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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
وقلمرو تغییررفتار مفاهیم  موضوع جلسه:

 رفتاردرمانی و
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: داشتهب دانشکده:

 و ساعت برگزاری جلسه: روز 1 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:

 
 

 

 

 (نالینآ-روش  آموزش مجازی )  رفتاردرمانی وقلمرو تغییررفتار ومفاهیم  آشنایی با هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،روان)

 حرکتی(_ی

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 ریس()شیوه تد

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

مفاهیم اولیه در علم تغییر رفتار موررد ترهوه 
 قرار می گیرد.

 پیش آزمرن
در ابتدا درس با پرسیدن تعریف روان شناسی 

 و...از  دانشجریان شروع می شرد.

 اهداف اختصاصی
مفاهیم اولیه علم تغییر رفتار  را   دانشجر

 .بداند
 

 

 دانشجوتغییررفتار ورفتاردرمانی راتوضیح دهد.
دانشجوتفاوت تغییررفتارورفتار درمانی راتوضیح -2

 دهد.
 دانشجوتحلیل رفتارکاربردی راتوضیح دهد.-3
 دانشجورفتار راتعریف کند.-4
دانشجوانواع رفتار رانام ببردوبرای هریک مثال -5

 بزند.
 بتواندرفتارنابهنجار راتوضیح دهد. دانشجو-6

 نگرش و احساس خود را نسبت به درس بیان کند-7

 

 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی
 شناختی
  عاطفی

 
 
 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 یادآوری

 

 فهمیدن
 فهمیدن

 ارزش گذاری

آمرزش مجازی  روش 
بوووا  همووورا  انالیووو  

پرسوووووش وپاسووووو  
 .سقراطی و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

نرید.پاور پرینو  و 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتب یرای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

و بانام بایود هورا  پرسید  می شرد 
دهند.و نظراتشوان را هوم راهوه بوه 
مسایل مختلوف موی پرسوم و موی 

 - گریم مثال عدد یو  را بفرسوتند.
پاس  به سؤاالت  -گرش دادن فعا 

پور هوایی بوا مر ورع  نرشت  پی-
خالصوه -تکمیل کارپرشه-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
وتکرینی باسؤا  پرسیدن 

هه  بررسی  واطالع 
ازپیش نیازهاوتکری  

واصالح یادگیری های 
 قبلی.    

ارزشووویابی نهایی:خالصوووه 
کردن مبحوث ترسوخ خورد 

ارزشوووویابی دانشووووجریان 
 که بعدا پور عاطفی:نهرسنج

 می شرد
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
برنامه تغییررفتار   موضوع جلسه:

 ورفتاردرمانی
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 2 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 (الینفآ-روش  آموزش مجازی )برنامه تغییررفتار هدف کلی این جلسه:   اشنایی و درک مفهوم 

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

مواد و 

ایل وس

 کمک

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
برای ایجاد تغییر در  رفتار مهم تری   مسواله  
برنامه ریزی برای   تغییر د رفتوار اسو  لوذا 

برنامهههه تغییررفتهههار ا  آشووونایی بوووا 

 ضروریات است.

 پیش آزمرن 
پرسش و پاس  و پرسیدن مبحوث هدیود بوه 

 ن سنجش آغازی .عنرا

 
 اهداف اختصاصی

برنامه تغییررفتار را درک دانشجر -1

 کتد.

برنامه تغییررفتارراتعریف کندومراحل آن راتوضیح -1
 دهد.

 رفتارآماج راتعریف کند.-2
 تعریف عملیاتی راتوضیح دهد.-3
برای اصطالح مبهم که به اوداده می شودتعریف -4

 عملیاتی بنویسد.
 بردوبرای هریک مثالی ذکرکند.ابعادرفتاررا نام ب-5
 هدف راتعریف کندوویژگیهای آن رابگوید.-6
نگرش و احساس خود را نسبت به تغییر رفتار -7

 بگوید و ایا به نظرش تغییر رفتار ممکن است؟
 برنامه تغییررفتاربرای یک مشکل انتخابی یک -8

 بنویسد.
 
 

 شناختی
 شناختی 

 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی
 عاطفی
 شناختی

 

 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

یووادآوری 
 فهمیدن

یووادآوری 
ارزش 
 گذاری
  کاربرد

آموووووووورزش  روش 
مجازی افالی  با نورم 
افزار هوای مختلوف و 

 ارایه تکالیف

تهیه فیلم با نرم 
افزار کمتازیوا و 
یوووا اسوووترری 

بارگذاری -الی 
سوووووووامانه در 

پاور پرین  نرید.
 و فیلم.

 درالیو  م یورای س افحی  کالد ر 
گیوور کووردن دانشووجریان سوورا   در

پرسید  می شرد و دانشجریان پاس  
و یوا   را بعدا ارسوا  موی موی کننود

پاسوو  بووه  تکلیووف داد  مووی شوورد.
نرشوت  پوی پور هوایی بوا -سؤاالت 

  -تکمیل کارپرشه-مر رع مشخص
 

ارزشووووووووووووویابی 
نهایی:خالصووه کووردن 
و مبحث ترسوخ خورد 

پاسوو  بووه سووراالت و 
و بارگووذاری  تکووالیف

آنهووا تووا یوو  توواری  
 خاص در سامانه نرید.
ارزشووووووووووووویابی 
عاطفی:نهرسوونج کووه 

و  می شرد تکمیلبعدا 
 بارگذاری می شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:

-1 یادگیری نظریه های   موضوع جلسه:

نظریه شرطی سازی پاسخگریاکالسیک

  

 نیاز جلسه:پیش  45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 3 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:
 

 

 

 

 

  (ینالنآ-روش  آموزش مجازی )کالسیکنظریه شرطی سازی پاسخگریا-یادگیرینظریه های  مفاهیم   و درک آشناییهدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روان شناسی یادگیری زیربنای تغییر رفتوار اسو  لوذا 
دانشجریان باید نظور  هوای یوادگیری را بشناسوند و 

 درک کنند.

