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ُذف کلی :آشٌایی با هفاّین ٍ اصَل ارتباطات ٍ رٍشْای برلراری ارتباط در جَاهغ هختلف بِ هٌظَر شٌاسایی بْتر جَاهغ ٍ برلراری
ارتباط با آًْاّ ٍ ،وچٌیي بىارگیری ایي رٍشْا در جلب هشاروت ٍ ّوىاری در برًاهِ ریسی ،اجرا ٍ ،ارزشیابی برًاهِ ّای بْذاشتی
بِ هٌظَر دستیابی بِ ّذف فَق هسائل زیر هَرد بررسی لرار هی گیرد:
 .1تؼریف ٍ اّویت ارتباط
 .2سیر تحَل ارتباط در جاهؼِ
 .3جاهؼِ شٌاسی ارتباط
 .4اًَاع ارتباط
 .5هذلْای ارتباط
 .6ارتباط با رساًِ ّای جوؼی
 .7ػَاهل هَثر در ارتباط هَفك
 .8هراحل ارتباط
 .9استراتصی ارتباط جاهغ
 .11تىٌَلَشی ًَیي ارتباط
 .11دیذگاّْای هختلف در هَرد ارتباط جوؼی
 .12ارتباطات جْاًی
بنابر این دانشجویان عسیس پس از طی دوره باید قادر باشند:
 oارتباط را تؼریف وردُ ٍ اّویت آى را بیاى وٌٌذ
 oارتباط در بْذاشت را تؼریف ًوَدُ ٍاّویت آى را بیاى وٌٌذ
 oسیر تحَل ارتباط در جاهؼِ را شرح دٌّذ
 oجاهؼِ شٌاسی ارتباط ٍ هسائل آى را با استفادُ از هثالْای ػیٌی در زهیٌِ سالهت جاهؼِ تَضیح دٌّذ
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 oاًَاع ارتباط را شرح دادُ ٍ واربرد آًْا در آهَزش بْذاشت ٍ ارتمای سالهت را درن ٍ تَضیح دٌّذ
 oهذلْای هْن ارتباط ٍ واربرد ػیٌی آًْا را شرح دٌّذ
 oارتباط با رساًِ ّای جوؼی ٍ هسائل آى را تَضیح دّذ
 oػَاهل هَثر در برلراری ارتباط هَفك در زهیٌِ ارتمای سالهت ٍ ارائِ هرالبتْای بْذاشتی بیاى وٌذ
 oهراحل ارتباط را شرح دّذ
 oاستراتصی ارتباط جاهغ را تَضیح دادُ ٍ هثالْای ػیٌی در ایٌوَرد در زهیٌِ ارتمای سالهت ارائِ دّذ
 oتىٌَلَشیْای ًَیي ارتباطی ٍ هسائل هربَط بِ بىارگیری آًْا در ارتمای سالهت را شرح دّذ
 oدیذگاّْای هتفاٍت در هَرد ارتباط جوؼی را با استٌاد بِ ًظرات صاحب ًظرات هؼرٍف شرح دّذ
 oجْاًی شذى ،رابطِ جْاًی شذى با ارتباط ٍ ،رابطِ فرٌّگ با ارتباط ٍ ارتباط جْاًی را شرح دّذ.
روش آموزش:
 oآهَزش در ایي درض با استفادُ از سخٌراًی  ،بحث گرٍّی ٍ وٌفراًسْای داًشجَیی با ووه ٍسایل هَرد ًیاز ووه
آهَزشی صَرت هی گیرد.
روش ارزشیابی:
 oارزشیابی با استفادُ از آزهَى وتبی در پایاى ترم ،بررسی فؼالیتْای والسی ٍ سویٌارّا ٍ وارّای ػولی ارائِ شذُ صَرت هی
گیردً .حَُ ًورُ دّی بِ صَرت زیر هی باشذ:
 %51 oاهتحاى وتبی

 %51فؼالیتْای والسی ٍ سویٌار ّا

منابع فارسی :
 oارتباط شٌاسی ،دوتر هحسٌیاى راد
 oجاهؼِ شٌاسی ارتباطات ،دوتر سارٍخاًی
 oجاهؼِ شٌاسی ٍسایل ارتباط جوؼی ،دوتر سارٍخاًی ٍ دوتر هٌَچْر هحسٌی
 oهْارتْای برلراری ارتباط ،سازهاى جْاًی بْذاشت
 oبرلراری ارتباط برای سالهت ٍ تغییر رفتار ،دوتر پَر اسالهی ٍ ّوىاراى
 oارتباط شٌاسی سالهت ،هحسي صفاری ٍ داٍٍد شجاػی زادُ
o
o
o
o
o
o
o
o
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- 31هٌابغ ایٌترًتی هرتبط
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جدول زمانبندی درس ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

 -1تؼریف ارتباط ّ اُویت آى

ساػت
ارایَ
2

هبحث

 -2سیر تحْل ارتباط در جاهؼَ

2

 -3جاهؼَ ضٌاسی ارتباط

4

 -4اًْاع ارتباط
 -6هذلِای هِن ارتباط
 -7ارتباط با رساًَ ُای جوؼی
 -8ػْاهل هؤثر در یک ارتباط هْفق
 -9هراحل ارتباط
 -11استراتژی ارتباط جاهغ ّ تکٌْلْژی ًْیي ارتباط
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سخٌراًی  ،پرسص ّ پاسخ،
بحث گرُّی
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 .11دیذگاُِای هختلف در هْرد ارتباط جوؼی
 -12ارتباطات جِاًی
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ًحٍْ ارایَ

هٌابغ درسی

سخٌراًی  ،پرسص ّ پاسخ،
بحث گرُّی
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رّش ارزضیابی
اهتحاى کتبی ،سویٌار ّ
فؼالیتِای کالسی

