
 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   

1 

 

 

 

 
 

 
 

 .دانشجوباتعاریف تغییررفتارورفتاردرمانی آشنا شود وفرق آنهارابداندهدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

مفاهیم اولیه در علم تغییر رفتار مورد 

 توجه قرار می گیرد.
 پیش آزمون

یدن تعریف  با پرسیی تدا درس  در اب

روان شییناسییی و...از  دانشییجویان 

 شروع می شود.

 اهداف اختصاصی
دانشجو مفاهیم اولیه علم تغییر رفتار  

 .بداند را 

 دانشجوتغییررفتار ورفتاردرمانی راتوضیح دهد.-1
دانشجوتفاوت تغییررفتارورفتار درمانی راتوضیح -2

 دهد.
 دانشجوتحلیل رفتارکاربردی راتوضیح دهد.-3
 دانشجورفتار راتعریف کند.-4
 دانشجوانواع رفتار رانام ببردوبرای هریک مثال بزند.-5

 راتوضیح دهد.دانشجوبتواندرفتارنابهنجار -6

سبت به درس بیان -7 ساس خود را ن نگرش و اح

 کند

 

 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی
 شناختی
   عاطفی

 
 
 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 یادآوری

 

 فهمیدن
 فهمیدن

 ارزش گذاری

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسخخس سخخییاطی 

 .و

 ویدئو-تاته و ماژیک
 .پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .

105 

دکترعلی -پرورشی )آموزش ویادگیری(روان شناسی -دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترفروغ شفیعی-روان شناسی سالمت -تألیف علی شریعتمداری-اکبرسیف روان شناسی تربیتی
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      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       نام مدرس:
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 دانشجوبتواندیک برنامه تغییر رفتارورفتار درمانی راهدایت کند. هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
برای ایجاد تغییر در  رفتار مهم ترین  

مسییاله  برنامه ریزی برای   تغییر د 

ل ا آشیینایی با  مه رفتار اسییت  برنا

 از ضروریات است. تغییررفتار

 پیش آزمون 
سخ سش و پا سیدن مبحث  پر و پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 

 اهداف اختصاصی
تاردانشییجو -1 مه تغییررف نا را  بر

 درک کتد.

تغییررفتارراتعریف کندومراحل آن راتوضیح برنامه -1
 دهد.

 رفتارآماج راتعریف کند.-2
 تعریف عملیاتی راتوضیح دهد.-3
برای اصطالح مبهم که به اوداده می شودتعریف -4

 عملیاتی بنویسد.
 ابعادرفتاررا نام ببردوبرای هریک مثالی ذکرکند.-5
 هدف راتعریف کندوویژگیهای آن رابگوید.-6
ی راتعریف کندوبرای آن مثالی هدف رفتار-7

 ذکرنماید.
 برنامه تغییررفتاربرای یک مشکل انتخابی یک -8

 بنویسد.
. 

 

 شناختی
 شناختی 

 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی

 

 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن-یادآوری 

 
 فهمیدن-یادآوری 

 
   کاربید

روش سخخخانیا ی 
 به همیاه پیسخخ 
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .

105 

دکترعلی -پرورشی )آموزش ویادگیری(روان شناسی -دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترفروغ شفیعی-روان شناسی سالمت -تألیف علی شریعتمداری-اکبرسیف روان شناسی تربیتی
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             14:1: مدت زمان جلسه      2ه:  شماره جلس  برنامه تغییررفتار ورفتاردرمانی )موضوع جلسه(: موضوع درس      روان شناسی رفتارسالمنام درس: 

 آموزش بهداشت:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       نام مدرس:
 



 
سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   
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 .ومفاهیم اصلی نظریه شرطی سازی پاسخگررابفهمدظریه های شرطی سازی رادرک کنددانشجوبتواندن هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روان شناسی یادگیری زیربنای تغییر 

رفتار است ل ا دانشجویان باید نظره 

های یادگیری را بشییناسییند و در  

 کنند.

