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 ت هر جلسه یک هدف(جلسات : )جه کلّیاهداف 

  ه قبل از ازدواج، و اهمیت مشاوره قبل از ازدواج از دید اسالمضرورت و اهمیت مشاورآشنایی دانشجو با  .1

 آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از بارداری .2

 )به صورت مجازی برگزار می شود( آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره دوران بارداری .3

 دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره زایمان، و پس از زایمانآشنایی  .4

)به صورت  و تغذیه تکمیلیضرورت و اهمیت مشاوره در مراقبت از نوزاد شامل شیردهی، آشنایی دانشجو با  .5

 مجازی برگزار می شود(

)به  کآشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره در مراقبت از نوزاد شامل تغذیه تکمیلی، و تغذیه کود .6

 صورت مجازی برگزار می شود(

 رفتارگرایینظریه های ، و نظریه های رشد آشنایی دانشجو با .7

 کوئیز .8

  ضرورت و اهمیت مشاوره در مورد رشد و تکامل کودکآشنایی دانشجو با  .9

 ، تغذیه، و بهداشت دوران بلوغآشنایی دانشجو با تکامل روان شناختی نوجوانان .10

 میت مشاوره در نوجوانانآشنایی دانشجو با ضرورت و اه .11

 حفظ سالمت دوران سالمندیآشنایی دانشجو با  .12

 آزمون پایان ترم .13



 هر جلسه: کلّیاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف 

آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از ازدواج، و اهمیت مشاوره قبل از  جلسه اول: کلّیهدف 

 ازدواج از دید اسالم 

  اری جلسه اول:اهداف ویژه رفت

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را تعریف کند.مشاوره مفهوم  .1

 .ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از ازدواج را بیان کند .2

 ازدواج از دید اسالم را بیان کند.ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از  .3

 .ج کندمالک های ازدوج سالم و تطابق و تناسب شخصیتی طرفین در ازدواج را از مقاالت استخرا .4

 .آزمایشات قبل از ازدواج در ایران و خارج از ایران را مقایسه کند .5

های خاص( را بداند و در  نکات مهم در مشاوره قبل از ازدواج افراد پرخطر )سنین باال و پایین و بیماری .6

 .صورت نیاز به ارجاع مرجع مناسب را شناسایی و معرفی کند
 

 ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از بارداری آشنایی دانشجو با جلسه دوم: کلّیهدف 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه دوم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .ف از انجام مشاوره پیش از بارداری را بیان نمایدهد .1

 مراحل انجام مشاوره پیش از بارداري را نام ببرد. .2

 آزمایشات ضروری قبل از بارداری را لیست نماید. .3

 .را در مشاوره قبل از بارداری شناسایی کند شونت خانگی و...(خ )معتاد، موارد پرخطر .4

 وره قبل از بارداری راهنمایی کند.موارد پرخطر را در مشا .5

 اهمیت سالمت را در زندگی فردی، خانوادگی، و اجتماعی تشریح نماید. .6

 آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره دوران بارداری جلسه سوم: کلّیهدف 

 رفتاری جلسه سوم:  اهداف ویژه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ضرورت و اهمیت مشاوره دوران بارداری را بیان کند .1

 را توضیح دهد. زوجین برای بارداری و فرزندآوریاهمیت آمادگی  .2

 ایران و خارج از ایران را مقایسه کندبارداری در  و حینآزمایشات قبل  .3

های خاص( را بداند و  پرخطر )سنین باال و پایین و بیماریافراد  دوران باردارینکات مهم در مشاوره  .4

 .در صورت نیاز به ارجاع مرجع مناسب را شناسایی و معرفی کند

 بارداری شناسایی کند.حین موارد پرخطر )معتاد، خشونت خانگی و...( را در مشاوره  .5

 پس از زایماندانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره زایمان، و آشنایی  جلسه چهارم: کلّیهدف 

 اهداف ویژه رفتاری جلسه چهارم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .ضرورت و اهمیت مشاوره زایمان، و دوران پس از زایمان را بیان کند .1

 اهمیت آمادگی زوجین برای زایمان، و دوران پس از زایمان را توضیح دهد. .2

 از ایران را مقایسه کند مراقبت های زایمان، و دوران پس از زایمان در ایران و خارج .3

نکات مهم در مشاوره دوران زایمان، و دوران پس از زایمان افراد پرخطر )دارای فشار خون، در خطر  .4

، و بیماری های خاص( را بداند و در صورت نیاز به ارجاع مرجع مناسب را DVTباالی ابتال به 

 شناسایی و معرفی کند.