 پیش آزمرن 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
 یه های شرطی سازی را درک کندنظردانشجر -1
 

 د.برانواع شرطی سا ی رانام ب-1
فرایندشرطی کردن رفتارپاسخگرراتوضیح -2

 دهدواجزای آن رانام ببرد.
نمونه ای ا شرطی کردن رفتارپاسخگردرانسان -3

 راذکرکند.
 فرایندخاموش کردن رفتارپاسخگرراتوضیح دهد.-4
نمونه ای ا خاموش کردن رفتارپاسخگردرانسان -6

 راتوضیح دهد.
 نگرش و احساس خود را نبست به درس بیان 7

کند ایا با این نظریه ها اصالح در رفتار صورت می 
 گیرد؟

 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی 
 

 عاطفی

 

 یادآوری 
 فهمیدن
  یادآوری

 
 فهمیدن
 فهمیدن

 
ارزش 
 گذاری

آموووورزش  روش 
مجووازی انالیوو  

پرسوش با  همرا  
وپاسوو  سووقراطی 

 .و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

نرید.پاور پرینو  و 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتوب یورای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

پرسید  می شرد و بانوام بایود هورا  
دهنوود.و نظراتشووان را هووم راهووه بووه 
مسایل مختلف می پرسم و می گریم 

گورش  - مثال عدد یو  را بفرسوتند.
-پاسوو  بووه سووؤاالت  -دادن فعووا 

نرشووت  پووی پوور هووایی بووا مر وورع 
خالصوه -تکمیل کارپرشوه-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
وتکرینی باسؤا  پرسیدن هه  

بررسی  واطالع ازپیش 
نیازهاوتکری  واصالح یادگیری 

 های قبلی.    
ارزشوویابی نهایی:خالصووه کووردن 
مبحووث ترسووخ خوورد دانشووجریان 
ارزشیابی عاطفی:نهرسنج که بعودا 

 پر می شرد
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 سالمروان شناسی رفتار    نام درس:
–2 یادگیرینظریه های   موضوع جلسه:

  شرطی سازی کنشگر )اسکینر(  
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 :روز و ساعت برگزاری جلسه 4 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:
 

 

 

 

 

 

   (الینآف-روش  آموزش مجازی )شرطی سازی کنشگر )اسکینر(   نظریه– یادگیرینظریه های  مفاهیم  آشنایی و درک هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
ه )شیو

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روان شناسی یادگیری زیربنای تغییر رفتوار اسو  لوذا 
دانشجریان باید نظور  هوای یوادگیری را بشناسوند و 

 درک کنند.

 پیش آزمرن 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
 یه های شرطی سازی را درک کندنظردانشجر -1
 

فرایندشرطی کردن کنشگرراتوضیح دهد -1
 واجزای آن رانام ببرد.

نمونه ای ا شرطی کردن رفتارکنشگردرانسان -2
 راذکرکند.

تقویت مثبت،تقویت منفی،وتنبیه راباذکرمثال -3
 توضیح دهد.

 گرراتوضیح دهد.فرایندخاموش شدن رفتارکنش-4
پدیده با گشت خودبه خودی رفتارکنشگرپس -5

 ا خاموشی راتوضیح دهد.
نگرش و احساس خود را نبست بهه درس بیهان  -6

 کند

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی
 شناختی

 
 عاطفی 

 

 

 یادآوری 
 فهمیدن

 
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 ارزشهذاری

آموووورزش  روش 
مجازی افالی  با 

ی نوورم افووزار هووا
مختلووف و ارایووه 

 تکالیف

تهیه فویلم بوا نورم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 
نرید.پاور پرینو  و 

 فیلم.

 در د ر حی  کالس افالی  م یرای در
گیر کردن دانشجریان سرا  پرسوید  
می شرد و دانشجریان پاسو  را بعودا 
ارسا  می می کنند  و یا تکلیوف داد  

نرشوت  -به سوؤاالت  پاس  می شرد.
-پی پر هوایی بوا مر ورع مشوخص

  -تکمیل کارپرشه
 

ارزشوویابی نهایی:خالصووه کووردن 
و پاسوو  بووه مبحووث ترسووخ خوورد 

سراالت و تکالیف و بارگذاری آنها 
 تا ی  تاری  خاص در سامانه نرید.
ارزشیابی عاطفی:نهرسنج که بعودا 
تکمیل می شرد و بارگوذاری موی 

 شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
روش های سنجش  موضوع جلسه:

  مستقیم درتغییررفتارورفتار درمانی
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 عت برگزاری جلسه:روز و سا 5 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:
 

 

 

 

 

  (الینآف-روش  آموزش مجازی )روشهای سنجش مستقیم رادرتغییررفتار ورفتاردرمانیآشنایی و درک  هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
وه )شی

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

عنصر مهم برنامه های تغییر رفتوار سونجش و انوداز  
 گیری اس .

 پیش آزمرن
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
ش مسوتقیم رادرتغییررفتوار دانشجر  روشهای سونج-

 ورفتاردرمانی درک کند.  دانشجر کاربردآنها را بداند.

فوایدیاموارداستفاده سنجش یااندا ه گیری 
 رفتارراتوضیح دهد.

طبقه بندی روشهای مختلف سنجش -2
 رفتارراتوضیح دهد.

