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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

 31  95   -96سال تحصيلی          اولل  نيمسا

 (براساس سرفصل درس مربوطه):مقدمه

 و باروري در بهداشت را انها كاربرد چگونگي و شده اشنا مشاوره و بهداشت اموزش ارتباطات، اصول با دانشجويان درس اين طول در

 .اموزند مي كودك و مادر

 : اهداف كلي :هدف کلی

 كودك و مادر و باروري بهداشت در فوق موارد كاربرد مشاوره فرايند بهداشت اموزش فرايند مددجو با ارتباط اصول با اشنايي

 :باشند قادر دوره پايان تا دانشجويان % 58 رود مي انتظاررفتاریاهداف 

 .كند بيان را موثر عوامل و عناصر ، اهميت و نمايند تعريف را ارتباط 2-

 .كند بيان را موثر ارتباط و ارتباط انواع ارتباطات، اصول 1-

 .دهد شرح را بهداشت اموزش تعاريف 5-

 .ببرد كار به خود اموزشي برنامه در و دهد توضيح را ان فرايند و بهداشت اموزش 9-

 .نمايد ارائه و تدوين مادران به مربوط بهداشتي مشكل حل جهت فرايند اساس بر بهداشت اموزش برنامه يك 5-

 .بداند را مشاوره اهداف و اصول مشاوره، 1-

 .ببندد كار به نقش ايفاي با كودك و مادر بهداشت خصوص در را مشاوره مهارتهاي و فنون 3-

 شيردهي، و زايمان از پس زايمان، امادگي بارداري، بارداري، از پيش خانواده، تنظيم ازدواج، از قبل بلوغ، مشاوره 8-

 دهد توضيح را سالمندي و يائسگي جنين، مرگ و سقط

 روش تدريس
، بحث گروهي Power point، توضيح اساليدهاي تهيه شده با نرم افزار (گاهي پرسش و پاسخ با دانشجويان)سخنراني 

(PBL) ،،گروهي همياري شيوه به تدريس ، كوچك گروههاي در بحث سخنراني، Role playing انجام جهت Role playing 

 دانشجويان و مدرس توسط و اجرا كالس در دقيقه 25 مدت به .ميشود تمرين و اماده سناريو مربوطه مدرس نظارت با كالس از قبل

 .ميگردد تحليل

 :تکاليف دانشجو
 مطالعه و مشاركت فعال،  -3
 ارائه كنفرانس و مطالب جديد مربوط به مباحث درسي -2
1 -

 :روش ارزشيابی
 %2فعاليت کالسی  -3%            2کوئيزهای کالسی  -5%        52امتحان ميان ترم  -1

 %06امتحان پايان ترم  -2%                 2حضور و غياب  -4

 

 
 باروري و كودك و مادر بهداشت در مشاوره و اموزش ارتباطات، :نام درس

 واحد 3: تعداد واحد
 تخصصی:نوع واحد

 كارشناسي مامايي: مقطع و رشته تحصيلی
 كودكان بيماريهاي نوزادان 2 زايمان بارداري : دروس پيشنياز 
 2222:تلفن داخلی دفتر

 کليه ايام هفته:ساعات حضور در دفتر

 فدايی: مدرس 
Email :        fadaei@pmi.iaun.ac.ir                                                 

 دانشکده پزشکی:  مکان کالس 
 شنبه ها  سهروز کالس 

 22/33-52/32:ساعت کالس 
 :ميان ترمتاريخ امتحان 

 23/1/96:تاريخ امتحان پايان ترم
 32/ 12ساعت  

 

  

 



 31  95   -    96سال تحصيلی       اول  نيمسال            .........................ارطباطات........جدول زمانبندی درس

رد
 يف

 رئوس مطالب تاريخ

 /سخنراني سه شنبه 32/33/95 3

 همياري

 گروهي

 -اصول و انواع  ارتباطات -موثر ارتباط برقراري مقدمات
 

 پويايي گروه -اهداف فلسفه و  مباني و اصول آموزش بهداشت   سه شنبه 39/33/95 2

 به فرايند اساس بر بهداشت اموزش برنامه تهيه-بهداشت  اموزش فرايند  سه شنبه  1

 جامعه يا خانواده مدرسه براي كاربردي صورت

 فنون و مهارتهاي مشاوره –اصول و اهداف مشاوره  -تعريف مشاوره  سه شنبه 26/33/95 4

 نقش ماما در مشاوره با مادر و كودك و خانواده  سه شنبه 1/32/95 5

 قبل و بعد از ازدواج  -نقش ماما در مشاوره بلوغ  سه شنبه 32/32/95 6

نقش ماما در مشاوره درتنظيم خانواده پيش از بارداري بارداري و   سه شنبه 37/32/95 7
 كالسهاي آمادگي زايمان و پس از زايمان

 نقش ماما در مشاوره شيردهي يايسگي سالمندي  سه شنبه 24/32/95 2
 

 -اصول و انواع  ارتباطات -موثر ارتباط برقراري مقدمات  سه شنبه 35/3/96 9
 

 پويايي گروه -اهداف فلسفه و  مباني و اصول آموزش بهداشت   سه شنبه 22/3/96 32

 به فرايند اساس بر بهداشت اموزش برنامه تهيه-بهداشت  اموزش فرايند  سه شنبه 29/3/96 33

 جامعه يا خانواده مدرسه براي كاربردي صورت

 فنون و مهارتهاي مشاوره –اصول و اهداف مشاوره  -تعريف مشاوره  سه شنبه 5/2/96 32

 نقش ماما در مشاوره با مادر و كودك و خانواده  سه شنبه 32/2/96 31

 قبل و بعد از ازدواج  -نقش ماما در مشاوره بلوغ  سه شنبه 39/2/96 34

خانواده پيش از بارداري بارداري و نقش ماما در مشاوره درتنظيم   سه شنبه 26/2/96 35
 كالسهاي آمادگي زايمان و پس از زايمان

 نقش ماما در مشاوره شيردهي يايسگي سالمندي  سه شنبه 2/1/96 36
 

 :منابع اصلی درس

 :منابع

 مرتبط فصول چاپ، اخرين .ادرت جان پارك .اجتماعي پيشگيري پزشكي درسنامه 1-

 مشاوره اصول فصل همكاران، و ثنايي دكتر ترجمه .ميشل ماريان/گيبسون رابرت .راهنمايي و مشاوره زمينه 2-

 بهداشت اموزش فصل چاپ، اخرين .راماچاندران .بهداشت اموزش 3-

 مرتبط فصول چاپ، اخرين .همكاران و حاتمي دكتر .عمومي بهداشت 4-


