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 کالس درس در یک هفته) ساعت از 2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

  
  دکترا  تحصیلی: يو رشته مقطع آموزش بهداشت گروه آموزشی:  بهداشت دانشکده:
  اردند : یش نیازپ  عملی 5/0 -تئوري 5/1:  نوع واحد2 تعداد واحد:  )1( نظریه ها و الگوهیا آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت نام درس:

   دانشکده بهداشت مکان برگزاري:                10 - 12:ساعت    یکشنبه :زمان برگزاري کالس: روز
  دکتر صلحی مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):  دکتر صلحی مسئول درس:  3 تعداد دانشجویان:

  (لطفاً شرح دهید) :رسشرح د
زش بهداشت و ارتقاء سالمت و اهمیت آن را فراگرفته و مهارت به کار گیري در این درس فراگیران انواع نظریه ها و الگوهاي مهم آمو

  آن را می آموزند.

  
  )است  همان هدف بینابینی طرح دوره( :یهدف کل

 
راحی ، اجرا فراگیري نظریه ها و الگوهاي آموزش بهداشت  ارتقاء سالمت و کاربرد آنها در طآشنایی دانشجویان با فلسفه و اصول آن   -

ارزشیابی مداخالت آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت و    
 

  اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت یادگرفته شده در ترم گذشته را  یادآوري کند  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. ( ت و ارتقاء سالمتچگونگی انتخاب یک تئوري و مدل را  در مداخالت آموزش بهداش -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  1جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ـــایش  -ســـخنرانی  ارزیابی اولیه   ارزیابی اولیه  دانشجویان  15 نم
  اسالید 

  تکمیل پرسشنامه 

آشنایی با ارائه سرفصل درس و   30
  تدریس و نحوه ارزشیابی  روش

ـــه  ـــا ارائ ـــنایی ب آش
سرفصل درس و روش 
تــــدریس و نحــــوه 

  ارزشیابی درس

  پرسش و پاسخ  
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ــاد اوري   10 ــل  ی ــاهیم و تکمی مف
ـــاء  ـــوزش بهداشـــت و ارتق آم
سالمت یادگرفته شـده در تـرم 

  گذشته و 
و چگونگی انتخاب یک تئـوري  

مــداخالت آمــوزش  و مــدل در
  بهداشت و ارتقاء سالمت  

ــــف  - ــــوم تعری مفه
  آموزش بهداشتی 

تعریف مفهوم ارتقـاء  -
  سالمتی

  

  نمایش -سخنرانی
  بحث گروهی -اسالید 

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم 

چگونگی انتخاب یک تئوري  و   25
مــدل در مــداخالت آمــوزش 

  بهداشت و ارتقاء سالمت  

شــــــــناخت  -
موضــــــــوع 
بهداشـــــتی و 
 جمعیت متاثر

ـــات  در  - اطالع
مورد موضـوع، 

ــا جمع ــت و ی ی
هر دو را جمـع 

 آوري کنید.
دالیل و تعیین  -

ـــــل  ـــــا عل ی
ـــــــالی  احتم

 مشکل.
ــین  - ســطح تعی

مداخلــــــــه 
 کدامند.

تئوري  انتخاب  -
 و یا تئوریهـایی
ح مناسب باسط
  علل  مداخله و
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جمع بنـدي  ، رفـع اشـکال و    10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از ــــده، اس   ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  
  
  

  اهداف رفتاري جلسه دوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  رفتار فردي را توضیح دهد -
 شناختی)هدف ( .عوامل موثربر رفتار فردي را برشمارد -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  2جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه س مطالبرئو  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  رفتار فردي  -  30
  

سخنرانی برنامه ریـزي   
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه  10
رفتار بر درونی  عوامل موثر    25

 فردي 
  ادراکات -
  نگرش -
  باور  -
  عقاید -
  خودکارآمدی-

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

ار بر رفت بیرونی عوامل موثر -  10
 فردي 

  راهنماي عمل -
  درد-
  پاداش ، تنبیه-
   رضایت- 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده، اس ش

  ینتپاورپو

  پرسش و پاسخ
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  اهداف رفتاري جلسه سوم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  رفتار جمعی را تعریف نماید. -
 توضیح دهد. (هدف شناختی) عوامل موثر بر رفتار جمعی را -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  3جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  یس ي تدرشیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  زندگی جمعی -  رفتار جمعی  30
  روح جمعی  -
رفتارهایی که جمع از  

