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واحدي) 2ساعتی براي یک درس  2جلسه ي  17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:       

 
  موزش بهداشتارشد آ کارشناسی حصیلی:ت يرشتهو مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
 ملیعواحد  5/0 -تئوريحد وا5/1 د:نوع واح 2تعداد واحد:نظریه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت نام درس: 

 ندارد یش نیاز:پ
  دانشکده بهداشت  مکان برگزاري:     13-15 :ساعت شنبه : زمان برگزاري کالس: روز

  دکتر صلحی درسین (به ترتیب حروف الفبا):م  دکتر صلحی مسئول درس: 3   تعداد دانشجویان:
  (لطفا شرح دهید) شرح دوره:

  
ور در زمینه ایجاد رفتارهاي سالم، در این درس دانشجو یان با مفاهیم تندرستی ، تاثیر آموزش تئوري محبا توجه به  

تئوري ها و مدلهاي تغییر رفتار آشنا می شــوند. در ایــن درس فراگیــران انــواع نظریــه هــا و الگوهــاي مهــم آمــوزش 
  ند.بهداشت و ارتقاء سالمت و اهمیت آنها را فراگرفته و مهارت به کار گیري آنها را می آموز

  
  

  (لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
  

فراگیري نظریه ها و الگوهاي آموزش بهداشت  ارتقاء سالمت و کاربرد آنها در طراحی ، اجــرا و  ارزشــیابی مــداخالت 
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

  (در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور(

  ).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.
  

  رفتار فردي آشنایی دانشجویان با  -
 رفتار جمعیبا دانشجویان  شناخت  -
 رفتار بهداشتیتعریف درك  -
 پایه هاي نظري تغییر رفتار  فردي و جمعیآشنایی دانشجویان با  -
 درك تعریف نظریه و الگو  -
 اهمیت و ضرورت کارکردهاي الگو ها و نظریه هاي   آشنایی دانشجویان با   -
 متشناخت طبقه بندي  انواع نظریه ها و نحوه انتخاب نظریه در آموزش  بهداشت و ارتقاء سال -
آشنایی با نظریه ها و الگوهاي توصیف و تغییر نگرش و رفتار فردي شامل الگوي اعتقاد بهداشتی ، نظریه عمل  -

و الگوي برنامه ریزي   BASNEFمنطقی ، نظریه رفتار برنامه ریزي شده  ، الگوي مراحل تغییر، مدل 
PRECEED_PROCEED 

  
  هاي تدریس:شیوه

  √پرسش و پاسخ      √دهسخنرانی برنامه ریزي ش      سخنرانی
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 TBL(یادگیري مبتنی بر تیمPBL(  )یادگیري مبتنی بر حل مسئله(    √بحث گروهی
  -در کــالس گــزارشارائــه و مطلب در باره موضــوع  درس  تعیــین شــدهتهیه   –بازدید   (لطفاً نام ببرید) سایر موارد

جستجوي تئــوري هــا و مــدلهاي  -کالس جستجوي مقاله براساس تئوري و الگوي تدریس شده و رائه خالصه آن در
  جدید  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  و ارائه آنها در کالس 

  
  
 

   (لطفا شرح دهید) وظایف و تکالیف دانشجو:
ارائه  ارائه خالصه مقاله ، و  ارائه آن در کالس ، مفاهیم ارتقایی گوش دادن ، پرسش و پاسخ ، تهیه مطلب درباره 

  ،به نوبت خالصه درس جلسه قبل
  
  

  وسایل کمک آموزشی:  
    √پروژکتور اسالید    خته و گچت    √وایت برد
  نمایش فیلم کوتاه  - نمایش فیلم استفاده از مواد آموزشی مانند  ببرید) لطفاً نام(  سایر موارد

  
  (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

      نمره درصد٣٠ آزمون پایان ترم√      نمره درصد ٣٠آزمون میان ترم √
 نمره درصد٣٠انجام تکالیف        نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس  

  ----------ببرید)  ناما  لطفسایر موارد (
  

  نوع آزمون
    غلط -صحیح  جور کردنی         ايچندگزینه        √پاسخ کوتاه     تشریحی
  ارائه گزارش و شرح حال ها (لطفا نام ببرید) سایر موارد
    

  :(لطفا نام ببرید): ابع پیشنهادي براي مطالعهمن
  :منابع انگلیسی -

ü چاپی 
1. Gill M. Black, Steve R. Furney, Helen M. Graf, Ann E. Nolte. Philosophical 
foundations of health education. Latest Edition.  
2. Naomin. Modeste, Teris. Tamayose. Dictionary of Public Health Promotion and 
Education: Terms and Concepts, Latest Edition. 
3. David A. Bedworth, albert E. Bedworth. Dictionary of Health Education. Latest 
Edition 
4. Thomas Butler. Principle of health education & health promotion. Latest Edition. 
5. Don Nutbeam. Theory in a Nutshell: a Guide to Health promotion Theory. Latest 
Edition. 
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6. Karen GlanZ, Barbara K. Rimer and Frances Marcus Lewis. Health Behavior and 
Health Education: Theory, Research and Practice. Latest Edition. 
7.Jennie Naidoo. Health promotion: foundations for practice. Latest Edition. 

 
 
 
 
 

ü اینترنتی 
  منابع فارسی:

ü چاپی 
  
  
 

ü اینترنتی 
  سایر منابع: 

 -   
 جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس

  استاد مربوط  عنوان مطالب  جلسه
مرور مفاهیم  آموزشی و ارتقایی  و چگونگی انتخاب یک تئوري  و   1

  ت  مدل درمداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالم
  دکتر صلحی

  دکتر صلحی   رفتار فردي و عوامل موثر بر آن  2
  دکتر صلحی  رفتار جمعی و عوامل موثر بر آن  3
ي هاي ارتقایی ررفتار بهداشتی و تئو  4   دکتر صلحی 
  دکتر صلحی  آگاهی ؛ نگرش  و رفتار   5
  دکتر صلحی  پایه هاي نظري تغییر رفتار فردي و جمعی   6
  دکتر صلحی   و الگو ( مدل)آشنایی با نظریه   7
  دکتر صلحی   اهمیت ، ضرورت و کارکردهاي الگوها و نظریه ها   8
  دکتر صلحی  طبقه بندي انواع نظریه ها   9
  دکتر صلحی   الگوي اعتقاد بهداشتی  10
  دکتر صلحی  نظریه عمل منطقی / نظریه رفتار برنامه ریزي شده   11
  دکتر صلحی     BASNEFمدل   12
  ي انگیزش محافظتتئور  13

 و مدل پندر PEN3تئوري 
  دکتر صلحی

  دکتر صلحی  مدل مراحل تغییر   14
  دکتر صلحی   PRECEED_PROCEEDمدل   15
  دکتر صلحی تئوري انتسابی  16
  دکتر صلحی  و تکالیف دانشجویی   PATCHتئوري   17
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