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اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 

بارم بندی 

 سواالت

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

 تکالیف دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی
 

دکتر  1

صاحبی 

 حق

مروری بر مفاهیم  72/11/89

مرتبط با سالمتی و 

 بیماری

 

سالمتی را از دیدگاه  .1

را در  سازمان بهداشت جهانی

 تعریف نماید؛ یک سطر 

را نام برده و  ابعاد سالمتی .7

هرکدام را در نیم صفحه 

 تشریح نماید؛

بیماری، ناخوشی و ضعف  .3

را در سه سطر تعریف نموده و 

 تفاوت اینها را بیان نماید؛

پدیده کوه یخ بیماری را  .4

 در سه سطر توضیح دهد؛

 3طیف تندرستی را در  .5

 سطر توضیح دهد؛

مفاهیم علیتی بیمار را در  .6

 نیم صفحه توضیح دهد؛

اری را تعریف سیر بیم .2

نموده و سطوح پیشگیری را 

 روی آن مشخص نماید.

 و دانش

 درک

 

 

 

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و 

پاسخ و 

تمرینات تفکر 

انتقادی، بحث 

 گروهی

 یدئوو

 رکتوژوپر

  دیتبرو وا

حضور به موقع  89

 در کالس،

در  لفعا شرکت

و  سکال

در  کترمشا

 بحث

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

رحله ای )م

 پایانی (و 

دکتر  7

صاحبی 

 حق

ارتقاء سالمت:  4/17/89

تاریخچه، مفاهیم، 

و اهداف و ارزش ها

 حیطه های سه گانه

 )آموزش بهداشت،

حفاظت از سالمتی و 

 پیشگیری(

 

ارتقاء سالمت را در دو  .1

 سطر تعریف کند؛

پنج جزء منشور اتاوا را نام  .7

 ببرد؛

چهار  ویژگی ارتقاء  .3

 سالمت را توضیح دهد؛

مورد از اهداف ارتقاء چهار  .4

 سالمت را نام ببرد؛

 دانش و

 درک

تجزیه 

 و تحلیل

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و 

پاسخ و 

تمرینات تفکر 

انتقادی، بحث 

 گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ، دیتبروا

حضور به موقع  89

 در کالس،

در  لشرکتفعا

و  سکال

در  کترمشا

 بحث

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (
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اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 

بارم بندی 

 سواالت

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

 تکالیف دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی
 

از پیش فرض های ارتقاء  .5

 سالمت چهار مورد را نام ببرد؛

از مفاهیم ارتقاء سالمت  .6

مفاهیم خود مراقبتی، مراقبت 

اوّلیه، سالتوژنیک، تئوری و مدل 

 را توضیح دهد؛

گانه ارتقاء  3حیطه های  .2

سالمت را نام برده و هر کدام 

 دهد.را در دو سطر توضیح 

دکتر  3

صاحبی 

 حق

عمده تاثیرگذار عوامل  11/17/89

 برسالمتی

 وسبک زندگی سالم 

 آن؛عوامل مرتبط با 

مداخالت مربوط به 

 .سالمسبک زندگی 

امل تعیین کننده وع .1

سطر  9سالمت را نام برده و 

 توضیح دهد

سبک زندگی سالم را در  .7

 دو سطر تعریف نماید؛

اهمیت سبک زندگی سالم  .3

را در دو مورد و در چهار سطر 

 بنویسد؛

مورد از مولفه های چهار  .4

سبک زندگی سالم را نام برده 

و هر کدام را دو سطر توضیح 

 دهد؛

نحوه برخورد با خطر هر  .5

کدام از مولفه های سبک 

زندگی را در سه سطر توضیح 

 دهد.

 دانش و

 درک

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و 

پاسخ و 

تمرینات تفکر 

انتقادی، بحث 

 گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ، دیتبروا

حضور به موقع  89

 در کالس،

در  لشرکتفعا

و  سکال

در  کترمشا

 بحث

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (
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اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 

بارم بندی 

 سواالت

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

 تکالیف دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی
 

دکتر  4

صاحبی 

 حق

سبک زندگی و  18/17/89

 نابرابری های اجتماعی

طبقه اجتماعی و نابرابری  .1

اجتماعی را در سه سطر تعریف 

 نماید؛

نابرابری اجتماعی را از  .7

نظران مختلف از دیدگاه صاحب 

جمله امیل دورکیم، ماکس وبر و 

کارل مارکس در یک صفحه 

 تشریح نماید؛

تاثیر نابرابری اجتماعی را  .3

بر روی سالمت در یک صفحه 

 تشریح نماید.

