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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

آموزش بهداشت و ارتقاء و  دکترا حصیلی:ت یرشتهو مقطع    آموزش و ارتقاء سالمت گروه آموزشی: بهداشت دانشکده:

 سالمت

 ندارد یش نیاز:پ وري د: تئنوع واح  2تعداد واحد:  محیط کار ارتقاء دهنده سالمت  نام درس:

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:     8 -10 :ساعت سه شنبه: زمان برگزاري کالس: روز

 دکتر صلحي درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م دکتر صلحي مسئول درس:  9   تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ده سالمت از ابعاد مختلف و رویکردها در سطح فردي و ساازماني در این درس فراگیر با اهمیت محیط کار ارتقاء دهن

 و جامعه و نیز با طراحي، اجرا و ارزشیابي مداخالت ارتقاء سالمت محیط کار آشنا مي شوند

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنایي فراگیران با اهمیت محیط کار ارتقاء دهنده سالمت  -

 حیط کار ارتقاء دهنده سالمتآشنایي فراگیر با رویکرد هاي مختلف م -

 آشنایي فراگیران با راهکارهاي محیط کار ارتقاء دهنده سالمت و نونه هاي موفق کشوري و بین المللي  -

 آشنایي فراگیران با طراحي ، اجرا و ارزشیابي مناسب مداخالت ارتقاء سالمت محیط کار  -

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلي برنامه را نشان مي است نسبت به اهداف کلي روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلي به اجزاي تخصصي شکستننظورم)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصي اهداف بینابیني دهد.

 

 

 ت کارکنان عوامل موثر بر سالمآشنایي با  -

 تعریف ، لزوم و اهمیت سالمت در محیط کار و مزایاي آن درک  -

 ویکردها و فلسفه هاي مختلف ارتقاء سالمت در محیط کار آشنایي با ر -

 بیماریها و حوادث شایع شغلي در ایران و جهان و اثرات اقتصادي اجتماعي آنها آشنایي با   -

 سالمت  تاریخچه تحوالت محیط کار ارتقاء دهندهمرور   -

 تاریخچه رویکردهاي مختلف به محیط کار و سالمت مرور   -

 تاریخچه محیط کار ارتقاء دهنده سالمت در جهان مرور   -

ظهور رویکرد مبتني بر شواهد محیط کار ارتقاء دهنده سالمت و تفاوت آن با سایر رویکرد هاي آشنایي با  -

 سنتي 

 ارتقاء دهنده سالمت  مفاهیم، مباني و ویژگي هاي محیط کارآشنایي با   -
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 اهداف و استراتژي هاي محیط کار ارتقاء دهنده سالمت کار آشنایي با  -

 الگوها و اجزاي مختلف محیط کار ارتقاء دهنده سالمت آشنایي با   -

 ده سالمتنمقررات محیط کار ارتقاء ده سیاست ها وآشنایي با   -

 کار  نقوانی مرور   -

 ء دهنده سالمت در محیط کار ارتقا طراحي و برنامه ریزي مداخالت  -

 دهنده سالمت  ارزشیابي برنامه هاي محیط کار ارتقاء آشنایي با   -

 گي هاي آنها  هنده سالمت در ایران و جهان و ویژتجارب موفق موجود در مورد محیط کار ارتقاء دبررسي   -

 عوامل موثر بر موفقیت مداخالت محیط کار ارتقاء دهنده سالمتآشنایي با   -

 تحقیقات مربوط به محیط کار ارتقائ دهنده سالمت ایي با آشن   -

 رویکرد و استراتژیهاي سازمان هاي بین المللي در مورد سالمت محیط کار آشنایي با   -

 

 

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   ×سخنراني برنامه ریزي شده   سخنراني

 ×TBLني بر تیم)یادگیري مبت  ×(PBLیادگیري مبتني بر حل مسئله)  ×بحث گروهي

جستجوي مقاالت  علمي  درزمینه  مشکالت  محیط هاي کاري  و مداخالت انجام شاده  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 در محیط هاي کار و ارائه مطالب در باره آنها در سر کالس  
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره موضوع مشخص شده و  ارائه آن در کالس ، ارائه خالصه درس 

 طراحي یک برنامه ارتقایي در یک محیط کار -جلسه قبل به نوبت

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ×پروژکتور اسالید  خته و گچت  ×وایت برد

 نمایش فیلم کوتاه -مواد آموزشي مانند نمایش فیلم   ببرید( استفاده از سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد04 آزمون پایان ترم×   درصد نمره 04آزمون میان ترم ×

  نمره درصد 04شرکت فعال در کالس    نمره  درصد04انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردني         ايچندگزینه       ×پاسخ کوتاه     تشریحي
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 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1. WHO, Global strategy on occupational health for all: The way to health at work , 1994 

2.  Danial A Girdano. Occupational Health promotion:  practical guide to program 

development.1986 

3. Chenoweth, David. Work health Promotion. 2007 

4. Who, Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health , 1991 

5. Declaration on occupational health for all, 1994 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر صلحي  آشنایي با عوامل موثر بر سالمت کارکنان  1

 دکتر صلحي زایاي آندرک تعریف ، لزوم و اهمیت سالمت در محیط کار و م 2

آشنایي با رویکردها و فلسفه هاي مختلف ارتقاء سالمت در  3

 محیط کار

 دکتر صلحي

آشنایي با بیماریها و حوادث شایع شغلي در ایران و جهان و  4

 اثرات اقتصادي اجتماعي آنها

 دکتر صلحي

 دکتر صلحي مرور تاریخچه تحوالت محیط کار ارتقاء دهنده سالمت 5

 دکتر صلحي ر تاریخچه رویکردهاي مختلف به محیط کار و سالمتمرو 6

 دکتر صلحي مرور تاریخچه محیط کار ارتقاء دهنده سالمت در جهان  7

آشنایي با ظهور رویکرد مبتني بر شواهد محیط کار ارتقاء  8

 دهنده سالمت و تفاوت آن با سایر رویکرد هاي سنتي

 دکتر صلحي

ني و ویژگي هاي محیط کار ارتقاء دهنده آشنایي با مفاهیم، مبا 9

 سالمت

 دکتر صلحي

آشنایي با اهداف و استراتژي هاي محیط کار ارتقاء دهنده  11

 سالمت کار 

 دکتر صلحي

آشنایي با الگوها و اجزاي مختلف محیط کار ارتقاء دهنده  11

 سالمت 

 دکتر صلحي

 ده سالمتآشنایي با سیاست ها و مقررات محیط کار ارتقاء دهن 12

 مرور  قوانین کار  

 دکتر صلحي

طراحي و برنامه ریزي مداخالت ارتقاء دهنده سالمت در محیط   13

 کار 

 دکتر صلحي

 آشنایي با  ارزشیابي برنامه هاي محیط کار ارتقاء دهنده سالمت  14

بررسي تجارب موفق موجود در مورد محیط کار ارتقاء دهنده  

 یژ گي هاي آنها سالمت در ایران و جهان و و

 دکتر صلحي

آشنایي با عوامل موثر بر موفقیت مداخالت محیط کار ارتقاء  15

 دهنده سالمت

 دکتر صلحي

آشنایي با تحقیقات مربوط به محیط کار ارتقائ دهنده    16

 سالمت 

 دکتر صلحي

آشنایي با رویکرد و استراتژیهاي سازمان هاي بین المللي در  17

 ارائه برنامه هاي طراحي شده -ارمورد سالمت محیط ک

 دکتر صلحي

 