همه روشهای سنجش مستقیم رفتاررابه -3
 اختصارتوضیح دهد.

ب روشهای سنجش مالحظات مربوط به انتخا-4
 متناسب بارفتارهای مختلف رابیان کند.

را ا  طریق  سنجش رفتاریکی ا  روش های -5
 ایفای نقش عملی کند.

احساس خود را راجع بهه ایفهای نقهش دوسهتان -6

 بگوید

 شناختی
 

 شناختی
 
 شناختی 

 شناختی
 
 
روانووووی –شووووناختی  

 ،حرکتی
 

 عاطفی

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
-فهمیووودن

 کاربرد
-ربردکوووووا

اهووورای بوووا 
 نظارت
ارزش 
 گذاری

آموووورزش  روش 
مجازی افالی  با 
نوورم افووزار هووای 
مختلووف و ارایووه 

 تکالیف

تهیه فویلم بوا نورم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 
نرید.پاور پرینو  و 

 فیلم.

 در د ر حی  کالس افالی  م یرای در
گیر کردن دانشجریان سرا  پرسوید  

دانشجریان پاسو  را بعودا  می شرد و
ارسا  می می کنند  و یا تکلیوف داد  

نرشوت  -پاس  به سوؤاالت  می شرد.
-پی پر هوایی بوا مر ورع مشوخص

  -تکمیل کارپرشه
 

ارزشوویابی نهایی:خالصووه کووردن 
و پاسوو  بووه مبحووث ترسووخ خوورد 

سراالت و تکالیف و بارگذاری آنها 
 تا ی  تاری  خاص در سامانه نرید.

فی:نهرسنج که بعودا ارزشیابی عاط
تکمیل می شرد و بارگوذاری موی 

 شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
غیر روش های سنجش  موضوع جلسه:

  مستقیم درتغییررفتارورفتار درمانی
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد رس:نام مد کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 6 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:
 

 

 

 

 

 (الینآف-روش  آموزش مجازی )تقیم رادرتغییررفتار ورفتاردرمانمسغیر روشهای سنجش آشنایی و درک  هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

خواهد درس قادر یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

مواد و 

ایل وس

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

عنصر مهم برنامه های تغییر رفتوار سونجش و انوداز  
 گیری اس .

 پیش آزمرن
  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران پرسش و پاس

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
مستقیم رادرتغییررفتوار  غیر دانشجر  روشهای سنجش

 ورفتاردرمانی درک کند.
 دانشجر کاربردآنها را بداند.  -

روش سنجش غیرمستقیم رفتار راتعریف -1
کندوتفاوت های بین روشهای غیرمستقیم 

 وروشهای مستقیم راتوضیح دهد.
عوامل ایجادکننده ونگهدارنده رفتارمشکل -2

 آفرین رانام ببرید وبرای هریک ا آنهامثالی بزند.
نکاتی راکه رعایت آنهاروش مصاحبه راپربارترمی -3

 سا دتوضیح دهد.
را ا  طریق  سنجش رفتاریکی ا  روش های  -4

 .ایفای نقش عملی کند

احساس خود را راجع به ایفای نقهش دوسهتان  -5

  بگوید

 ناختیش 
 
 
 شناختی 
 

 شناختی
 روانی ،حرکتی-شناختی

 

 
 عاطفی

 فهمیدن
 
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
-کووووووواربرد

مشووووواهد  و 
 تقلید

 ارزشهذاری

آمرزش  روش 
مجوووووووازی 
افالی  با نورم 
افوووزار هوووای 
مختلف و ارایه 

 تکالیف

تهیه فیلم با نورم 
افزار کمتازیا و یوا 

-اسووترری الیوو 
بارگووووووذاری در 
سوامانه نریود.پاور 

 یلم.پرین  و ف

 د ر حی  کالس افالی  م یورای در
گیوور کووردن دانشووجریان سوورا   در

پرسید  می شرد و دانشجریان پاس  
را بعدا ارسا  موی موی کننود  و یوا 

پاسوو  بووه  تکلیووف داد  مووی شوورد.
نرشت  پوی پور هوایی بوا -سؤاالت 

  -تکمیل کارپرشه-مر رع مشخص
 

ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن مبحوث 
سووراالت و  و پاسوو  بووهترسووخ خوورد 

تکالیف و بارگذاری آنها توا یو  تواری  
ارزشووویابی  خووواص در سوووامانه نریووود.

عاطفی:نهرسنج کوه بعودا تکمیول موی 
 شرد و بارگذاری می شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
روش های سنجش غیر  موضوع جلسه:

  مستقیم درتغییررفتارورفتار درمانی
 از جلسه:پیش نی 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 6 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:
 

 

 

 

 

 (الینآف-روش  آموزش مجازی ) مستقیم رادرتغییررفتار ورفتاردرمانیغیر روشهای سنجش آشنایی و درک  هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

مواد و 

ایل وس

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

زما

 ن

ی)دق

 (قه

 

 همقدم

عنصر مهم برنامه های تغییر رفتوار سونجش و انوداز  
 گیری اس .

