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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 MPH حصیلی:ت یرشتهو مقطع      -MPHخدمات بهداشتی و آموزش بهداشت گروه آموزشی:   بهداشت دانشکده:

 - یش نیاز:پ          د: تئوری نوع واح    2تعداد واحد:    تئوری ها و مدل های تغییر رفتار نام درس:

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:     8 -10 :ساعت شنبهیک: زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر صلحی درسین )به ترتیب حروف الفبا(:م           دكتر صلحی مسئول درس:    4   تعداد دانشجویان:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 .دنآشنا می شومدلهای تغییر رفتار  سی محور و براساآموزش سالمت  تئوربا  اندر این درس فراگیر

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 مبتنی بر تئوری و مدل سالمت آموزش آشنایی فراگیران با  -

 سالمت آموزش  مدلهای برنامه ریزی برایآشنایی فراگیر با  -

  های تغییر رفتار انواع تئوری ها و مدلآشنایی فراگیران با  -

 نحوه اندازه گیری مولفه های آنها مدلها وكاربرد عملی این  -

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافصاصیقابل تقسیم شدن به اجزای اخت اهداف بینابینی دهد.

 

 

آموزش سالمت و اصول، رسالت، وظایف، استراتژی ها، چالش ها و  تعریف ارتقای سالمت وآشنایی با  -

  دورنمای آنها

 مفهوم رفتار در حوزه سالمتدرک  -

 اء سالمتتعاریف و مدلهای اعتیاد با دیدگاه مبتنی بر ارتقآشنایی با  -

 آموزش سالمت مبتنی بر تئوری و مدل آشنایی با   -

 شناخت تقسیم بندی كلی مدل های رفتار بهداشتی    -

 آشنایی با چگونگی انتخاب تئوری ها و مدل های مطالعه رفتار  -

 شناخت مدل پرسید به عنوان یک مدل برنامه ریزی آموزش سالمت  -

 یک مدل برای برنامه ریزی سالمت آشنایی با مدل بازار یابی اجتماعی به عنوان  -

 شناخت مدل اعتقاد بهداشتی به عنوان یکی از مدل های تغییر رفتار فردی  -

 های تغییر رفتار فردی با تئوری عمل منطقی به عنوان یکی از مدلآشنایی   -

 فردی های تغییر رفتار شناخت تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان یکی از مدل -
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 های تغییر رفتار فردی  فرانظری به عنوان مدل مرحله ای از دسته مدل آشنایی با مدل  -

 های تغییر رفتار فردی  شناخت مدل فرایند اتخاذ احتیاط  به عنوان مدل مرحله ای از دسته مدل  -

 آشنایی با  تئوری شناخت اجتماعی   -

 شناخت مدل های شبکه اجتماعی وحمایت اجتماعی  -

 وری تئوری توزیع نوآ آشنایی با   -

 شناخت مدلهای تغییر گروهی و سازمانی  -

 استفاده از مدلهای تغییر رفتار در پژوهش ، پیشگیری و درمان اعتیاد   -

 های تدريس:شیوه

 ×پرسش و پاسخ   ×سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 ×TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  ×(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ×بحث گروهی

و مودلهای تغییور   ارتقایی  تئووری محوور جستجوی مقاالت  علمی  درزمینه  مداخالت )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 ارائه مطالب درباره آنها در سر كالس  رفتار و 
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

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

 جلسه قبل به نوبت

 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   ×پروژكتور اسالید  خته و گچت  ×وایت برد

 نمایش فیلم كوتاه -ببرید( استفاده از مواد آموزشی مانند نمایش فیلم   سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد40 آزمون پایان ترم×   هدرصد نمر 40آزمون میان ترم ×

  نمره درصد 10شركت فعال در كالس    نمره  درصد10انجام تکالیف 

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

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       ×پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

ارتقای سالمت وآموزش سالمت و اصول،  آشنایی با تعریف 1

 رسالت، وظایف، استراتژی ها، چالش ها و دورنمای آنها 

 دكتر صلحی 

 دكتر صلحی درک مفهوم رفتار در حوزه سالمت 2

آشنایی با تعاریف و مدلهای اعتیاد با دیدگاه مبتنی بر ارتقاء  3

 سالمت

 دكتر صلحی

 دكتر صلحی آشنایی با آموزش سالمت مبتنی بر تئوری  و مدل  4

 دكتر صلحی شناخت تقسیم بندی كلی مدل های رفتار بهداشتی 5

 دكتر صلحی با چگونگی انتخاب تئوری ها و مدل های مطالعه رفتار   آشنایی 6

 دكتر صلحی شناخت مدل پرسید به عنوان یک مدل برنامه ریزی آموزش سالمت 7

آشنایی با مدل بازار یابی اجتماعی به عنوان یک مدل برای  8

 برنامه ریزی سالمت

 دكتر صلحی

از مدل های تغییر  شناخت مدل اعتقاد بهداشتی به عنوان یکی 9

 رفتار فردی 

 دكتر صلحی

آشنایی با تئوری عمل منطقی به عنوان یکی از مدلهای تغییر  10

 رفتار فردی

 دكتر صلحی

شناخت تئوری رفتار برنامه ریزی شده به عنوان یکی از مدلهای  11

 فردی تغییر رفتار

 دكتر صلحی

از دسته آشنایی با مدل فرانظری به عنوان مدل مرحله ای  12

 مدلهای تغییر رفتار فردی

 دكتر صلحی

شناخت مدل فرایند اتخاذ احتیاط  به عنوان مدل مرحله ای از  13

 دسته مدلهای تغییر رفتار فردی

 دكتر صلحی

 دكتر صلحی آشنایی با  تئوری شناخت اجتماعی 14

 دكتر صلحی شناخت مدل های شبکه اجتماعی وحمایت اجتماعی 15

 ا  تئوری توزیع نوآوری آشنایی ب   16

 شناخت مدلهای تغییر گروهی و سازمانی 

 دكتر صلحی

استفاده از مدلهای تغییر رفتار در پژوهش ، پیشگیری و درمان  17

 اعتیاد

 دكتر صلحی

 


