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مقدمه
بْبَد سغح سالهت جبهعِ ،هستلسم عراحی ٍ اجرای برًبهِ ّبی آهَزش سالهت است کِ بب ّذف کبّص رفتبرّبی هغبیر بب سالهت
ٍ افسایص رفتبرّبی سبزگبر بب سالهت برًبهِ ریسی ضذُ اًذ .هتخصصبى آهَزش سالهت بِ عٌَاى افراد هرجع ببیستی داًص ٍ هْبرت
الزم را جْت عراحی ٍ اجرای چٌیي برًبهِ ّبیی کسب ًوبیٌذ .دستیببی بِ چٌیي هْبرتی تَسظ داًطجَیبى ایي رضتِ ًیبزهٌذ،
تعبهل بب هحیظ ،هربی ٍ پرسٌل ٍاحذّبی بْذاضتی درهبًی ٍ ،درک ٍ بِ کبرگیری هفبّین آهَختِ ضذُ تئَری بِ صَرت هلوَس تر
ٍ در ارتببط بب سبیر هتغیرّبی هحیغی است .ایي درس بب ّذف فراّن ًوَدُ فرصتی برای داًطجَیبى کبرضٌبسی ارضذ آهَزش
بْذاضت ٍ ارتقبی سالهت جْت تقَیت قذرت تفکر اًتقبدی آًْب ٍ تَاًوٌذسبزی ایطبى در ارائِ هٌبسب خذهبت سالهت بِ افراد،
گرٍُ ّب ٍ جَاهع عراحی ضذُ است.
اهداف درس
الف -هدف کلی :آضٌبیی داًطجَیبى بب سبختبر ٍ ًحَُ ارائِ خذهبت آهَزش سالهت در ًظبم ارائِ خذهبت ٍ تَاًوٌذی در عراحی،
اجرا ٍ ارزیببی یک هذاخلِ رفتبری ًوًَِ
ب -اهداف رفتاري
انتظار می رود دانشجویان در پایان ترم بتوانند:

 .1سبختبر سبزهبًی ٍ ٍظبیف کبرضٌبسبى آهَزش سالهت در سغَح هختلف را ضرح دٌّذ.
 .2جبیگبُ ٍ ًقص آهَزش سالهت را در ارتببط بب سبیر ٍاحذّب در ستبدّبی داًطگبّی ،ضْرستبًی ٍ ًیس هراکس بْذاضتی
درهبًی تَضیح دٌّذ.
 .3ضبخص ّبی ارزیببی فعبلیت ّبی هرتبظ بب ٍاحذ آهَزش سالهت را ًبم ببرًذ.
ً .4حَُ هحبسبِ ضبخص ّبی ارزیببی فعبلیت ّبی هرتبظ بب ٍاحذ آهَزش سالهت را تَضیح دٌّذ.
 .5چک لیست ارزیببی فعبلیت ّبی آهَزش سالهت را برای ستبد ضْرستبى تعییي ضذُ ،تکویل کٌٌذ.
ً .6تبیج حبصل از تکویل چک لیست ارزیببی فعبلیت ّبی آهَزش سالهت ضْرستبى تعییي ضذُ را تحلیل کٌٌذ.
 .7برای یک هطکل سالهت فرضیً ،یبزسٌجی آهَزضی اًجبم دٌّذ.
 .8بر اسبس ًیبزسٌجی آهَزضی اًجبم ضذُ ،هذاخالت رفتبری ٍ هحیغی هٌبسب عراحی کٌٌذ.
 .9بب ّوکبری ٍاحذ آهَزش سالهت ٍ سبیر ٍاحذّبی ارائِ خذهبت ،هذاخلِ عراحی ضذُ را اجرا کٌٌذ.
 .11برای هذاخلِ اجرا ضذُ ،یک برًبهِ ارزیببی عراحی کٌٌذ.
 .11هذاخلِ اجرا ضذُ را ارزیببی کٌٌذ.
نحوه ارزشیابی شرکت کنندگان
 .1ارزیببی هرحلِ ای بب تعییي هیساى حضَر ٍ هطبرکت فعبل در کبرآهَزی ٍ ارائِ گسارش فعبلیت ّبی اًجبم ضذُ
 .2ارزیببی پبیبًی بب بررسی کیفیت هذاخالت عراحی ٍ اجرا ضذُ تَسظ ضرکت کٌٌذگبى

برنامه کارآموزي
اقدامات مورد انتظار

جلسه

 ببزدیذ از ٍاحذ آهَزش سالهت ستبد ضْرستبى
اٍل

 آضٌبیی بب سبختبر سبزهبًی ٍ ٍظبیف کبرضٌبسبى آهَزش سالهت
 بررسی هستٌذات هَجَد در ٍاحذ آهَزش سالهت ضبهل برًبهِ عولیبتی ،هستٌذات ًیبزسٌجی ،هستٌذات
کویتِ اًتطبرات ،فرم ّبی آهبری ،عرح درس ٍ فرم ّبی ارزیببی برًبهِ ّبی آهَزضی ٍ ...

دٍم

 تکویل ٍ تحلیل چک لیست ٍاحذ آهَزش سالهت در ستبد هرکس بْذاضت ضْرستبى

سَم

 ارائِ گسارش تَسظ داًطجَیبى

چْبرم

 ببزدیذ از یک هرکس بْذاضتی درهبًی ٍ بررسی سبختبر ٍ ًحَُ اًجبم فعبلیت ّبی آهَزش سالهت در هرکس

پٌجن

 ارائِ گسارش تَسظ داًطجَیبى

ضطن

 اًجبم ًیبزسٌجی آهَزضی برای هطکالت سالهت هٌتخب ضْرستبى

ّفتن

 ارائِ گسارش تَسظ داًطجَیبى

ّطتن

 عراحی یک هذاخلِ رفتبری ٍ یک هذاخلِ غیررفتبری (هحیغی) هرتبظ بب عَاهل تعییي ضذُ

ًْن

 ارائِ گسارش تَسظ داًطجَیبى

دّن

 اجرای هذاخلِ رفتبری عراحی ضذُ در ضْرستبى

یبزدّن

 ارائِ گسارش تَسظ داًطجَیبى

دٍازدّن

 ارزضیببی اثرات کَتبُ هذت اجرای هذاخلِ رفتبری

سیسدّن

 ارائِ گسارش ًْبیی دٍرُ کبرآهَزی

