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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن موزشی آ  معاونت
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 آموزش الکترونیک 
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 درس:  معرفی      

 الگوهای و نظریه انواعدسته بندی و   ،ت سالم ارتقای و بهداشت آموزش های برنامه در  آنها كاربرد اصول و اهمیت گو، لا و نظریه تعریف  با فراگیران درس این در

تئوری خودكارآمدی، الگوی ریزی شده،    برنامهشامل الگوی اعتقاد بهداشتی، تئوری عمل منطقی، تئوری رفتار    سالمت  ارتقاء و بهداشت آموزش مهم های 

 و شوند می آشنا   ئوری انگیزش محافظت، تئوری شناختی اجتماعی و الگوی پرسید پروسیدتئوری حمایت اجتماعی،  تی خودكارآمدی،  رو ئفرانظریه ای، ت

 .گیرند می  فرا سالمت ارتقای و بهداشت آموزش مداخالت ریزی  در برنامه را ها آن كاربرد اهمیت 

 کارگاه/دوره:/اهداف کلی درس     

 ارزشیابی و اجرا رفتار، طراحی،  تحلیل در آنها كاربست و رفتار  تغییر  و ریزی برنامه  الگوهای و ها نظریه مورد  در الزم  های رتمها و  شایستگی دانش، كسب

 سالمت  ارتقاء و بهداشت آموزش  مداخالت

 :دورهانتظار می رود در پایان   دانشجواز ، ی بخش نظریاهداف اختصاص  کارگاه/دوره:/اصی درساهداف اختص    

 

 را بیان نماید.  سالمت  ارتقای و بهداشت آموزش های برنامه در  آنها كاربرد اصول و اهمیت الگو، و نظریه یفتعر (1

 اید.  دسته بندی نم   )شناختی بوم و  اجتماعی سازمانی، فردی، بین فردی، درون ( الگوها و ها نظریه انواع (2

 را شرح دهد   اجتماعی حمایت  نظریه (3

 .را شرح دهد   ای نظریه  فرا الگوی (4
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         یعمل  مطالب رئوس       

 :است زیر موارد شامل درس  این عملی بخش        

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

 .نماید  ارائه نقد   با همراه و مطالعه  را د جدی و  اصیل پژوهشی  ی مقاله یک شود می  ارائه  درس  این در كه  الگویی و نظریه هر ازای  به  بایستی    دانشجو  هر  -       

 بایستی  دانشجو  هر  :آن ی ارائه و آموزشی ی برنامه   2 حداقل ی تهيه(  2       

.a          نماید؛ انتخاب را سالمت  دار اولویت رفتارهاییکی 

    . b   برگزیند؛ آن با متناسب الگویی یا ظریهن 

      .c   نماید؛  تهیه الگو و  نظریه آن كاربست بر  یمبتن خود آموزشی ی  مداخلهطرح 

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

 

      1399-1400یلی تحصسال   دومنیمسال  -درسی الکترونیکی تقویم      

 تاریخ پایان تاریخ شروع  نوع رسانه  بازه زمانی  عنوان  جلسه

 همانروز  23/12/1399 چند رسانه ای  روز 1 دمه  و معرفی درس قم 

 ارتقای  و بهداشت آموزش  های برنامه  در  آنها كاربرد اصول و  اهمیت الگو، و نظریه تعریف 1

 سالمت
 همانروز  23/12/1399 چند رسانه ای  روز 1

 همانروز  15/1/1400 انه ای رس چند روز 1 شناختی بوم و  یاجتماع سازمانی، فردی، بین فردی،  درون( الگوها و  ها نظریه انواع  بندی  دسته 2

 همانروز  22/1/1400 چند رسانه ای  روز 1 اجتماعی نظریه حمایت 3

 همانروز  29/1/1400 ای  انهسچند ر روز 1 ای  نظریه فرا الگوی 4

  امتحانی طبق برنامه   روز 1 رمآزمون پایان ت 5
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 دریس: نحوه ت       
 

 انتخاب 

 ماژول ها

 وظایف استاد  کنندگان  یف دانشجو/ شرکتظاو توضیح خیر بلی

فایل های چند    * محتوا و منابع اصلی

 رسانه ای

بحث  شرکت در ، مشاهده فیلم آموزشی

 گروهی  

ارائه محتوای آموزشی، پیگیری، 

ز طریق تعامل با دانشجویان ا

 پیام  برخورد با ارسال

عه  منابع برای مطال

 تر بیش

ارائه محتوای آموزشی، پیگیری،  ی شدهفعات منابع معرالمشاهده و مط منابع معرفی شده   *

با دانشجویان از طریق  تعامل

 برخورد با ارسال پیام  

   در صورت ضرورت   * تاالر گفتگو 

 ارائه بازخورد بررسی تکلیف و  به صورت تکلیف  * طرح سوال

   آزمون پایان ترم   * آزمون 

   1399/ 23/12  * نالین کالس آ

لیت های عملی افع   ژه ها و پروتکالیف 

 محوله 
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 MP4یا  اسکورمScorm  : نوع محتوا 

لینیمسال تحصیدر طول  تکالیف و پروژه ها: تکالیف محوله               

 

 

 

           

 

 

 

 ردیف عنوان تکلیف مهلت پاسخ دانشجویان از ارائه تکلیف هدف 

 ارائه مقاله نیمسال تحصیلیپایان  ت تسهیل یادگیری یان جهارکت فعال دانشجومش
1 

 ت تسهیل یادگیری یان جهارکت فعال دانشجومش
 مداخله آموزشی  نیمسال تحصیلیپایان 

2 

 های ادراکی، کابردی پرسش ی گرددمشخص م شپرس با توجه به زمان و نوع  ت تسهیل یادگیری یان جهارکت فعال دانشجومش
3 
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 ارزشیابی: پایان ترمه مربوط به هر مرارزشیابی دانشجو و ن  

 ارزیابی تشخیصی اولیه با استفاده از آزمون های دانشی و نگرشی انجام خواهد شد.    

 رسش های كالسی صورت می گیرد.  پ آزمون های مرحله ای و ارزیابی مرحله ای درس با استفاده از      

 ارزیابی پایانی درس با كمک آزمون كتبی انجام خواهد شد.      

 :  یان/شرکت کنندگانتظارات از دانشجوو ان مقررات     

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

 ق و شئونات اسالمیرعایت حسن اخال ✓

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

  رسد محتوای و  درسی موضوعات اخذ ✓

 آموزشی ایمحتو  العهمط ✓

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها ✓

 و فضاهای مشارکتی حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  ✓

 م ی میان ترم و پایان ترو یا حضورن آنالین شرکت در آزمو ✓


