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معرفی درس ي َذف آن :ایي دسس هقذهِ دسس آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت ( )2است کِ بِ ًظشیِّب ،الگَّب ٍ سٍشّب دس
آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت هی پشداصد .دس ایي دسس بِ ػٌَاى هقذهبت آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت بِ هفبّین اسبسی
پشداختِ هیضَدّ .ذف کلی دسس آضٌبیی بب فلسفِ ،هفبّین اسبسی  ،اصَل ،اّذاف ،سٍیکشدّب ،اخالق ٍ سیبستّب دس آهَصش
بْذاضت ٍ استقبی سالهت است.
بٍ مىظًر دستیابی بٍ َذف فًق مسائل زیر مًرد بررسی قرار می گیرد:
هفبّین ،اصَل ٍ جٌبِ ّبی هختلف سالهت ،استقبی سالهت ٍ آهَصش بْذاضت
هفبّین اسبسی دس آه َصش بْذاضت (آگبّیً ،گشش ،اػتقبد ،سفتبس ،اًگیضُ ،ادساک  ،ببٍس)......... ،
تبسیخچِ ،تؼشیف ٍ هفبّین اصلی دس استقبی سالهت (حوبیت ،هطبسکت ،اتحبد ،تَاًوٌذ سبصی ،بْبَد سبک صًذگی ،کیفیت صًذگی،
هسئَلیت پزیشی)............... . ،
ًقص کبسبشدی آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت
اّذاف تَسؼِ ٍ ًقص آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت دس آى
بىابر ایه داوطجًیان عسیس پس از طی ديرٌ بایذ قادر باضىذ:
 )1هفبّین اسبسی دسس (اص قبیل سالهت ٍ ابؼبد آى ،آهَصش ،یبدگیشی ،آهَصش بْذاضت ٍ  )....سا بب استٌبد بِ هٌببغ ػلوی
تؼشیف ًوبیٌذ .بب رکش دالیل ػولی ٍ استفبدُ اص هطبلؼبت اًجبم ضذُ کبسبشد هفبّین سالهت ٍ بیوبسی سا دس طشاحی ٍ
اسصضیببی هذاخالت آهَصش بْذاضت ضشح دٌّذ.
 )2ػَاهل تؼییي کٌٌذُی سالهت ٍ سْن ًسبی آًْب سا بب استٌبد بِ ضَاّذ ػلوی ٍ پژٍّطی تحلیل ًوبیٌذ.
ً )3طبًگشّبی سالهت ٍ اّویت ٍ جبیگبُ ًطبًگشّبی سالهت سا دس بشًبهِسیضی ٍ اسصضیببی آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت
بیبى کٌٌذ.
 )4ضبخصّب ٍ ابضاسّبی اًذاصُ گیشی کیفیت صًذگی سا ضشح دادُ ٍ هقبیسِ کٌٌذ
 )5تؼشیف ،تبسیخچِ ،اّذاف ٍ هفبّین اسبسی دس استقبی سالهت سا ضشح دادُ ٍ بب استٌبد بِ هٌببغ ٍ هطبلؼبت اًجبم ضذُ تحلیل
کٌٌذ.
 )6سٍیکشدّبی استقبی سالهت سا بِ طَس کبهل تطشیح ٍ تحلیل کٌٌذ.
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.) جبیگبُ آهَصش بْذاضت سا دس بشًبهِّبی استقبی سالهت تحلیل کٌٌذ7
 ًقص آهَصش بْذاضت ٍ استقبی سالهت سا دس آى ضشح دٌّذ ٍ بِ هقبیسِ ٍضؼیت، ُ) اّذاف بشًبهِ تَسؼِ ّضاسُ سا بیبى ًوَد8
ٍ  تَاًوٌذ سبصی صًبى، هببسصُ بب بیوبسیْب، سالهت هبدس ٍ کَدک،ایش اى بب استبًذاسدّب دس صهیٌِ ّبی هختلف هثل فقش
.بپشداصًذ................
 بٌببش ایي هحتَای دسس ٍ تَاًبییْب ٍ فؼبلیتْبی هَسد، ُاّذاف فَق بِ ػٌَاى حذاقل ّب جْت هؼشفی هفبّین اصلی دسس اسائِ ضذ
.اًتظبس هحذٍد بِ ایي فْشست ًوی ببضذ ٍ هسبئل هْن دیگش بشاسبس ضشایط هَسد بشسسی ٍ بحث دس کالس قشاس هی گیشًذ
:ريش آمًزش
 بحث گشٍّی ٍ کٌفشاًسْبی داًطجَیی بب کوک ٍسبیل هَسد ًیبص کوک آهَصضی، آهَصش دس ایي دسس بب استفبدُ اص سخٌشاًی
 بش ایي اسبس داًطجَیبى هحتشم. سٍیکشد غبلب دس اجشای ایي دسس هطبسکتی ٍ تؼبهلی ٍ داًطجَ هحَس خَاّذ بَد.صَست هی گیشد
.هٌببغ هؼشفی ضذُ سا هطبلؼِ ٍ بب آهبدگی بشای بحث ٍ تؼبهل دس کالس حضَس هی یببٌذ
:ريش ارزضیابی
. بشسسی فؼبلیتْبی کالسی ٍ سویٌبسّب ٍ کبسّب ی ػولی اسائِ ضذُ صَست هی گیشد،اسصضیببی بب استفبدُ اص آصهَى کتبی دس پبیبى تشم
:ًحَُ ًوشُ دّی بِ صَست صیش هی ببضذ
 فؼبلیتْبی کالسی ٍ سویٌبس ّب%55

 اهتحبى کتبی%55
:مىابع

1) United Nations Millennium Development Goals The eight Millennium Development
Goals (MDGs) – which range from ... The Goals are ambitious but feasible and, together
with
the
comprehensive
United
Nations...
www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml - Cached
2) Millennium Development Goals Responding to the world's main development challenges
and to the calls of civil ... The Millennium Development Goals Report )2559( Progress
towards the goals is now ... www.undp.org/mdg - Cached
3) www.who.int/topics/health_promotion/en - Cached
4) www.healthpromotionsnow.com
5) www.undp.org/mdg/basics.shtml - Cached
6) Health Education, a Cognitive- Behavioral Approach. Read, Donald A. 1997.
7) Promoting health: a practical guide. Linda Ewales, et al. (last edition).
8) Principals of health education and health promotion. J. Thomas Butler. (last edition).
9) Community Health Nursing. Lundy, K.S. and Jances. (2001)
10) Community health education. Mark J. Minelli. (2009)
11) Nutrition education: linking research theory and practice. Isobel R. Contento. (2007)
12) هٌببغ ایٌتشًتی هشتبط بب هَضَع
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