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 بسمعه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 بهداشت دانشکده

 گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
 

 روانشناسی رفتار سالم: درس عنوان

 1044-1041تحصیلی  اول نیم سال  -اول(  ترم)بهداشت  ارشد آموزشدانشجویان کارشناسی  :مخاطبان

 جلسه( 11)نظری واحد  2(: واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 11الی  10ساعت  هاشنبه :فراگیرسؤاالت  به پاسخگویی ساعت

 12544الی  :851ساعت  هادوشنبه :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

و بهداشت آموزش گروه  دانشیارسالمت؛  یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر جلیلیانفرزاد دکتر  :مدرس

 (کرمانشاه یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛ارتقای سالمت

 ندارد :نیاز پیش درس

 

 :درس یهدف کل

و مبانی تغییر رفتار با استتااده از مکاتتم مختلتو روانشناستی و شتناحت رفتتار ستامم در آمتوزش          با هدف آشنایی دانشجویان با اصولدرس  نیا

 بهداشت و ارتقاء سالمت برنامه ریزی شده است.

 : درس شرح

. مذا آشنایی به مباحث روانشناسی عتام،  شودیمهدف عمده آموزش تغییر رفتار است و روانشناسی به عنوان مهمترین علم در نغییر رفتار محسوب 

 .شودیمروانشناسی اجتماعی، و رواشناسی یادگیری و تغییر رفتار از میانی آموزش محسوب 
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 5یواحد نظر  کیهر جلسه در  یاهداف کل کیبه تفک یرفتار ژهیاهداف و

 جلسه اول 

 تعریو اصول و مبانی روانشناسی رفتار: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 روانشناسی را تعریو کند. -1

 تاریخچه روانشناسی را توضیح دهد. -2

 دهد.اصول و مبانی روانشناسی در حوزه سالمت را شرح  -3

 درپایان دانشجو

 .روانشناسی باشدتعریو قادر به  -1

 .داشته باشدتاریخچه روانشناسی را توانایی تشریح  -2

 .داشته باشداصول و مبانی روانشناسی در حوزه سالمت درک صحیحی از  -3

 

 جلسه دوم

 ارتقاء سالمت: اصول و مبانی نظری انگیزش، آگاهی و تغییر رفتار در آموزش بهداشت و هدف کلی

 اهداف رفتاری

 اصول و مبانی نظری انگیزش را توضیح دهد. -1

 را شرح دهد. اصول و مبانی تغییر رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت -2

 درپایان دانشجو

 اصول و مبانی نظری انگیزش را توضیح دهد.قادر باشد  -1

 را داشته باشد. رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتاصول و مبانی تغییر توانایی درک صحیح از  -2

 

 جلسه سوم

 : مکاتم روانشناسیهدف کلی

 اهداف رفتاری

 مکاتم روانشناسی را نام ببرد. -1

 را توضیح دهد. مکاتم روانشناسی -2

 در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت را شرح دهد. مکاتم روانشناسینقش  -3

 درپایان دانشجو

 داشته باشد.مکاتم روانشناسی را توانایی نام بردن  -1

 باشد. مکاتم روانشناسیقادر به توضیح  -2

 .داشته باشددر آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  مکاتم روانشناسینقش درک درستی از  -3
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 چهارمجلسه 

 : اصول و مبانی روانشناسی یادگیریهدف کلی

 اهداف رفتاری

 روانشناسی یادگیری را توضیح دهد.اصول و مبانی  -1

 روانشناسی یادگیری را شرح دهد. یهاهینظر -2

 درپایان دانشجو

 .داشته باشداصول و مبانی روانشناسی یادگیری را توانایی توضیح  -1

 .باشدروانشناسی یادگیری  یهاهینظرشرح قادر به  -2

 

 جلسه پنجم

 یادگیری در تغییر رفتار یهاهینظر: کاربرد هدف کلی

 اهداف رفتاری

 یادگیری در تغییر رفتار را نام ببرد. یهاهینظر -1

 یادگیری در تغییر رفتار را دسته بندی کند. یهاهینظر -2

 یادگیری در تغییر رفتار را شرح دهد. یهاهینظرکاربرد  -3

 درپایان دانشجو

 .باشدیادگیری در تغییر رفتار  یهاهینظرقادر به توضیح  -1

 .داشته باشدیادگیری در تغییر رفتار را  یهاهینظرتوانایی دسته بندی  -2

 یادگیری در تغییر رفتار را شرح دهد. یهاهینظرکاربرد بتواند  -3

 

