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 .باشدسالمت جامعه به منظور ارتقای سالمت می
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 تكاليف
معرفی كتب 

 مرجع  
ریزی برنامه -2

-بهداشتی و مدل

های مربوطه را 
با تاكيد بر 

مشاركت مردمی 
 توضيح دهند.

 

ریزی مبتنی بر هی برنامهچارچوب-1
 دهد.شواهد در سالمت عمومی را شرح 

 را تشریح كند. MAP-ITمدل  -2
-PRECEDEمدل   -3

PROCEED  و مراحل مربوطه را
 تشریح كند.

و مراحل مربوطه  SMARTمدل   -4
 را تشریح كند.

فهم، 
 تحليل(

 دئویو
 تیوا -پروژكتور

 برد

 
 دقيقه 09

حضور در 
كالس و 
شركت فعال 

 در مباحث 
 ارائه:

 

آزمون 
تكوینی و 

 تراكمی

های روش -1 2
ریزی برنامه

راهبردی را شرح 
 دهند.

 

های برنامه ریزی را توضيح . روش1
ها، ویژگی ها و اهداف آنها را داده، گام

 به تفكيک تشریح نماید.
. انواع برنامه ریزی ها را با مثال های 2

كاربردی موجود در حوزه سالمت، 
 توضيح داده و نقد نماید.
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پرسش و 
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نيازسنجی و  -1 3
-های جمعروش

ها را آوری داده
 شرح دهند.

منابع مربوطه را اطالعات مورد نياز  و 
 توضيح دهد.

مراحل مربوط به بررسی نيازها را تشریح 
 نماید.

شناختی 
دانش، )

فهم، 
 (تحليل

سخنرانی استاد 
 -و دانشجو

پرسش و 
بحث در   -پاسخ

 گروهی

ویدئو 
 وایت -پروژكتور

 برد

حضور در  دقيقه 09
كالس و 
شركت فعال 

 در مباحث 
 ارائه:

 

آزمون 
تكوینی و 

 تراكمی

5/1 

ه جامعه را ب -1 4
 کیعنوان 

در  کیشر
مداخالت 

اصول مشاركت جامعه در مداخالت را 
 تشریح نماید.

عوامل موثر در مشاركت جامعه را 
 شناسایی و شرح دهد.

ناختی ش
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 یسالمت
 .ندینما ییشناسا

مرتبط با آموزش  هایها و مدلتئوری
بهداشت و عوامل تاثيرگذار در آنها را  

 توضيح دهد.

 
 
 
 

شناسایی و -1 5

اختصاص منابع 

برای برنامه های 

سالمت جامعه را 

 شرح دهند.

 

منابع، بودجه و شایستگی فرهنگی را 
 تعریف نماید.

های ارتقاء سالمت را منابع رایج در برنامه
 نام ببرد.

 وظایف كاركنان برنامه را شناسایی كند.
تفاوت بين كاركنان داخلی و خارجی را 

 تشریح كند.
های مستقيم و ين هزینهتفاوت ب  

 غيرمستقيم را تشریح كند.
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مفهوم بازار   -1 6
در برنامه  یابی
سالمت  یزیر

 حيجامعه توض
 دهند.

 

بازار، بازاریابی و بازاریابی اجتماعی را 
 تعریف نماید.

 exchange فرآیند تبادل )

process.را تشریح نماید ) 
 segmentation بندی )فرآیند تقسيم

process.را تعری نماید ) 
ارتباط بين بررسی نيازها و بازاریابی 

 نماید.اجتماعی را تشریح 
منحصربفرد بازاریابی شش ویژگی 

 اجتماعی را شرح دهد.

شناختی 
)دانش، 

فهم، 
 تحليل(

سخنرانی استاد 
 -و دانشجو

پرسش و 
بحث در   -پاسخ

 گروهی

    2 

پياده سازی   -1 7
یک برنامه 

سالمت جامعه را 
 توضيح دهد

( را logic model مدل استداللی )
 تعریف و تشریح كند.
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                       8 عداد جلسات:ت

 

 

 

 

( و  implementation سازی )پياده
( را تعریف managementمدیریت )

 نماید.
 د.يح دهسازی را توضمراحل مختلف پياده

 ازیسمنابع اصلی جهت مدیریت در پياده
 را شناسایی و مختصرا توضيح دهد.

