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  گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
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  )جلسه 17(نظري واحد  2): واحد از استاد سهم يا( واحد تعداد
  12الي  10ساعت  ها شنبه دو :فراگيرسؤاالت  به پاسخگويي ساعت

  12:15الي  10:15ساعت  ها شنبه :)تحصيلي نيمسال و ساعت روز،( درس ارائه زمان

آموزش گروه  اريسالمت؛ استاد ياستگذاريس MPHسالمت و  يآموزش بهداشت و ارتقا يتخصص يدكتر( مهدي ميرزايي علويجهدكتر  :مدرس
 )كرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشك ؛و ارتقاي سالمتبهداشت 

 ندارد :نياز پيش درس

  

  :درس يهدف كل

رفتـار سـالم در آمـوزش     با هدف آشنايي دانشجويان با اصول و مباني تغيير رفتار با استفاده از مكاتـب مختلـف روانشناسـي و شـناحت    درس  نيا

  .بهداشت و ارتقاء سالمت برنامه ريزي شده است

  : درس شرح

لذا آشنايي به مباحث روانشناسي عـام،  . شود يمهدف عمده آموزش تغيير رفتار است و روانشناسي به عنوان مهمترين علم در نغيير رفتار محسوب 

  .شود يممياني آموزش محسوب  روانشناسي اجتماعي، و رواشناسي يادگيري و تغيير رفتار از
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 اهداف رفتاري
  .روانشناسي را تعريف كند-1
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  .روانشناسي باشدتعريف قادر به  -1
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  .مكاتب روانشناسي را نام ببرد -1
  .را توضيح دهد مكاتب روانشناسي -2
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  درپايان دانشجو
 .باشديادگيري در تغيير رفتار يها هينظرقادر به توضيح -1
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  فرآيند تغيير رفتار در قالب الگوهاي مختلف آموزش و تغيير رفتار: هدف كلي

 اهداف رفتاري
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 .برخوردار باشد ارتقاء سالمتچگونگي كاربردي كردن آن در آموزش و از توانايي  -2
  
  
  
  



 

 

  : منابع - 
Introduction to psychology by Rita L. Atkinson (the last edition) 
Social psychology (6th edition) by Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, and Robin Aker  

 
 
 
 
 

 سخنراني، بحث گروهي«: روش تدريس«  
 وايت برد، ويديو پروژكتور، كامپيوتر«: كمك آموزشي يها رسانه«  
 سنجش و ارزشيابي  
  تاريخ  نمرهدرصد و   روش آزمون  آزمون

  جلسات كالس  نمره 2  تركيبي   كالسي يها آزمونو  ها يابيارزش
  11/08/1398  نمره 4  تركيبي  ترم انيم

  كند يمآموزش اعالم   نمره 14  تركيبي   پايان دورهارزشيابي 
  

  :مقررات درس و انتظارات از دانشجو - 

  :رود يمان محترم انتظار ياز دانشجو

 .ق در جلسات درس داشته باشنديحضور منظم و دق - 1

 .نديت نماكمشار يآموزش يها تيفعالو  يگروه يها بحثدر  - 2
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  مهدي ميرزايي علويجهدكتر  :ي مدرسام و امضان
  دكتر حسين اشتريان :ي مدير گروهام و امضان
 صفري ايرؤدكتر  :دانشكده EDOي مسئول ام و امضان

       : لاريخ ارسات        : تحويلريخ ات

  
  : مدير گروه و امضا ييدتأ      □خير        ■بله : آيا طرح درس براي اولين بار تدوين شده
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  مدرس موضوع درس  تاريخ جلسه
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اصول و مباني نظري انگيزش، آگاهي و تغيير رفتار در آموزش  30/06/1398  2
  بهداشت و ارتقاء سالمت

مهدي ميرزايي علويجهدكتر   
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مهدي ميرزايي علويجهدكتر   روانشناسي اجتماعي و نقش آن در تببين و تغيير رفتار 04/08/1398  6  
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  و ارتقاء سالمت
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