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 بطوو تؼالی

 دانػگاه ػلٌم پسغکی کرهانػاه

 دانػکذه پرضتاری ً هاهایی 

 5991-99نین ضال اًل  طرح درش

الگُْای برًاهَ ریسی ّ تغییر : ػنٌاى درش

 رفتار در بِذاغت خاًْادٍ

 داًػجْیاى کارغٌاضی ارغذ هػاّرٍ در هاهایی  هخاطباى:

  ضاػت پاضخگٌیی بو ضٌاالت فراگیر:                                     ًاحذ نظریدً :  تؼذادًاحذ
 54-59غنبو  ضو

ىفتو ، 5991-99نیوطال اًل  زهاى ارائو درش:

                              54-59ترم، غنبو  57-5
  دکتر هرضیو کبٌدی هذرش:

                             نذارد درش )درًش( پیع نیاز:

 

لگُْای برًاهَ ریسی ّ تغییر رفتار در بِذاغت خاًْادٍ ّ تػخیؽ چگًْگی اضتفادٍ از غٌاخت ا ىذف کلی دًره:

 آى ُا در رابطَ با هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی هراجؼاى

 اىذاف کلی جلطات : )جيت ىر جلطو یک ىذف(

 ارتقای ضالهت ّ آهْزظ بِذاغت هفاُینآغٌایی داًػجْ با  -1

 در ارتقای ضالهت ّ آهْزظ بِذاغتًظریَ ّ الگْ آغٌایی داًػجْ با ًقع  -2

  2112آغٌایی داًػجْ با هذتْیات گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال  -3

 «اداهَ» 2112آغٌایی داًػجْ با هذتْیات گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال  -4

 الگْی باّرُای بِذاغتیآغٌایی داًػجْ با  -2

 الگْی هرادل تغییرآغٌایی داًػجْ با  -6

 ریَ یادگیری اجتواػیًظآغٌایی داًػجْ با  -7

 ًظریَ اغاػَ ًْآّریآغٌایی داًػجْ با  -8

 کْئیس -9

 آغٌایی داًػجْ با ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ -11

 preceed-proceedآغٌایی داًػجْ با الگْی  -11

 «اداهَ» preceed-proceedآغٌایی داًػجْ با الگْی  -12

 آغٌایی داًػجْ با الگْی جاهغ آهْزظ بِذاغت -13

 برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغ آغٌایی داًػجْ با الگْی -14

 آغٌایی داًػجْ با الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی -12

 ژًریک ػرضَ خذهات بِذاغتی ّ تٌذرضتیآغٌایی داًػجْ با ضیطتن  -16

 آزهْى پایاى ترم -17
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 اىذاف ًیژه رفتاری بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

 ضالهت ّ آهْزظ بِذاغتآغٌایی داًػجْ با هفاُین ارتقای  ىذف کلی جلطو اًل:

  اىذاف ًیژه رفتاری جلطو اًل:

 :در پایاى دانػجٌ قادر باغذ

 .هفِْم ضالهت را تؼریف کٌذ -1

 تػریخ ًوایذ. در زًذگی فردی، خاًْادگی، ّ اجتواػیرا ضالهت اُویت  -2

 .هفِْم آهْزظ بِذاغت را تؼریف کٌذ -3

  .هفِْم آهْزظ دٌُذٍ بِذاغت را تؼریف کٌذ -4

 بیاى ًوایذ.ذٍ بِذاغت را خؿْؾیات آهْزظ دٌُ -2

 

 آغٌایی داًػجْ با ًقع ًظریَ ّ الگْ در ارتقای ضالهت ّ آهْزظ بِذاغت ىذف کلی جلطو دًم:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو دًم: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 ًوایذ. را تؼریف هفِْم الگْ -1

 هفِْم ًظریَ را تؼریف ًوایذ. -2

 ذ.ًوای تفاّت هیاى ًظریَ ّ الگْ را بیاى -3

 تْضیخ دُذ. ًقع ًظریَ ّ الگْ را در ارتقای ضالهت -4

 تْضیخ دُذ.آهْزظ بِذاغت ًظریَ ّ الگْ را در  ًقع -2

 2112آغٌایی داًػجْ با هذتْیات گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال  ىذف کلی جلطو ضٌم:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو ضٌم: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 .ُذْضیخ درا تًظریَ اًتخاب ػقالًی  -1

با یکذیگر هقایطَ ًام بردٍ ّ  2112گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال ضَ اؾل تؿوین گیری اًطاى را بر اضاش  -2

 ًوایذ.