 فرد طلب می کند
  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از  ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -    -  کوتاهاستراحت   10
  نگرش هاي جمعی  -  عوامل موثر بر رفتار جمعی  25

  فشارهاي اجتماعی   - 
   نرم هاي انتزاعی - 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

امه ریـزي سخنرانی برن
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  اهداف رفتاري جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید. تفاوت مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -
 شناختی)هدف را فهرست کند. ( مهمترین مفاهیم آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -

  ي مطالببندي ارائهزمان جدول
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــــی از خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15 ــــــه یک   -ارائ
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  دانشجویان  رفع اشکاالت 
تعریف عملکرد  -  رفتار بهداشتی   30

 بهداشتی 
چگونگی اندازه  -  

گیري عملکرد 
  بهداشتی

ی برنامه ریـزي سخنران
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
 Tannahill model- -   تئوري هاي ارتقایی   25

- -Beattie  
-Conceptual Model 

-Health Action 
Model 
-Tones Mode 
-Life Course 
Models 
-Caplan and Holland- 

 

یـزي سخنرانی برنامه ر
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمع بندي ، رفع اشـکال  و حضـور و   10
  غیاب 

ـــب   ـــوس مطال ـــرار رئ تک
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  :پنجماهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .و براي اندازه گیري آن حداقل دو روش ذکر کند  را  با مثال تعریف کند آگاهی -
  شناختی)هدف . (و براي اندازه گیري آن حداقل دو روش عنوان کند براي مفهوم نگرش مثال بزند -
  .( هدف شناختی)و براي اندازه گیري آن حداقل دو راه ذکر کند درباره رفتار با مثال توضیح دهد -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  4جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  
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 دانستنتعریف  -   آگاهی   30
مقایسه دانش   -  

   با آگاهی 
شیوه هاي  -

انداره گیري 
  ی آگاه

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  فکر  -   نگرش  و رفتار   25

  ایده  -
 تمایل -
  باور و اعتقاد -
ش    یوه ھ    ای ان    دازه  

  گیری نگرش 
   عملکرد  -
روش ھ   ای ان   دازه  - 

  گیری عملکرد 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــده ا ــــتفاده از  ش س
  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  :ششمرفتاري جلسه اهداف 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف ( نظري تغییر رفتار  فردي و جمعی توضیح دهد. درباره پایه هاي -
  . (هدف شناختی)رفتار و چگونگی اندازه گیري آن توضیح دهد تغییر عملکرد درباره  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  5جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

جلسـه قبـل و  خالصه   مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

30  
  

پایه هـاي نظـري تغییـر رفتـار 
  فردي و جمعی 

  تعریف آگاهی  -
  تعربف  نگرش   -
نحوه اندازه  -  

  گیري آگاهی 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از  ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  فیلم

  پرسش و پاسخ
  ترمامتحان میان 
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 ٧

نحوه اندازه  
  گیري نگرش

      استراحت کوتاه     10

و انــدازه  رفتــار تغییــر مفهــوم   25
  گیري آن 

 تعریف تغییر رفتار -
ـــدازه   - ـــونگی ان چگ

تغییـــرات گیـــري 
  عملکرد

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  یس شده تدر

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  هفتم: اهداف رفتاري جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .نظریه را توضیح دهد -
 شناختی)هدف ( الگو یا مدل را تشریح کند. -
 شناختی)هدف ( .مقایسه کندالگو یا مدل  را با  نظریه  -

  
  ي مطالببندي ارائهدول زمانج

  6جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

 نظریهمفهوم تعریف  -   نظریه و الگومفهوم   30
نمونه هایی از نظریه  –
  ها
   تعریف الگو -
مثال هایی از الگوها   -

در رشــــته آمــــوزش 
بهداشــــت و ارتقــــاء 

  سالمت
  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی 

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم
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  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  مشابهت ها  -   مقایسه نظریه با الگو یا مدل   25

  تفاوتها - 
  پرسش و پاسخ  

  ترمامتحان میان 
جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10

  حضور و غیاب 
تکرار رئـوس مطالـب  

  تدریس شده 
سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

   پرسش و پاسخ

  
  
  

  م:هشتاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .توضیح دهدها و الگوها با ذکر نمونه  درباره اهمیت نظریه -
هـدف ( حداقل پنج علت براي ضرورت استفاده از نظریه و الگو در مداخالت آمـوزش بداشـت و ارتقـاء سـالمت  فهرسـت کنـد . -

 شناختی)
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  7جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