 پیش آزمرن
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
مستقیم رادرتغییررفتوار  غیر دانشجر  روشهای سنجش

 ورفتاردرمانی درک کند.
 دانشجر کاربردآنها را بداند.  -

فتار راتعریف روش سنجش غیرمستقیم ر-1
کندوتفاوت های بین روشهای غیرمستقیم 

 وروشهای مستقیم راتوضیح دهد.
عوامل ایجادکننده ونگهدارنده رفتارمشکل -2

 آفرین رانام ببرید وبرای هریک ا آنهامثالی بزند.
نکاتی راکه رعایت آنهاروش مصاحبه راپربارترمی -3

 سا دتوضیح دهد.
ا  طریق را  سنجش رفتاریکی ا  روش های  -4

 .ایفای نقش عملی کند

احساس خود را راجع به ایفای نقهش دوسهتان  -5

  بگوید

 شناختی 
 
 
 شناختی 
 

 شناختی
 روانی ،حرکتی-شناختی

 

 
 عاطفی

 فهمیدن
 
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
-کووووووواربرد

مشووووواهد  و 
 تقلید

 ارزشهذاری

آموورزش  روش 
مجازی افالیو  
با نرم افزار های 
مختلف و ارایوه 

 تکالیف

م با نرم تهیه فیل
افزار کمتازیوا و 
یوووا اسوووترری 

بارگذاری -الی 
در سوووووووامانه 
نرید.پاور پرین  

 و فیلم.

 در د ر حی  کالس افالیو  م یورای در
گیر کردن دانشوجریان سورا  پرسوید  
می شورد و دانشوجریان پاسو  را بعودا 
ارسا  می می کنند  و یوا تکلیوف داد  

نرشت  پی -پاس  به سؤاالت  می شرد.
تکمیول -مر ورع مشوخص پر هایی با

  -کارپرشه
 

ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن مبحوث 
و پاسوو  بووه سووراالت و ترسووخ خوورد 

تکالیف و بارگذاری آنها تا یو  تواری  
ارزشوویابی  خوواص در سووامانه نریوود.

عاطفی:نهرسنج کوه بعودا تکمیول موی 
 شرد و بارگذاری می شرد.

…

… 
…

… 
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
 –3 یادگیرینظریه های   جلسه:موضوع 

  نظریه های شناختی
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 دکتر خسروراد نام مدرس: کارشناسی ارشد رشته و مقطع تحصیلی:  دانشکده: بهداشت دانشکده:

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 7 جلسه:شماره  دومترم تحصیلی: 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 

 

 
. 

 

   (الینآف-روش  آموزش مجازی ) نظریه های شناختی –یادگیری نظریه های مفاهیم  آشنایی و درک  :    هدف کلی این جلسه

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و ظاو

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روان شناسی یادگیری زیربنای تغییر رفتوار اسو  لوذا 
دانشجریان باید نظور  هوای یوادگیری را بشناسوند و 

 درک کنند.

 پیش آزمرن 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
 یه های شرطی سازی را درک کندنظرر دانشج-1
 

فرایندشرطی کردن کنشگرراتوضیح دهد -1
 واجزای آن رانام ببرد.

نمونه ای ا شرطی کردن رفتارکنشگردرانسان -2
 راذکرکند.

تقویت مثبت،تقویت منفی،وتنبیه راباذکرمثال -3
 توضیح دهد.

 فرایندخاموش شدن رفتارکنشگرراتوضیح دهد.-4
ه خودی رفتارکنشگرپس پدیده با گشت خودب-5

 ا خاموشی راتوضیح دهد.
و احساس خود را نبست بهه درس بیهان نگرش  -6

 کند.

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی
 شناختی

 
 عاطفی 

 

 

 یادآوری 
 فهمیدن

 
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 ارزشهذاری

آموووورزش  روش 
مجازی افالی  با 
نوورم افووزار هووای 
مختلووف و ارایووه 

 تکالیف

بوا نورم تهیه فویلم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 
نرید.پاور پرینو  و 

 فیلم.

 در د ر حی  کالس افالی  م یرای در
گیر کردن دانشجریان سرا  پرسوید  
می شرد و دانشجریان پاسو  را بعودا 
ارسا  می می کنند  و یا تکلیوف داد  

نرشوت  -پاس  به سوؤاالت  می شرد.
-ر ورع مشوخصپی پر هوایی بوا م

  -تکمیل کارپرشه
 

ارزشوویابی نهایی:خالصووه کووردن 
و پاسوو  بووه مبحووث ترسووخ خوورد 

سراالت و تکالیف و بارگذاری آنها 
 تا ی  تاری  خاص در سامانه نرید.
ارزشیابی عاطفی:نهرسنج که بعودا 
تکمیل می شرد و بارگوذاری موی 

 شرد.

…… 
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
فنون اصالح رفتار برخاسته ازنظریه   لسه:موضوع ج

  یادگیری شرطی سازی کالسیک
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 8شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 
 

 

 

 

   (نالینآ-روش  آموزش مجازی )وفنون اصالح رفتار برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کالسیک  روشها آشنایی ، درک و کاربردهدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

ش رو

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
و تقریو   دو اصل مهم نظریه پاسخهر شرطی سازی 

خامرشی اس   و فنرن مهمی از ای  دو ستخراج موی 
 شرد.

 پیش آزمرن 
ان پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنور

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
دانشجر اصر  مهم  نظریه پاسخهر را بشناسد و با  

 اصل  افنرن استخراج شد  ااز آنها آشنا شرد.

چگونگی استفاده ا قانون شرطی کردن -1
 پاسخگررادر رفع مشکل شب اداری توضیح دهد.

قانون شرطی رفع مشکل یبوست رابااستفاده ا -2
 .کردن پاسخگرتوضیح دهد

روشهای غرقه سا ی واقعی،غرقه سا ی -3
خیالی،وغرقه سا ی خیالی اغراق آمیزراباهم 

مقایسه کندوشباهتها وتفاوتهای بین آنهاراتوضیح 
 دهد.

