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 يبسمه تعال

 

 كد مدرك و شماره بازنگري: 

EO-WI-002/00 
 4از  1صفحه 

 (Syllabus)طرح دوره نظري 

 1311-1316 تحصيلي اول نيمسال

 31دوره  مامایيكارشناسي 

 

 توسعه آموزش  دفتر

 

 

 1314ماه  بهمنتدوین و بازنگري: 

 1311ماه  شهریورتاریخ بازنگري: 

 (3بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري )بهداشت ارتباطات، آموزش  عنوان دوره:

 بهداشت باروري و بارداري و زایمانگروه آموزشي: 

 مامایي كارشناسيمقطع تحصيلي: 

(، روانشناسي عمومي، روانشناسي زن و خانواده، بارداري و زایمان طبيعي 1اصول حدمات بهداشت جامعه )بهداشت  پيش نياز:

 ذیه مادر و كودكبيماریهاي كودكان، اصول تغ (، نوزادان،1)

 واحد نظري 1تعداد واحد: 

 11تا  11شنبه ها، ساعت  یکزمان برگزاري كالس: 

 114اتاق  ،1، ساختمان شماره 11-11 ساعت شنبه هادو د دوره:زمان و مكان مشاوره با استا

 61114114تلفن: 

 r_masoumi@sina.tums.ac.irآدرس ایميل: 

 11كالس  محل كالس:

 دكتر معصومياستاد: 

 
 شرح درس

در طول این درس دانشجویان با اصول ارتباطات، آموزش بهداشت و مشاوره آشنا شده و چگونگي كاربرد آنهاد را در بهداشت 

 باروري و مادر و كودك مي آموزند. 

 

 اجزاي برنامه دوره

رود تا با بهره بردن از محتواي ارایه شده در كالس در . از دانشجو انتظار مي ارائه مي گرددنظري  به صورتاین درس 

 كالسي و مطابق الگوي تعيين شده مطالب را دنبال نمایند. جستجوهاي خارج از

 

 هدف كلي

 اصول ارتباط با مددجو -

 فرآیند آموزش بهداشت -

 آشنایي با فرآینده مشاوره -

 كاربرد موارد فوق در بهداشت باروري و مادر و كودك  -

 

 اهداف جزیي

 :موارد زیر را با تبيين نقش ماما فرا گيرد انتظار مي روددانشجو از در پایان این درس 
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عوامل موثر در آن، اصول ارتباطات، ارتباط موثر، نقش وسایل ارتباط جمعي، انواع  ارتباط، تعریف، اهميت، عناصر و -

 ارتباطات )ارتباط كالمي و غير كالمي، ارتباطات ميان فردي و مدل مهارتي آن(، نقش و اهميت ارتباطات در مامایي

 اهداف، فلسفه، مباني و اصول آموزش بهداشت، پویایي گروه -

وري اطالعات، تشخيص نيازها و اولویتها، آ عل برقرار ارتباط صحيح با مددجو، جمفرآیند آموزش بهداشت شام -

موزش مناسب، آموزش مددجو و ارزشيابي اثر آموزش با تاكيد بر ارزشيابي عملكرد مددجو و تغيير آانتخاب روش 

 رفتار بهداشتي

وط به زنان )اجراي برنامه به تهيه یک برنامه آموزش بهداشت بر اساس فرآیند جهت حل یک مشكل بهداشتي مرب -

 صورت فردي یا گروهي به صورت ایفاي نقش در كالس یا در طول دوره كارآموزي، در منزل با مراكز بهداشتي(

 تهيه یک برنامه آموزش بهداشت براي خانواده، مدرسه یا جامعه -

ره با مادر و كودك و خانواده، ن و مهارتهاي مشاوره، نقش ماما در مشاووتعریف مشاوره، اصول و اهداف مشاوره، فن -

 توجه به مراجع و بيمار و مسائل شرعي در مشاوره، اصالح شایعه و باورهاي غلط 

ارزشيابي یک جلسه مشاوره، نقش ماما به عنوان مشاور در مواردي نظير بلوغ، قبل و بعد از ازدواج، تنظيم خانواده،  -

ي زایمان، زایمان، پس از زایمان و شيردهي، یائسگي و پيش از بارداري، بارداري و كالسهاي مربوط به آمادگ

 سالمندي 

 
 وسایل كمک آموزشي

 ، ویدئو پروژكتورو ماژیک، اسالیدوایت برد 

 

 وظایف فراگير

 از دانشجویان انتظار مي رود:

 با آمادگي قبلي طبق طرح درس در كالس حضور داشته باشند. -

 گفتگو در ارتباط با مباحث كالس داشته باشند. در مباحث كالس شركت فعال به صورت بحث گروهي و -

 ه غني شدن مطالب كالس كمک كنند. با ارائه تازه هاي بهداشتي و آخرین شواهد موجود ب -

 تكاليف خود را به موقع ارائه دهند.  -

 
 یادگيري-روشهاي آموزش

 و ارائه پروژه كالسي ، پرسش و پاسخسخنراني، بحث گروهي

 