 جلسه ششم

 : روانشناسی اجتماعی و نقش آن در تببین و تغییر رفتارهدف کلی

 اهداف رفتاری

 روانشناسی اجتماعی و نقش آن در تببین و تغییر رفتار را توضیح دهد. -1

 درپایان دانشجو

 باشد.روانشناسی اجتماعی و نقش آن در تببین و تغییر رفتار قادر به توضیح  -1

 

 جلسه هفتم و هشتم

 : روانشناسی کاربردی و روانشناسی اجتماعی کاربردیهدف کلی

 اهداف رفتاری

 را توضیح دهد.روانشناسی کاربردی  -1

 را توضیح دهد. روانشناسی اجتماعی کاربردی -2

 درپایان دانشجو

 و نقش آن در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت باشد.روانشناسی کاربردی قادر به توضیح  -1

 باشد.و نقش آن در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت روانشناسی اجتماعی کاربردی قادر به توضیح  -2
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 جلسه نهم

 : روانشناسی رفتار سامم و اهمیت آن در تبیین و تغییر رفتار ساممهدف کلی

 اهداف رفتاری

 روانشناسی رفتار سامم را توضیح دهد. -1

 دهد.را شرح  روانشناسی رفتار سامم در تبیین و تغییر رفتار سامماهمیت  -2

 درپایان دانشجو

 باشد.روانشناسی رفتار سامم قادر به توضیح  -1

 داشته باشد.اهمیت روانشناسی رفتار سامم در تبیین و تغییر رفتار سامم را  توانایی درک صحیح از -2

 

 جلسه دهم و یازدهم

 تبیین و تغییر رفتار یهاهینظر: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 .تبیین و تغییر رفتار را نام ببرد یهاهینظر -1

 تبیین و تغییر رفتار را شرح دهد. یهاهینظر -2

 تبیین و تغییر رفتار را در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت توضیح دهد. یهاهینظرکاربرد  -3

 درپایان دانشجو

 .تبیین و تغییر رفتار را نام ببرد یهاهینظربتواند  -1

 تبیین و تغییر رفتار را شرح دهد. یهاهینظربتواند  -2

 .را نشان دهدتبیین و تغییر رفتار را در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  یهاهینظرکاربرد بتواند  -3

 

 جلسه دوازدهم

 : تعریو اصول و فرآیند تغییرهدف کلی

 اهداف رفتاری

 کند. تعریورا اصول و فرآیند تغییر  -1

 درپایان دانشجو

 کند. تعریورا اصول و فرآیند تغییر بتواند  -1

 

 جلسه سیزدهم 

 : اصول و مبانی تغییر رفتار و رویکرد جدیدهدف کلی

 اهداف رفتاری

 را شرح دهد. اصول و مبانی تغییر رفتار و رویکرد جدید -1

 درپایان دانشجو

 باشد. اصول و مبانی تغییر رفتار و رویکرد جدیدقادر به درک درستی از  -1

 
  



 

 6 

 جلسه چهاردهم و پانزدهم 

 فرآیند تغییر رفتار در قامم امگوهای مختلو آموزش و تغییر رفتار: هدف کلی

 اهداف رفتاری

 را شرح دهد. فرآیند تغییر رفتار در قامم امگوهای مختلو آموزش و تغییر رفتار -1

 درپایان دانشجو

 باشد. فرآیند تغییر رفتار در قامم امگوهای مختلو آموزش و تغییر رفتارقادر به توضیح  -1

 

 جلسه شانزدهم 

 : کاربردی کردن روانشناسی در آموزش و ارتقا سالمتهدف کلی

 اهداف رفتاری

 را توضیح دهد. کاربردی کردن روانشناسی در آموزش و ارتقا سالمتچگونگی  -1

 درپایان دانشجو

 باشد. کاربردی کردن روانشناسی در آموزش و ارتقا سالمتقادر به توضیح چگونگی  -1

 