 چه نگرشی نسبت به کاربرد این روش ها دار -4
 

 

 شناختی
 

 شناختی
  

 شناختی
 
 

 عاطفی
 
 

 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 
 

 ارزشهذاری

آموووورزش  روش 
انالیوو   مجووازی

پرسوش با  همرا  
وپاسوو  سووقراطی 

 .و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

نرید.پاور پرینو  و 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتوب یورای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

پرسید  می شرد و بانوام بایود هورا  
دهنوود.و نظراتشووان را هووم راهووه بووه 
مسایل مختلف می پرسم و می گریم 

گورش  - مثال عدد یو  را بفرسوتند.
-پاسوو  بووه سووؤاالت  -دادن فعووا 

نرشووت  پووی پوور هووایی بووا مر وورع 
خالصوه -تکمیل کارپرشوه-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
باسؤا  پرسیدن هه   وتکرینی

بررسی  واطالع ازپیش 
نیازهاوتکری  واصالح یادگیری 

 های قبلی.    
ارزشوویابی نهایی:خالصووه کووردن 
مبحووث ترسووخ خوورد دانشووجریان 
ارزشیابی عاطفی:نهرسنج که بعودا 

 پر می شرد
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
زنظریه یادگیری روشهاوفنون اصالح رفتار برخاسته ا  موضوع جلسه:

      افزایش رفتارهای مطلوب-شرطی سازی کنشگر
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 9شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 

      (الینآف-روش  آموزش مجازی )  افزایش رفتارهای مطلوب-روشهاوفنون اصالح رفتار برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کنشگر  آشنایی ، درک و کاربردکلی این جلسه:    هدف 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 کتی(حر_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روش ها و فنرنی را که برای افزایش و فراوانوی رفتوار 
های مطلر  مفیدند در ای  هلسه موررد بررسوی قورا 

 می گیرند.

 پیش آزمرن 
اس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران پرسش و پ

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
روش ها و فنرنی را که برای افزایش  دانشجر با -1

 و فراوانی رفتار مطلر  مفیدند آشنا شرد.

تقویت مثبت وتقویت کننده مثبت راتعریف -
 کندبرای آنهامثالی ذکرنماید.

نحوه استفاده ا روش تقویت مثبت -2
 نجام آن توضیح دهد.راباذکرمراحل ا

 تفاوت بین تقویت وپاداش رابگوید..-3
روش تقویت منفی راشرح دهدوموارداستفاده آن -4

 رابگوید.
روش ها و فنونی افزایش  نگرش خود را نسبت  -5

 بیان کند. و فراوانی رفتار مطلوب
 دو دانشجو یکی ا  فنون را ایفای  نقش کنند.-6
 

 شناختی
  

 شناختی
 

 شناختی
 شناختی

 
 عاطفی
 روانی /حرکتی-شناختی

 

 

 یادآوری
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 ارزشهذاری
-کووووواربرد

اهووورای بوووا 
 نظارت

آموووورزش  روش 
مجازی افالی  با 
نوورم افووزار هووای 
مختلووف و ارایووه 

 تکالیف

تهیه فویلم بوا نورم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 
نرید.پاور پرینو  و 

 فیلم.

 الس افالی  م یرای درد ر حی  ک
گیر کوردن دانشوجریان سورا   در

پرسووید  مووی شوورد و دانشووجریان 
پاس  را بعدا ارسا  می موی کننود  

پاس  به  و یا تکلیف داد  می شرد.
نرشت  پی پر هوایی بوا -سؤاالت 

تکمیووول -مر ووورع مشوووخص
  -کارپرشه

 

ارزشیابی نهایی:خالصه کردن مبحوث 
و پاسوو  بووه سووراالت و ترسووخ خوورد 

یف و بارگذاری آنها تا ی  تواری  تکال
ارزشوویابی  خوواص در سووامانه نریوود.

عاطفی:نهرسنج که بعدا تکمیول موی 
  شرد و بارگذاری می شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
روشهاوفنون اصالح رفتار برخاسته ازنظریه یادگیری   موضوع جلسه:

  هروشهای ایجادرفتارهای تاز -شرطی سازی کنشگر
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 10شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

    (نالینآ-روش  آموزش مجازی ) ایجادرفتارهای تازه -ح رفتار برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کنشگرروشهاوفنون اصال  آشنایی ، درک و کاربردهدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یوزشآم

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
در این جلسه با روش هایی  آشنا می شویم 

تا رفتار هایی را که ا  قبل در خزانه رفتار 
 وجود ندارند را ایجادکنیم.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسیدن مبحث جدید به 

 عنوان سنجش آغا ین.ا
 اصیهداف اختصا

 دانشجوروشهای ایجادرفتارهای تا ه
 را یاد بگیرد

یان روش شکل دهی رفتارراتعریف کندوجر-1
 .کامل استفاده ا آن راشرح دهد

نمونه ای ا کاربردروش شکل دهی رفتارراتوضیح -3
 دهد

عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی -3
 راتوضیح دهد.

ن روش  نجیره سا ی رفتارراتعریف کندوجریا-4
 کامل استفاده ا آن راشرح دهد.

روش ها و فنون بیان  نگرش خود را نسبت  -5
 کند.

