
 
 

 1  فرم طرح درس 

 بهداشت آموزش-کارشناسی ارشدمقطع/ رشته فراگیران:  روان شناسی رفتارسالمنوع درس: 

 اولترم:   نفر    5 تعداد فراگیران: 

 3131-3131سال: دکترراضیه خسرورادمدرس:  

 تعریف وقلمرو تغییررفتار ورفتاردرمانی : 3عنوان )عناوین( درس

 شود وفرق آنهارابداند. تغییررفتارورفتاردرمانی آشنادانشجوباتعاریف : هدف کلی

 دانشجوتعریف رفتاروانواع آن رابداند.
 

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 دانشجوتغییررفتار ورفتاردرمانی راتوضیح دهد.-3 

 دانشجوتفاوت تغییررفتارورفتار درمانی راتوضیح دهد.-1
 دانشجوتحلیل رفتارکاربردی راتوضیح دهد.-1
 ورفتار راتعریف کند.دانشج-4
 دانشجوانواع رفتار رانام ببردوبرای هریک مثال بزند.-5
  دانشجوبتواندرفتارنابهنجار راتوضیح دهد.-6

 روش سخنرانی به همراه پرسش وپاسخ سقراطی.روش آموزش: 

  کتورروژویدئوپ-تختهابزار و رسانه های آموزشی:  

 اجزای درس و شیوه اجرا
 حیطه نوع مدت زمان محتوا

 شناختی  مثال-تغییررفتار-3

 شناختی  مثال-رفتاردرمانی-1

 شناختی  مقایسه تغییررفتار ورفتاردرمانی-1

 شناختی  مثال-تحلیل رفتارکاربردی-4

 رفتار-5

 انواع رفتار-6

 مثال-مفهوم رفتارنابهنجار-7

 

 شناختی 
 شناختی
 شناختی

 :منبع

 دکترعلی اکبرسیف-ش ها(تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو رو

 دکترعلی اکبرسیف-)آموزش ویادگیری( روان شناسی پرورشی

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
ابی ِِِرسش در ابتدای جلسه جهت ارزیابی اطالعات نحوه ارزش

بهنجار درباره یک رفتار نا er papنوشتن یک-زمینه ای مورد نیاز
 برای ارزشیابی در پایان درس

 دقیقه 31مجموعامدت زمان ارزشیابی : 
                                



 
 

 2 فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :برنامه تغییررفتار ورفتاردرمانی1عنوان )عناوین( درس

 هدف کلی:دانشجوبتواندیک برنامه تغییر رفتارورفتار درمانی راهدایت کند.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 ازدانشجوانتظارمی رودبعدازاتمام درس دوم بتواند:

 دهد.برنامه تغییررفتارراتعریف کندومراحل آن راتوضیح -3
 رفتارآماج راتعریف کند.-1
 تعریف عملیاتی راتوضیح دهد.-1
 برای اصطالح مبهم که به اوداده می شودتعریف عملیاتی بنویسد.-4
 ابعادرفتاررا نام ببردوبرای هریک مثالی ذکرکند.-5
 هدف راتعریف کندوویژگیهای آن رابگوید.-6
 هدف رفتاری راتعریف کندوبرای آن مثالی ذکرنماید.-7
 هرهدف غیررفتاری راکه به اوداده می شودبه صورت هدف رفتاری درآورد.-8
 شرایط ومالک عملکردهدفهای رفتاری راباذکرمثال توضیح دهد.-3
 برای هرمشکل رفتاری که به اوداده می شود یک برنامه تغییررفتاربنویسد.-31

 له ارائه موادیادگیری یامطلب درسی.روش آموزش:روش تدریس پیش سازمان دهنده  به همراه پرسش وپاسخ درمرح

  ویدئوپروژکتور-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

هدف وغیره -ابعادرفتار-برنامه تغییررفتاربه طورکامل که شامل)رفتارآماج

 و..(
 شناختی دقیقه81

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-او روش ها(تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه ه

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی)باسؤال پرسیدن جهت 

ی بررسی  واطالع ازپیش نیازهاوتکوین واصالح یادگیری ها
 جدید.    