قبـل و   خالصه جلسـه  مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

ـــاد  و  -  اهمیت نظریه ها و الگوها  30 ـــف اعتق تعری
  انواع آن 

ــاور - ــف ب و اواع   تعری
  آن

   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش
ــــث  ــــت بح پاورپوین

  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
ــتفاده ا  25 ــرورت اس ــه و ض ز نظری

الگـــو در مـــداخالت آمـــوزش 
  بداشت و ارتقاء سالمت  

منایع  شکل گیري  -
  اعتقادات

درستی و نادرستی  -
  اعتقادات 

تفاوت اعتقادات  -
  نادرست درست و

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان میان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ٩

اشــکال  و  جمــع بنــدي ، رفــع  10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  

  
  

  م:نهاهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .مبناي طبقه بندي  نظریه ها را ذکر کند -
 شناختی)هدف . (ئوري مثال بزندو تدبراي سطح درون فردي حداقل  -
 شناختی)هدف ( . و تئوري برشمارددبراي سطح بین فردي حداقل  -
  (هدف شناختی). و تئوري نام ببرددبراي سطح جامعه حداقل  -

  
  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  8جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    قبل مرور خالصه جلسه   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  مبناي طبقه بندي تئوري ها  30
  

عوامل درونی  موثر  -
  بر تغییر رفتار

عوامل بیرونی مـوثر  -
  بر تغییر رفتار

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  حت کوتاه استرا  10
ســطوح درون فــردي، میـــان   25

  فردي و جامعه 
  فرد  عوامل درون -

ــان  - ــل می عوام
  افراد

ــوثر   - ــل م عوام
بر تغییر رفتـار 
ـــــــطح  در س

 جامعه 
  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٠

و جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال    10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  هم:داهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  را ذکر نماید.جمله کلیدي الگوي اعتقاد بهداشتی  -
 شناختی)هدف . (وضیح دهدرا تاجزاء الگوي اعتقاد بهداشتی  -
 کند. (هدف شناختی) درباره شرایط استفاده از الگوي اعتقاد بهداشتی تحلیل -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  9جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از ــــــه یک  ارائ
  دانشجویان

-  

  الگوي اعتقاد بهداشتی تعریف   30
   

 تاریخچه -
رونــد تکامــل  ایــن  -

 الگو
  

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
ادراکات موانـع  -   اجزا الگوي اعتقاد بهداشتی  10

 و منافع
ساســــیت ح - -

 درك شده
ــدت درك  - - ش

 شده 
ـــــاي  - - راهنم

    عمل

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
 -بحـث گروهـی -فیلم

ــان  ــوزش زب ــزوة آم ج
اشــاره و تمــرین زبــان 

  اشاره

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

شرایط استفاده از الگوي اعتقاد   15
  بهداشتی 

  

بررســی ســطح  -
 سواد جامعه 

بــــه  توجــــه  -
 پیشگیري 

–سوال از دانشجویان 
  سخنرنی کوتاه

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١١

درحـــــــال  - -
  بودن توسعه

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  دهم:یازاهداف رفتاري جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسن ددر پایا  
 شناختی)هدف (  نظریه عمل منطقی راتوضیح دهد . -
 شناختی)هدف فهرست کند. (را نظریه عمل منطقی اجزاء  -
 تئوري رفتار برنامه ریزي شده را تعریف کند. - -
 فهرست کنداجزاء تئوري رفتار برنامه ریزي شده را  -
 شناختی)هدف توضیح دهد. (تئوري رفتار برنامه ریزي شده  نظریه عمل منطقی ودرباره شرایط استفاده از  -

  
  ي مطالببندي ارائهجدول زمان

  10جلسه
  مدت زمان(دقیقه)

  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

و  تعریف نظریـه عمـل منطقـی  30
  اجزاء آن 

ارتباط رفتار با  -
 فرد

ارتباز رفتار بـا   -
 جمع 

ارتباط رفتار ،   -
  فرد و جمع

ـــرد،  - ـــزاء ف اج
  رفتار و جمع 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
ــتعر  10 ــه ی ــار برنام ــوري رفت ف تئ

   اجزاء آن ریزي شده و 
  قصد -
  نگرش فردي  -
  نرم هاي انتزاعی  -
  کنترل رفتاري  -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٢

شــرایط اســتفاده نظریــه عمــل   5
ــه  ــار برنام ــی رفت منطقــی و تئ

  ریزي شده 

بررســی ســطح  -
 سواد جامعه 

توجــــه بــــه   -
 پیشگیري 

  رحال توسعه بودند -

    

