
 
 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و مرکز  مطالعات یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح درس  

 

 
  □تکوینی                      ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای 

 ...درصد از نمره نهایی05جو انجام تکالیف حضور و غیاب .شفعالیت دان
 امتحان میان ترم.........................درصد از نمره نهایی

 ......درصد از نمره نهاییام شده....کوئیزهای انج
 .....درصد از نمره نهایی55امتحان پایان ترم....

                 □غلط و صحیح             □چند گزینه ای                   ■ی   تشریح          □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

 اهداف كلي درس: 

 تعریف تئوری و مدلآشنا کردن دانشجویان با  -1
 مدلهای تغییر رفتار در آموزش بهداشت با دانشجو شناییآ -2

 سالمت مدلهای تغییر رفتار در ارتقاء با دانشجو شناییآ -3
 

 درس:  شرحی از 
 یهو سالم در افراد در کل یبهداشت یرفتارها یو ارتقا ییرهر برنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در جهت حفظ ، تغ ینتدو ینکهبا توجه به ا

،  یفرد یا ، الگوبا مدله ییاست لذا ، لزوم آشنا یو مطمئن ضرور یمیعل یچارچوب ذهن یهبر پا یهدف اجتماع یسطوح  مختلف و گروهها

 برخوردار است. ییبسزا یتآموزش بهدشات و ارتقاء سالمت از اهم یاجتماع و یگروه
 

              دقیقه    09مدت زمان جلسه :               آشنایي با مدلهای آموزش بهداشت  (  موضوع درس)موضوع جلسه(:2)آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس:   

                    رشته و مقطع تحصیلي:  كارشناسي ارشد آموزش بهداشت         دانشکده: بهداشت                 7(  تعداد دانشجویان: 1پیش نیاز: آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )

           09-09سال تحصیلي:  نیمسال دوم          2ان          ترم تحصیلي: گروه آموزشي:   آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                نام مدرس:   دكتر معصومه هاشمی

 11-19محل تشکیل كالس ها:   كالس كارشناسي ارشد آموزش بهداشت    روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ساعت 

 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 بهداشت آموزش در رفتار مطالعه الگوهای .داوود زاده شجاعی( 1

. 

 رفتار تغییر و سالمت آموزش .داوود زاده شجاعی ری،بک نوری( 2

3. About Promoting Health: Chapter 1 in Harvey Skinner. (2002) Promoting Health through Organizational 

Change. 

4. Glanz K, Lewis FM, Rimer BK. (2002) Health Behavior and Health Education: Theory, Research and 

Practice. Latest Edition. San Francisco, Jossey-Bass Inc. 



 

 
 

 

 *جلسه اول

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

  تعریف تئوری و مدل* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
  نقش آموزش بهداشت در تغییر رفتار را بیان نموده و در این مورد بحث نماید. -1

 بیان کند.  راتئوری تعریف -2

 مثالی بیان نماید.برای هر یک را نام برده و تئوری انواع  -3

 .ی و مدل را بیان نمایدتفاوت تئور -4

 موارد کاربرد تئوری و مدل را توضیح دهد. -5

6- concept, construct .و متغیر را تعریف کرده و در یک مدل این اجزاء را شناسایی نماید 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، دیبازخور سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 *جلسه دوم

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 مدل اعتقاد بهداشتي  * عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 .منشاء تئوریک این مدل را بیان نماید -1

 درباره تاریخچه شکل گیری این مدل مختصری توضیح دهد. -2

 .یه هایی که بر اساس آنها این مدل شکل گرفت بحث نماینددرباره فرض -3

 سازه های )اجزاء( این مدل را نام برده و در مورد هر یک توضیح مختصری بیان نمایند. -4

 .مدل را نقد نموده و در مورد محدودیتهای مدل بحث نمایند -5

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 سوم *جلسه



 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 تئوری رفتار برنامه ریزی و عمل منطقي* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 .ساختگاه نظری این تئوری را بیان نماید -1

 .مفروضات تئوری را توضیح دهد  -2

 .نحوه ارتباط بین نگرش با رفتار و نرمهای ذهنی با رفتار را توضیح دهد -3

 سازه های تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده را لیست نمایند. -4

 تفاوت تئوری عمل منطقی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده را توضیح دهند. -5

 نقد نموده و در مورد محدودیتهای آن بحث نمایند.تئوری را  -6

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 چهارم*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 مدل بزنف* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 سازه های مدل را لیست نموده در مورد آن توضیح دهند. -1