باعنوان یک برنامه  er papارزشیابی نهایی:نوشتن یک
 تغییررفتاربرای یک رفتارنامطلوب

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 



 
 

 3فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5داد فراگیران:  تع

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 نظریه شرطی سازی پاسخگریاکالسیک -:نظریه های شرطی سازی1عنوان )عناوین( درس

 هدف کلی:دانشجوبتواندنظریه های شرطی سازی رادرک کند.ومفاهیم اصلی نظریه شرطی سازی پاسخگررابفهمد.

 )اختصاصی(:اهداف رفتاری 
 ازدانشجوانتظارمی رودبعدازاتمام درس سوم بتواند:

 انواع شرطی سازیهارانام ببرید.-3
 فرایندشرطی کردن رفتارپاسخگرراتوضیح دهدواجزای آن رانام ببرد.-1
 نمونه ای ازشرطی کردن رفتارپاسخگردرانسان راذکرکند.-1
 فرایندخاموش کردن رفتارپاسخگرراتوضیح دهد.-4
 ازگشت خودبه خودی رفتارپس ازخاموشی راتوضیح دهد.پدیده ب-5
 نمونه ای ازخاموش کردن رفتارپاسخگردرانسان راتوضیح دهد.-6
 پدیده تعمیم وتمیز محرک رادرشرطی کردن پاسخگرتوضیح دهد.-7
 شرطی شدن سطح باالترراتوضیح دهدوتفاوت آن راباتعمیم محرک مشخص کند-8
 رادرانسان توضیح دهد.رابطه شرطی سازی پاسخگروهیجان -3
 علت پیدایش ترسهای نوروتیک رادرانسان توضیح دهد. -31

 روش آموزش:روش تدریس توضیحی وپرسش وپاسخ سقراطی.

 وایت بورد وماژیک.-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

 

فرایند -ونه ای ازشرطی شدننم-انواع شرطی سازی–تعریف شرطی سازی 

شرطی شدن درسطح -مثال-پدیده بازگشت خودبه خودی-خاموش کردن

علت پیدایش -شرطی شدن پاسخگووهیجان-تمیزوتعمیم محرک -باالتر

 ترس های نوروتیک

 شناختی دقیقه81

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-ش ویادگیری(روان شناسی پرورشی )آموز

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی)باسؤال پرسیدن جهت 
بررسی  واطالع ازپیش نیازهاوتکوین واصالح یادگیری های 

 قبلی.    
ک مثال پزشکی ارزشیابی نهایی:درموردشرطی سازی پاسخگوی

 بزنند

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 



 
 

 4فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

شرطی سازی کنشگر –نظریه شرطی سازی پاسخگویاکالسیک -:نظریه های شرطی سازی4عنوان )عناوین( درس
 )اسکینر(

 هدف کلی:دانشجومفاهیم اصلی شرطی سازی کنشگررادرک کند.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 ازدانشجوانتظارمی رودبعدازاتمام درس بتواند:

 جزای آن رانام ببرد.فرایندشرطی کردن کنشگرراتوضیح دهد وا-3
 نمونه ای ازشرطی کردن رفتارکنشگردرانسان راذکرکند.-1
 تقویت مثبت،تقویت منفی،وتنبیه راباذکرمثال توضیح دهد.-1
 فرایندخاموش شدن رفتارکنشگرراتوضیح دهد.-4
 پدیده بازگشت خودبه خودی رفتارکنشگرپس ازخاموشی راتوضیح دهد.-5
 شرطی کردن کنشگرتوضیح دهد.تعمیم پاسخ وتفکیک پاسخ رادر-6
 تعمیم پاسخ وتفکیک پاسخ رادرشرطی کردن کنشگرتوضیح دهد-7
 شرطی سازی پاسخگروشرطی سازی کنشگرراباهم مقایسه کندوشباهتهاوتفاوتهای بین آنهاراتوضیح دهد.-8
 

 روش آموزش:روش تدریس توضیحی وپرسش وپاسخ سقراطی.