ارائه مقالـه مـرتبط بـا  الگـوي   10
  اعتقاد بهداشتی

-   -  -  

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  م:دهدوازاهداف رفتاري جلسه 

:می رود از فراگیر انتظار رسدر پایان د  
 را توضیح دهد.( هدف شناختی ) BASNEF مدل جمله کلیدي  -
 را برشمارد.( هدف شناختی ) BASNEF اجزاء مدل  - -
  را توضیح دهد. ( هدف شناختی) BASNEF شرایط استفاده از مدل  -

 
 

ي مطالببندي ارائهزمان ولجد -  
  11جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  یابیارزش  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  تاریخچه -  BASNEF مدل   25
موضوعاتی که ایـن  -

  مدل بکار رفته 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

ـــت ـــث  -پاورپوین بح
  گروهی

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
  و BASNEF اجزاء مدل   15

  شرایط استفاده از این مدل
   قصد -
  نگرش فردي -
  نرمهاي انتزاعی -
   عوامل قادر کننده -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی-فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٣

نظریه عمل  ارائه مقاله مرتبط با   15
ار برنامــه منطقـی و تئــوري رفتــ

  ریزي شده 

-  -  -  

ــع اشــکال  و   10 ــدي ، رف جمــع بن
  حضور و غیاب 

تکرار رئوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  دهم:سیزاهداف رفتاري جلسه 

:از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  
 شناختی)هدف ( . کندبیان تئوري انگیزش محافظت جمله کلیدي  -
 شناختی)هدف فهرست کند. (اجزاء نظریه انگیزش محافظت را  -

انگیزش محافظت را برشمارد.( هدف شناختی ) تئوري شرایط استفاده از      - -  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  12جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    سه قبل مرور خالصه جل  15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

 شناخت مشکل -  تئوري انگیزش محافظت  30
شــــناخت علــــل  -

 احتمالی مشکل
شناخت مخاطبین و  -

 ویژگی هاي انها 
ـــناخت راه حـــل  - ش

 هاي احتمالی 
مشـــخص کـــردن  -

   سطح مشکل

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
اجزاء تئوري انگیزش محافظـت   15

  و 
ـــوري شـــرایط اســـتفاده از  تئ
  انگیزش محافظت

  سطح درون فردي  -
  سطح بین فردي - 
  سطح جامعه -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٤

الـه مـرتبط بـا  تئـوري ارائه مق  10
BASNEF  

      

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  

  دهم:چهاراهداف رفتاري جلسه 
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف ( تغییر توضیح دهد. تئوري فرانظري  یا درباره جمله کلیدي مدل مراحل -
 شناختی)هدف فهرست کند. ( اجزاء  مدل مراحل تغییر را -
 شناختی)هدف (مراحل مدل تغییر را  نام ببرد  و با مثال توضیح دهد. -

  
  

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  13جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  بیارزشیا  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

مدل مراحـل تغییـر یـا  تعریف   20
  تئوري فرا نظري 

  چارت تئوري ها -
دسته بندي تئـوري  -

  ها  و مدلها
   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
   -بحث گروهی -فیلم

  پاسخپرسش و 
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
 فرایند تغییر  -  مراحل تغییرمدل اجزاء   20

 مراحل تغییر  -
   خودکار آمدي -

   

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

     پیش تفکر -  مراحل تغییر   10



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٥

 ر تفک - -
 آمادگی  - -
 عمل  - -
  نگهداري   -

ارائه مقالـه مـرتبط بـا  تئـوري   5
  انگیزش محافظت

-  -  -  

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٦

  
  :دهماهداف رفتاري جلسه پانز

ز فراگیر انتظار می رود:ا رسدر پایان د  
 شناختی)هدف (  .را تعریف کند PRECEEDالگوي  -
 شناختی)هدف را فهرست کند. (PRECEEDمراحل مدل  -
 شناختی)هدف . (را تعریف کند PROCEED- PRECEEDالگوي  -
 شناختی)هدف ( مقایسه کند. PROCEED- PRECEED را با مدلPRECEEDمراحل  مدل  -
 را بیان کند . ( هدف شناختی) PROCEED- PRECEEDو PRECEEDشرایط  استفاده از دو مدل  -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  14جلسه

