
 

 معاونت آموزشي
 

   
 

 نظريه ها و مدل هاي برنامه ريزي و تغيير رفتار سالمت عنوان درس:

   و ارتقاء سالمت آموزش بهداشتكارشناسی ارشد اتباع خارجی مقطع  دانشجويان گروه فراگير:

  شكیدكتر مهدي م :سدرممسوؤل درس و                                                     0411 - 0410 اول نيمسال:
 واحد عملی 5/0 -واحد نظري 5/1تعداد واحد:                      11-12  ساعت كالس:       نبهشدو: روز برگزاري كالس

تغيير رفتار و  هاي الزم در مورد نظريه ها و الگوهاي برنامه ريزي و مهارت كسب دانش، شايستگی و هدف كلي درس:

  .ا و ارزشيابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتآنها در تحليل رفتار، طراحی، اجر كاربست

 

 درس اهداف اختصاصي

 :بتواند از دانشجو انتظار مي رود در پايان اين درس

 تعریف و تبیین کند.و ارتقاء سالمت نظریه و الگو را در آموزش بهداشت  -1

 ه و الگو را در برنامه های آموزش بهداشت توضیح دهد.تفاوت و جایگاه نظری -2

را و ارتقواء سوالمت مطالعوه رفتوار در آمووزش بهداشوت  ، بین فردی، سازماني، اجتماعي و بوو  شونايتيفردیهای  مدلواع ان -3

 .دکن صیفتو

 را در گذشته، حال و آينده روايت كند. مدل هاي تغيير رفتاردورنماي كاربرد نظريه ها و  -4

 ده را بررسي و نقد کند.یه شدو مقاله علمي مرتبط با هر یك از نظریه ها و الگوهای ارا -5

 .فسیر نمایدتي آموزشپروژه حداقل دو در نظریه ها و الگوها را بر اساس مشکالت بهداشتي کاربرد  -6

 دهد.قرار  تجزیه و تحلیلمورد با انتخاب نظریه و الگوی متناسب، را بهداشتي  رفتارشناسي دو مشکل -7

 بیان کند.با ذکر جزییات و در قالب یك سمینار کالسي را  و ارتقاء سالمت برنامه ریزی آموزش بهداشت اجرایو احل مر -8

 .دهد توضیحو ارتقاء سالمت  آموزش بهداشتهای ر برنامه درا ارزشیابي  -9

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معاونت آموزشي

 جلسهو جزيي اهداف كلي  موضوع تاريخ جلسه

 يانآشنايی، شرح وظايف و ارزيابی سطح علمی دانشجو تکالیف ارزشیابي آغازین، تعیین اهداف و  اول

 دوم
ها، پژوهش و عملکرد در جایگاه نظریه و الگو 

 رفتار سالمت و آموزش بهداشت
 طبق طرح درس روزانه 

 سوم
جایگاه نظریه و الگوها، پژوهش و عملکرد در  

  رفتار سالمت و آموزش بهداشت
 طبق طرح درس روزانه

 چهارم
 کاربرد نظریه و الگوها در تحقیق و عمل 

   فتار سالمهای اکولوژیکي رمدل 
  طبق طرح درس روزانه

 رفتار سالممدل های فردی   پنجم
 Health Belief Model 

  طبق طرح درس روزانه

 مدل های فردی تغییر رفتار   ششم
Theory of  Reasoned Action & TPB 

 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 رفتار سالممدل های فردی   هفتم 

TTM 
 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طرح درس روزانه طبق

 رفتار سالممدل های فردی     تمشه

PMT 
 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 رفتار سالممدل های فردی   مهن

Adult Education Model 
 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 همد

شامل خالصه مقاالت و  شده مشخص ارايه تكليف هاي 

كار گروهی در خصوص تهيه پرسشنامه مرتبط با مدل 

 هاي تدريس شده

 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 

 رفتار سالممدل های بین فردی   يازدهم
Social Support Theory 

 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 رفتار سالممدل های بین فردی   دوازدهم 

Social Cognitive Theory 
   )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 سالم مدل های بین فردی رفتار  سيزدهم 

Health Locus of Control 
  طبق طرح درس روزانه

 چهاردهم 

شامل خالصه مقاالت و  مشخص شده ارايه تكليف هاي  

ص تهيه پرسشنامه مرتبط با مدل كار گروهی در خصو

 هاي تدريس شده

   )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 مدل های گروهي و جامعه نگر سالمت  پانزدهم 
Diffusion of Innovation  

 مشخص شده( یكالس يفتكل يه)ارا طبق طرح درس روزانه

 شانزدهم 
 کاربرد نظریه و مدل ها در پژوهش و عمل 

 پروسید -مدل پرسید
  طبق طرح درس روزانه

 کاربرد نظریه و مدل ها در پژوهش و عمل  هفدهم 
Social Marketing 

 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه



 

 معاونت آموزشي

 هجدهم

 نوزدهم  

شامل خالصه مقاالت و  مشخص شدههاي  ارايه تكليف 

كار گروهی در خصوص تهيه پرسشنامه مرتبط با مدل 

 هاي تدريس شده
 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 بيستم

 ارزشیابي مدايالت مبتني بر الگو و نظریه  

مدل های تغییر رفتار: گذشته، دورنمای کاربرد 

 حال و آینده

 )ارايه تكليف كالسی مشخص شده( طبق طرح درس روزانه

 

 نكات قابل توجه دانشجويان
 .يواهد بود کوتاه پاسخ و تشریحيچهار گزینه ای، های پرسش بصورت  بطور عمده ارزشیابي پایاني -1

 در ارزشیابي دانشجو تاثیر مثبت دارد. آنالین و آفالین در جلسات آموزشي حضور منظم و به موقع  -2

 روش تدریس بصورت سخنراني، تفکر انتقادی، پرسش و پاسخ و بحث گروهي است. -3

، شرکت و اشتیاق در طور  پرسوش و پاسوخگویي طالعه قبلي و آمادگي در مباحث درسيبا م دانشجو فعالو  حضور پویا -4

بوه هموراه تهیوه و ارایوه  بوا سوایر فراگیورانآموزشي  و به سؤاالت، عالقه به یادگیری مفاهیم جدید و نیز تشریك مساعي

 مشخصويرزشویابي وی تواثیر در ا و مقایسوه ای؛ با تشخیص استاد برای هر دانشجو به طور مجزا شایسته تکالیف درسي

 .دارد

 

 

 روش ارزشيابي دانشجو 

 درصد شرح فعاليت  رديف

 %00 حضور منظم و شركت فعال در مباحث درسی 1

 %15 هاي فرآيندي آزمون  2

 %00 انجام تكاليف درسی و گزارش دهی  3

 %05 آزمون پايانی 4
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