 بورد وماژیک. وایت-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

 

 -تقویت مثبت ومنفی وتنبیه-فرایندشرطی شدن کنشگرومثال

 تعمیم وتمیزمحرک.-بازگشت خودبه خودی-فرایندخاموشی

 شناختی دقیقه81

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-ورشی )آموزش ویادگیری(روان شناسی پر

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
 ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی 

ارزشیابی نهایی:ارائه یک مثال پزشکی برای شرطی شدن 
 مقایسه شرطی کردن کنشگروپاسخگر-کنشگر

 دقیقه 31موعامدت زمان ارزشیابی : مج
                                

 

 

 

 



 
 

 5فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 یم درتغییررفتارورفتار درمانی.:روش های سنجش مستق5عنوان )عناوین( درس

 هدف کلی:روشهای سنجش مستقیم رادرتغییررفتار ورفتاردرمانی درک کندوکاربردآن هارابداند.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 ازدانشجوانتظارمی رودبعدازاتمام درس بتواند:

 فوایدیاموارداستفاده سنجش یااندازه گیری رفتارراتوضیح دهد.-3
 های مختلف سنجش رفتارراتوضیح دهد.طبقه بندی روش-1
 همه روشهای سنجش مستقیم رفتاررابه اختصارتوضیح دهد.-1
 .برگه ثبت داده راتوضیح دهد،انواع آن رانام ببرد،وبرای هریک ازروشهای سنجش رفتاری یک برگه ثبت داده تهیه کند-4
 بیان کند.مالحظات مربوط به انتخاب روشهای سنجش متناسب بارفتارهای مختلف را-5
 منظورازسنجش دقت مشاهدات وراههای سنجش دقت مشاهدات راتوضیح دهد.-6
 برای تمامی روشهای سنجش،روش محاسبه ضریب پایایی راتوضیح دهد.-7
 بااستفاده ازداده های حاصل ازهریک ازروشهای سنجش رفتاری ضریب پایایی آن روش اندازه گیری راتعیین کند.-8
 کند.ضریب پایایی راتفسیر-3
 مفهوم واکنش پذیری راتوضیح دهد.-31
 روشهای قابل استفاده کردن داده های خام حاصل ازروشهای سنجش رفتاری راتوضیح دهد.-33
 نمودارراتعریف کند،انواع آن راتوضیح دهد،وداده های حاصل ازهریک ازروشهای سنجش رابه نمودار تبدیل کند.-31

 یحات تکمیلی مدرس.توض–روش آموزش:مشارکت دانشجودرتدریس 

 ویدئوپروژکتور.-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

طبقه بندی روش های مختلف -موارداستفاده اندازه گیری وسنجش رفتار

مالحضات مربوط به انتخاب روشهای سنجش متناسب -سنجش رفتار

یب پایایی برای روش های سنجش محاسبه ضر-بارفتارهای مختلف

 -وتفسیرضریب پایایی

 شناختی دقیقه311

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی)باسؤال پرسیدن جهت 
بررسی  واطالع ازپیش نیازهاوتکوین واصالح یادگیری های 

 جدید.    
 ارزشیابی نهایی:سؤال پرسیدن

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                



 
 

 6فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-رشته فراگیران: کارشناسی ارشد مقطع/ نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :روش های سنجش غیر مستقیم درتغییررفتارورفتار درمانی. 6عنوان )عناوین( درس

 هدف کلی:ازدانشجوانتظارمی رودروشهای سنجش غیرمستقیم رایادبگیرد.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 دانشجوبتواندپس ازارائه درس:

روش سنجش غیرمستقیم رفتار راتعریف کندوتفاوت های بین روشهای غیرمستقیم وروشهای مستقیم راتوضیح -3
 دهد.

