
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

: ارتباطات، آهْزش ّ هطاّرٍ در بِذاضت هادر ّ کْدک ّ بارّری ػٌْاى درش

 (2)بِذاضت

 

 ّادذ ًظری                1تؼذاد ّ ًْع ّادذ: 

 

 هاهاییکارضٌاسی پیْستَ 4ترم هخاطباى: داًطجْیاى 

 

 ( ، ًْزاداى،  بیواری ُای کْدکاى1بارداری ّ زایواى )درش پیص ًیاز: 

 

 (اّل ُفتَ 1) 16-11ضٌبَ ُا ساػت چِارزهاى ارئَ درش: 

 

 12-14زهاى هطاّرٍ: ضٌبَ ُا ساػت 

 

 هذرش: لیذا هٌتی

 

 هدف کلی درش: 

 آشنایی فراگیران با اصول ارتباط  با مددجو، فرآیند آموزش بهداشت، فرآیند مشاوره -1

اردی نظیر: مشاوره قبل و بعد از ازدواج، پیش از نقش ماما به عنوان مشاور در مو -2

 بارداری و...

تشخیص نیازها، اولویتها و برنامه ریزی بر اساس فرآیند آموزش بهداشت به منظور  -3

 آموزش به مادر، خانواده و جامعه

 اهداف کلی جلسبت )جهت هر جلسه یک هدف(

 و عوامل مؤثر در ارتباطات و ارتباط مؤثرآشنایی با عناصر  -1

 آشنایی با اصول ارتباطات و انواع ارتباطات -2

 آشنایی با اصول و مبانی آموزش بهداشت -3

 آشنایی با فرآیند آموزش بهداشت -4

 آشنایی با اصول ، اهداف و فنون مشاوره -5

 آشنایی با مهارتهای مشاوره -6

 آشنایی با تهیه برنامه آموزش بهداشت بر اساس فرآیند، جهت حل مشکالت بهداشتی -7

 شیابی جلسه مشاوره )قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، بلوغ و...(آشنایی با ارز -8



 

 اهداف ویژه رفتبری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسَ اّل:

 ُذف کلی: آضٌایی با ػٌاصر ّ ػْاهل هؤثر در ارتباطات ّ ارتباط هؤثر

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

 ارتباط را تعریف نماید. 1-1

 د ارتباطی را فهرست نماید.عناصر مهم فرآین 2-1

 انواع پارازیت های ارتباطی را با ذکر روش های کاهش آنها معرفی نماید.  3-1

 انواع ارتباط را از جنبه های مختلف تقسیم بندی نماید. 4-1

 انواع کارکردهای زبان را با ذکر مثال توضیح دهد. 5-1

 مهمترین ویژگی های ارتباط غیر کالمی را معرفی نماید. 6-1

های تاثیر بیشتر تعامل از طریق تعدیل وضعیت فیزیکی را فهرست مهمترین راه  7-1

 نماید.

 نکات قابل توجه در مهارت گوش کردن را برشمارد. 8-1

 ارتباط بهداشتی را با ذکر ویژگیهای آن توضیح دهد. 9-1

 جلسَ دّم:

 ُذف کلی: آضٌایی با اصْل ارتباطات ّ اًْاع ارتباطات

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

 فرض ُای بٌیادی ارتباط اًساًی ّ کاربرد آى را در ارتباط بِذاضتی بیاى ًوایذ.   1-2

هْاًغ ارتباطی قابل ضٌاسایی در جریاى یک ارتباط بِذاضتی را با رکر هثال فِرست    2-2

 ًوایذ.

خطاُای رایج در ارتباط بیي فردی در یک ارتباط بِذاضتی را با رکر هثال فِرست    3-2

 ًوایذ.