بحث در   -پاسخ
 گروهی

 ارائه:
 

ارزشيابی  -1 8

برنامه های 

سالمت جامعه را 

 شرح دهد.

گزارش -2

نویسی و ارائه 

گزارش را 

 .توضيح دهد

 

 ارزشيابی را تعریف نماید.
 دو هدف عمده از ارزشيابی را شرح دهد.

ارزشيابی تكوینی و تمایزهای بين 
تجمعی و ارزشيابی تكوینی و فرآیندی را 

 توضيح دهد.
 فرآیند اجرای ارزشيابی را شرح دهد.

 موانع ارزشيابی موثر را شناسایی نماید.
تفاوت بين ارزشيابی درونی و بيرونی را 

 شرح دهد.
ریزی و اجرای مالحظات اصلی در برنامه

 برنامه ارزشيابی را شرح دهد.
یسی را تعریف و اصول و گزارش نو

 مراحل آن را شرح دهد.
ویژگی های یک گزارش خوب را توضيح 

  دهد.

شناختی 
)دانش، 

فهم، 
 تحليل(

سخنرانی استاد 
 -و دانشجو

پرسش و 
بحث در   -پاسخ

 گروهی

ویدئو 
 وایت -پروژكتور

 برد

حضور در  دقيقه 09
كالس و 
شركت فعال 

 در مباحث 
 ارائه:

 
 

آزمون 
تكوینی و 

 تراكمی

2 



 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ نحوه ارائه درس و روش تدریس:

  روند ارائه درس:

 :)وظایف ( دانشجو تکاليف

 پایان ترمحضور مرتب در کالس و شرکت فعال در بحث های گروهی، پاسخ به سئواالت درس جلسه قبل، امتحان ارائه تکالیف، 

  :ارزشيابی نحوه

 درصد ارائه بیب کار( 2درصد ارائه کالسی +  52) نمره( 2درصد ) 52ارائه تکالیف:  -1

 نمره( 5درصد ) 12شرکت در بحث گروهی:  -5

 از منابع معرفی شده( %52از مطالب کالسی و  %02)    نمره( 13درصد ) 52آزمون پایان ترم:  -3

 

 :دانشجویانمقررات درس و انتظارات از 
 :توضیح

می باشد به منظور ترغیب تفکر نقادانه به محیط خود، از شیوه های فعال  ریزی و ارزشیابی آنو فرآیندهای برنامه های پرستاری برای سالمت جامعهمراقبتاز آنجایی که از هدف اصلی این درس درک عمیق تر از  -الف

 در آموزش این درس استفاده می شود از این رو حضور فعال و شرکت در بحث های گروهی و ارائه پروژه ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

 سئواالت امتحانی به صورت ترکیبی خواهد بود. -ب
  ردار باشد.شند فعالیت کالسی خود را  مطابق با برنامه درسی هفتگی ارائه نمایند. مطالب جهت کسب امتیاز کامل می بایستی از فرمت خواسته شده برخودانشجویان موظف می با -ج
 و محتوا و اسالیدها حداقل یک هفته قبل باید به تایید برسد تا در کالس ارائه گردد. حداقل یک هفته قبل در اختیار سایر دانشجویان قرار گیردها کنفراسباید مطالب مربوط به  -د

 رفتار خواهد شد. طبق مصوبات آموزشی، غیبت بیش از حد مجازالزم بذکر است که در صورت  -ه

 

 

 کارآموزی 

 آموخته شده عملیاتی نمایند. وظایف و خدمات اصلی شامل موارد ذیل خواهد بود:رود پس از شرکت فعاالنه در کالس قادر باشند مطالب نظری از دانشجویان انتظار می

 

 انتخاب یک جامعه با توجیهات علمی -

 های بهداشتی مورد نیاز جامعهارزیابی مراقبت حضور در عرصه و  -

 برنامه ریزی مداخالت بر اساس نیاز های جامعه  -

 دریس شده.های تبرنامه بر اساس یکی از مدل اجرا و ارزشیابی  -

 

 و ... مانی، منازل و مدارس، کارخانجات و اداراتمراکز بهداشتی و در عرصه:
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    دکتر                                                  پور پاک