 انواع روشهای غیرمستقیم رفتاررانام ببردوهریک ازآنهارابه اختصارتوضیح دهد.-1
 فتارمشکل آفرین رانام ببرید وبرای هریک ازآنهامثالی بزند.عوامل ایجادکننده ونگهدارنده ر-1
 نکاتی راکه رعایت آنهاروش مصاحبه راپربارترمی سازدتوضیح دهد.-4
 تفاوت روش مصاحبه بامددجواهمیت خاص دارندتوضیح دهد.-5
 پایایی روش نظارت شخصی راتوضیح دهد.-6
 هدف ازکسب اطالع ازمتخصصان دیگرراتوضیح دهید.-8
 ستگاه روش نقش گزاری یاایفای نقش رادررابطه باسنجش ودرمان توضیح دهد.خا-3
 پرسشنامه شخصیت سنج چندوجهی مینه سوتا رابه اختصارتوضیح دهد.-31
 ویژگی های مهم آزمونهای فرففکن راتوضیح دهد.-33
 تفاوت بین پرسشنامه های شخصیت سنج وپرسشنامه های گزارش شخصی راتوضیح دهد.-31
 ی روش سنجش بااستفاده ازپرسشنامه هاراتوضیح دهد.روای-31
 موارداستفاده روش سنجش روانی فیزیولوژیکی راتوضیح دهد.-34
 کاربردآزمونهای هوش درتغییررفتارورفتاردرمانی راتوضیح دهد.-35
 هریک ازروشهای سنجش رفتاری رابه کارگرفته وداده های حاصل رامورداستفاده قراردهد.-36
 

 توضیحات تکمیلی مدرس.–مشارکت دانشجودرتدریس روش آموزش:

 ویدئوپروژکتور.-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

 

عوامل -انواع روش های غیرمستقیم-تعریف روش سنجش غیرمستقیم

-نظارت شخصی-مصاحبه-ایجادکننده ونگهدارنده رفتار مشکل آفرین

پرسش نامه ها وآزمون های فرافکن و -ایی نظارت شخصی ایفای نقشپای

 -کاربردآزمون های هوش-روایی آنها

 شناختی دقیقه311

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(



 
 

 داریتألیف علی شریعتم-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی)باسؤال پرسیدن جهت 
بررسی  واطالع ازپیش نیازهاوتکوین واصالح یادگیری های 

 جدید.    
ارزشیابی نهایی:یکی ازروش هاراانتخاب کندودرعمل به 

 کارببردونتیجه آن رابنویسد.

 دقیقه 31عامدت زمان ارزشیابی : مجمو
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 7فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 نظریه های شناختی-:ادامه نظریه ها  7عنوان )عناوین( درس

 هدف کلی:دانشجومفاهیم اصلی نظریه های شناختی رادرک کند.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 دانشجوبتوانددرپایان درس:

 علت نام گذاری نظریه بندورا رابه نظریه یادگیری شناختی اجتماعی توضیح دهد.-3
 ی مشاهده ای راتوضیح دهد.مراحل چهارگانه یادگیر-1
 انواع تقویت رادرنظریه بندورا توضیح دهدوبرای هریک مثالی ذکرکند.-1
 مفهوم کارآمدی شخصی وانتظارنتیجه راتوضیح دهدوتفاوت بین آنهارابیان کند.-4
 روابط متقابل میان شخصی وانتظارنتیجه راتوضیح دهدوتفاوت بین آنهارابیان کند.-5
 اختی راتوضیح دهد.مفهوم بازسازی شن-6
 روشهای معروف شناخت درمانی رانام ببرد.-7
 مفهوم شناخت راتوضیح دهد.-8
 فرایندایجادشناخت راتوضیح دهد.-3
 فرایندایجاد ادراک راتوضیح دهد.-31
 فرایندایجادتفکرراتوضیح دهد.-33
 جریان شکل گیری تفکرتصویری راباتوجه به شرطی شدن پاسخگرتوضیح دهد.-31
 ن شکل گیری تفکرکالمی راازدیدگاه اسکینروویگوتسکی ولوریا توضیح دهد.جریا-31

 روشن کردن مباحث توسط مدرس باروش توضیحی . –روش آموزش:مشارکت دانشجودرتدریس 

 ویدئوپروژکتور..-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

-مفهوم کارآمدی شخصی-ل یادگیری مشاهده ایمراح-نظریه بندورا

-روشهای دیگرشناخت درمانی-بازسازی شناختی -تعیین گری متقابل

-جریان شکل دهی تفکرتصویری-ایجادتفکر-ایجادادراک-ایجادشناخت

 جریان شکل دهی تفکرکالمی.