 

 

 شناختی 
 

 شناختی
 
 شناختی 
 

 شناختی
 

 عاطفی

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 ارزشهذاری

آموووورزش  روش 
مجووازی انالیوو  

پرسوش با  همرا  
وپاسوو  سووقراطی 

 .و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

و  نرید.پاور پرینو 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتوب یورای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

پرسید  می شرد و بانوام بایود هورا  
دهنوود.و نظراتشووان را هووم راهووه بووه 
مسایل مختلف می پرسم و می گریم 

گورش  - مثال عدد یو  را بفرسوتند.
-پاسوو  بووه سووؤاالت  -دادن فعووا 

نرشووت  پووی پوور هووایی بووا مر وورع 
خالصوه -هتکمیل کارپرشو-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
وتکرینی باسؤا  پرسیدن هه  

بررسی  واطالع ازپیش 
نیازهاوتکری  واصالح یادگیری 

 های قبلی.    
ارزشوویابی نهایی:خالصووه کووردن 
مبحووث ترسووخ خوورد دانشووجریان 
ارزشیابی عاطفی:نهرسنج که بعودا 

 پر می شرد

 

 



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

12 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتار سالمروان شناسی    نام درس:
روش های نگهداری  -روشهاوفنون اصالح رفتار   موضوع جلسه:

  (  وگسترش رفتارهای مطلوب )نظریه شرطی سازی کنشگر
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 11شماره جلسه:  تحصیلی:دومترم  99-1400سال تحصیلی:

 (الینآف-روش  آموزش مجازی )روش های نگهداری وگسترش رفتارهای مطلوب   -روشهاوفنون اصالح رفتار برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کنشگر  آشنایی ، درک و کاربردهدف کلی این جلسه:    
   

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روش هههای نگهههداری وگسههترش رفتارهههای 

لسه مهورد ببحهث قهرا ر را در این ج مطلوب

 می دهیم.

 پیش آزمون 
 پرسش و پاسخ

 اهداف اختصاصی
دانشجو روش های نگهداری وگسترش 
رفتارهای مطلوب را درک کند و به کار 

 بگیرد.

برنامه تقویت راتعریف کند،انواع برنامه های -1
 تقویتی راتوضیح دهدوبرای هریک مثالی بزند.

تی راباهم ویژگی های مختلف برنامه های تقوی-2
 مقایسه کند.

روش رقیق کردن برنامه تقویتی رابه طورکامل -3
 توضیح دهد.

روش ها و فنون بیان  نگرش خود را نسبت  -4
 کند.

یکی ا  روش های فوق را ا  طریق ایفهای نقهش -5

 عملی کند.
 

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 عاطفی

 

روانووووی –شووووناختی 
 ،حرکتی

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 یارزشهذار

 
اهوورای -کوواربرد

 با نظارت

آمووووورزش  روش 
مجازی افالیو  بوا 
نوورم افووزار هووای 
مختلوووف و ارایوووه 

 تکالیف

تهیه فویلم بوا نورم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 
نرید.پاور پرینو  و 

 فیلم.

 د ر حی  کالس افالی  م یورای در
گیوور کووردن دانشووجریان سوورا   در

ریان پاس  پرسید  می شرد و دانشج
را بعدا ارسا  موی موی کننود  و یوا 

پاسوو  بووه  تکلیووف داد  مووی شوورد.
نرشت  پوی پور هوایی بوا -سؤاالت 

  -تکمیل کارپرشه-مر رع مشخص
 

ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن 
و پاسو  بوه مبحث ترسخ خرد 

سراالت و تکالیف و بارگوذاری 
آنها توا یو  تواری  خواص در 

ارزشوووویابی  سووووامانه نریوووود.
سنج که بعدا تکمیل عاطفی:نهر

 می شرد و بارگذاری می شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
روش های کاهش  -روشهاوفنون اصالح رفتار   موضوع جلسه:

 (  )نظریه شرطی سازی کنشگروحذف رفتارهای نامطلوب 
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 نام مدرس: دکتر خسروراد تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته و مقطع  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 12شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 (نالینآ-روش  آموزش مجازی )های نامطلوب روش های کاهش وحذف رفتار   -روشهاوفنون اصالح رفتار برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کنشگر  آشنایی ، درک و کاربردهدف کلی این جلسه:    
   

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 نزما

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روش ههههای کهههاهش وحهههاف رفتارههههای 

ا  روش هههای مفیههدی اسههت کههه  نههامطلوب

 برای تغییر رفتار باید آموخته شود.

 پیش آزمون 
پرسش و پاسخ و پرسیدن مبحث جدید بهه 

 عنوان سنجش آغازین.
 اهداف اختصاصی

روش ههههای کهههاهش وحهههاف  دانشهههجو

 را درک کنهد و بهه کهار رفتارهای نهامطلوب

  گیرد

روش مثبت وروش منفی کاهش رفتار راتعریف -1
 کند.

انواع روشهای مثبت کاهش رفتاررانام -2 
 ببردونحوه استفاده ا آنهاراشرح دهد.

و منفی ویژگیهی مشترک همه روشهای مثبت -3
 کاهش رفتارراتوضیح دهد.

انواع روشهای منفی کاهش رفتاررانام ببردونحوه -4
 استفاده ا آنهاراشرح دهد.

ا  روش های کاهش رفتار را برای یک  یکی-5
 رفتار نامطلوب به کار ببرد.

 روش ها و فنون بیان کن نگرش خود را نسبت  -6

 شناختی
 

 شناختی
 

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

   
 عاطفی

 یادآوری
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 کاربرد

 
 ارزشهذاری

آمووووورزش  روش 
مجوووازی انالیووو  

پرسوش بوا  همرا  
 .وپاس  سقراطی و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

نرید.پاور پرینو  و 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتب یرای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

پرسید  می شرد و بانام بایود هورا  
دهند.و نظراتشوان را هوم راهوه بوه 
مسایل مختلوف موی پرسوم و موی 

 - گریم مثال عدد یو  را بفرسوتند.
پاس  به سؤاالت  -گرش دادن فعا 

شت  پی پور هوایی بوا مر ورع نر-
خالصوه -تکمیل کارپرشه-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
وتکرینی باسؤا  پرسیدن هه  

