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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالنموزشی آ معاونت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 آموزش الکترونیک

 
 آموزش بهداشت و ارتقای سالمت گروه آموزشی: سالمت رفتار تغییر و ریزی برنامه الگوهای و ها نظریه عنوان درس/کارگاه/دوره:

 عملی واحد 5/0 -واحد نظری 5/1   تعداد واحد/ساعت:

 گروه مدرسین :مدرس 
 بهداشت دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 یک نیمسال تحصیلی مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره: نفر 5  :تعداد گروه هدف

 ارشد آموزشکارشناسی دوم  دانشجویان ترم رشته  و مقطع تحصیلی گروه هدف :

 (1400ی و ارتقای سالمت )ورودبهداشت 
  7/12/1400 زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 Sarisa808@gmail.com  33824664 استادیار بخشی فتانه

 مشخصات استادان/مدرسان همکار:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

   33824664 دانشیار یکسمای پریسا

   33824664 استادیار روحانی نوشین 

 دورهطرح 
ونیک   الکتر
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   33824664 استادیار فتاحی اسماعیل 

 

 درس: معرفی 

 آموزش همم هاي الگوهاي و نظريه انواعدسته بندي و  ت،سالم ارتقاي و بهداشت آموزش هاي برنامه در آنها كاربرد اصول و اهميت الگو، و نظريه تعريف با فراگيران درس اين در

شامل الگوي اعتقاد بهداشتی، تئوري عمل منطقی، تئوري رفتار برنامه ريزي شده، تئوري خودكارآمدي، الگوي فرانظريه اي، تئوري  سالمت ارتقاء و بهداشت

در  را ها آن كاربرد اهميت و شوند می آشناخودكارآمدي، تئوري حمايت اجتماعی، تئوري انگيزش محافظت، تئوري شناختی اجتماعی و الگوي پرسيد پروسيد 

 .گيرند می فرا سالمت ارتقاي و بهداشت آموزش مداخالت ريزي برنامه

 /کارگاه/دوره:اهداف کلی درس     

 آموزش مداخالت شيابیارز و اجرا رفتار، طراحی، تحليل در آنها كاربست و رفتار تغيير و ريزي برنامه الگوهاي و ها نظريه مورد در الزم هاي مهارت و شايستگی دانش، كسب -

 سالمت ارتقاء و بهداشت

 دانشجویان در پایان دوره با:آشنایی ، اهداف اختصاصی بخش نظری  /کارگاه/دوره:اهداف اختصاصی درس   

 ويژگی هاي برنامه هاي اثربخش در آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت (1

  سالمت ارتقاي و بهداشت وزشآم هاي برنامه در آنها كاربرد اصول و اهميت الگو، و نظريه تعريف (2

  )شناختی بوم و اجتماعی سازمانی، فردي، بين فردي، درون ( الگوها و ها نظريه انواعدسته بندي   (3
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 الگوي اعتقاد بهداشتی (4

 نظريه هاي عمل منطقی و رفتار برنامه ريزي شده (5

 نظريه شناختی اجتماعی (6

 نظريه خودكارآمدي (7

  اجتماعی حمايت نظريه (8

   اي نظريه فرا الگوي (9

 نظريه انگيزش محافظت (10

 الگوي پرسيد (11

 الگوي پروسيد (12

 الگوي ارتقاي سالمت پندر (13

 اصول انتخاب نظريه ها و الگوها در مطالعه و برنامه ريزي تغيير رفتار (14
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 ی       عمل مطالب رئوس       

 :است زير موارد شامل درس اين عملی بخش        

 :شده انجام های پژوهش در گوهاال و ها نظریه کاربست ی ارائه ( 1       

 .نمايد ارائه نقد  با همراه و مطالعه را جديد و اصيل پژوهشی ي مقاله يک شود می ارائه درس اين در كه الگويی و نظريه هر ازاي به  بايستی  دانشجو هر -       

 بايستی دانشجو هر :آن ی ارائه و آموزشی ی برنامه  2 حداقل ی تهیه( 2       

.a         نمايد؛ انتخاب را سالمت دار اولويت رفتارهاييکی 

    . b   برگزيند؛ آن با متناسب الگويی يا ظريهن 

      .c  نمايد؛ تهيه الگو و نظريه آن كاربست بر مبتنی خود آموزشی ي مداخلهطرح 

      .d كند ارائه سكال در كنفرانس صورت به مستند و مکتوب گزارش با همراه را خود آموزشی طرح.  