 پیش آزمون 
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی

شجو -1 شرطی نظردان یه های 

 .سازی رادرک کند

 انواع شرطی سازیهارانام ببرید.-1
فرایندشرطی کردن رفتارپاسخگرراتوضیح -2

 دهدواجزای آن رانام ببرد.
نمونه ای ازشرطی کردن رفتارپاسخگردرانسان -3

 راذکرکند.
 فرایندخاموش کردن رفتارپاسخگرراتوضیح دهد.-4
پدیده بازگشت خودبه خودی رفتارپس ازخاموشی -5

 راتوضیح دهد.
نمونه ای ازخاموش کردن رفتارپاسخگردرانسان -6

 راتوضیح دهد.
 

 

 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی 
 
 

 

 یادآوری 
 فهمیدن
  یادآوری
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

پی پی هایی با  وشخخختی -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .

105 

دکترعلی -روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(-دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترفروغ شفیعی-روان شناسی سالمت -تألیف علی شریعتمداری-اکبرسیف روان شناسی تربیتی

Introduction to psychology by Atkinson RL(the last edition) منابع 

مدت زمان                   9 ه: شماره جلس  نظریه شرطی سازی پاسخگریاکالسیک-نظریه های شرطی سازی )موضوع جلسه(: موضوع درس      روان شناسی رفتارسالمنام درس: 

 وزش بهداشتآم:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان        14:1: جلسه

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       نام مدرس:
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)Lesson Plan )فرم طرح درس   
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 مفاهیم اصلی شرطی سازی کنشگرآشنایی با  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روان شناسی یادگیری زیربنای تغییر 

رفتار است ل ا دانشجویان باید نظره 

های یادگیری را بشییناسییند و در  

 کنند.

 پیش آزمون 
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی

دانشججججومفججاهیم اصجججلی -1

درک  کنشججگرشججرطی سججازی 

 کند

فرایندشرطی کردن کنشگرراتوضیح دهد واجزای -1
 آن رانام ببرد.

نمونه ای ازشرطی کردن رفتارکنشگردرانسان -2
 راذکرکند.

تقویت مثبت،تقویت منفی،وتنبیه راباذکرمثال -3
 توضیح دهد.

 فرایندخاموش شدن رفتارکنشگرراتوضیح دهد.-4
پدیده بازگشت خودبه خودی رفتارکنشگرپس -5

 ازخاموشی راتوضیح دهد.
تعمیم پاسجججت وتفکیک پاسجججت رادرشجججرطی کردن -6

 کنشگرتوضیح دهد

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 

 

 یادآوری 
 فهمیدن

 
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 .پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .

105 

دکترعلی -پرورشی )آموزش ویادگیری(روان شناسی -دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترفروغ شفیعی-روان شناسی سالمت -تألیف علی شریعتمداری-اکبرسیف روان شناسی تربیتی
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        14:1: مدت زمان جلسه           : ه: شماره جلس  شرطی سازی کنشگر )اسکینر(–نظریه شرطی سازی پاسخگویاکالسیک -نظریه های شرطی سازی )موضوع جلسه(: موضوع درس      روان شناسی رفتارسالمنام درس: 

 آموزش بهداشت:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       نام مدرس:
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 هارابداند روشهای سنجش مستقیم رادرتغییررفتار ورفتاردرمانی درک کندوکاربردآن هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

عنصییر مهم برنامه های تغییر رفتار 

 سنجش و اندازه گیری است.

 

 یش آزمونپ
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
روشهای سنجش مستقیم  دانشجو -

مانی در   تاردر تار ورف رادرتغییررف

 .کند

 ها را بداند.کاربردآن دانشجو  -

فوایدیاموارداستفاده سنجش یااندازه گیری 
 رفتارراتوضیح دهد.

 رفتارراتوضیحطبقه بندی روشهای مختلف سنجش -2
 دهد.

همه روشهای سنجش مستقیم رفتاررابه -3
 اختصارتوضیح دهد.

