
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 طرح درس

  دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی مخاطبان: (2مهارت های ارتباطی ): عنوان درس

، واحد نظری 2:  تعدادواحد

، ساعت 26معادل  نظری 5/1

                                     ساعت 12معادل عملی  5/0

معادل  واحد نظری /.75:  سهم استاد

 .ساعت 6معادل عملی /. 25، ساعت 14

                                     کالً ده جلسه.

 14-16شنبه  گویی به سواالت فراگیر:ساعت پاسخ

  1-10هفته ، 1395-96 دومسال  نیم زمان ارائه درس:

                              8-10شنبه  یک
  دکتر مرضیه کبودی مدرس:

                           ،  اخالق حرفه ای در مشاوره مامایی(1مهارت های ارتباطی ) درس )دروس( پیش نیاز:

 

 

 جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف( کلّیاهداف 

 (1ی )مهارت های ارتباطی و نقش آن در راهنمایی و مشاوره مامایآشنایی دانشجو با  .1

 (2مهارت های ارتباطی و نقش آن در راهنمایی و مشاوره مامایی )آشنایی دانشجو با  .2

نتیکی، و جنسی با توجه ژر مسایل بهداشتی، با نقش ماما در راهنمایی و مشاوره از نظر آموزش دآشنایی دانشجو  .3

 به مشکالت جسمی، روانی، فرهنگی، اقتصادی، و رعایت موازین اخالقی و شرعی خانواده

 تاثیر و نقش ماما در برقراری ارتباط حرفه ای با مراجعین و آموزش بهداشتآشنایی دانشجو با  .4

 (1) ه در مورد گروه های آسیب پذیر در حیطه مامایینقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهندآشنایی دانشجو با   .5

 )به صورت مجازی برگزار می شود(

 (2نقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهنده در مورد گروه های آسیب پذیر در حیطه مامایی )آشنایی دانشجو با  .6

 )به صورت مجازی برگزار می شود(

  حقوق مراجعه کننده در مشاوره خانوادهآشنایی دانشجو با  .7

 ارتباطات بین حرفه ای در مشاوره مامایی با آشنایی دانشجو .8

 اهمیت تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی در ارایه خدمات ماماییآشنایی دانشجو  .9

 آزمون پایان ترم .10

 



 هر جلسه: کلّیاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف 

 (1مهارت های ارتباطی و نقش آن در راهنمایی و مشاوره مامایی )آشنایی دانشجو با  :جلسه اول کلّیهدف 

  ی جلسه اول:اهداف ویژه رفتار

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کند. ارتباطمفهوم  .1

(، انگیزشی Diagnostic skills(، تشخیصی )Communication skillsارتباطی )انواع مهارت های  .2

(Motivational skillsو مدیریتی ،)  (Management skills )را توضیح دهد. 

 کند. انواع ارتباطات را بیان .3

 وامل تسهیل کننده ارتباط های کالمی و غیر کالمی را لیست کند.موانع و ع .4

 (2مهارت های ارتباطی و نقش آن در راهنمایی و مشاوره مامایی )آشنایی دانشجو با  :جلسه دوم کلّیهدف 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ا بیان کند.ضرورت و اهمیت تسلط ماما بر مهارت های ارتباطی ر .1

 را توضیح دهد. نوجواناننقش ماما در مشاوره و راهنمایی  .2

 زوجین جوان را توضیح دهد.نقش ماما در مشاوره و راهنمایی  .3

 زوجین منتظر فرزند را توضیح دهد.نقش ماما در مشاوره و راهنمایی  .4

 نقش ماما در مشاوره و راهنمایی مادر و خانواده را توصیف کند. .5

 سالمندان را توضیح دهد.وره و راهنمایی نقش ماما در مشا .6

با نقش ماما در راهنمایی و مشاوره از نظر آموزش مسایل بهداشتی، ژنتیکی، و آشنایی دانشجو  جلسه سوم: کلّیهدف 

 جنسی با توجه به مشکالت جسمی، روانی، فرهنگی، اقتصادی، و رعایت موازین اخالقی و شرعی خانواده

 وم: اهداف ویژه رفتاری جلسه س

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 راهنمایی و مشاوره از نظر آموزش مسایل بهداشتی را توضیح دهد.نقش ماما در  .1

