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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :شرح درس

مطلوب انجام داد.  ندهیبه آ لین یتوان برا یرا م یشود چه کار نیاست تا مع ندهیآ یبررس ییروش نظامند و عقال یزیبرنامه ر

 جادیا نهیچند راه کار در زم ای کیحصول به  یبرا وستهیپ یتهایفعال یکسری یسالمت جامعه شامل طراح یبرا یزیبرنامه ر

گروه خاص جامعه است.  کیسالمت  تیبهبود وضع یدر سطح جامعه برا یو قانون یطیمح ،یرفتار یها دگاهیدر د راتییتغ

به سالمت مطلوب در سطح جامعه  مستلزم برنامه  یابیاز آن جهت است که دست شتریدر سالمت جامعه ب یزیبرنامه ر تیاهم

 باشد. یشده از درون جامعه هدف م یجمع آور یبر داده ها یمبتن قیدق یزیر

 

 کلی:اهداف 

دانش و مهارت الزم را در زمینه نیازسنجی، بررسی مسائل، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های  درس نیا انیپا در انیدانشجو

 سالمت جامعه به منظور ارتقای سالمت کسب نمایند.

 جامعه و سالمندیموزشی پرستاری سالمت گروه آ

 Course Syllabusشناسنامه درس 

سالمت  یبرا یپرستار یمراقبت ها یابیو ارزش یزیبرنامه رنام درس: 

                     جامعه

 1401-1402سال اول   :نيمسال

   پرستاری و مامایی دانشکده:

          یپرستار یمراقبت ها یابیو ارزش یزیبرنامه ر نام و شماره درس:

585538 

 

کارشناسی ارشد پرستاری رشته و مقطع تحصيلی : 

 سالمت جامعه

 سالمت جامعه و سالمندی گروه آموزشی :

  10-12شنبه  سه تئوری: ساعت کالس

 ساعت کارآموزی( 51 ،یساعت نظر 17) واحد کارآموزی 1 ،یواحدنظر 1 تعداد و نوع واحد )عملی( :

 شرفتهیپ یولوژیدمیکاربرد آنها، اپ ها ،الگوهای پرستاری سالمت جامعه و هینظر پيش نياز: 

  

 ماهرخ کشوریدکتر نام مسوول درس: 

 دکتر ماهرخ کشوری: درس تئوری اساتيد

                                                                                                                    
E-mail: keshvari@med.mui.ac.ir 

 

 

 مجله دفتر  -دانشکده پرستاری و ماماییآدرس دفتر : 

 37927563تلفن:

  



 2 

 اهداف رفتاری : 

 :باشند قادر فراگیران رودمی انتظار درس این پایان در

 .دینما انیب را یبهداشت یزری¬برنامه و یزری¬برنامه فیتعر .1

 .دهد حیتوض را یزری¬برنامه تیاهم و ضرورت .2

 .دهد حیتوض را یزیر برنامه در یریپذ انعطاف تیاهم .3

 .دهد حیتوض را خوب برنامه کی یها یژگیو .4

 .دهد حیتوض را یبهداشت یزیر برنامه یها مدل .5

 .دهد حیتوض را یزیر برنامه مختلف انواع .6

 .دهد حیتوض را ها داده یآور جمع یها روش انواع .7

 .دهد حیتوض و ببرد نام را ازین انواع .8

 .دهد حیتوض را یسنج ازین یروشها .9

 .دینما لیتکم را اهداف انتخاب و بندی¬تیاولو جدول باشد قادر .10

 .دهد حیتوض را....  و aim, objective, goal یینها هدف .11

 .دهد حیتوض را....  و یینها و یاختصاص اهداف های¬یژگیو .12

 .باشد Smart P یژگیو با یاهداف نوشتن به قادر  .13

 .دهد حیتوض را متعدد یرگی¬یرأ روش .14

 .دهد حیتوض را یاسم گروه روش .15

 .دینما ستیل و دهد حیتوض را ها¬تیفعال انتخاب و راهکارها نییتع  .16

 .دینما یطراح را یزری¬برنامه تیعل شبکه  .17

 .دهد حیتوض را یرگی¬میتصم کسیماتر روش  .18

 .دهد حیتوض را افکار بارش روش  .19

 .دهد حیتوض را یاتیعمل یزری¬بودجه .20

   .دینما یطراح شده نییتع اهداف یبرا یاتیعمل برنامه جدول .21

 .دهد حیتوض را یابیبازار مفهوم .22

 .دهد حیتوض را یاجتماع یابیبازار مدل  .23

 .بداند را نظارت و کنترل ش،یپا فیتعار .24

 .باشد برنامه گزارش ارائه به قادر .25

 

 :روش تدریس

 پاسخ و پرسش با همراه سخنرانی 

 دانشجویان انفرادی مطالعات 

 شده تعیین منابع مطالعه 

 گروهی کار و بحث 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

 پروژکتور ویدئو 

 کتابها 

  تخصصی ژورنالهایپایگاه داده ها و 

  موتورهای جستجوگر علمی مانندgoogle.scholar 
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 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 20نمره از  فعاليت ردیف