برگه ثبت داده راتوضیح دهد،انواع آن رانام -4
ببرد،وبرای هریک ازروشهای سنجش رفتاری یک برگه 

 ثبت داده تهیه کند.
مالحظات مربوط به انتخاب روشهای سنجش -5

 متناسب بارفتارهای مختلف رابیان کند.
را از طریق ایفای  سنجش رفتاراز روش های  یکی-6

 نقش عملی کند.
 احساس خود را راجع به ایفای نقش دوستان بگوید-7

 شناختی
 

 شناختی
 
 شناختی 

 شناختی
 
 
 شناختی 
 

 روا ی ،حیکتی–شناختی 
 

 عاطفی

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 کاربید-فهمیدن

 
 

 فهمیدن
 

 مشاهده وتیلید-کاربید
 

 ارزش گذاری

سخخخانیا ی روش 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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 آموزش بهداشت:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       مدرس:نام 
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 دانشجوبتوانند روشهاوفنون اصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کالسیک هستند بشناسد ودرک کندوبه کاربرد.هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

چگونگی استفاده ازقانون شرطی کردن پاسخگررادر -1 مقدمه
 دهد.رفع مشکل شب اداری توضیح 

 شناختی
 

 شناختی

 فهمیدن
 

 فهمیدن

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  

  ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
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         14:1: مدت زمان جلسه       6 ه:شماره جلس  های سنجش غیر مستقیم درتغییررفتارورفتار درمانی.روش  )موضوع جلسه(: موضوع درس      روان شناسی رفتارسالمنام درس: 

 آموزش بهداشت:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       مدرس:نام 

 
 

         14:1: مدت زمان جلسه                   7ه:شماره جلس              نظریه های شناختی-ادامه نظریه ها  )موضوع جلسه(: موضوع درس      روان شناسی رفتارسالمنام درس: 

 آموزش بهداشت:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       نام مدرس:

 
 

         14:1: مدت زمان جلسه                   8 ه:شماره جلساصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی کالسیک  فنون )موضوع جلسه(: موضوع درس      روان شناسی رفتارسالمنام درس: 

 آموزش بهداشت:  بهداشت                گروه آموزشیدانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان

      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:             دکتر راضیه خسروراد                            نام مدرس:
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دو اصل مهم نظریه پاسخگر شرطی 

ی و خاموشییی اسییت  و فنون سییاز

 دو ستخراج می شود.این مهمی از 

 پیش آزمون 

رفع مشکل یبوست رابااستفاده ازقانون شرطی -2
 کردن پاسخگرتوضیح دهد.

روش خاموشی تدریجی راتوضیح دهدوباذکریک -3
 مثال نحوه استفاده ازآن راشرح دهد.

غرقه سازی راشرح دهد،انواع آن رانام ببرد،وبرای -4
 هریک ازآنهایک آزمایش واقعی ذکرکند.

  
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

وپاسس سییاطی و 
 ایفای  ی  .

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

بیرسی  واط ش 
ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 

 دانشجومفاهیم اصلی نظریه های شناختی رادرک کند. هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

باور این سییت که ندورا   در نظریه ب
هده هم  یادگیری از طریق مشیییا

 صورت می گیرد.

 یش آزمون پ
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
شجو نظریه- بندورا را بفهمد.و  دان

 مراحل آن را در  کند.

رابه نظریه یادگیری علت نام گذاری نظریه بندورا -1
 شناختی اجتماعی توضیح دهد.

مراحل چهارگانه یادگیری مشاهده ای راتوضیح -2
 دهد.

انواع تقویت رادرنظریه بندورا توضیح دهدوبرای -3
 هریک مثالی ذکرکند.

مفهوم کارآمدی شخصی وانتظارنتیجه راتوضیح -4
 دهدوتفاوت بین آنهارابیان کند.

انتظارنتیجه راتوضیح روابط متقابل میان شخصی و-5
 دهدوتفاوت بین آنهارابیان کند.

 مفهوم بازسازی شناختی راتوضیح دهد-6

 

 شناختی 
  

 شناختی
 شناختی 
 

 شناختی
  

 شناختی
 

 شناختی
 
 

 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-ماژیکتاته و 
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 
 وتکوییازپی   یازها

واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
اصول مهم  نظریه پاسخگر دانشجو 

را بشناسد و با  اصل  افنون استخراج 

 شده ااز آنها آشنا شود.

سازی روشهای غرقه سازی واقعی،غرقه -5
خیالی،وغرقه سازی خیالی اغراق آمیزراباهم مقایسه 

 کندوشباهتها وتفاوتهای بین آنهاراتوضیح دهد.
 