 هذل ُای درهاًی ارتباط بِذاضتی را با رکر خصْصیات آى هؼرفی ًوایذ.   4-2

 هذل اػتقاد بِذاضتی را با رکر خصْصیات آى بیاى ًوایذ.   5-2

 هذل تؼاهل ارتباط بِذاضتی را با رکر خصْصیات آى بیاى ًوایذ.   6-2

 خالصَ ای از هبذث ارتباط بِذاضتی را تْضیخ دُذ.   7-2



 جلسَ سْم: 

 : آضٌایی با اصْل ّ هباًی آهْزش بِذاضتکلی ُذف

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

 اًقالب اّل در بِذاضت ػوْهی را ضرح دُذ.   1-3

 اًقالب دّم در بِذاضت ػوْهی را ضرح دُذ.   2-3

 اُویت ًقص برًاهَ ُای آهْزش بِذاضت ّ ارتقای سالهت را در اًقالب دّم بیاى ًوایذ.   3-3
 آهْزش بِذاضت را تؼریف ًوایذ.   4-3

 ارتقای سالهت را تؼریف ًوایذ.   5-3

 داهٌَ فؼالیت ُای آهْزش بِذاضت را تْضیخ دُذ.   6-3

ًقص ًظریَ ُا ّ الگُْا در فؼالیت ُای آهْزش بِذاضت ّ ارتقای سالهت را تْضیخ    7-3

 دُذ.

 ًظریَ را تؼریف ًوایذ.   1-3

 الگْ را تؼریف ًوایذ.   9-3

 پرّسیذ را با رکر هثال تْضیخ دُذ. -الگْی برًاهَ ریسی پریسیذ  11-3

 

 جلسَ چِارم:

 ُذف کلی: آضٌایی با فرآیٌذ آهْزش بِذاضت

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

 الگْی جاهغ آهْزش بِذاضت را با رکر هرادل آى تْضیخ دُذ.   1-4

 بازاریابی اجتواػی را تْضیخ دُذ.   2-4

 سطْح تاثیر تغییر رفتار را ًام ببرد.   3-4

 هِوتریي ًظریَ ُا ّ الگُْای تغییر رفتار را ًام ببرد.   4-4

 الگْی باّر بِذاضتی را ضرح دُذ.   5-4

 الگْی هرادل تغییر را ضرح دُذ.   6-4

 ًظریَ یادگیری اجتواػی را ضرح دُذ.   7-4

 ًظریَ اضاػَ ی ًْآّری را تْضیخ دُذ.   1-4

 ًظریَ برًاهَ ریسی ضذٍ را تْضیخ دُذ.   9-4

 ًکات هِن در برًاهَ ریسی آهْزش بِذاضت ّ ارتقای سالهت را تْضیخ دُذ.  11-4

 

 جلسَ پٌجن:

 یبرگسار م یجلسه به صىرت مجبز نی)اُذف کلی: آضٌایی با اصْل، اُذاف ّ فٌْى هطاّرٍ

 گردد(

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

 را تؼریف ًوایذ. هطاّرٍ   1-5

 ّیژگی ُای اساسی هطاّرٍ را تؼریف ًوایذ.   2-5

 رّیکرد هطاّرٍ را تْضیخ دُذ.   3-5

 اُویت هطاّرٍ را تْضیخ دُذ.   4-5

 ّیژگیِای هطلْب هطاّرٍ را تْضیخ دُذ.   5-5

 اًْاع اُذاف هطاّرٍ را بیاى ًوایذ.   6-5

 اصْل هطاّرٍ اثربخص را فِرست ًوایذ.   7-5



 کاربرد اصْل هطاّرٍ اثربخص را تْضیخ دُذ.   1-5

 

 جلسَ ضطن:

)این جلسه به صىرت ُذف کلی: آضٌایی با هِارت ُای هطاّرٍ ّ ًقص هاها بَ ػٌْاى هطاّر

 مجبزی برگسار می گردد(

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

 ّظایف درفَ ای هطاّراى را بیاى ًوایذ.   1-6

 ًیاز برای هطاّراى در فرآیٌذ هطاّرٍ را دستَ بٌذی ّ تؼریف ًوایذ.هِارت ُای هْرد    2-6