 

     1400-1401سال تحصیلی  دومنیمسال  -درسی الکترونیکی تقویم      

 تاریخ پایان تاریخ شروع نوع رسانه بازه زمانی نام مدرس عنوان جلسه

و آشنایی با ویژگی های برنامه های اثربخش در آموزش بهداشت و  مقدمه  و معرفی درس 1

 ارتقای سالمت

 

 رسانه ای  چند  روز 1 آقای دکتر فتاحی

 

7/12/1400 16/4/1401 

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

 سالمت

خانم دکتر نوشین 

 روحانی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

 بوم و اجتماعی نی،سازما فردی، بین فردی، درون( الگوها و ها نظریه انواع بندی دسته 3

 شناختی

خانم دکتر نوشین 

 روحانی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1
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 مقدمه و آشنایی با محتوای درس، شیوه های تدریس و تجارب یادگیری، نحوه ارزشیابی 4

 الگوی اعتقاد بهداشتی  

خانم دکتر پریسا 

 کسمایی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

 ریه خودکارآمدی نظ 5

 

خانم دکتر پریسا 

 کسمایی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

 نظریه شناختی اجتماعی 6

 

خانم دکتر فتانه 

 بخشی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

 نظریه شناختی اجتماعی 7

 

خانم دکتر فتانه 

 بخشی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

8  
 یه های عمل منطقی  و رفتار برنامه ریزی شدهنظر

خانم دکتر پریسا 

 کسمایی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

خانم دکتر نوشین  نظریه حمایت اجتماعی 9

 روحانی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

  الگوی ارتقای سالمت پندر 10

 

خانم دکتر پریسا 

 کسمایی

 16/4/1401 7/12/1400 ه ایچند رسان روز 1

خانم دکتر نوشین  ای نظریه فرا الگوی 11

 روحانی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

خانم دکتر نوشین  ای نظریه فرا الگوی 12

 روحانی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

 نظریه انگیزش محافظت 13

 

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1 آقای دکتر فتاحی

 الگوی پرسید 14

 

خانم دکتر فتانه 

 بخشی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1
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 الگوی پروسید 15

 

خانم دکتر فتانه 

 بخشی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

خانم دکتر پریسا  الگوی ارتقای سالمت پندر 16

 کسمایی

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1

 16/4/1401 7/12/1400 چند رسانه ای روز 1 آقای دکتر فتاحی اصول انتخاب نظریه ها و الگوها در مطالعه و برنامه ریزی تغییر رفتار 17

کنفرانس  روز 1 گروه اساتید ارایه و نقد مقاله پژوهشی اصیل و جدید الگو محور 18

 دانشجویی

  طبق برنامه امتحانی

  طبق برنامه امتحانی  روز 1  رمآزمون پایان ت 19

 

 

 

 نحوه تدریس:

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شرکت کنندگان وظایف توضیح خیر بلی

محتواي درس و 

 منابع اصلی

 :شامل در سامانه نويد شده بارگذاري محتواي  *

 پوينت پاورe-Book - -متنی فايل- صوتی فايل- فيلم-عکس

 

 مقرر زمان در محتواها مطالعه-

 فتکالي تهيه-

 و حضوري(علمی موضوعات نقادانه بررسی-

 ) مجازي

 سواالت و به پاسخ در علمی محتواهاي از استفاده-

 شده ارسال هاي تمرين

 ارزشيابی نحوه و دوره اهداف رفیمع-

 بر تركيبی مختلف هاي روش با تدريس-

 دوره اهداف مبناي

 هاي محتوا مبناي بر سوال ايجاد-

 تفکر تقويت هدف با شده يبارگذار

 لاستدال و نقادانه

 رمعتب و دمفي هاي سايت معرفی- شده تعيين زمانی محدوده در مطالعه- شده معرفی پژوهشی تمقاال و الکترونيک هاي ب كتا  *منابع مطالعه بيشتر و 
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 شواهد بر مبتنی علمی تمقاال گذاري اشتراک به- محتواي تکميلی 

 مکمل آموزشی مواد تهيه و جستجو-

 انجام جهت در دانشجويان هدايت-

 رمحو دانشجو و فعال يادگيري

انجام و ارائه به موقع تمرين و بارگذاري در زمان  تحليل مورد  * تمرين ها

 مقرر در سامانه نويد

طراحی تمرين در بخش تکاليف و 

 ارائه بازخورد

 نقادانه بالينی هاي بحث در فعال شركت- ايجاد شرايط بحث گروهی  * تاالر گفتگو

 استاد تسواال به پاسخ-

 هدايت بحث

 شده تعيين زمانی محدوده در تسواال به پاسخ- نويد سامانه تکاليف و گفتگو رتاال بخش طريق از  * طرح سوال