 شناختی دقیقه311

 منبع:

 یفدکترعلی اکبرس-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی)باسؤال پرسیدن جهت 

 بررسی  واطالع ازپیش نیازهاوتکوین واصالح یادگیری های جدید.    
 یی:سؤال ازمفاهیم توضیح داده شدهارزشیابی نها

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 



 
 

 8فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :روشهاوفنون اصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کالسیک هستند. 8عنوان )عناوین( درس

هدف کلی:دانشجوبتوانند روشهاوفنون اصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کالسیک هستند 

 بشناسد ودرک کندوبه کاربرد.
 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 دانشجوبتوانددرپایان درس:

 چگونگی استفاده ازقانون شرطی کردن پاسخگررادر رفع مشکل شب اداری توضیح دهد.-3
 رفع مشکل یبوست رابااستفاده ازقانون شرطی کردن پاسخگرتوضیح دهد.-1
 روش خاموشی تدریجی راتوضیح دهدوباذکریک مثال نحوه استفاده ازآن راشرح دهد.-1
 غرقه سازی راشرح دهد،انواع آن رانام ببرد،وبرای هریک ازآنهایک آزمایش واقعی ذکرکند.-4
روشهای غرقه سازی واقعی،غرقه سازی خیالی،وغرقه سازی خیالی اغراق آمیزراباهم مقایسه کندوشباهتها -5

 وتفاوتهای بین آنهاراتوضیح دهد.
 لف بکاربندد.روشهای بحث شده دراین فصل رابامشکالت رفتاری مخت-6

 

 روش آموزش:روش تدریس بحث گروهی 

 وایت برد وماژیک-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

 

نحوه استفاده ازروش خاموشی -روش حل مشکل شب اداری ویبوست

 اغراق آمیز-روشهای غرقه سازی خیالی-غرقه سازی-تدریجی

 شناختی قهدقی311

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ

ی نهایی:سعی کنندیک مثال پزشکی بزنندوباروش ارائه ارزشیاب
 شده حل کنند.

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 

 

 



 
 

 9فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 اول  ترم: نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :روشهاوفنون اصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کنشگرهستند.3عنوان )عناوین( درس
 روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود.

کالسیک هستند هدف کلی:دانشجوبتوانند روشهاوفنون اصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی 

 تشخیص داده و بفهمدوبه کاربرد.
 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 دانشجوبتوانددرپایان درس:

 تقویت مثبت وتقویت کننده مثبت راتعریف کندبرای آنهامثالی ذکرنماید.-3
 نحوه استفاده ازروش تقویت مثبت راباذکرمراحل انجام آن توضیح دهد.-1
 الی برای هریک ازآنهاتوضیح دهد.انواع تقویت کننده هاراباذکرمث-1
 تفاوت بین تقویت وپاداش رابگوید.-4
 عوامل مثبت برافزایش اثربخشی روش تقویت مثبت راشرح دهد.-5
 روش تقویت منفی راشرح دهدوموارداستفاده آن رابگوید.-6
 گریزآموزی ویادگیری اجتنابی راتوضیح دهد.-7
 آن ذکرنماید. روش اقتصادپته ای راتعریف کندومثالی برای-8
 روش قرارداد رفتاری راتوضیح دهدومثالی برای آن ذکرنماید.-3
 موارداستفاده روش اقتصادپته ای وروش قراردادرفتاری راتوضیح دهد.-31
 روشهای بحث شده دراین فصل رابرای افزایش دادن فراوانی رفتارهای مختلف به کاربندد.-33

 روش آموزش:مشارکت دانشجودرتدریس 

 ویدئو پروژکتور-ر و رسانه های آموزشی:  تختهابزا

 اجزای درس و شیوه اجرا
 نوع حیطه مدت زمان محتوا

 

 تفاوت بین تقویت وپاداش.-آنروش استفاده ازتقویت مثبت ومرراحل 
 شناختی دقیقه311

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-زش ویادگیری(روان شناسی پرورشی )آمو

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس

  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ
 ارزشیابی نهایی:عنوان کردن یک مشکل مربوط ،وانتخاب یک روش

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 

 



 
 

 01فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 ظریه یادگیری شرطی سازی کنشگرهستند.:روشهاوفنون اصالح رفتارتازه که برخاسته ازن31عنوان )عناوین( درس
 روشهای افزایش رفتارهای مطلوب موجود.

