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 سمه تعالیاب 

 

 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                 کد درس:                رفتار سلامت ییرو تغ یزیبرنامه ر یو مدل ها یها یهنظر :درس کامل عنوان 

                                 عملي- نظری :واحدنوع                                                                             یاختصاصي اجبار نوع درس:

              34: تعداد ساعت تدریس                                                       واحد عملي /.5واحد نظری،  5/1 تعداد واحد: 

 ساعته 5/2جلسه  11 توزیع کلاس ها:                                            دارد)مباني آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت( نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسي :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       علیرضا دیدارلو :نام و نام خانوادگی

                     دانشیار به دانشگاهی:رت                                                        سلامتو ارتقاء  آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

 شماره تماس:                                                                             بهداشت عمومي  گروه آموزشی:

   adidarloo@yahoo.comایمیل:  

         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 66 یلومترک یه،اروم محل کار:آدرس 

 

 درس:  شرحی از 

ریزی  در این درس فراگیران با انواع نظریه ها و الگوهای مهم آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت آشنا مي شوند و اهمیت کاربرد آنها را در برنامه

 .دمداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت فرا مي گیرن

 

 

 تدریس: منابع 
1. Hyden.J. Introduction to Health Behavior Theory, Jones and Bartett. Last edition. 

2. Glanz. K., Rimer. k., and Viswanath.K. Health behavior and health education. John Wiley and Sons. Last 

edition. 

3. Sharma and Romas. Theoretical foundations of health education and health promotion. Last edition. 
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چاپ دوم،  یان،زاده، دکتر هاشم محمد يدکتر داوود شجاع یدارلو،د یرضارفتار. دکتر عل ییرتغ یارتقاء سلامت بر اساس مدل ها یزیبرنامه ر -3

 انتشارات آثار سبحان، تهران

انتشارات آثار  ید،و همکاران، چاپ جد ی:  دکتر محسن  صفاریسندگانآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. نو یها، مدلها و روش ها یهنظر -5 

 سبحان، تهران.

 :هدف کلی درس

های لازم در مورد نظریه ها  و الگوهای برنامه ریزی و تغییر رفتار و کاربست آنها در تحلیل رفتار،طراحي، اجرا و  کسب دانش ، شایستگي و مهارت

 ارزشیابي مداخلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 1 ویزگي های برنامه های اثربخش در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 2 تعریف نظریه و الگو، اهمیت و اصول کاربرد آنها در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 4 تعریف نظریه و الگو، اهمیت و اصول کاربرد آنها در برنامه های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ادامه بحث

 3 اجتماعي و بوم شناختي(دسته بندی انواع نظریه ها و الگوها) درون فردی، بین فردی، سازماني، 

 5 دسته بندی انواع نظریه ها و الگوها) درون فردی، بین فردی، سازماني، اجتماعي و بوم شناختي( ادامه بحث

 6 آشنایي با الگوی اعتقاد بهداشتي

 1 شده یزیرفتار برنامه ر یهنظر

 8  يعمل منطق یهظرن

 9 نظریه شناختي اجتماعي

 11 نظریه انگیزش محافظت

 11 نظریه حمایت اجتماعي

 12 نظریه خودکارآمدی

 14 الگوی پرسید

 13 پروسید-الگوی پرسید

 15 ( BASNEFالگوی بزنف )

 16 رفتار ییرتغ یزیمطالعه و برنامه ر برایها و الگوها  یهاصول انتخاب نظر

 11 جمع بندی مطلب، رفع اشکال دانشجویان

 

 آموزش یوهش

 روش سخنراني -1

 و بارش افکار پرسش و پاسخ ،روش بحث گروهي  -2

 آموزش مبتني بر حل مساله -4

 يآموزش یلمبورد، عکس، ف یتوا ینت،پروژکتور، پاورپو یدئوو یتاد یوتر،کتاب، جزوه، کامپ: یکمک آموزش یلمواد و وسا

 یدسامانه نو یقاز طر یمجاز-در کلاس درس یبه صورت حضور :یمکان برگزار

مدرس، بحث  یحاتدهند: گوش دادن به توض يانجام م ي،به اهداف آموزش یابيدر راه دست یرانهستند که فراگ یيها یتفعال :یادگیری تجارب

 یو آماده شدن برا يکنفرانس دادن، خواندن مطالب آموزش ي،جلسات آموزش یدر طول برگزار یبردار یادداشت ي،کردن در مورد موضوعات کلاس

 یابيارزش
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 کارعملی:

 :قادر باشند نظریه ها  و الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتدانشجویان باید پس ازکسب دانش و اطلاعات لازم در خصوص 

 د؛نیدار سلامت را انتخاب نما یتاولو یاز رفتارها یکي -1

 د؛نینبرگز را متناسب با آن یيالگو یا نظریه -2

 د؛نینما یهو الگو ته یهبر کاربست آن نظر يخود مبتن يآموزش یمداخله  طرح -4

 .دنخود را همراه با گزارش مکتوب و مستند به صورت کنفرانس در کلاس ارائه کن يآموزش طرح -3

رامطالعه و همراه با نقد ارائه  یدو جد یلاص پژوهشي یمقاله  یکشود  يدرس ارائه م ینکه در ا یيو الگو یههر نظر یبه ازا یستيدانشجو با هر -5

 .دنینما

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 12امتحان پایان ترم:                              2ارائه کلاسي:                                نمره 6: کار عملي انجام

 تشریحي و چهارگزینه ای :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 


