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 یو ارتقا رییهر برنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت در جهت حفظ ، تغ نیتدو نکهیبا توجه به امقدمه)شرح درس(:  

و  یمیعل یچارچوب ذهن هیبر پا یهدف اجتماع یسطوح  مختلف و گروهها هیو سالم در افراد در کل یبهداشت یرفتارها

 تیآموزش بهدشات و ارتقاء سالمت از اهم یو اجتماع ی، گروه یفرد یلگوبا مدلها ، ا ییاست لذا ، لزوم آشنا یمطمئن ضرور

 .برخوردار است ییبسزا

  :یهدف کل 
  رفتار و ارتقاء بهداشت جامعه رییرفتار و نقش آن  در تغ یبا مدلها انیدانشجو ییآشنا -

 

 

  :لسات هدف نوشته شود(درس)به تعداد سرفصلها و ج یاهداف اختصاص 

  :دوره بتوانند انیرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          
  .دیمورد بحث نما نینموده و در ا انیرفتار را ب ریینقش آموزش بهداشت در تغ-
  .کند انیرا ب یتئور فیتعر-
 .دینما انیب یمثال کیهر  یرا نام برده و برا یانواع تئور -
 .دینما انیو مدل را ب یئورتفاوت ت -
 .دهد حیو مدل را توض یموارد کاربرد تئور -

- concept, construct دینما ییاجزاء را شناسا نیمدل ا کیکرده و در  فیرا تعر ریو متغ. 
 .دینما انیرا ب  یمدل اعتقاد بهداشت کیمنشاء تئور

 .دهد حیضتو یمختصر یمدل اعتقاد بهداشت یریشکل گ خچهیدرباره تار -
 .ندیشکل گرفت بحث نما یکه بر اساس آنها مدل اعتقاد بهداشت ییها هیدرباره فرض -
 .ندینما انیب یمختصر حیتوض کیرا نام برده و در مورد هر  ی)اجزاء( مدل اعتقاد بهداشت یسازه ها -
 .ندیمدل بحث نما یتهایرا نقد نموده و در مورد محدود یمدل اعتقاد بهداشت -
 .دینما انیرا ب یو عمل منطق یزیرفتار برنامه ر یتئور یختگاه نظرسا -

 .دهد حیرا توض یو عمل منطق یزیرفتار برنامه ر یمفروضات تئور - .
 .دهد حیبا رفتار را توض یذهن ینگرش با رفتار و نرمها نینحوه ارتباط ب -
 .ندینما ستیلشده را  یزیرفتار برنامه ر یو تئور یعمل منطق یتئور یسازه ها -
 .دهند حیشده را توض یزیرفتار برنامه ر یو تئور یعمل منطق یتفاوت تئور -
 .ندیآن بحث نما یتهایرا نقد نموده و در مورد محدود یو عمل منطق یزیرفتار برنامه ر یتئور -
 .دهند حینموده در مورد آن توض ستیمدل بزنف  را ل یسازه ها -
 .ندینما انیشده و مدل بزنف را ب یزیه ررفتار برنام یتفاوت تئور -
 .ندیآن بحث نما یتهایمدل  بزنف را نقد نموده و در مورد محدود -

 .دهد حیتوض یمختصر یفرانظر یتئور یریشکل گ خچهیدرباره تار
 .ندیبحث نما یفرانظر یتئور یدرباره اصول کل -
  .را نام ببرند یفرانظر یتئور یسازه ها -
 .دهد حیهر مرحله توض یهایژگیرا نام برده و در مورد و رییتغ ندیفرا نیگذار افراد حپنج مرحله  -
 .دهد حیرا توض رییافراد به مراحل مختلف تغ ینحوه طبقه بند -
 .دینما ستیرفتار را ل رییتغ یشناخت یندهایفرا -

تعداد (  1آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت )دقیقه    پیش نیاز:  09مدت زمان جلسه :               آشنایی با مدلهای آموزش بهداشت  موضوع درس)موضوع جلسه(:  (2)آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس:   

          دکتر معصومه هاشمیاندانشکده: بهداشت            گروه آموزشی:   آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                نام مدرس:          رشته و مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت         7دانشجویان: 

 11-19یکشنبه ساعت ساعت برگزاری: محل تشکیل کالس ها:   کالس کارشناسی ارشد آموزش بهداشت    روز و           09-09سال تحصیلی:  نیمسال دوم          2ترم تحصیلی: 
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 ه نماید.درباره هر یک از فرایندهای شناختی ذکر شده بحث نموده و مثالی کاربردی ارائ

 فرایندهای رفتاری تغییر رفتار را لیست نماید.