 پاسخ و پرسش جلسات در فعال شركت-

 گفتگو رتاال در سوال ايجاد-

 ارائه و دانشجويانسواالت  پاسخ پايش -

 د بازخور

 پاسخ به سواالت دانشجو در سامانه طرح سوال در صورت وجود ابهام- شبکه مجازي تعريف شده -بخش تبادل پيام سامانه نويد -تاالر گفتگو -حضوري  * سواالت متداول

مطالعه كامل درس و آمادگی براي ارزشيابی  در سامانه نويد و يا فراديد  * آزمون و ارزشيابی

 نهايی

 حليل آزمونطراحی، اجرا و ت

 ارزشيابی نهايی شركت در آزمون در زمان تعيين شده از طريق سامانه فراديد  * ارزشيابی نهايی

استفاده از بازخوردها جهت ارتقاي  تکميل فرم ارزشيابی دوره از طريق سامانه سما  * نظرسنجی

 كيفيت آموزش

 سامانه نويد هاي پيام بخش در ملزو صورت در دانشجو هر به اختصاصی پيام ارسال  * اتاق گفتگو

 

 طريق از يمجاز كالس در موقع به حضور اعالم

 سامانه نويد پيام بخش

 

 و سوال ايجاد به دانشجويان تشويق

 محور دانشجو و فعال يادگيري

 طريق از آنالين كالس در و فعال موقع به حضور- از طريق اسکاي روم  * كالس آنالين

 وبينار اسکاي روم

 پرسش و پاسخ  شركت در-

 

ارائه مطالب آموزشی مورد نظر از -

 طريق اسکاي روم

 ارائه درس بر اساس قوانين وبينار -

 ههمرا درتلفن پيام گفتگو، رتاال بخش طريق از  * اخبار

 

 محوله وظايف انجام

 

 تاريخ خصوص در رسانی اطالع

 كالس،تمرين،

 دانشکده آموزشی اخبار و ارزشيابی
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  از طريق( در خصوص كالس آنالين لطفًا روش برگزاريAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاريخ و روز و ساعت شروع و پايان  برگزاري را قيد نماييد ) 

.........................  
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 MP4یا اسکورم Scorm  : نوع محتوا 

نیمسال تحصیلیتکالیف و پروژه ها: تکالیف محوله در طول                

 

 

 

          

 

 

 

 ردیف عنوان تکلیف مهلت پاسخ دانشجویان هدف از ارائه تکلیف

 ارائه مقاله پایان نیمسال تحصیلی مشارکت فعال دانشجویان جهت تسهیل یادگیری
1 

 تسهیل یادگیری مشارکت فعال دانشجویان جهت
 مداخله آموزشی پایان نیمسال تحصیلی

2 

 پرسش های ادراکی، کابردی با توجه به زمان و نوع پرسش مشخص می گردد مشارکت فعال دانشجویان جهت تسهیل یادگیری
3 
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 ارزشیابی دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابی: پایان ترم  

 ه با استفاده از آزمون هاي دانشی و نگرشی انجام خواهد شد.ارزيابی تشخيصی اولي    

 پرسش هاي كالسی صورت می گيرد.  آزمون هاي مرحله اي و ارزيابی مرحله اي درس با استفاده از     

 ارزيابی پايانی درس با كمک آزمون كتبی انجام خواهد شد.      

 مقررات و انتظارات از دانشجویان/شرکت کنندگان:      

 هر دانشجو/ شرکت کننده طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به روزانه  مراجعه      http://gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و درسی  موضوعات اخذ  

  آموزشی محتوای مطالعه 

 شده  حولم تکالیف  موقع  به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو و فضاهای مشارکتی 

 مشرکت در آزمون آنالین و یا حضوری میان ترم و پایان تر 
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 نحوه ارزشیابی دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابی:

 ب(  پايان دوره                     ل ترم  الف(  در طو                                                                                  

 ارزشيابیروش 
/ نمره

 درصد
 تاريخ

 ابتدا تا انتهاي ترم 1 حضور فعال در کالس در محدوده زمانی تدریس و شرکت در فعالیتهای گروهی

 در زمان تعيين شده 5/3 انجام تکلیف مقاله

 در زمان تعيين شده 5/3 انجام تکلیف نهایی

 طبق برنامه دانشکده 12 ترم آزمون پایان

 

 مقررات و انتظارات از دانشجویان/شرکت کنندگان: 

 هر دانشجو/ شركت كننده طی دوره ملزم به رعايت مقررات آموزشی  به شرح  زير است:

 رعايت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونيکی  آدرس به روزانه  مراجعه http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتواي و درسی  اتموضوع اخذ  

  آموزشی محتواي مطالعه 

 شده  محول تکاليف  موقع  به   رائها 

 حضور و شركت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهاي مشاركتی 

 شركت در آزمون آنالين  )در صورت لزوم( و يا حضوري ميان ترم و پايان ترم 

  

 