 

 

 
خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه 

 مباحث در 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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 آموزش بهداشت:  گروه آموزشی بهداشت               دانشکده:       کارشناسی ارشد    -آموزش بهداشترشته و مقطع تحصیلی:                         6: تعداد دانشجویان
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      :3-39سال تحصیلی:       دوم    ترم تحصیلی:  دکتر راضیه خسروراد                                       نام مدرس:
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 هستند تشخیص داده و بفهمدوبه کاربرد. کنشگردانشجوبتوانند روشهاوفنون اصالح رفتارکه برخاسته ازنظریه یادگیری شرطی سازی  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
برای افزایش روش ها و فنونی را که 

و فراوانی رفتار های مطلوب مفیدند 

در این جلسییه مورد بررسییی قرا می 

 .گیرند

 پیش آزمون 
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
روش ها و فنونی را  دانشییجو با -1

تار  که برای افزایش و فراوانی رف

 مطلوب مفیدند آشنا شود.

تقویت مثبت وتقویت کننده مثبت راتعریف کندبرای -
 آنهامثالی ذکرنماید.

نحوه استفاده ازروش تقویت مثبت راباذکرمراحل -2
 انجام آن توضیح دهد.

انواع تقویت کننده هاراباذکرمثالی برای هریک -3
 وضیح دهد.ازآنهات

 تفاوت بین تقویت وپاداش رابگوید.-4
عوامل مثبت برافزایش اثربخشی روش تقویت -5

 مثبت راشرح دهد.
روش تقویت منفی راشرح دهدوموارداستفاده آن -6

 رابگوید.
 

 شناختی
  

 شناختی
 

 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 

 

 یادآوری
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 

سخخخانیا ی روش 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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 دانشجوبتوانند روشهای ایجادرفتارهای تازه رابشناسدودرک کندوبه کاربرد. هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه

در این جلسه با روش هایی  آشنا می 

شییویم تا رفتار هایی را که از قبل در 

ند را  ندار جود  تار و ف نه ر خزا

 ایجادکنیم.

 پیش آزمون 

سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 اجدید به عنوان سنجش آغازین.

 هداف اختصاصی

 روشهای ایجادرفتارهای تازهدانشجو

 را یاد بگیرد.

روش شکل دهی رفتارراتعریف کندوجریان کامل -1
 استفاده ازآن راشرح دهد.

کندونقش آن رادرروش تقویت تفکیکیراتعریف -2
 شکل دهی رفتاربگوید.

نمونه ای ازکاربردروش شکل دهی رفتارراتوضیح -3
 دهد

عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی -4
 راتوضیح دهد.

 آموزش برنامه ای راتوضیح دهد-5
روش زنجیره سازی رفتارراتعریف کندوجریان کامل -6

 استفاده ازآن راشرح دهد.
 

 

 شناختی 
 

 تیشناخ
 
 شناختی 
 

 شناختی
 شناختی

 شناختی

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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دکترعلی -روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(-دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(

 دکترفروغ شفیعی-روان شناسی سالمت -تألیف علی شریعتمداری-اکبرسیف روان شناسی تربیتی

Introduction to psychology by Atkinson RL(the last edition منابع 

 نگهداری وگسترش رفتارهای مطلوب رابشناسد وبه کاربرد.روش های دانشجوبتواند  هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روش هججای نگهججداری وگسجججترش 

را در این جلسجججه  رفتارهای مطلوب

 مورد ببحث قرا ر می دهیم.

 پیش آزمون 
 پرسش و پاسخ

 اهداف اختصاصی
جو  گهججداری دانشججج ن روش هججای 

سترش رفتارهای مطلوب را درک  وگ

 کند و به کار بگیرد.

تی های تقوی برنامه تقویت راتعریف کند،انواع برنامه-1
 راتوضیح دهدوبرای هریک مثالی بزند.

ویژگی های مختلف برنامه های تقویتی راباهم -2
 مقایسه کند.

موارداستفاده هریک ازبرنامه های تقویتی -3
 رفتارراتوضیح دهد.

روش رقیق کردن برنامه تقویتی رابه طورکامل -4
 توضیح دهد.

روش تعمیم یاگستتترش رفتار راتوضتتیح دهد -1

 .وانواع ان راشرح دهد

یکی از روش های فوق را از طریق ایفای نقش -6

 عملی کند.

