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  6971-79معرفی درس آموزش بهداشت و ارتباطات نيمسال  دوم 

 دانطکده :بهداضت                    گروه آموزضی : گروه بهداضت ػمومی

 کارضناسی -رضته و مقطغ تحصيلی: بهداضت ػمومی  آموزش بهداضت و ارتباطات نام و ضماره درس:

 محل برگساری: دانطکده بهداضت  51-51روز و ساػت برگساری: یکطنبه 

 دروس پيص نياز: ندارد واحد 2تؼداد و نوع واحد )نظری/ػملی( : 

 نام مسوول درس: دکتر ليلی ربيؼی

  Email :_ Leila_ rabiei@yahoo.comآدرس  گروه: گروه بهداضت ػمومی 

 ّذف کلی درض:  ٭
  بْذاؼت آهَزغ اصَل ٍ هفبّین بب داًؽجَیبى آؼٌبیی 
 اّذاف اختصبصی درض:٭
 بْذاؼت آهَزغ هفَْم ٍ تؼریف بب داًؽجَیبى آؼٌبیی 
 هختلف هکبًْبي ٍ ؼرایظ در بْذاؼت آهَزغ اّویت ٍ ًقػ بب داًؽجَیبى آؼٌبیی 
 بْذاؼت آهَزغ هختلف ّبي ؼیَُ ؼٌبخت 
 بْذاؼت آهَزغ ّبي برًبهِ تْیِ ٍ آهَزؼی ظٌجی ًبز جْت داًؽجَیبى تَاًوٌذًوَدى 
 هختلف رٍؼْبي ٍ بْذاؼتی پیبهْبي ارائِ ٍ اجرا جْت داًؽجَیبى ًوَدى تَاًوٌذ 
 بْذاؼت آهَزغ ّبي برًبهِ ارزؼیببی جْت داًؽجَیبى ًوَدى تَاًوٌذ 

 

 

 

 

 هٌببغ ٭: 
 ظبرٍخبًی، ببقر .ارتببعبت ؼٌبظی جبهؼِ -1

 هحعٌی هٌَچْر بْذاؼت، آهَزغ2-  
  931 زادُ بسي ػببض هحوذ آهَزؼی، تکٌَلَشي ٍ ارتببعبت بْذاؼت آهَزغ  -3

 
 :داًؽجَ ًحَُ ارزؼیببی 

 درصذ 22 ظئَاالت بِ پبظخ ٍ گرٍّی بحث در فؼبل هؽبرکت ٍ کالض در هٌظن حضَر دٍرُ عَل در (الف
 درصذ 02 ترم پبیبى آزهَى دٍرُ پبیبى (ة

 :درض کالض در داًؽجَ تبخیر ٍ غیبت بب برخَرد هَرد در دٍرُ هعٍَل ظیبظت
 .ببؼذ هی داًؽکذُ آهَزؼی هقررات اظبض بر داًؽجَ غیبت 1-
 اظتبد حضَر از قبل ٍ کالض در داًؽجَ هَقغ بِ حضَر 2-

 -3 کالض عَل در داًؽجَ ّوراُ تلفي بَدى خبهَغ 
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 ؼْرکرد پسؼکی ػلَم داًؽگبُ

 داًؽگبُ آهَزؼی هؼبًٍت

 پسؼکی ػلَم آهَزغ ٍتَظؼِ هغبلؼبت هرکس

 (دٍرُ عرح( درض عرح تٌظین فرم

 جدول برنامه ریسی ارائه درس آموزش بهداشت و ارتقای سالمت در طول ترم

 موضوع جلسات
نام 

 مدرس
 مواد آموزشی شیوه تدریس

 جلعِ اٍل
 کبربرد آهَزغ داهٌِ ٍ فلعفِ اصَل، اّذاف، تؼریف، بر هرٍري

 ظالهت ارتقبء ٍ بْذاؼت
 

 دکتر ربیؼی
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر ،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 جلعِ دٍم
 بْذاؼت، آهَزغ ٍ بْذاؼتی رفتبر

 بیي ّوبٌّگی بْذاؼت، آهَزغ در رفتبر تغییر ٍ یبدگیري

 بْذاؼت آهَزغ در بخؽی

 دکتر ربیؼی

 
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 جلعِ ظَم
 آهَزغ ٍ جبهؼِ فرٌّگ تَظؼِ، ٍ بْذاؼت آهَزغ

 هختلف ظغَح در بْذاؼت آهَزغ ًقػ بْذاؼت،
 پیؽگیري

 دکتر ربیؼی
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر ،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 جلعِ چْبرم
آهَزغ  ریسي برًبهِ هراحل آهَزؼی ًیبزّبي تؽخیص

 بْذاؼت
 دکتر ربیؼی

ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر ،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 جلعِ پٌجن
 ٍ ّذف تؼریف، بْذاؼتی پیبهْبي اًتقبل ٍ ارئِ رٍؼْبي

 هؽبٍرُ اصَل
 دکتر ربیؼی

ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 کٌفراًط،ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 دکتر ربیؼی بْذاؼتی پیبهْبي اًتقبل ٍ ارائِ رٍؼْبي بْذاؼتی هؽبٍرُ جلعِ ؼؽن
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر، بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 دکتر ربیؼی بْذاؼت آهَزغ در ّب رظبًِ کبربرد جلعِ ّفتن
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 کٌفراًط،ببرغ افکبر،بحث
 ٍایت بردٍیذئَپراشکتَر  

 جلعِ ّؽتن
 آى اًَاع ٍ ارتببط تؼریف بر هرٍري

 آًْب ّبي ٍیصگی ٍ ارتببط دٌّذُ تؽکیل اجساء
 دکتر ربیؼی

ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 دکتر ربیؼی بْذاؼت آهَزغ در جوؼی ارتببعبت ًقػ جلعِ ًْن
ٍ پبظخ    ظخٌراًی  پرظػ

 کٌفراًط،ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 جلعِ دّن
ّبي  پیبم اًتقبل جْت آهَزؼی کوک ٍظبیل از اظتفبدُ

 بْذاؼتی
 دکتر ربیؼی

ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 جلعِ یبزدّن
 خذهبت بْذاؼتی ارائِ ؼبکِ در بْذاؼت آهَزغ هربیبى ًقػ

 درهبًی
 دکتر ربیؼی

ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 کٌفراًط،ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 دکتر ربیؼی ٍاگیر بیوبریْبي از پیؽگیري در بْذاؼت آهَزغ ًقػ جلعِ دٍازدّن
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 ببرغ افکبر،بحث
 ٍایت بردٍیذئَپراشکتَر  

 دکتر ربیؼی هسهي بیوبریْبي از پیؽگیري در بْذاؼت آهَزغ ًقػ جلعِ ظیسدّن
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ   

 کٌفراًط،ببرغ افکبر،بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 دکتر ربیؼی هذارض بْذاؼت ّبي برًبهِ در بْذاؼت آهَزغ ًقػ جلعِ چْبردّن
ٍ پبظخ   ظخٌراًی  پرظػ 

 ببرغ افکبر، بحث
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 بهداشت آمىزش مشکالت و مىانع شناخت جلعِ پبًسدّن

 
 دکتر ربیؼی

ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ 

 بحث ببرغ افکبر
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد

 دکتر ربیؼی بهداشت آمىزش هاي برنامه ارزشیابی جلعِ ؼبًسدّن
ظخٌراًی  پرظػ ٍ پبظخ 

 بحث ببرغ افکبر
 ٍیذئَپراشکتَر  ٍایت برد



 
 

 

 

 