 ن ترمپایا امتحان

 برگزار خواهد شد.بر اساس جدول زمان بندي امتحانات آموزش دانشكده و امتحان كتبي از مباحث ارایه شده در كالس 

 
 شيوه ارزشيابي واحد نظري

 روش نمره

 در كالسفعال منظم و حضور  1

 پروژه كالسيارائه  3

 ان پایان ترمحامت 16

 

 1غيبت  1ير در نمره پایاني. غيبت مجاز و بي تاث 1ر كالس درس: دانشجو دول دوره در مورد برخورد با غيبت ئسياست مس ٭

 غيبت حذف واحد مذكور و یا نمره صفر در نمره پایاني 3نمره كسر از نمره پایاني و 
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 منابع

سماط.  تشاراتناحسين شجاعي تهراني.  هترجم. و همكاران رتوپارك، جان ا .درسنامه پزشكي پيشگيري اجتماعي -1

1311. 

 .1336آموزش بهداشت و ارتباطات. معصومه هاشميان. انتشارات اندیشه رفيع.  -1

موزش بهداشت و ارتقاي سالمت. محسن صفاري و همكاران. انتشارت سبحان. اخرین آنظریه ها، مدلها و روشهاي  -3

 .1333 چاپ.

تي بانو بيضایي. انتشارات اصول برنامه ریزي بهداشتي. آندرو گرین. ترجمه فربد عبادي فرد آذر، اعظم مقتدري، گي -4

 .1311 غاشيه.

هال، جنيفر. ترجمه مریم نعمت اهلل زاده، راضيه معصومي، مينور لميعيان. انتشارات مشق شب. معنویت در مامایي.  -1

1313. 

 .1311چپر.  انتشاراتعبداهلل. شفيع آبادي،  .روشها و فنون مشاوره -6

 . 1331انتشارات سمت. مباني مشاوره و راهنمایي. مولفان: رابرت ل گيبسون، ماریان چ ميشل. مترجم: فریده همتي.  -1

 دكترفریده حميدي، فهيمه لرستاني، دكتر شكوفه رادفر،: راهنماي كاربردي مهارت هاي زندگي براي جوانان. مؤلفين -3

 .1331علوم پزشكي جانبازان. جعفر ميرزایي. پژوهشكده مهندسي و  بهمن ابراهيمي،

 . 1313انتشارات مشق شب. اجتماعي(. كاني دیكن. ترجمه حسن خسروي. -ارتباطات )فردي -1

 انتشاراتآلن و باربارا پيز. ترجمه مریم شفقي. زبان بدن. راهنماي جامع خواندن افكار دیگران از روي حركات بدن.  -11

 .1311خالق. 

 

 جدول زمان بندي برنامه

 موضوع استادنام  هفته

 دكتر معصومي 1
، اهميت ارتباط، اصول ارتباط، ارتباط تعریف منابع آموزشي،مقررات درس و  و ارائه طرح درس

 ، نقش و اهميت ارتباط در مامایيپارازیت هاي ارتباطي، انواع ارتباط، اجزاي فرآیند ارتباط

 دكتر معصومي 1
، نقش و اهميت ارتباط و ارتباط موثر در اصول و مباني ارتباط موثر و آشنایي با زبان بدن

 مامایي

 ، معرفي انواع مدلهاي مشاورهن و مهارتهاي مشاورهتعریف مشاوره، اصول، اهداف، فنو يمعصوم دكتر 3

 يمعصوم دكتر 4
انواع مدلهاي مشاوره، نقش ماما در مشاوره با مادر و كودك و خانواده، توجه به مراجع و بيمار 

 مشاوره، اصالح شایعه و باورهاي غلطو مسائل شرعي در 

 اهداف، فلسفه، مباني، اصول و انواع روش هاي آموزش بهداشت يمعصوم دكتر 1

 يمعصوم دكتر 6

فرآیند آموزش بهداشت شامل برقرار ارتباط صحيح با مددجو، جمع آوري اطالعات، تشخيص 

ارزشيابي اثر آموزش با تاكيد نيازها و اولویتها، انتخاب روش آموزش مناسب، آموزش مددجو و 

 بر ارزشيابي عملكرد مددجو و تغيير رفتار بهداشتي

1 
-يمعصوم دكتر

 دانشجویان

تبيين، تهييه و اجراي یک سناریوي آموزش بهداشتي در زمينه نقش ماما به عنوان مشاور در 

 بهداشت مادر و كودكو  مامایي، بيماریهاي زنانمراقبتهاي 

3 
-يمعصوم دكتر

 دانشجویان

ه و اجراي یک سناریوي آموزش بهداشتي در زمينه نقش ماما به عنوان مشاور در تبيين، تهي

 گروههاي مختلف سني و جنسيجنسي سالمت 

 
 

 موفق باشيد

 