 هدف کلی:دانشجوبتوانند روشهای ایجادرفتارهای تازه رابشناسدودرک کندوبه کاربرد.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 ازدانشجوانتظارمی رود درپایان درس بتواند:

 استفاده ازآن راشرح دهد.روش شکل دهی رفتارراتعریف کندوجریان کامل -3
 تقویت تفکیکیراتعریف کندونقش آن رادرروش شکل دهی رفتاربگوید.-1
 نمونه ای ازکاربردروش شکل دهی رفتارراتوضیح دهد-1
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی راتوضیح دهد.-4
 آموزش برنامه ای راتوضیح دهد-5
 ن کامل استفاده ازآن راشرح دهد.روش زنجیره سازی رفتارراتعریف کندوجریا-6
 کنترل محرکی راتعریف کندونقش آن رادرروش شکل دهی رفتاربگوید.-7
 روش های مختلف آموزش زنجیره محرک پاسخ راتوضیح دهد.-8
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش زنجیره سازی رفتارراتوضیح دهد.-3
 ن راشرح دهد.روش محوکردن راتعریف کندوجریان کامل استفاده ازآ-31
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش محوکردن راتوضیح دهد.-33
 اشاره راتعریف کند،انواع آن راتوضیح دهد،وبرای هریک مثالی بزند.-31
 روشهای بحث شده دراین فصل رابرای ایجادرفتارهای مختلف به کاربندد.-31

 روش آموزش:مشارکت دانشجودرتدریس 

 ویدئو پروژکتور-شی:  تختهابزار و رسانه های آموز

 هاجزای درس و شیوه اجرا                                                                                                     حیط
                                 محتوا                                                                                                 

 روش شکل دهی رفتار-3
 تقویت تفکیکی-1
 نمونه ای ازکاربردروش شکل دهی رفتار-1
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی -4
 آموزش برنامه ای-5
 روش زنجیره سازی رفتار-6
 کنترل محرکی-7
 روش های مختلف آموزش زنجیره محرک پاسخ-8
 افزایش اثربخشی روش زنجیره سازیعوامل مؤثربر-3
 روش محوکرد-31
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش محوکردن-33

 

 شناختی 

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(



 
 

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -شناسی سالمتروان 

 درس

  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ
 ارزشیابی نهایی:یک مثالبزنندوروش حل آن راانتخاب کنند.

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 00سفرم طرح در

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

:روش های نگهداری وگسترش رفتارهای مطلوب)روش های برخاسته  ازنظریه شرطی سازی 33عنوان )عناوین( درس
 شگر(کن

 روش های نگهداری وگسترش رفتارهای مطلوب رابشناسد وبه کاربرد.دانشجوبتواند :هدف کلی

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 ازدانشجوانتظارمی رود درپایان درس بتواند:

 برنامه تقویت راتعریف کند،انواع برنامه های تقویتی راتوضیح دهدوبرای هریک مثالی بزند.-3
 رنامه های تقویتی راباهم مقایسه کند.ویژگی های مختلف ب-1
 موارداستفاده هریک ازبرنامه های تقویتی رفتارراتوضیح دهد.-1
 روش رقیق کردن برنامه تقویتی رابه طورکامل توضیح دهد.-4
 روش تعمیم یاگسترش رفتار راتوضیح دهد وانواع ان راشرح دهد.-5
 ل توضیح دهد.چگونگی استفاده ازهریک ازروشهای تعمیم راباذکرمثا-6
 مراحل روش آموزش تعمیم رابه طورکامل شرح دهد.-7
 روشهای مختلف نگهداری وگسترش رفتارراکه دراین فصل می آموزدبرای حفظ وادامه رفتارهای مختلف به کاربندد.-8

 روش آموزش:مشارکت دانشجودرتدریس 

 ویدئو پروژکتور-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 وه اجرا                                                                                                     حیطهاجزای درس و شی
          محتوا                                                                                                                        