 تفاوت تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مدل بزنف را بیان نمایند. -2

 مدل را نقد نموده و در مورد محدودیتهای آن بحث نمایند. -3

 □روانی حرکتی                       □ عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم*جلسه 



 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 تئوری فرانظری* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 ری توضیح دهد.درباره تاریخچه شکل گیری این مدل مختص -1

 درباره اصول کلی این مدل بحث نمایند. -2

 سازه های این مدل را نام ببرند.  -3

 پنج مرحله گذار افراد حین فرایند تغییر را نام برده و در مورد ویژگیهای هر مرحله توضیح دهد. -4

 نحوه طبقه بندی افراد به مراحل مختلف تغییر را توضیح دهد. -5

 تی تغییر رفتار را لیست نماید.فرایندهای شناخ -6

 درباره هر یک از فرایندهای شناختی ذکر شده بحث نموده و مثالی کاربردی ارائه نماید. -7

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    زشی:وسیله کمک آمو

 

 ششم*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 تئوری فرانظری* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 فرایندهای رفتاری تغییر رفتار را لیست نماید. -1

 درباره هر یک از فرایندهای رفتاری ذکر شده بحث نموده و مثالی کاربردی ارائه نماید. -2

 اد در هر یک از مراحل تغییر، فرایندهای شناختی و رفتاری مناسب را معرفی نماید.برای تغییر افر -3

 سازه توازن در تصمیم گیری را توضیح دهد. -4

 را بیان نماید. self-efficacyو  Temptationتفاوت  -5

 مدل را نقد نموده و در مورد محدودیتهای آن بحث نمایند. -6

 □ روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 



 هفتم *جلسه

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 ئوری خودكارآمدی ت* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

1- self efficacy ف نماید.را تعری 

 .درباره تاریخچه شکل گیری این مدل مختصری توضیح دهد -2

 selfو  self esteem  ،outcome expectancyدرباره تفاوت مفهوم خود کارآمدی با مفاهیم مشابهی مانند  -3

concept  .بحث نماید 

 د.منابع پنج گانه خودکارآمدی را نام برده و در مورد هریک توضیح ده -4

 اثرات خودکارآمدی در تغییر رفتار غیر بهداشتی بحث نماید. در مورد -5

 ■ روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 هشتم*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 پندر مدل ارتقاء سالمت  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی: 
 را تعریف نماید. ارتقاء سالمت -1

 را ذکر نماید.  محورهای اصلی ارتقاء سالمت -2

 اساس تئوریک این مدل را بیان نماید. -3

 درباره فرضیه هایی که بر اساس آنها این مدل شکل گرفت بحث نمایند. -4

 .سازه های مدل قدیمی ارتقاء سالمت را ذکر کرده و تعریف نمایدمفاهیم و  -5

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 



 نهم*جلسه 

 هاشمیاندکتر رس: نام مد

 پندر مدل ارتقاء سالمت* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 مفاهیم و سازه های مدل جدید ارتقاء سالمت را ذکر کرده و تعریف نماید. -1

 مدل قدیم و جدید ارتقاء سالمت را مقایسه و تفسیر نماید. -2

 .ایدنحوه ارتباط سازه ها و مفاهیم را در مدل جدید با الگوریتمی رسم نم -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 همد *جلسه

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 تئوری شناخت اجتماعي * عنوان مبحث: 

 اختصاصی:اهداف  

 درباره تاریخچه شکل گیری این تئوری مختصری توضیح دهد. -1

 درباره فرضیات و اصول کلی این مدل بحث نمایند. -2

 مفاهیم اساسی موجود در این تئوری را لیست نماید. -3

 یادگیری مشاهده ای و مراحل آن را توضیح دهد. -4

 .سالمت بحث نمایددر مورد تعیین کنندگی متقابل و نحوه اثر آن بر  -5

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دهمیاز*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 ی شناخت اجتماعي تئور* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 را بیان نماید. expectationو  outcome expectancyتفاوت  -1

 تقویت را تعریف کرده، انواع آن و نقش هر یک را با مثالی کاربردی توضیح دهد. -2

و  خود واکنشی، توانایی خودتنظیمی، توانایی در مورد توانایی رفتاری، توانایی جانشینی، توانایی دوراندیشی -3

 توانایی نماد سازی بحث نماید.