 

 
 

 شناختی
 

 شناختی
 

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 

 
 روا ی ،حیکتی–شناختی 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 

هده و -کاربید مشخخخا
 تیلید

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-و ماژیک تاته
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

زهاوتکویی ازپی   یا
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .

105 
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 .دانشجوروش های کاهش وحذف رفتارهای نامطلوب رابداندوتشخیص دهدکه کجابایدازآنهااستفاده کندهدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
روش های کاهش وحذف رفتارهای 

از روش های مفیدی اسججت  نامطلوب

ته  ید آموخ با تار  که برای تغییر رف

 شود.

 پیش آزمون 
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.
 اهداف اختصاصی

روش های کاهش وحذف  دانشییجو

را درک کند و به  رفتارهای نامطلوب

 کار بگیرد.

 

روش مثبت وروش منفی کاهش رفتار راتعریف -1
 کند.

علت نام گذاری روش های این فصل رابه مثبت -2
 ومنفی توضیح دهد.

انواع روشهای مثبت کاهش رفتاررانام ببردونحوه -3
 استفاده ازآنهاراشرح دهد.

و منفی ویژگیهی مشترک همه روشهای مثبت -4
 کاهش رفتارراتوضیح دهد.

انواع روشهای منفی کاهش رفتاررانام ببردونحوه -5
 استفاده ازآنهاراشرح دهد.

یکی از روش های کاهش رفتار را برای یک رفتار -6
 به کار ببرد. نامطلوب

 

 شناختی
 

 شناختی
 

 شناختی
 شناختی

 
 شناختی

 
 شناختی

 
 

 

 یادآوری
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 کاربید
 
 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-کنفیا  ارائخه –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 

 شخخخاویان توسخخخ  دا
 ایفای  ی .
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دکترعلی -روان شناسی پرورشی )آموزش ویادگیری(-دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها( منابع

 دکترفروغ شفیعی-روان شناسی سالمت -تألیف علی شریعتمداری-اکبرسیف روان شناسی تربیتی
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 دانشجو روشها وفنون برخاسته ازنظریه یادگیری اجتماعی بندورا رادرک کندوبه کاربرد.هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یادگیری یطهح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
ندورا  یه ب مده ترین مفهوم نظر ع

الگوبرداری است و فنون برخاسته از 

 آن عمدتا از آن ناشی می شوند.

 پیش آزمون 
سیدن مبحث  سخ و پر سش و پا پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی
با  فنون برخاسییته از دانشییجو 

 نظریه بندورا آشنا شود.

روش شکل دهی رفتارراتعریف کندوجریان کامل -1
 استفاده ازآن راشرح دهد.

تقویت تفکیکیراتعریف کندونقش آن رادرروش -2
 شکل دهی رفتاربگوید.

نمونه ای ازکاربردروش شکل دهی رفتارراتوضیح -3
 دهد

عوامل مؤثربرافزایش اثربخشی روش شکل دهی -4
 راتوضیح دهد.

 آموزش برنامه ای راتوضیح دهد-5
روش زنجیره سازی رفتارراتعریف کندوجریان کامل -6

 استفاده ازآن راشرح دهد.
 نگرش و احساس خود را راجع به درس بگوید.-7
 

 

 شناختی 
 

 شناختی
  

 شناختی
 

 شناختی
 شناختی
 شناختی

 
 عاطفی

 فهمیدن -یادآوری
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 

 فهمیدن
 فهمیدن
 فهمیدن

 
 ارزش گذاری

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 در مباحث 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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Introduction to psychology by Atkinson RL(the last edition منابع 

 
 

 

 

 
 

 

 ردمختلف به کاربرد.ارادرمولپی و دانشجوبتواندروشهاوفنون برخاسته ازنظریه های شناخت درمانی بک،الیس،مایکنبام و: هدف کلی این جلسه

 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
شناخنی عامل عمده  در نظریه های 

های  ند ی فرآ تار  ف نده ر هدار گ ن

 .شناختی هستند.