 را تْضیخ دُذ. تؿوین گیری غِْدی -3

 را تْضیخ دُذ. تؿوین گیری هبتٌی بر اًذیػَ -4

ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ْدٍ، ّ ًقاط تؿوین گیری غِْدی ّ تؿوین گیری هبتٌی بر اًذیػَ را با یکذیگر هقایطَ ًو -2

 .ًوایذ

 «اداهَ» 2112آغٌایی داًػجْ با هذتْیات گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال  ىذف کلی جلطو چيارم:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو چيارم: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 تفکر بر اضاش هذل ُای رٌُی را با رکر هثال تْضیخ دُذ. -1

 وٌذاى با ًذٍْ تفکر ّ تؿوین گیری را بیاى ًوایذ.کاربرد آغٌایی ضیاضتوذاراى ّ داًػ -2

 تْضیخ دُذ. را ػلل ٌُجار غذى فطاد در جْاهغ  ،2112بر اضاش گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال  -3

هراقبت از خْد در اتخار تؿوین ؾذیخ جِت تْاًوٌذ ضازی  هراجؼیي در خؿْؼ اًْاع تؿوین گیریقادر بَ آهْزظ  -4

 باغذ.

 یی داًػجْ با الگْی باّرُای بِذاغتیآغٌا ىذف کلی جلطو پنجن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو پنجن: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 تْضیخ دُذ.را تاریخچَ الگْی باّرُای بِذاغتی  -1

 .ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ الگْی باّرُای بِذاغتی را ًام ببرد -2

 بِذاغت خاًْادٍ را تْضیخ دُذ. کاربرد الگْی باّرُای بِذاغتی را در تغییر رفتار درهْارد  -3
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چگًْگی اضتفادٍ از الگْی باّرُای بِذاغتی را در رابطَ با هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی هراجؼاى  -4

 تْضیخ دُذ.

 

 آغٌایی داًػجْ با الگْی هرادل تغییر ن:غػىذف کلی جلطو 

 ن: اىذاف ًیژه رفتاری جلطو غػ

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 اریخچَ الگْی هرادل تغییر را تْضیخ دُذ.ت -1

 را ًام ببرد.الگْی هرادل تغییر ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ  -2

 را در تغییر رفتار در بِذاغت خاًْادٍ را تْضیخ دُذ.الگْی هرادل تغییر هْارد کاربرد  -3

ِذاغتی، ّ درهاًی هراجؼاى را در رابطَ با هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بالگْی هرادل تغییر چگًْگی اضتفادٍ از  -4

 تْضیخ دُذ.

 الگْی هرادل تغییر را با الگْی باّرُای بِذاغتی هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ًوایذ. -2

 آغٌایی داًػجْ با ًظریَ یادگیری اجتواػی ىذف کلی جلطو ىفتن:

 ن: ىفتاىذاف ًیژه رفتاری جلطو 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 را تْضیخ دُذ.ظریَ یادگیری اجتواػی ًتاریخچَ  -1

 را ًام ببرد.ًظریَ یادگیری اجتواػی ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ  -2

 را در تغییر رفتار در بِذاغت خاًْادٍ را تْضیخ دُذ.ًظریَ یادگیری اجتواػی هْارد کاربرد  -3

هْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی هراجؼاى را در رابطَ با هطایل ّ هػکالت آًظریَ یادگیری اجتواػی چگًْگی اضتفادٍ از  -4

 تْضیخ دُذ.

 ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ًوایذ.ُای آهْختَ غذٍ پیػیي هقایطَ را با الگًْظریَ یادگیری اجتواػی  -2

 آغٌایی داًػجْ با ًظریَ اغاػَ ًْآّری ىذف کلی جلطو ىػتن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو ىػتن: 

 ذ:در پایاى دانػجٌ قادر باغ
 تاریخچَ ًظریَ اغاػَ ًْآّری را تْضیخ دُذ. -1

 ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ ًظریَ اغاػَ ًْآّری را ًام ببرد. -2

 هْارد کاربرد ًظریَ اغاػَ ًْآّری را در تغییر رفتار در بِذاغت خاًْادٍ را تْضیخ دُذ. -3

هْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی هراجؼاى چگًْگی اضتفادٍ از ًظریَ اغاػَ ًْآّری را در رابطَ با هطایل ّ هػکالت آ -4

 تْضیخ دُذ.

 ًظریَ اغاػَ ًْآّری را با الگُْای آهْختَ غذٍ پیػیي هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ًوایذ. -2

 : جلطو ىػتن بو صٌرت هجازی برگسار هی غٌد5نکتو

  ُا ّ ًظریات ارایَ غذٍاز هبادث تذریص غذٍ ّ هرّری بر هذل هیاى ترم برگساری آزهْى جلطو نين: 

 

 آغٌایی داًػجْ با ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ ىذف کلی جلطو دىن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو دىن: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 تاریخچَ ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ را تْضیخ دُذ. -1

 م ببرد.ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ را ًا -2

 هْارد کاربرد ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ را در تغییر رفتار در بِذاغت خاًْادٍ را تْضیخ دُذ. -3

چگًْگی اضتفادٍ از ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ را در رابطَ با هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی  -4

 هراجؼاى تْضیخ دُذ.

 گُْای آهْختَ غذٍ پیػیي هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ًوایذ.ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍ را با ال -2

 ىن بو صٌرت هجازی برگسار هی غٌدد: جلطو 2نکتو
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 preceed-proceedآغٌایی داًػجْ با الگْی  ىذف کلی جلطو یازدىن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو یازدىن: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 را تْضیخ دُذ. preceed-proceedتاریخچَ الگْی  -1

 را ًام ببرد. preceed-proceedُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ الگْی  -2

 را در برًاهَ ریسی بِذاغت خاًْادٍ تْضیخ دُذ. preceed-proceedهْارد کاربرد الگْی  -3

 ىن بو صٌرت هجازی برگسار هی غٌدیازد: جلطو 9نکتو

 «اداهَ» preceed-proceedگْی آغٌایی داًػجْ با ال ىذف کلی جلطو دًازدىن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو دًازدىن: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
را در رابطَ با برًاهَ ریسی هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بِذاغتی، ّ  preceed-proceedچگًْگی اضتفادٍ از الگْی  -1

 درهاًی تْضیخ دُذ.

 ػیي هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ًوایذ.را با الگُْای آهْختَ غذٍ پی preceed-proceedالگْی  -2

 آغٌایی داًػجْ با الگْی جاهغ آهْزظ بِذاغت ىذف کلی جلطو ضیسدىن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو ضیسدىن: در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 را تْضیخ دُذ.الگْی جاهغ آهْزظ بِذاغت تاریخچَ  -1

 را ًام ببرد. جاهغ آهْزظ بِذاغتالگْی ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ  -2

 را در برًاهَ ریسی بِذاغت خاًْادٍ تْضیخ دُذ.الگْی جاهغ آهْزظ بِذاغت هْارد کاربرد  -3

چگًْگی اضتفادٍ از الگْی جاهغ آهْزظ بِذاغت را در رابطَ با برًاهَ ریسی هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بِذاغتی، ّ  -4

 درهاًی تْضیخ دُذ.