 راهنمایی و مشاوره از نظر آموزش مسایل زنتیکی را بیان نماید.نقش ماما در  .2

 راهنمایی و مشاوره از نظر آموزش مسایل جنسی را توضیح نماید.نقش ماما در  .3

 .خانواده را بیان نمایددر مشاوره  عایت موازین اخالقی و شرعی خانوادهرمهم  اصول   .4

 



 تاثیر و نقش ماما در برقراری ارتباط حرفه ای با مراجعین و آموزش بهداشتآشنایی دانشجو با  :جلسه چهارم کلّیهدف 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .را بیان کندباط حرفه ای با مراجعین نقش ماما در برقراری ارت .1

تصمیمگیری مناسب و عملکرد صحیح در مواجهه با مشکالت مرتبط با نقش ماما در  کمک به خانواده در  .2

 را شرح دهد.سالمت باروری و جنسی 

 باشد.تفسیر و تحلیل نتایج ارزیابی های انجام شده قادر به  .3

 را انجام دهد. ز تخصصیبه مراکمراجعین در صورت لزوم ارجاع به موقع  .4

نقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهنده در مورد گروه های آسیب پذیر آشنایی دانشجو با  :جلسه پنجم کلّیهدف 

 (1در حیطه مامایی )

 اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .را بیان کنددر زنان دچار سوء تغذیه ضرورت و اهمیت مشاوره  .1

 .را بیان کنددر خانواده با فرزندان دچار اختالل رشد ضرورت و اهمیت مشاوره  .2

 .را بیان کنددر خانواده با بارداری ناخواسته ضرورت و اهمیت مشاوره  .3

نقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهنده در مورد گروه های آسیب پذیر در آشنایی دانشجو با  :مششجلسه  کلّیهدف 

 (2حیطه مامایی )

 م: اهداف ویژه رفتاری جلسه شش

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نگهداری از فرزندان با بیماری های خاص جسمس، و یا روانی باشدقادر به راهنمایی مادران در خصوص  .1

 .را بیان کنددر زنان مبتال به بیماری های خاص متقاضی بارداری ضرورت و اهمیت مشاوره  .2

 .را بیان کندزوجین با خطر باالی بیماری ژنتیکی، متقاضی بارداری در ضرورت و اهمیت مشاوره  .3

 

 

 

 



 حقوق مراجعه کننده در مشاوره خانوادهدانشجو با آشنایی  جلسه هفتم: کلّیهدف 

 م: هفتاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را تعریف نماید. رازداری حرفه ایمفهوم  .1

 ا تعریف نمایدجو را درک و شناسایی نماید.احساسات، و نیازهای مدد .2

 اسات و نیازهای مراجع را بفهمد.اهمیت شناخت احس .3

 نکات مهم در شناخت مراجع رابداند. .4

 انعکاس احساسات و انعکاس محتوای گفتار مراجع را توضیح دهد. .5

 اصول اخالقی فرایند مشاوره را بیان نماید. .6

 ح دهد.( را توضیPRIVACYمنظور از خلوت مشاوره )  .7

 ارتباطات بین حرفه ای در مشاوره ماماییبا آشنایی دانشجو : جلسه هشتم

 م: هشتاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نقش ارتباط و مهارت های ارتباطی در حرف بهداشتی را توضیح دهد. .1

 ویژگی های یک ارتباط بین حرفه ای موفق را بیان نماید. .2

 زنان باردار را در بین حرف پزشکی و مامایی مقایسه نماید. چارچوب مراقبتی .3

 قادر به ارایه چارچوب مراقبتی زنان در حین بارداری، زایمان، و پس از زایمان توسط تیم درمان باشد. .4

 اهمیت تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی در ارایه خدمات ماماییآشنایی دانشجو  :منهجلسه  کلّیهدف 

 : نهمژه رفتاری جلسه اهداف وی

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را لیست نماید. عوامل اجتماعی موثر بر ارایه خدمات مامایی .1