بررسی  واطالع ازپیش 
نیازهاوتکری  واصالح یادگیری 

 های قبلی.    
ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن 
مبحث ترسخ خرد دانشوجریان 
ارزشیابی عاطفی:نهرسونج کوه 

 عدا پر می شردب
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
روشها و فنون  -روشهاوفنون اصالح رفتار   موضوع جلسه:

       برخاسته از نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 : دکتر خسرورادنام مدرس رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 13شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 

       (الینآف-روش  آموزش مجازی )   روشها و فنون برخاسته از نظریه یادگیری اجتماعی بندورا   آشنایی ، درک و کاربردهدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یانپس از پا دانشجو

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،ر)

 حرکتی(_وانی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
عمد  تری  مفهرم نظریه بنودورا الهوربرداری اسو  و 

 سته از آن عمدتا از آن ناشی می شرند.فنرن برخا

 پیش آزمون 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .

 اهداف اختصاصی
 دانشجر با فنرن برخاسته از نظریه بندورا آشنا شرد.

 
روش شکل دهی رفتارراتعریف کندوجریان -1

 کامل استفاده ا آن راشرح دهد..
 دهد آمو ش برنامه ای راتوضیح-2
روش  نجیره سا ی رفتارراتعریف کندوجریان -3

 کامل استفاده ا آن راشرح دهد.
  نگرش و احساس خود را راجع به درس بگوید-4
 
 

 
 شناختی

 
 شناختی
 شناختی

 
 عاطفی

 

 

 
 فهمیدن-یادآوری

 
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 ارزشهذاری

 
 
 

آمووووورزش  روش 
مجازی افالیو  بوا 
نوورم افووزار هووای 
مختلوووف و ارایوووه 

 تکالیف

تهیه فویلم بوا نورم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 
نرید.پاور پرینو  و 

 فیلم.

 د ر حی  کالس افالی  م یورای در
گیوور کووردن دانشووجریان سوورا   در

پرسید  می شرد و دانشجریان پاس  
را بعدا ارسا  موی موی کننود  و یوا 

پاسوو  بووه  تکلیووف داد  مووی شوورد.
ر هوایی بوا نرشت  پوی پو-سؤاالت 

  -تکمیل کارپرشه-مر رع مشخص
 

ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن 
و پاسو  بوه مبحث ترسخ خرد 

سراالت و تکالیف و بارگوذاری 
آنها توا یو  تواری  خواص در 

ارزشوووویابی  سووووامانه نریوووود.
عاطفی:نهرسنج که بعدا تکمیل 

 می شرد و بارگذاری می شرد.
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 روان شناسی رفتار سالم   نام درس:
روشها و فنون برخاسته از نظریه شناختی)   موضوع جلسه:

     شناخت درمانی(
 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 جلسه: روز و ساعت برگزاری 14شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 

 

 
 

   (الینآف-روش  آموزش مجازی )  ازنظریه های شناخت درمانی بک،الیس،مایکنبام و ولپیروشها و فنون برخاسته    آشنایی ، درک و کاربردهدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
در نظریه های شناخنی عامل عمد  نههدارنود  رفتوار 

 فرآیندهای شناختی هستند..

 پیش آزمون 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 آغازی . سنجش
 اهداف اختصاصی

دانشجربروشهاوفنرن برخاسته ازنظریه های شناخ  
 درمانی مختلف را بشناسد

 
ویژگی  مشترک همه روشهای شناخت درمانی -1

 راتوضیح دهد.
فرض بنیادی همه روشهای شناخت درمانی -2

 راتوضیح دهد.
یکی ا  روش های درمانی شناختی را ا  طریق -3

 ایفای نقش اجرا کند.
روش ها و فنون بیان  نگرش خود را نسبت  -4

 کند.
 
 
 

 شناختی
 

 شناختی
 
 

 شناختی
 

 عاطفی
 

 

 یادآوری
 

 فهمیدن
 
 

 کاربرد
 

 ارزشهذاری
 
 
 

آمووووورزش  روش 
مجازی افالیو  بوا 
نوورم افووزار هووای 
مختلوووف و ارایوووه 

 . تکالیف

تهیه فویلم بوا نورم 
افزار کمتازیوا و یوا 

-اسوووترری الیووو 
بارگذاری در سامانه 

اور پرینو  و نرید.پ
 فیلم.

 د ر حی  کالس افالی  م یورای در
گیوور کووردن دانشووجریان سوورا   در

پرسید  می شرد و دانشجریان پاس  
را بعدا ارسا  موی موی کننود  و یوا 

پاسوو  بووه  تکلیووف داد  مووی شوورد.
نرشت  پوی پور هوایی بوا -سؤاالت 

  -تکمیل کارپرشه-مر رع مشخص
 

ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن 
و پاسو  بوه خرد مبحث ترسخ 

سراالت و تکالیف و بارگوذاری 
آنها توا یو  تواری  خواص در 

ارزشوووویابی  سووووامانه نریوووود.
عاطفی:نهرسنج که بعدا تکمیل 

 می شرد و بارگذاری می شرد.
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 پیش نیاز جلسه: 45/1مدت زمان جلسه:     آسان سازی تغییر فردی موضوع جلسه: روان شناسی رفتار سالم   نام درس:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: انشکده: بهداشتد

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 15شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 
 

 

 

 

   (الینآن-روش  آموزش مجازی )  رویکردهای آسان سازی تغییر فردیدرک  و آشنایی هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روش مختلفی هه  تغییر  برنامه های ارتقا سالم  از

رفتار استفاد  میکند.بعضی برنامه ها فردی یا گروهوی 
هستند بعضی کل همعی  یا زیر گرو  های بزرگوی را 

 در بر می گیرند.

