دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
دانشكده بهداشت – معاونت آموزشي
فرم خلاصه تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال
عنوان درس :آموزش بهداشت و ارتباطات
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تئوری عملی

اهداف کلی :آشنایی با مفاهیم و اصول ارتباطات
روشهای برقراری ارتباطات
اصول جلب مشارکت و همکاری در برنامه ریزی ،اجرا و ارزشیابی برنامه های بهداشتی
رشته و مقطع تحصیلی دانشجویان :کارشناسی ارشد آموزش بهداشت
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نام مدرس/مدرسین :دکتر مریم محمدی
روش تدریس
با توجه به اهداف آموزشی ،نوع
محتوی ،تعداد دانشجویان کلاس ،و
 ،...در جلسات مختلف از روشهای
ذکر شده در پایین جدول و نیز برخی
روشهای دیگر برای تدریس بهره
گرفته می شود.
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استراتژی ارتباطی جامع
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امتحان پایان ترم
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تعاریف ،ارتباطات در آموزش بهداشت
اهداف و اهمیت ارتباطات در آموزش بهداشت
سیر تحول ارتباط ارتباط در آموزش بهداشت
انواع ارتباط
انتقال پیامهای کلامی و اهمیت آنها در ارتباط
انتقال پیامهای غیر کلامی و اهمیت آنها در ارتباط
ارتباط با رسانه های جمعی
مدل های ارتباط
عوامل موثر در یک ارتباط موفق
ارتباط انسانی و عوامل مخل ارتباط انسانی و راههای کاهش
آنها
امتحان میان ترم
جامعه شناسی ارتباط
نظرات صاحبنظران ارتباط در زمینه ارتباط
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محسنیان راد ،ارتباط شناسی ،انتشارات سروش
ساروخانی باقر ،جامعه شناسی ارتباطات
محسن صفاری ،ارتباط شناسی سلامت
محسنی منوچهر ،مبانی آموزش بهداشت
شفیعی فروغ ،آموزش بهداشت

وسایل کمک آموزشی
Text books,
Video projector,
PowerPoint,
White board

گروه آموزشی :بهداشت عمومی
پیش نیاز :ندارد
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