ضرورت و اهمیت مشاوره در مراقبت از نوزاد شامل شیردهی، و تغذیه  آشنایی دانشجو با جلسه پنجم: کلّیهدف 

 تکمیلی

 اهداف ویژه رفتاری جلسه پنجم: 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 موارد کاربرد ماساژ نوزاد را شرح دهد. .1

 نحوه ماساژ نوزاد را شرح دهد. .2

 نحوه شیردهی صحیح را توضیح دهد. .3

 به مادر برای رفع آن ها را بیان نماید. مشکالت شایع حین شیردهی و نحوه کمک .4

 زمان مناسب شروع تغذیه تکمیلی شیرخوار را بیان نماید. .5

با ضرورت و اهمیت مشاوره در مراقبت از نوزاد شامل تغذیه تکمیلی، و آشنایی دانشجو  م:ششجلسه  کلّیهدف 

 تغذیه کودک

 م: اهداف ویژه رفتاری جلسه شش

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ادر به راهنمایی مادران در خصوص نحوه شروع تغذیه تکمیلی شیرخوار باشد.ق .1

قادر به راهنمایی مادران در خصوص نحوه پیشگیری، و تشخیص زودهنگام ایجاد حساسیت غذایی در  .2

 شیرخوار باشد.

 نحوه آماده کردن غذاهای تکمیلی شیرخوار را بیان نماید. .3

 تغذیه کودک از سفره خانواده باشد. قادر به راهنمایی مادران در خصوص نحوه .4

 ، و نظریه های رفتارگرایینظریه های رشدآشنایی دانشجو با  جلسه هفتم: کلّیهدف 

 م: هفتاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مفهوم رشد را تعریف نماید. .1

 مفهوم روانشناسی رشد را توضیح دهد. .2

 اصول حاکم بر رشد را توضیح دهد. .3

 اجتماعی اریکسون را توضیح دهد.-مراحل رشد در نظریه رشد روانی .4

 نظریه رشد پیازه را توضیح دهد. .5

 نظریه رشد کولبرگ را توضیح دهد. .6

 نظریه های رفتار گرایی را با ذکر مثال توضیح دهد .7

 روش ها و فنون تغییر رفتار و رفتار درماني برخاسته از نظریه شرطي سازي کنشگر را توضیح دهد. .8

 از مباحث تدریس شده و مروری بر مباحث ارایه شده آزمون میان ترم )کوئیز(برگزاری جلسه هشتم: 

 با ضرورت و اهمیت مشاوره در مورد رشد و تکامل کودک آشنایی دانشجو  م:نهجلسه  کلّیهدف 

 : نهماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کند.مفاهیم رشد، و تکامل را تعریف  .1

 ماهیت دلبستگی را شرح دهد. .2

 نظریه های دلبستگی را بداند.  .3

 رفتارهای حاکی از دلبستگی را بازشناسد. .4

 انواع سبک های دلبستگی را شرح دهد. .5



 اضطراب جدایی و ترس از غریبه ها را با یکدیگر مقایسه نماید. .6

 عاطفی کودک را توضیح دهد. -مراحل رشد روانی .7

 ا تشخیص دهد.هیجانات اولیه و ثانویه ر .8

 نظریه های رشد عاطفی را توضیح دهد. .9

 عوامل موثر درافزایش هوش هیجانی کودک را شرح دهد .10

 نظریه های رفتار گرایی را با ذکر مثال توضیح دهد .11

 