 را با الگُْای آهْختَ غذٍ پیػیي هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى ًوایذ. الگْی جاهغ آهْزظ بِذاغت -2

 داًػجْ با الگْی برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغىذف کلی جلطو چياردىن: 

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو چياردىن: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 ت ّ تْضؼَ هٌابغ را تْضیخ دُذ.تاریخچَ الگْی برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغ -1

 ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ الگْی برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغ را ًام ببرد. -2

 هْارد کاربرد الگْی برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغ را در برًاهَ ریسی بِذاغت خاًْادٍ تْضیخ دُذ. -3

آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغ را در رابطَ با برًاهَ ریسی هطایل ّ هػکالت چگًْگی اضتفادٍ از الگْی برًاهَ ریسی  -4

 آهْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی تْضیخ دُذ.

الگْی برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغ را با الگُْای آهْختَ غذٍ پیػیي هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت  -2

 ُر یک را بیاى ًوایذ.

 

 غٌایی داًػجْ با الگْی ػوْهی برًاهَ ریسیآ ىذف کلی جلطو پانسدىن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو پانسدىن: 

 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 تاریخچَ الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی را تْضیخ دُذ. -1

 ُر یک از ضازٍ ُای تػکیل دٌُذٍ الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی را ًام ببرد. -2

 برًاهَ ریسی بِذاغت خاًْادٍ تْضیخ دُذ.هْارد کاربرد الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی را در  -3

چگًْگی اضتفادٍ از الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی را در رابطَ با برًاهَ ریسی هطایل ّ هػکالت آهْزغی، بِذاغتی، ّ  -4

 درهاًی تْضیخ دُذ.

 ًوایذ. الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی را با الگُْای آهْختَ غذٍ پیػیي هقایطَ ًوْدٍ، ًقاط ضؼف ّ قْت ُر یک را بیاى -2

 آغٌایی داًػجْ با ضیطتن ژًریک ػرضَ خذهات بِذاغتی ّ تٌذرضتی ىذف کلی جلطو غانسدىن:

 اىذاف ًیژه رفتاری جلطو غانسدىن: 
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 در پایاى دانػجٌ قادر باغذ:
 ضاختار ضیطتن ژًریک ػرضَ خذهات بِذاغتی ّ تٌذرضتی را تْضیخ دُذ. -1

 تٌذرضتی را تْضیخ دُذ.هْارد کاربرد ضیطتن ژًریک ػرضَ خذهات بِذاغتی ّ  -2

چگًْگی اضتفادٍ از ضیطتن ژًریک ػرضَ خذهات بِذاغتی ّ تٌذرضتی را در رابطَ با برًاهَ ریسی هطایل ّ هػکالت  -3

 آهْزغی، بِذاغتی، ّ درهاًی تْضیخ دُذ.

 برگساری آزهْى از کلیَ هبادث تذریص غذٍ ّ کٌفراًص ُای ارایَ غذٍ تْضط داًػجْیاى جلطو ىفذىن:

 هنابغ:

 
World Development Report 2015: Mind, Society, and Behavior 
KAREN GLANZ, BARBARA K. Health Behavior and Health Education Theory, Research and Practice 
4

th
 Ed., 2008 

Blonna, Richard; Watter, Daniel (2013). Health Counseling: A Microskills Approach. Burlington, 

Massachusetts: Jones & Bartlett Learning.  

 

ُای هرتبط با هْضْع درش، پاضخ بَ پرضع ُای هطرح  Caseارائَ ضخٌراًی برًاهَ ریسی غذٍ،  رًظ تذریص:

 ، برگساری کالش هجازی در جلطات ُػتن، ًِن، ّ یازدُنغذٍ در کالش، ارایَ کٌفراًص تْضط داًػجْیاى

 

 ّایت برد، ّیذئْ پرّژکتْر رضانو ىای کوک آهٌزغی :

 ضنجع ً ارزغیابی

 ضاػت تاریخ نوره هٌىزرًظ آ آزهٌى
 54-59 نينجلطو  2 کتبی آزهٌى هیاى دًره

 --- نىىفذجلطو  54 کتبی آزهٌى پایاى ترم

 --- --- 4 ارایو کنفرانص فؼالیت دانػجٌ

 