 تقویتبرنامه  -3
 ویژگی های مختلف برنامه های تقویتی -1

 موارداستفاده هریک ازبرنامه های تقویتی رفتار -1

 روش رقیق کردن برنامه تقویتی  -4

 روش تعمیم یاگسترش رفتار -5

 چگونگی استفاده ازهریک ازروشهای تعمیم -6

 مراحل روش آموزش تعمیم -7

 روشهای مختلف نگهداری وگسترش رفتار -8

 شناختی 

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-رفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(تعییررفتارو

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس

  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ
 آن راانتخاب کنند. ارزشیابی نهایی:یک مثال بزنندوروش حل

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 



 
 

 01فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :روشهای کاهش وحذف رفتارهای نامطلوب رابداندوتشخیص دهدکه کجابایدازآنهااستفاده کند.31عنوان )عناوین( درس

 هدف کلی:دانشجوروش های کاهش وحذف رفتارهای نامطلوب رابداندوتشخیص دهدکه کجابایدازآنهااستفاده کند.

 اهداف رفتاری )اختصاصی(:
 رس بتواند:ازدانشجوانتظارمی رود درپایان د

 روش مثبت وروش منفی کاهش رفتار راتعریف کند.-3
 علت نام گذاری روش های این فصل رابه مثبت ومنفی توضیح دهد.-1
 انواع روشهای مثبت کاهش رفتاررانام ببردونحوه استفاده ازآنهاراشرح دهد.-1
 ویژگیهی مشترک همه روشهای مثبت کاهش رفتارراتوضیح دهد.-4
 منفی کاهش رفتاررانام ببردونحوه استفاده ازآنهاراشرح دهد.انواع روشهای -5
 ویژگیهای مشترک همه روشهای منفی کاهش رفتارراتوضیح دهد.-6
 محرک تنبیه کننده وانواع آن راشرح دهد.-7
 مشکالت ناشی ازاستفاده ازروشهای تنبیهی راتوضیح دهد. -8
 موارداضطراری استفاده ازتنبیه رابیان کند.-3
 ت رفتاری تحصیلی واجتماعی مختلف رابا روشهای مقتضی کاهش رفتاربرطرف نماید.مشکال-31

 روش آموزش:مشارکت دانشجودرتدریس 

 ویدئو پروژکتور-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 حیطه                     اجزای درس و شیوه اجرا                                                                                
 محتوا  

 روش مثبت وروش منفی کاهش رفتار-3 
 ویژگیهی مشترک همه روشهای مثبت کاهش رفتار -1
 مشکالت ناشی ازاستفاده ازروشهای تنبیهی -1
 محرک تنبیه کننده وانواع آن -4
 موارداضطراری استفاده ازتنبیه -5

 شناختی 

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-ریه هاو روش ها(تعییررفتارورفتار درمانی)نظ

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ
شجوبایدروش ارزشیابی نهایی:یک مثال رفتارنامطلوب زده می شود دان

 اصطالح رابگوید.

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 

 



 
 

 01فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131ل:سا مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :روشها وفنون برخاسته ازنظریه یادگیری اجتماعی بندورا31عنوان )عناوین( درس

 

 روشها وفنون برخاسته ازنظریه یادگیری اجتماعی بندورا رادرک کندوبه کاربرد. هدف کلی:دانشجو

 
 اهداف رفتاری )اختصاصی(:

 ازدانشجوانتظارمی رود درپایان درس بتواند:
 فتارراتعریف کندوجریان کامل استفاده ازآن راشرح دهد.روش شکل دهی ر-3
 تقویت تفکیکیراتعریف کندونقش آن رادرروش شکل دهی رفتاربگوید.-1
 نمونه ای ازکاربردروش شکل دهی رفتارراتوضیح دهد-1
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی راتوضیح دهد.-4
 آموزش برنامه ای راتوضیح دهد-5
 سازی رفتارراتعریف کندوجریان کامل استفاده ازآن راشرح دهد. روش زنجیره-6
 کنترل محرکی راتعریف کندونقش آن رادرروش شکل دهی رفتاربگوید.-7
 روش های مختلف آموزش زنجیره محرک پاسخ راتوضیح دهد.-8
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش زنجیره سازی رفتارراتوضیح دهد.-3
 کندوجریان کامل استفاده ازآن راشرح دهد. روش محوکردن راتعریف-31
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش محوکردن راتوضیح دهد.-33
 اشاره راتعریف کند،انواع آن راتوضیح دهد،وبرای هریک مثالی بزند.-31
 روشهای بحث شده دراین فصل رابرای ایجادرفتارهای مختلف به کاربندد.-31

