزش و ارتقاء سالمت را توضیح دهد.   .2
  

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ حیطه :   شناختی 

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

 

 دوازدهم  جلسه ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی   

: موانع و چالشهای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در محیط های مراقبت بهداشتی  عنوان مبحث 

 اولیه 

 اهداف اختصاصی  

 در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود:  

 ی آموزش و ارتقاء سالمت را در محیطه های ارائه خدمات بهداشتی اولیه را توضیح دهد. چالش ها  ن یمهمتر .1

 راهکارهای مقالبله با چالشها در محیط های ارائه خدمات بهداشتی اولیه را شرح دهد.  .2

 

 

 □  روانی حرکتی                        □ عاطفی                      ■ شناختی حیطه :   

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

  

   سیزدهمجلسه   ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی  

 اولیه   بهداشتی مراقبت های محیط در  سالمت   ارتقای  های پژوهش و  تجارب  بررسیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:  

   در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود: 

انواع مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در خصوص فعالیتها ارتقاء سالمت در محیط های ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را   .1

 شرح دهد.  ارائه دهد و فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه را 



  

   □روانی حرکتی                       □ عاطفی                     ■ حیطه :   شناختی   

 ی پرسش و پاسخ، بحث کالس  ی،تعامل یسخنران آموزشی:  روش 

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمک آموزشی: وا

 

 )عملی(   و پانزدهم   چهاردهمجلسه   ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی  

   از مراکز سالمت یکی  حداقل  برای نیازسنجی  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:  

 برای یکی از مراکز سالمت نیازسنجی را اتجام دهد و نتیجه را ارائه نماید.   .1

  

 ■ روانی حرکتی                       □ عاطفی                     □ حیطه :   شناختی   

 بحث گروهی روش آموزشی: 

   

 شانزدهم و هفدهم )عملی( جلسه   ➢

 نام مدرس: مهنوش رئیسی  

 آموزش و ارتقاء سالمت و ارائه آن   تهیه و تنظیم یک برنامهعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:  

   در پایان این جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار می رود: 

 نماید.  و ارائه تنظیم کرده برنامه آموزش و ارتقاء سالمت یک  .1

  

   ■روانی حرکتی                       □ عاطفی                     □ حیطه :   شناختی   

   بحث گروهیروش آموزشی: 