دانش و 

و  درک

تجزیه 

 و تحلیل

 

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و 

پاسخ و 

تمرینات تفکر 

انتقادی، بحث 

 گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ،دیتبروا

حضور به موقع  89

 در کالس،

در  لفعا شرکت

و  سکال

در  کترمشا

. ارائه بحث

کنفرانس خانم 

 بایزیدی

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (

دکتر  5

صاحبی 

 حق

سیاست و ارتقاء  75/17/89

 سالمت 

سیاست گذاری های 

بهداشت عمومی در 

 ارتقاء سالمت

جایگاه سیاست را در  .1

ارتقاء سالمت در سه سطر 

 توضیح دهد؛

چهار سطر توضیح دهد در  .7

که سیاست چگونه به عنوان 

یک عامل تعیین کننده سالمت 

 عمل می کند؛

نقش سیاست را در تامین  .3

مراقبتهای بهداشتی اوّلیه 

 توضیح دهد؛

نحوه ارزشیابی خدمات در  .4

یک برنامه سالمت  را در بعد 

اجتماعی در چهار  –سیاسی 

 سطر توضیح دهد؛

چالش های مهم بهداشت  .5

که در سیاست گذاری  عمومی را

 دانش و

 درک

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و 

پاسخ و 

تمرینات تفکر 

انتقادی، بحث 

 گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ،دیتبروا

حضور به موقع  89

 در کالس،

ارائه کنفرانس 

 ؛خانم ترغاق

در  لفعا رکتش

و  سکال

در  کترمشا

 بحث

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (
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 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه
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 ادگیریی
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 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

 تکالیف دانشجو

 نحوه

 ارزشیابی
 

باید مورد توجه قرار گیرد نام 

برده و هر کدام را در سه سطر 

 توضیح دهد.

دکتر  6

صاحبی 

 حق

راهبردهای اساسی در  75/17/89

 سالمت ارتقاء

اعالمیه های جهانی 

 ارتقاء سالمت

سه راهبرد اساسی ارتقاء  .1

 سالمت را نام ببرد؛

نقش راهبرد حمایت همه  .7

را در ارتقاء  Advocacyجانبه 

 سطر توضیح دهد؛ 5سالمت در 

نقش راهبرد توانمند سازی  .3

Empowerment  را در ارتقاء

 سطر توضیح دهد؛ 5سالمت در 

نقش مداخله  .4

Intervention  را در ارتقاء

 سطر توضیح دهد؛ 5سالمت در 

اعالمیه های جهانی  .5

ارتقاء سالمت را نام برده و 

رویکرد اصلی آنها را در دو سطر 

 یح دهد.توض

 دانش و

درک و 

تجزیه 

 و تحلیل

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و 

پاسخ و 

تمرینات تفکر 

انتقادی، بحث 

 گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ،دیتبروا

حضور به موقع  89

 در کالس،

 ارائه کنفرانس

ملک خانم 

 میرزایی

در  لفعا رکتش

و  سکال

در  کترمشا

 بحث

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (

دکتر  2

صاحبی 

 حق

پروژه شهر سالم در  76/17/89

 ارتقای سالمت

جایگاهها و مکان های 

فعالیت های مرتبط با 

 ارتقاء سالمت

 

نقش ارتقاء سالمت را در  .1

ایجاد شهر سالم در سه سطر 

 توضیح دهد؛

دو اصل مهم که سازمان  .7

بهداشت جهانی در ارائه پروژه 

به آن توجه داشت شهر سالم 

را نام برده و هر کدام را دو 

 سطر توضیح دهد؛

 دانش و

 درک 

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و پاسخ 

و تمرینات 

تفکر انتقادی، 

 بحث گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ،دیتبروا

حضور به موقع  09

 در کالس،

 ارائه کنفرانس

  خانم موالیی؛

در  لفعا رکتش

 کترمشاو  سکال

 بحثدر 

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (
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 ارزشیابی
 

شهر سالم را در دو سطر  .3

 تعریف نماید؛

محیط های ارتقاء دهنده  .4

سالمت را در دو سطر تعریف 

 نماید؛

خصوصیات شهر سالم را  .5

نام برده و در یک صفحه 

 توضیح دهد؛

اهداف پروژه شهر سالم را  .6

سطر توضیح  4نام برده و در 

 دهد؛

دکتر  9

صاحبی 

 حق

فعالیت های مبتنی بر  76/17/89

شواهد در ارتقاء 

 سالمت

در بحث ارتقاء سالمت  .2

منظور از فعالیت های مبتنی بر 

سطر  5شواهد چیست؟ در 

 توضیح دهید.