 پیش آزمون 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .
 اهداف اختصاصی

 روش ها و رویکرهای فردی تغییر رفتار را بشناسد.

 
 وضیح دهد.مدل مرحله ای مشاوره ای را ت-1
  مدل مشاوره ای اگان را توضیح دهد.-2
مهارت های ترک سیگار را  ا  طریق ایفای نقش -3

اجرا با یکی ا  همکالسی ها به عنوان مراجع اجرا 
 کند.

روش های تاثیرگااری بر  نگرش خود را نسبت  -4
 رفتار سالمت مدار بگوید.

 
 
 

 
 شناختی
 شناختی

روانووووی –شووووناختی   
 ،حرکتی

 
 عاطفی

 

 

 یادآوری
 

 فهمیدن
اهوورای -کوواربرد

 با نظارت
 

 ارزشهذاری
 
 
 

آمووووورزش  روش 
مجوووازی انالیووو  

پرسوش بوا  همرا  
 .وپاس  سقراطی و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

نرید.پاور پرینو  و 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتب یرای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

د و بانام بایود هورا  پرسید  می شر
دهند.و نظراتشوان را هوم راهوه بوه 
مسایل مختلوف موی پرسوم و موی 

 - گریم مثال عدد یو  را بفرسوتند.
پاس  به سؤاالت  -گرش دادن فعا 

نرشت  پی پور هوایی بوا مر ورع -
خالصوه -تکمیل کارپرشه-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
 وتکرینی باسؤا  پرسیدن هه 

بررسی  واطالع ازپیش 
نیازهاوتکری  واصالح یادگیری 

 های قبلی.    
ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن 
مبحث ترسخ خرد دانشوجریان 
ارزشیابی عاطفی:نهرسونج کوه 

 بعدا پر می شرد
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 یش نیاز جلسه:پ 45/1مدت زمان جلسه:     در جمعیتآسان سازی تغییر موضوع جلسه: روان شناسی رفتار سالم   نام درس:

 نام مدرس: دکتر خسروراد رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد  دانشکده: دانشکده: بهداشت

 روز و ساعت برگزاری جلسه: 16شماره جلسه:  ترم تحصیلی:دوم 99-1400سال تحصیلی:

 

 

 

 

 

 منابع:

 

   (الینآن-آموزش مجازیروش   )     آسان سازی تغییردر جمعیت آشنایی و  درک رویکردهای هدف کلی این جلسه:    

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح
شناختی،عاطفی،رو)

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

کمک 

 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
نامه های ارتقا سالم  از روش مختلفی هه  تغییر بر

رفتار استفاد  میکند.بعضی برنامه ها فردی یا گروهوی 
هستند بعضی کل همعی  یا زیر گرو  های بزرگوی را 

 در بر می گیرند.

 پیش آزمون 
پرسش و پاس  و پرسویدن مبحوث هدیود بوه عنوران 

 سنجش آغازی .
 اهداف اختصاصی

ی تغییر رفتار را ای جمعیتروش ها و رویکره

 بشناسد

 
رویکردهای سیاست عمومی و محیطی  را -1
 وضیح دهد.ت
ایجاد محیط های حمایتی چگونه موثر واقع می -2

  شود.
ایجاد موانع و کاهش نشانه های رفتارهای  -3

 ناسالم چه فوایدی دارد.
به اثربخشی روش های  نگرش خود را نسبت  -4

 تاثیرگااری بر جمعیت بگوید.
 
 
 

 
 شناختی
 شناختی

 
 
 شناختی  

 عاطفی
 

 

 
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 

 فهمیدن
 ارزشهذاری

 
 
 

آمووووورزش  روش 
مجوووازی انالیووو  

پرسوش بوا  همرا  
 .وپاس  سقراطی و

  LMsبسوووتر 
سووامانه -دانشووها .

نرید.پاور پرینو  و 
 فیلم.

د ر حی  کالس انالی  مرتب یرای 
سوورا   شووارک  فعووا  در کووالسم

هورا   پرسید  می شرد و بانام بایود
دهند.و نظراتشوان را هوم راهوه بوه 
مسایل مختلوف موی پرسوم و موی 

 - گریم مثال عدد یو  را بفرسوتند.
پاس  به سؤاالت  -گرش دادن فعا 

نرشت  پی پور هوایی بوا مر ورع -
خالصوه -تکمیل کارپرشه-مشخص

 . کردن مباحث درس
 

ارزشیابی:ارزشیابی آغازی  
وتکرینی باسؤا  پرسیدن هه  

ازپیش  بررسی  واطالع
نیازهاوتکری  واصالح یادگیری 

 های قبلی.    
ارزشیابی نهایی:خالصه کوردن 
مبحث ترسخ خرد دانشوجریان 
ارزشیابی عاطفی:نهرسونج کوه 

 بعدا پر می شرد
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health psychology,Theory,Research and Practice. by David F. Marks , Michael Murray Emee Vida Estacio(5th Edition) 

Introduction to psychology by Atkinson RL(the last edition) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(: دکترعلی اکبرسیف 

 دکترعلی اکبرسیف :روان شناسی پرورشی )آمو ش ویادگیری(

 یروان شناسی تربیتی:تألیف علی شریعتمدار 

 روان شناسی سالمت:دکترفروغ شفیعی

 ترجمه گلشنی و افالک سیر-روان شناسی و ارتقاء  سالمت: تالیف سیمون مورفی

https://www.amazon.com/David-F-Marks/e/B0048WASRQ/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Michael+Murray&text=Michael+Murray&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Emee-Vida-Estacio/e/B00THGKLMK/ref=dp_byline_cont_book_3
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