 را لیست نماید. عوامل فرهنگی موثر بر ارایه خدمات مامایی .2

 را لیست نماید. عوامل مذهبی موثر بر ارایه خدمات مامایی .3

 ا تشریح نماید.ر اهمیت عوامل اجتماعی بر ارایه خدمات مامایی .4

 را تشریح نماید. اهمیت عوامل فرهنگی بر ارایه خدمات مامایی .5

 را تشریح نماید. اهمیت عوامل مذهبی بر ارایه خدمات مامایی .6

 برگزاری آزمون از کلیه مباحث تدریس شده و کنفرانس های ارایه شده توسط دانشجویان: جلسه دهم کلّیهدف 

 

 



 منابع:

 
 

 

های مرتبط با موضوع درس، پاسخ به پرسش های مطرح شده در  Caseارائه برنامه ریزی شده، سخنرانی  روش تدریس:

 کالس، ارایه کنفرانس توسط دانشجویان

 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور رسانه های کمک آموزشی :

 

 

 

 



 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره مونزروش آ آزمون
 8-10 2-9جلسه  4 شفاهی کنفرانس دانشجویی

 --- مهدجلسه  16 کتبی آزمون پایان ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 

 

 

 

 



 جدول زمانبندی درس

یک جلسه آزمون   و  8-10شنبه  یک، 1-9هفته ، 1395-96 دومسال  نیم :روز و ساعت جلسات تشکیل کالس

 پایان ترم

 مدرس: دکتر مرضیه کبودی
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 آموزشی

 (1آشنایی دانشجو با مهارت های ارتباطی و نقش آن در راهنمایی و مشاوره مامایی ) 1
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 (2شاوره مامایی )آشنایی دانشجو با مهارت های ارتباطی و نقش آن در راهنمایی و م 2

آشنایی دانشجو با نقش ماما در راهنمایی و مشاوره از نظر آموزش در مسایل  3

بهداشتی، ژنتیکی، و جنسی با توجه به مشکالت جسمی، روانی، فرهنگی، اقتصادی، و 

 رعایت موازین اخالقی و شرعی خانواده

حرفه ای با مراجعین و آموزش  آشنایی دانشجو با تاثیر و نقش ماما در برقراری ارتباط 4

 بهداشت

آشنایی دانشجو با نقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهنده در مورد گروه های  5

 (1آسیب پذیر در حیطه مامایی )

 مجازی

آشنایی دانشجو با نقش ماما به عنوان مشاور و آموزش دهنده در مورد گروه های  6

 (2آسیب پذیر در حیطه مامایی )

 یی دانشجو با حقوق مراجعه کننده در مشاوره خانوادهآشنا 7
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 آشنایی دانشجو با ارتباطات بین حرفه ای در مشاوره مامایی 8

آشنایی دانشجو اهمیت تاثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، و مذهبی در ارایه خدمات  9

 مامایی

  آزمون پایان ترم 10

 

 

 

 



 چک لیست ارزشیابی طرح درس

 1395-96 تحصیلی: دومسال  نیم         مرضیه کبودیخانوادگی مدرس: نام و نام 

                 تاریخ بررسی:

 (2مهارت های ارتباطی )نام درس: 

 

نمره کسب  موضوع ردیف

 شده

نمره چک 

 لیست

 1   مشخص بودن عنوان درس 1

 1  مشخص بودن مخاطبان 2

 2  مشخص بودن تعداد واحد 3

 1  ارائه درسمشخص بودن زمان  4

 1  مشخص بودن نام مدرس 5

 1  مشخص بودن  درس پیش نیاز 6

 5  دوره کلّیمشخص بودن هدف  7

 4  جلسات )هر جلسه یک هدف ( کلّیمشخص بودن اهداف  8

 6  هر جلسه کلّیمشخص بودن اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف  9

 4  رعایت تعداد جلسات با توجه به میزان واحد 10

 4  مشخص بودن منابع مورد استفاده 11

 4  مشخص بودن روش تدریس 12

 4  مشخص بودن رسانه های کمک آموزشی 13

 4  برای ارزشیابی دانشجویان  انجام کوئیز 14

 4  انجام آزمون میان دوره برای ارزشیابی دانشجویان 15

 4  انجام آزمون پایان ترم برای  ارزشیابی دانشجویان 16

 50 مع نمرهج

  نمره نهایی