 6 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 4 آزمون های کالسی در سامانه نوید  2

 2 حضور در کالس های مجازی آنالین  3

 8 امتحان پایان ترم 4

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگيری: منابع
1- James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health 

promotion programs: a Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

2- Theory at a Glance, A guide for health promotion practice, last edition 

3- Health promotion programs from theory to practice. Carl I Fertman, Diane D Allensworth,(Last 

Edition) 

 

 

 

به منظور ارائه  ،نویدسامانه از  شامل وایت بورد، کامپیوتر و پروژکتور است. همچنین ابزار یادگیری ( در کال س های حضوری )تئوری

می استفاده  وقایع مهم رو سای اطالع رسانی ،بازخورد توسط مدرسان، انتقال پیامها، تقویم آموزشی تکالیف،  محتوهای آموزشی،برخی از 

 ، گروه مجازیدر یکی از شبکه های اجتماعی مورد تایید آموزش جهت اطالع رسانی به دانشجویان، دانشجویاندرخواست . در صورت گردد

 تشکیل خواهد شد.

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:
o در رابطه با موضوع درس انجام دهند. یقبل از شروع هر جلسه درس مطالعه مقدمات 

o  مانند گوش دادن فعال، مشارکت در پرسش و پاسخ )جلسات  یط در یادگیری–مشارکت فعال در فرایند یاددهی

 ها(

o در جلسات  یو گزارشات شفاه فیارائه تکل یبرا یآمادگ 

o فیانجام به موقع تکال  

o یانیو پا  یمرحله ا یشرکت در ازمونها 
 

 (:کیبه تفک نیو جلسات آنال نیو مقرات کالس)در جلسات آفال نیقوان
o  الزامی است. نیبه موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس انالحضور 

o است. یالزام انیهمزمان توسط دانشجو ریغ یکالسها یمطالعه محتواها 

o شرکت در آزمون و گفتگو به منزله حضور دانشجو در کالس درس محسوب  ف،یانجام تکل رینظ ،یریادگی یتهایانجام فعال

 .شودیم

o  ترم نخواهد بود و برای دانشجو نمره صفر منظور  انیدانشجو مجاز به شرکت در آزمون پا 17/4در صورت غیبت بیش از

 خواهد شد.

o .شرکت در آزمون های میان ترم و پایان ترم و کوییز الزامی است 

o باشد. می 100از  50معادل 20از 10کسب حدنصاب نمره به منظور قبول شدن در این واحد درس 
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 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 جلسه عنوان تاريخ رديف

 نوع جلسه

ماژول 

جلسات 

 آفالين

ساعت برگزاری 

 جلسه آنالين

 حضوری معرفی وشرح درس 12/7/1401 1

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

2 19/7/1401 

 ريزی ريزی بهداشتی ضرورت و اهمیت برنامهريزی و برنامهتعريف برنامه -

 حضوری اهمیت انعطاف پذيری در برنامه ريزی ويژگی های يک برنامه خوب  -

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1- James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

3 3/8/1401 

 مدل های برنامه ريزی سالمت در جامعه  -

 حضوری یزير برنامه مختلف انواع -

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☐گفتگو 

12 - 10 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

2.  Theory at a Glance, A guide for health promotion practice: chapter 2 

  11-2فصول :. الگوهای مطالعه رفتار در آموزش بهداشت، داوود شجاعی زاده3 

4 10/8/1401 

 انواع روش های جمع آوری داده ها از جامعه -

 انواع نیاز  -

 روشهای نیاز سنجی سالمت جامعه -

روش بارش افکار،  -بندی نیازها و انتخاب اهداف ) روشهای اولويت -

 روش ماتريکس تصمیم گیری(

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

5 17/8/1401 

ادامه روشهای اولويت بندی نیازها و انتخاب اهداف ) روش رأی گیری  -

 متمرکز، روش گروه اسمی، شبکه علیت برنامه ريزی(

 کار گروهی

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

 10 - 12 ☒تکلیف حضوری هدف کلی و جزئی  - 24/8/1401 6
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 موفق باشید

 ويژگیهای اهداف اختصاصی و نهايی -

 نويسی کار گروهی هدف -

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

7 1/9/1401 

 تهیه جدول عملیاتی -

 تعیین منابع برنامه عملیاتی -

 تعیین بودجه برنامه -

 اجرای مداخله -

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 
12 - 10 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

8 8/9/1401 

 پايش و ارزشیابی برنامه -

 گزارش نويسی برنامه -
 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a 

Primer. San Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

9 15/9/1401 

 مفهوم بازاريابی  -

 حضوری مدل بازاريابی اجتماعی -

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. James F Mckenzie, Brad L Neiger, Jan L Smeltzer. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs: a Primer. San 

Francisco: Pearson/Benjamin Cumming, last edition 

2.  Theory at a Glance, A guide for health promotion practice: chapter 2 

  11-2. الگوهای مطالعه رفتار در آموزش بهداشت، داوود شجاعی زاده: فصول3 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 

 ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 شد.دردسترس می با WWW.nm.mui.ac.irدانشکده  Web site* شناسنامه کامل درس در 