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15
  رفع اشکاالت 

ــــــی از  ــــــه یک ارائ
  دانشجویان

-  

  و PRECEEDالگوي   15
  آنمراحل 

کیفیت زندگی  -
و علل موثر بـر 

 آن 
ـــــــــائل  - مس

تندرستی گونه 
موثربر کیفیـت 

 زندگی  
مســائل غیــر  - -

تندرستی موثر 
ـــت  ـــر کیفی ب

 زندگی 
رفتارهــــــاي  -

 فردي
 اجرا -
  ارزشیابی  -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
 -PROCEEDالگــــــــوي   20

PRECEED و مراحل آن  
کیفیت زندگی  -

و علل موثر بـر 
 آن 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــ ــــده اس تفاده از  ش
نمــایش  -پاورپوینــت

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٧

ـــــــــائل  - مس
تندرستی گونه 
موثربر کیفیـت 

 زندگی  
مســائل غیــر  - -

تندرستی موثر 
ـــت  ـــر کیفی ب

 زندگی 
رفتارهــــــاي  -

 فردي
 اجرا -

  ارزشیابی
 قانون گذاري -
 سازماندهی -
  مدیریت - -

  بحث گروهی -فیلم
روزنامه  -نمایش فیلم 

مخصوص نابینایان بـه 
  خط بریل

 PRECEEDمقایسه الگـوي   10
  PROCEED- PRECEEDبا الگوي 

 مشابهت ها -
  تفاوت ها -

    

ــدل   10 ــا م ــرتبط ب ــه م ــه مقال ارائ
  مراحل تغییر

-  -  -  

ع اشــکال  و جمــع بنــدي ، رفــ  10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  پاورپوینت

  پرسش و پاسخ

  
  

  اهداف رفتاري جلسه پانزدهم:
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف (  .درباره تئوري انتسابی توضیح دهد -
 شناختی)هدف (  .اجراء تئوري انتسابی را برشمارد -

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  15جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

ــــــی از خالصه جلسـه قبـل و    مرور خالصه جلسه قبل   15 ــــــه یک   -ارائ



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٨

  دانشجویان  رفع اشکاالت 
  علوم طبیعی  -   تئوري انتسابی   20

  علوم رفتاري  -
  آمار زیستی -
   تکنولوژي هاي نوین -

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

  -  -  -  استراحت کوتاه   10
 نقش پیشگیرانه -  اجزاء تئوري انتسابی   25

 اثر اقتصادي  -
  کار ایی و تاثیر-

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتف ــــده اس اده از  ش

نمــایش  -پاورپوینــت
  بحث گروهی -فیلم

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

 مـدلهايارائه مقاله مـرتبط بـا   10
PRECEED  و  

 PROCEED- PRECEED  

-  -  -  

جمــع بنــدي ، رفــع اشــکال  و   10
  حضور و غیاب 

تکرار رئـوس مطالـب  
  تدریس شده 

سخنرانی برنامه ریـزي 
ــــتفاده از   ــــده اس ش

  اورپوینتپ

  پرسش و پاسخ

  
  
  

  همهفد اهداف رفتاري جلسه
از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی)هدف ( را تعریف کند  PATCHتئوري  -
 شناختی)هدف (. را برشمارد PATCHمراحل تئوري  -
  حرکتی )  .(هدف روانیحداقل یک نمونه از مدل هاي جدید براي تغییر رفتار را جستجو و در کالس مطرح کند  -

  
  

  ي مطالببندي ارائهجدول زمان
  16جلسه 

  مدت زمان(دقیقه)
  ارزشیابی  ي تدریس شیوه رئوس مطالب  موضوع درس

  پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریـزي   مرحله ارزیابی   PATCHتئوري   20



  به نام خـداوند جـان آفـرین

  
  ایراندانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
  ریزي آموزشیواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 ١٩

  پردازش 
  اجرا 

  ارزشیابی
  

  نمایش اسالید  -شده
  نمایش فیلم 

  امتحان پایان ترم

  بسیج عمومی -  PATCHئوري مراحل ت  20
 جمـــــــع آوري و -. 

 اطالعات سازمانبندي 
  تعیین الویت ها  -
طرح و اجراي برنامه   -

 مداخله اي 
  ارزشیابی برنامه   -

سخنرانی برنامه ریـزي 
  نمایش اسالید  -شده

  نمایش فیلم 

  پرسش و پاسخ
  امتحان پایان ترم

ارائــه هــاي دانشــجویان دربــاره   50
مدل هاي اره مقاالت دربجستجوي 

  جدید براي تغییر رفتار

-  -  -  

  
  
  
  
  

 