 اًْاع هطاّرٍ را ًام ببرد.   3-6

 هرادل سازًذگی هطاّرٍ را تْضیخ دُذ.   4-6

 ُذایت جلسَ هطاّرٍ را ضرح دُذ.   5-6

 اختتام جلسَ هطاّرٍ را تْضیخ دُذ.    6-6

 خالصَ ای از هطاّرٍ سالهت را تْضیخ دُذ.  7-6

 

 جلسَ ُفتن:

ُذف کلی: آضٌایی با تِیَ برًاهَ آهْزش بِذاضت بر اساش فرآیٌذ، جِت دل یک هطکل 

 بِذاضتی هربْط بَ هادراى

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ: 

در گرٍّ ُای چٌذ ًفرٍ یک برًاهَ آهْزضی را بر اساش فرآیٌذ آهْزش بِذاضت    1-7

 طرادی ًوایذ ّ ارائَ دُذ.

 

 ُطتن:جلسَ 

 ُذف کلی: ارزضیابی جلسَ هطاّرٍ 

 

 اهداف ویژه

 در پایاى داًطجْ قادر باضذ:

در گرٍّ ُای چٌذ ًفرٍ ارزضیابی جلسات هطاّرٍ را اًجام دُذ ّ ًقاط قْت ّ ضؼف    1-1

 آى را بیاى ًوایذ.
 

  :منابع

انتشارات  -کتاب جامع بهداشت عمومی دکترحاتمی، دکتررضوی وهمکاران -1

  91ارجمند،چاپ 

 معصومه هاشمیان –"آموزش بهداشت و ارتباطات"  -2

 روش ها و فنون مشاوره، عبدهللا شفیع آبادی  -3

 جان ادرت -درسنامه پزشکی پیشگیری اجتماعی، پارک -4

 آموزش بهداشت، راما جاندران -5



 

 

 وسبیل کمک آمىزشی

 ّایت برد، اّرُذ، ّیذیْ پرّژکتْر
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  ه کل)بر حسب درصد(سهم از نمر روش       آزمون

دقیقه  15 هر جلسه %5 کتبی: تشریحی یزئکو
 اول

 -کتبی: تستی ترم آزمون میان 
 تشریحی

33% 11/12/95  

 -: تستی-کتبی آزمون پایان ترم
 تشریحی

تاریخ تعیین  63%
شده از طرف 

 آموزش

 

حضور فعال در 
 کالس

 5%   

 
 

 
 :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

 

 از دانشجویان محترم انتظار می رود:

 حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند. -1

 در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی شرکت نمایند. -2

 در هر جلسه آمادگی پاسخگویی به سواالت مباحث قبل را داشته باشند. -3

 از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند. -4

 تلفن همرا خود را در کالس درس خاموش نمایند. -5

 

 

 

 

 

 

 
 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرش:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئىل

 تبریخ تحىیل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 
 

  



 ارتباطات، آموزش و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری جدول زمانبندی درس
 روز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
02/11/95 

 

آشنایی با عناصر و عوامل مؤثر در 

 لیدا منتی ارتباطات و ارتباط مؤثر

0 
 

07/11/95 

آشنایی با اصول ارتباطات و انواع 

 ارتباطات

 

 لیدا منتی

3 
 

4/10/95 

 آشنایی با اصول و مبانی آموزش بهداشت

 

 لیدا منتی

4 
 

11/10/95 

 آشنایی با فرآیند آموزش بهداشت

 
 لیدا منتی

5 
 

18/10/95 

 آشنایی با اصول ، اهداف و فنون مشاوره

 یمجاز
 لیدا منتی

6 05/10/95 
 مجازی  -آشنایی با مهارتهای مشاوره

 
 لیدا منتی

7 
 

16/1/96 

آشنایی با تهیه برنامه آموزش بهداشت بر 

 اساس فرآیند، جهت حل مشکالت بهداشتی

 
 لیدا منتی

8 
 

03/1/96 

آشنایی با ارزشیابی جلسه مشاوره )قبل 

 از ازدواج، بعد از ازدواج، بلوغ و...(

 

 لیدا منتی

 
 