چهار مورد از عواملی که  .9

سیاست گذاری مبتنی بر شواهد 

را محدود می کند نام برده و در 

 سطر توضیح دهید؛ 9

 دانش و

 درک

سخنرانی،  نمره 1

پرسش و پاسخ 

و تمرینات 

تفکر انتقادی، 

 بحث گروهی

 ویدئوپرو

و  رکتوژ

 ، دیتبروا

حضور به موقع  09

 در کالس،

 ارائه کنفرانس

 ؛آقای خردمند

در  لفعا شرکت 

 کترمشاو  سکال

 بحثدر 

آزمونهای 

تکوینی و 

تراکمی 

)مرحله ای 

 و پایانی (

 

 
 
 

 
 

 



 شیوه ارزیابی دانشجو:
 نمره( -5/0نمره، اشکاالت امالیی و انشایی  1نمره، ارائه خوب  2نمره )محتوی خوب  3کنفرانس دانشجویی  .1

 

 نکاتی در مورد تهیه اسالیدها:
 اسالیدها در زمینه روشن با فونت های تیره تهیه شود؛ 
  عناوین با فونتB Titr 28   و مطالب داخل اسالید با فونتB Koodak 28 ،نوشته شود 
 حاشیه مطالب تراز شود؛ 
 تا حد امکان از نمودار و تصویر نیز استفاده شود؛  

  .ا  از نوشتن کامل مطلب در اسالید اجتناب شود، مطالب مهم نوشته شود و دانشجو به زبان خود آنها را توضیح دهد. از روخوانی اسالیدها اکیداسالیدها بسیار خالصه نوشته شود 
 ناب شود؛اجت

 رفرانس هر اسالید در پایین آن آورده شود؛ 

  در یک فایل جداگانه  با ذکر رفرانس  هر پاراگرافمطالب کامل کنفرانسWord ارائه شود؛ 

 ؛یافته های سه مقاله مرتبط با موضوع )که دست کم یکی از آنها باید انگلیسی باشد( در کنفرانس آورده شود 

 ان جلسه یا جلسات قبل اجتناب شود. در صورت لزوم ضروری است باالی اسالید به تکراری بودن آن اشاره شود و به هنگام ارائه از صرف وقت از آوردن تکراری اسالیدهای هم
 زیاد روی این دسته از اسالیدها اجتناب شود؛

  پاسخگویی به بحث و دقیقه وقت برای  30اسالید تهیه شود  30 -00 بینمدت ارائه کنفرانس ها حداکثر یک ساعت خواهد بود برای رعایت این وقت توصیه می شود کنفرانس
 ؛در نظر گرفته شودسواالت دانشجویان 

 و سه مقاله استفاده شده در کنفرانس را از طریق ایمیل به اینجانب ارسال نماید؛ورد فایل  ،ضروری است دانشجو یک هفته قبل از زمان ارائه خود فایل پاورپوینت 

را در نام  های الکترونیکی ضروری است الگوی زیراز پذیرش فلش مموری معذوریم لذا ضروری است دانشجو کلیه تکالیف خود را ایمیل نماید و در ارسال کلیه فایل مهم:نکته بسیار 

 گذاری فایل ها رعایت نماید:
 نام گذاری فایل باید به زبان انگلیسی باشد و دارای ساختار زیر باشد:

Subject  +Student name  +Complete Date 

 Sahebi relation of culture and economic 971206: مثال     

 سد؛نانچه دانشجو پاورپوینت های خود را تغییر داده و مجدد به اینجانب ارسال می نماید ضروری است تاریخ ارسال جدید را روی نام فایل بنویچ
 اینجانب ارسال شود حذف گردیده و حکم عدم ارسال را خواهد داشت؛کلیه فایل هایی که خارج از این قاعده به 
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