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

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

 ا توضیح دهد.سازه توازن در تصمیم گیری ر -

 را بیان نماید. self-efficacyو  Temptationتفاوت  -

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

- self efficacy .را تعریف نماید 

 درباره تاریخچه شکل گیری این مدل مختصری توضیح دهد. -

 بحث نماید.  self conceptو  self esteem  ،outcome expectancy درباره تفاوت مفهوم خود کارآمدی با مفاهیم مشابهی مانند -

 منابع پنج گانه خودکارآمدی را نام برده و در مورد هریک توضیح دهد. -

 در مورد اثرات خودکارآمدی در تغییر رفتار غیر بهداشتی بحث نماید. -
 .یدنما یفرتقاء سالمت را تعرا

  .یدنماارتقاء سالمت را ذکر  یاصل یمحورها -
 .یدنما یانمدل را ب ینا یکاساس تئور -
 .یندمدل شکل گرفت بحث نما ینکه بر اساس آنها ا ییها یهدرباره فرض -
 .یدنما یفارتقاء سالمت را ذکر کرده و تعر یمیمدل قد یو سازه ها یممفاه -
 .یدنما یفارتقاء سالمت را ذکر کرده و تعر یدمدل جد یو سازه ها یممفاه -
 .یدنما یرو تفس یسهارتقاء سالمت را مقا یدو جد یمدمدل ق -
 .یدرسم نما یتمیبا الگور یدرا در مدل جد یمنحوه ارتباط سازه ها و مفاه -

 درباره تاریخچه شکل گیری تئوری شناختی اجتماعی مختصری توضیح دهد.

 درباره فرضیات و اصول کلی تئوری شناختی اجتماعی بحث نمایند. -

 مفاهیم اساسی موجود در تئوری شناختی اجتماعی را لیست نماید. -

 یادگیری مشاهده ای و مراحل آن را توضیح دهد. -

 در مورد تعیین کنندگی متقابل و نحوه اثر آن بر سالمت بحث نماید. -

 را بیان نماید. expectationو  outcome expectancyتفاوت  -

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

در مورد توانایی رفتاری، توانایی جانشینی، توانایی دوراندیشی، توانایی خودتنظیمی، توانایی خود واکنشی و توانایی نماد سازی بحث  -

 نماید.

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

 پروسید را بیان و توضیح دهد. -ی در الگوی پریسیدمفاهیم کلید -

 پروسید را بیان نماید. -واژه های اختصاری مربوط به الگوی پریسید -

 پروسید را نام ببرد. -مراحل نه گانه الگوی پریسید -

 پروسید را در الگوریتمی ترسیم نماید. -مراحل مختلف الگوی پریسید -

 ید )تشخیص اجتماعی( بحث نماید.پروس -در مورد مرحله اول الگوی پریسید -

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

 نحوه تعیین الویتها بر اساس مشارکت را توضیح دهد.  -

 )تشخیص اپیدمیولوژیک( بحث نماید. یدپروس -یسیدپر یالگودر مورد مرحله دوم  -

 تشخیص رفتاری و فرایند آن را توضیح دهد. -

 پروسید )تشخیص اکولوژیک و آموزشی( بحث نماید. -له سوم الگوی پریسیددر مورد مرح -

- predisposing factors, reinforcing factors   وenabling factors .را تعریف نماید 
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 ید )طرح اجرایی( بحث نماید.پروس -یسیدپر یالگودر مورد مرحله چهارم و پنجم  -

 )ارزشیابی( بحث نماید.ید پروس -یسیدپر یالگودر مورد مرحله دوم  -

 در مورد انواع ارزشیابی ها بحث نماید. -

 را بیان نماید. تمرکز بر کنترل سالمت  یتئورمنشاء تئوریک 

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

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

 انواع سه گانه محور کنترل سالمت را توضیح دهد. -

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

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

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

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

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

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

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

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

 قاء سالمت را توضیح داده و مقاله را نقد نماید.متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به مدل ارت -

 متدولوژی، یافته ها و بحث مقاله مربوط به تئوری شناخت اجتماعی را توضیح داده و مقاله را نقد نماید. -

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

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

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

  Round □  PBL □  □ Case Report کارگاه آموزشی□بحث در گروههای کوچک  □ی گروه بحث● کنفرانس   ● سخنرانی ● 
Morning Report □   

 تخته -پاورپوینت: وسایل کمک آموزشی…      

 :آموزشی یک جلسه برگزاری گروهی، کار و گروهی های بحث در شرکت وظایف و تکالیف دانشجو 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 

 

  □تکوینی                      ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای 

 مره نهایی...درصد از ن05جو انجام تکالیف حضور و غیاب .فعالیت دانش
 امتحان میان ترم.........................درصد از نمره نهایی

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

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