 پیش آزمون 
سیدن مبحث  سخ و پر پرسش و پا

 جدید به عنوان سنجش آغازین.
 اهداف اختصاصی

 شناخت درمانی راتعریف کند.-1
ویژگی  مشترک همه روشهای شناخت درمانی -2

 راتوضیح دهد.
فرض بنیادی همه روشهای شناخت درمانی -3

 راتوضیح دهد.
 روشهای درمانی زیر رابه اختصارتوضیح دهد.-4

 هیجانی الیس-درمان منطقی-الف(
 شناخت درمانی بک-ب(
 روش آموزش به خوددستوردادن مایکنبام-پ(
 استرس آموزش مصون سازی درمقابل-ت(
 روش حل مسئله-ث(
 روش توقف فکرولپی-ج(

 شناختی
 شناختی 
 

 شناختی
 

 شناختی
 

 
 
 
 

 یادآوری
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 فهمیدن

 
 
 
 
 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  

سییاطی و وپاسس 
 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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دانشجوبروشهاوفنون برخاسته 

 ازنظریه های شتتناخت درمانی

 مختلف را بشناسد.

یکی از روش های درمانی شناختی را از طریق -5
 ایفای نقش اجرا کند.

 
 

هده و -کاربید روا ی ،حیکتی–شناختی  مشخخخا
 تیلید

دکترعلی -پرورشی )آموزش ویادگیری(روان شناسی -دکترعلی اکبرسیف -تعییررفتارورفتار درمانی)نظریه هاو روش ها(
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سبزوار پزشکی علوم کمیته تخصصی برنامه ریزی درسیمرکز  مطالعات توسعه آموزش  

)Lesson Plan )فرم طرح درس   
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 ازدانشجوانتظارمی رودروشهای سنجش غیرمستقیم رایادبگیرد. هدف کلی این جلسه: 

 رئوس مطالب

 اهداف رفتاری

درس قادرخواهد  یاندانشجو پس از پا

 :بود

 یطهیادگیریح

_شناختی،عاطفی،روانی)

 حرکتی(

 سطح
 (طبقه)

روش 

 یآموزش
)شیوه 

 تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالو  یفوظا

 دانشجویان تکمیلی
 ارزشیابینحوه 

 زمان

 (یقه)دق

 

 مقدمه
عنصییر مهم برنامه های تغییر رفتار 

 سنجش و اندازه گیری است.

 پیش آزمون 

سیدن  سخ و پر سش و پا مبحث پر

 جدید به عنوان سنجش آغازین.

 اهداف اختصاصی

روش سنجش غیرمستقیم رفتار راتعریف -1
کندوتفاوت های بین روشهای غیرمستقیم وروشهای 

 مستقیم راتوضیح دهد.
انواع روشهای غیرمستقیم رفتاررانام ببردوهریک -2

 ازآنهارابه اختصارتوضیح دهد.
رفتارمشکل آفرین عوامل ایجادکننده ونگهدارنده -3

 رانام ببرید وبرای هریک ازآنهامثالی بزند.
نکاتی راکه رعایت آنهاروش مصاحبه راپربارترمی -4

 سازدتوضیح دهد.
را از طریق ایفای  سنجش رفتاریکی از روش های  -5

 .نقش عملی کند
 

 شناختی 
 
 

 شناختی
 شناختی 
 
 

 شناختی
 روا ی ،حیکتی-شناختی

 

 

 فهمیدن
 
 

 فهمیدن
 فهمیدن

 
 

 فهمیدن
هده و -کاربید مشخخخا
 تیلید
 

روش سخخخانیا ی 
به همیاه پیسخخ  
وپاسس سییاطی و 

 ایفای  ی  .

 ویدئو-تاته و ماژیک
 پیژکتور

 -مشخخخارکع ف ار در ک  
پاسخخخس به  -گوش دادن ف ار

-ارائخه کنفیا  –سخخختا   
شیکع در روش های تدری  

 وشخخختی پی پی هایی با -جدید
تکمیل -موضخخخوش مشخخخا 

خ صخخخه کیدن -کارپوشخخخه
 مباحث در 

ارزشیابی:ارزشیابی 
آغازیی وتکوینی 

باستار پیسیدن جهع 
بیرسی  واط ش 

ازپی   یازهاوتکویی 
واص ح یادگییی 
 های قبلی.    

ارزشخخخخخخیخخخخابخخخخی 
 هایی:خ صخخخه کیدن 
مبحخخث توسخخخ  خود 
دا شخخخاویان توسخخخ  

 ایفای  ی .
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