 تئوری را نقد نموده و در مورد محدودیتهای آن بحث نمایند. -4

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -رژکتور ویدئو پ   وسیله کمک آموزشی:

 

 دهمدواز*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 پروسید  -مدل پریسید* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 پروسید را بیان و توضیح دهد. -مفاهیم کلیدی در الگوی پریسید -1

 واژه های اختصاری مربوط به این مدل را بیان نماید. -2

 مراحل نه گانه مدل را نام ببرد. -3

 مدل را در الگوریتمی ترسیم نماید.مراحل مختلف  -4

 بحث نماید. )تشخیص اجتماعی( در مورد مرحله اول مدل -5

 در مورد اصول و فرایند مشارکت و انواع آن بحث نمایند. -6

 . نحوه تعیین الویتها بر اساس مشارکت را توضیح دهد -7

 □ی حرکتیروان                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 



 دهمسیز *جلسه

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 پروسید  -مدل پریسید* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 در مورد مرحله دوم مدل )تشخیص اپیدمیولوژیک( بحث نماید. -1

 رفتاری و فرایند آن را توضیح دهد.تشخیص  -2

 در مورد مرحله سوم مدل )تشخیص اکولوژیک و آموزشی( بحث نماید. -3

4- predisposing factors, reinforcing factors   وenabling factors .را تعریف نماید 

 

 □یروانی حرکت                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 دهمچهار*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 پروسید -مدل پریسید* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 در مورد مرحله چهارم و پنجم مدل )طرح اجرایی( بحث نماید. -1

 م مدل )ارزشیابی( بحث نماید.در مورد مرحله دو -2

 در مورد انواع ارزشیابی ها بحث نماید. -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 

 دهمانزپ*جلسه 



 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 تئوری  تمركز بر كنترل سالمت* عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:

 را بیان نماید. تمرکز بر کنترل سالمت  یتئورمنشاء تئوریک  -1

 مختصری توضیح دهد. تمرکز بر کنترل سالمت  یتئوردرباره تاریخچه شکل گیری  -2

 شکل گرفت بحث نمایند. تمرکز بر کنترل سالمت  یتئوردرباره فرضیه هایی که بر اساس آنها  -3

 انواع سه گانه محور کنترل سالمت را توضیح دهد. -4

 در مورد نحوه تاثیر محور کنترل در فرایند آموزش توضیح دهد. -5

 در مورد ابزارهای سنجش محور کنترل سالمت مختصری توضیح دهد. -6

 تغییر محور کنترل سالمت توضیح دهد.در مورد مهارتها و اقدامات ضروری جهت  -7

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 دهمشانز *جلسه

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 ارائه مقاله در مورد مدلهای اعتقاد بهداشتي، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و بزنف* ث: عنوان مبح

 اهداف اختصاصی:

 .متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به مدل اعتقاد بهداشتی را توضیح داده و مقاله را نقد نماید -1

 شده را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به تئوری رفتار برنامه ریزی -2

 متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به مدل بزنف را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. -3

  

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       ■حیطه :   شناختی 

 ثبح پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانی روش آموزشی:

 وایت برد -ویدئو پرژکتور    وسیله کمک آموزشی:

 

 

 

 

 

 

 

 دهمهف*جلسه 



 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 ارائه مقاله در مورد مدلهای فرانظری، خود كارآمدی و ارتقاء سالمتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 
 ا نقد نماید.را توضیح داده و مقاله ر فرا نظریمتدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به مدل  -1

 را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. تئوری خودکارآمدیمتدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به  -2

 را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. پندر مدل ارتقاء سالمتمتدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به  -3

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                      ■حیطه :   شناختی 

 بحث پاسخ، و پرسش ، بازخوردی سخنرانیروش آموزشی: 

 ، ویدئو پروژکتور وایت برد   وسیله کمک آموزشی:

 

 دهمهج*جلسه 

 هاشمیاندکتر نام مدرس: 

 پروسید -پروسید و مدل پریسید -ارائه مقاله در مورد تئوری شناخت اجتماعي، مدل پریسیدعنوان مبحث: 

 صاصی: اهداف اخت
 را توضیح داده و مقاله را نقد نماید.تئوری شناخت اجتماعی متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به   -1

 پروسید را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. -متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به مدل پریسید -2

 پروسید را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. -پریسیدمتدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به مدل مدل  -3

  ■روانی حرکتی                       □عاطفی                      □حیطه :   شناختی 

 ایفای نقشروش آموزشی: 

 وایت برد  وسیله کمک آموزشی:

 

 
 

 