 جلسه هفدهم 

 : نقش روانشناسی اجتماعی و چگونگی کاربردی کردن آن در آموزش و ارتقاء سالمتهدف کلی

 اهداف رفتاری

 را توضیح دهد. نقش روانشناسی اجتماعی در آموزش و ارتقاء سالمت -1

 را شرح دهد. چگونگی کاربردی کردن آن در آموزش و ارتقاء سالمت -2

 درپایان دانشجو

 باشد. نقش روانشناسی اجتماعی در آموزش و ارتقاء سالمتقادر به توضیح  -1

 برخوردار باشد. چگونگی کاربردی کردن آن در آموزش و ارتقاء سالمتاز توانایی  -2
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 : منابع -

Introduction to psychology by Rita L. Atkinson (the last edition) 

Social psychology (6th edition) by Elliot Aronson, Timothy D. Wilson, and Robin Aker  
 

 

 

 

 

 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوترسامانه نوید، : »کمک آموزشی یهارسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمرهدرصد و  روش آزمون آزمون

 جلسات کالس نمره 15 ترکیبی  کالسی یهاآزمونو  هایابیارزش

 کندیمآموزش اعالم  نمره 5 ترکیبی  ارزشیابی پایان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو -

  :رودیمان محترم انتظار یاز دانشجو

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

 ند.یت نماکمشار یآموزش یهاتیفعامو  یگروه یهابحثدر  -2

 .را داشته باشند یبه سؤاالت مبحث قبل ییپاسخ گو یآمادگ در هر جلسه -3

 .ندیاستااده نما یمعتبر علم یهاتیساگر منابع و یاز د -4

 ند.ینما یا بی صدا الس خاموشکتلان همراه خود را در  -5

 

 فرزاد جلیلیاندکتر  ی مدرس5ام و امضان

 دکتر فرزاد جلیلیان ی مدیر گروه5ام و امضان

 صاری ایرؤدکتر  دانشکدهEDO 5ی مسئول ام و امضان

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده
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 روانشناسی رفتار سالم 5جدول زمانبندی درس

 بهداشت دهکدانش 11کالس شماره   ( 11544الی  10544ساعت ) روز و ساعت جلسه5 شنبه

 مدرس موضوع درس جلسه

فرزاد جلیلیاندکتر  تعریو اصول و مبانی روانشناسی رفتار 1  

فرزاد جلیلیاندکتر  اصول و مبانی نظری انگیزش، آگاهی و تغییر رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 2  

فرزاد جلیلیاندکتر  مکاتم روانشناسی 3  

فرزاد جلیلیاندکتر  اصول و مبانی روانشناسی یادگیری 4  

فرزاد جلیلیاندکتر  یادگیری در تغییر رفتار یهاهینظرکاربرد  5  

فرزاد جلیلیاندکتر  روانشناسی اجتماعی و نقش آن در تببین و تغییر رفتار 6  

فرزاد جلیلیاندکتر  روانشناسی کاربردی و روانشناسی اجتماعی کاربردی 7  

فرزاد جلیلیاندکتر  اجتماعی کاربردیروانشناسی کاربردی و روانشناسی  8  

فرزاد جلیلیاندکتر  روانشناسی رفتار سامم و اهمیت آن در تبیین و تغییر رفتار سامم 9  

فرزاد جلیلیاندکتر  تبیین و تغییر رفتار یهاهینظر 11  

فرزاد جلیلیاندکتر  تبیین و تغییر رفتار یهاهینظر 11  

فرزاد جلیلیاندکتر  تعریو اصول و فرآیند تغییر 12  

فرزاد جلیلیاندکتر  اصول و مبانی تغییر رفتار و رویکرد جدید 13  

فرزاد جلیلیاندکتر  فرآیند تغییر رفتار در قامم امگوهای مختلو آموزش و تغییر رفتار 14  

فرزاد جلیلیاندکتر  فرآیند تغییر رفتار در قامم امگوهای مختلو آموزش و تغییر رفتار 15  

فرزاد جلیلیاندکتر  کاربردی کردن روانشناسی در آموزش و ارتقا سالمت 16  

فرزاد جلیلیاندکتر  نقش روانشناسی اجتماعی و چگونگی کاربردی کردن آن در آموزش و ارتقاء سالمت 17  

 
 

 