 دانشجو با تکامل روان شناختی نوجوانان، تغذیه، و بهداشت دوران بلوغ آشنایی م:دهجلسه  کلّیهدف 

 هم: داهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تکامل جسمی و روانشناختی دوران بلوغ را توضیح دهد. .1

 اصول اساسی تغذیه نوجوانان و بهداشت دوران بلوغ را بداند. .2

 تاثیر محیط اجتماعی بر رفتار بلوغ را توضیح دهد. .3

 نحوه مراقبت والدین از کودکان و نوجوان را با یکدیگر مقایسه نماید. .4

 شایع جسمی، روانی، عاطفی و  اجتماعی بلوغ پسران و دختران را بیان کند. مشکالت .5

 با ضرورت و اهمیت مشاوره در نوجوانانآشنایی دانشجو  ازدهم:یجلسه  کلّیهدف 

 ازدهم: یاهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 هدف از انجام مشاوره در نوجوانان را بیان نماید. .1

 ره در نوجوانان را توضیح دهد.اصول مشاو .2

 موارد کاربرد نظریه های رفتارگرایی را در ایجاد تغییر رفتار نوجوانان توضیح دهد. .3

چگونگی استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در رابطه با مسایل و مشکالت آموزشی، بهداشتی،  .4

 و درمانی نوجوانان توضیح دهد.

 با حفظ سالمت دوران سالمندییی دانشجو آشنا زدهم:دواجلسه  کلّیهدف 

 زدهم: دوااهداف ویژه رفتاری جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را توضیح دهد.در سالمندی الگوی جامع آموزش بهداشت  .1

 توضیح دهد. سالمت سالمندانرا در برنامه ریزی الگوی جامع آموزش بهداشت موارد کاربرد  .2

آموزش بهداشت را در رابطه با برنامه ریزی مسایل و مشکالت چگونگی استفاده از الگوی جامع  .3

 توضیح دهد.سالمندان آموزشی، بهداشتی، و درمانی 

 نحوه مراقبت از ابعاد مختلف سالمت سالمندان را توضیح دهد. .4

برگزاری آزمون از کلیه مباحث تدریس شده و کنفرانس های ارایه شده توسط  :)هفدم از کل درس( همسیزدجلسه 

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

 شده در کالس، ارایه کنفرانس توسط دانشجویان

 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور رسانه های کمک آموزشی :

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 عتسا تاریخ نمره مونزروش آ آزمون

 14-16 مهشتجلسه  2 کتبی کوئیز

 --- سیزدهمجلسه  14 کتبی آزمون پایان ترم

 --- --- 4 ارایه کنفرانس فعالیت دانشجو

 

 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 

 

 

 

 



 جدول زمانبندی درس
 جلسه آزمون پایان ترم+ یک  جلسه 12به مدت  10-12شنبه روز و ساعت جلسات تشکیل کالس: 

 مدرس: دکتر مرضیه کبودی
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 آموزشی
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آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از ازدواج، و اهمیت مشاوره قبل 
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 با ضرورت و اهمیت مشاوره قبل از بارداریآشنایی دانشجو  2

 مجازی آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره دوران بارداری 3

 آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره زایمان، و پس از زایمان 4
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5 

ل شیردهی، و آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره در مراقبت از نوزاد شام

 تغذیه تکمیلی
 مجازی

6 

آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره در مراقبت از نوزاد شامل تغذیه 

 تکمیلی، و تغذیه کودک
 مجازی

 آشنایی دانشجو با نظریه های رشد، و نظریه های رفتارگرایی 7
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 کوئیز 8

 (1آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره در مورد رشد و تکامل کودک ) 9

 آشنایی دانشجو با تکامل روان شناختی نوجوانان، تغذیه، و بهداشت دوران بلوغ 10

 آشنایی دانشجو با ضرورت و اهمیت مشاوره در نوجوانان 11

 ران سالمندیآشنایی دانشجو با حفظ سالمت دو 12

 کتبی آزمون پایان ترم 13
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