 راه توضیحات استاد. روش آموزش:مشارکت دانشجوبه هم

 وایت برد وماژیک.-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 هاجزای درس و شیوه اجرا                                                                                                     حیط
                                                                              محتوا                                                    

 روش شکل دهی رفتار-3
 تقویت تفکیکی-1
 نمونه ای ازکاربردروش شکل دهی رفتار-1
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی -4
 آموزش برنامه ای-5
 روش زنجیره سازی رفتار-6
 کنترل محرکی-7
 ی مختلف آموزش زنجیره محرک پاسخروش ها-8
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش زنجیره سازی-3
 روش محوکرد-31
 عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش محوکردن-33

 شناختی 

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(



 
 

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس
  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ

ارزشیابی نهایی:دانشجویک موردی که باآن برخوردداشتند مثال 
 زدندودرمورد روش رفع آن بحث کردند.

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 01فرم طرح درس

 آموزش بهداشت-مقطع/ رشته فراگیران: کارشناسی ارشد نوع درس: روان شناسی رفتارسالم

 ترم:  اول نفر    5تعداد فراگیران:  

 3131-3131سال: مدرس:  دکترراضیه خسروراد

 :روشها وفنون برخاسته ازنظریه  های شناختی)شناخت درمانی(34رسعنوان )عناوین( د

 

:دانشجوبتواندروشهاوفنون برخاسته ازنظریه های شناخت درمانی بک،الیس،مایکنبام ودلپی هدف کلی
 رادرموردمختلف به کاربرد.

 
 اهداف رفتاری )اختصاصی(:

 ازدانشجوانتظارمی رود درپایان درس بتواند:
 اتعریف کند.شناخت درمانی ر-3
 ویژگی  مشترک همه روشهای شناخت درمانی راتوضیح دهد.-1
 فرض بنیادی همه روشهای شناخت درمانی راتوضیح دهد.-1
 روشهای درمانی زیر رابه اختصارتوضیح دهد.-4

 هیجانی الیس-درمان منطقی-الف(
 شناخت درمانی بک-ب(
 روش آموزش به خوددستوردادن مایکنبام-پ(
 سازی درمقابل استرسآموزش مصون -ت(
 روش حل مسئله-ث(
 روش توقف فکرولپی-ج(
 روشهای شناخت درمانی رابا اصول روانشناسی رفتاری تبیین کند. -5

 پرسش وپاسخ. -روش آموزش:سخنرانی

 وایت برد وماژیک.-ابزار و رسانه های آموزشی:  تخته

 حیطه                                                                 اجزای درس و شیوه اجرا                                    
          محتوا                                                                                                                        

 شناخت درمانی -3

 ویژگی  مشترک همه روشهای شناخت درمانی -1

 فرض بنیادی همه روشهای شناخت درمانی -1

 هیجانی الیس-درمان منطقی -4

 شناخت درمانی بک -5

 روش آموزش به خوددستوردادن مایکنبام -6

 آموزش مصون سازی درمقابل استرس -7

 روش حل مسئله -8

 روش توقف فکرولپی -3
 

 شناختی 

 منبع:

 دکترعلی اکبرسیف-تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترعلی اکبرسیف-رورشی )آموزش ویادگیری(روان شناسی پ



 
 

 تألیف علی شریعتمداری-روان شناسی تربیتی

دکترفروغ شفیعی -روان شناسی سالمت

 درس

  -ارزشیابی:ارزشیابی آغازین وتکوینی،پرسش وپاسخ
 ارزشیابی نهایی:سؤال پرسیدن درمورددرس

 دقیقه 31مدت زمان ارزشیابی : مجموعا
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