 

 هقررات درش ً انتظارات از دانػجٌ:
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 هانبنذی درشجذًل ز
          + یک جلطو آزهٌى پایاى ترم جلطو 51بو هذت  51-51غنبو رًز ً ضاػت جلطات تػکیل کالش: 

 هذرش: دکتر هرضیو کبٌدی

 

طو
جل

 

 رًظ تذریص هٌضٌع ىر جلطو
ًضیلو کوک 

 آهٌزغی

 آغٌایی داًػجْ با هفاُین ارتقای ضالهت ّ آهْزظ بِذاغت 5
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2 
آغٌایی داًػجْ با ًقع ًظریَ ّ الگْ در ارتقای ضالهت ّ آهْزظ 

 بِذاغت

  2112آغٌایی داًػجْ با هذتْیات گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال  9

1 
 2112آغٌایی داًػجْ با هذتْیات گسارظ جِاًی تْضؼَ در ضال 

 «اداهَ»

 آغٌایی داًػجْ با الگْی باّرُای بِذاغتی 5

 آغٌایی داًػجْ با الگْی هرادل تغییر 1

 آغٌایی داًػجْ با ًظریَ یادگیری اجتواػی 7

 آغٌایی داًػجْ با ًظریَ اغاػَ ًْآّری 8
برگساری 

 کالش هجازی

 آزهٌى هیاى دًره 9
برگساری آزهٌى 

 کتبی

 ا ًظریَ رفتار برًاهَ ریسی غذٍآغٌایی داًػجْ ب 51
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ی

ر
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رگ
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 preceed-proceedآغٌایی داًػجْ با الگْی  55

 اداهَ» preceed-proceedآغٌایی داًػجْ با الگْی  52
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 بِذاغتآغٌایی داًػجْ با الگْی جاهغ آهْزظ  59

 آغٌایی داًػجْ با الگْی برًاهَ ریسی آهْزظ بِذاغت ّ تْضؼَ هٌابغ 51

 آغٌایی داًػجْ با الگْی ػوْهی برًاهَ ریسی 55

 آغٌایی داًػجْ با ضیطتن ژًریک ػرضَ خذهات بِذاغتی ّ تٌذرضتی 51

 آزهٌى پایاى ترم 57
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 طرح درش یابیطت ارزغیچك ل

          هرضیو کبٌدیهذرش:  ینام ً نام خانٌادگ

 5995-91 ضال اًل تحصیلی: نین

                 :یخ بررضیتار

 الگٌىای برناهو ریسی ً تغییر رفتار در بيذاغت خانٌادهنام درش : 

 

نوره كطب  هٌضٌع فیرد

 غذه

نوره چك 

 طتیل

 5   هػخص بٌدى ػنٌاى درش 5

 5  هػخص بٌدى هخاطباى 2

 2  ذهػخص بٌدى تؼذاد ًاح 9

 5  هػخص بٌدى زهاى ارائو درش 1

 5  هػخص بٌدى نام هذرش 5

 5  هػخص بٌدى  درش پیع نیاز 1

 5  هػخص بٌدى ىذف کلی دًره 7

 1  هػخص بٌدى اىذاف کلی جلطات )ىر جلطو یک ىذف ( 8

 1  هػخص بٌدى اىذاف ًیژه رفتاری بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو 9

 1  تٌجو بو هیساى ًاحذرػایت تؼذاد جلطات با  51

 1  هػخص بٌدى هنابغ هٌرد اضتفاده 55

 1  هػخص بٌدى رًظ تذریص 52

 1  هػخص بٌدى رضانو ىای کوک آهٌزغی 59

 1  انجام کٌئیسبرای ارزغیابی دانػجٌیاى  51

 1  انجام آزهٌى هیاى دًره برای ارزغیابی دانػجٌیاى 55

 1  ابی دانػجٌیاىانجام آزهٌى پایاى ترم برای  ارزغی 51

 51 جوغ نوره

  یینوره نيا


