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 سمه تعالیاب 

 

 دانشکده بهداشت

 (Course Plan) دورهفرم طرح 

 مشخصات درس

                                                 کد درس:                    اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاءسالمت :درس کامل عنوان 

                                 عملي- نظری :واحدنوع                                                                             یاختصاصي اجبار نوع درس:

               11: تعداد ساعت تدریس                                                            واحد عملي 1واحد نظری،  1 تعداد واحد: 

 ساعته 3جلسه  11 توزیع کالس ها:                                         ( در آموزش بهداشت و ارتقاءسالمت)ارتباط  دارد نیاز:پیش 

 

 مشخصات فراگیران

                                                ارشد کارشناسي :تحصیلی مقطع                                                            آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت  :رشته تحصیلی

 

 مشخصات مدرس درس

 (Ph.D) دکترا  آخرین مدرک تحصیلی:                                                                       مینا ماهری :نام و نام خانوادگی

                     استادیار به دانشگاهی:رت                                                    و ارتقاء سالمت آموزش بهداشت رشته تحصیلی:

                                    33331433390 شماره تماس:                                                                        بهداشت عمومي  گروه آموزشی:

   kabehmahery@yahoo.comیل:  ایم

         يدانشکده بهداشت، گروه بهداشت عموم یه،اروم يدانشگاه علوم پزشک یسجاده سرو، پرد 66 یلومترک یه،اروم آدرس محل کار:

 

 درس:  شرحی از 

 دانشجویان با بکارگیری نظریه ها ،این در س به منظور آشنا نمودن دانشجویان با عرصه مشاوره طرح ریزی شده است . به نحوی که 

 راهبرد های مشاوره ای و رعایت مالحظات اخالقي و قانوني بتوانند نسبت به ارائه مشاروه موثر توانمند گردد.

 

 تدریس: منابع 

 مشاوره مهارت های حل مساله،آن مانرو، باب ماني، جان اسمال، ترجمه کمالي، تهران، آخرین چاپ-1
2. Robert Bor, Sheila Gill, Riva Miller, Amanda Evans. Counselling in: A Handbook for Practitioners and 

Psychotherapy.last edition 

3. Philip Burnard, Jocampling . Counselling Skills for Health Professionals. Springer, last edition 

4. Freshwater D. counseling skills for nurses, midwives and health visitors. Open University press. Last 

edition. 
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 سالمت ارتقاء های فعالیت در آن کاربست و مشاوره فنون و ها روش مباني، اصول، با شنایيآ هدف کلی درس:

 

 جلسه هفتگیبرنامه زمان بندی 

 رئوس مطالب

 ارزیابي اولیه یان انتظارات وبآشنایي با طرح درس و منابع تدریس، ، معارفه-

 اهمیت و کلیات اصول و فنون مشاوره-

1 

 9 (نظریه روانکاوی/شناختي، تئوری شناختي ) ها و تئوری های مشاورهرویکرد-

 3 (یکپارچه تئوری رفتاری، رویکرد انساني، درمان جامع و) ها و تئوری های مشاورهرویکرد-

 4 و مراحل آن و ارائه فنون مصاحبه متمرکز بر شخصآشنایي با نحوه مصاحبه مراجع محور -

 مشاوره محیطي شرایط-

 کننده مشاوره های یژگيو-

1 

  مهارت ها و مراحل محوری اجرای مشاوره موفق-

 هارت های شروع مشاوره و مدیریت مصاحبهم-            

         حفظ و نگهداری رابطه -            

6 

 : محوری اجرای مشاوره موفقمهارت ها و مراحل -

 تکنیک های شروع، ادامه و اتمام جلسه مشاوره-            

1 

 : مهارت ها و مراحل محوری اجرای مشاوره موفق-

 مهارت های گوش دادن ، مهارت های سوال کردن و بازخورد دادن -          

0 

 : مهارت ها و مراحل محوری اجرای مشاوره موفق-

 رهبری، تشویق، شکستن سکوت و سازماندهي در فرآیند مشاورهفن -         

3 

 : مهارت ها و مراحل محوری اجرای مشاوره موفق-

 علل ایجاد مقاومت وروش های مواجهه با مقاومت-         

 مهارت های خالصه کردن و اتمام مشاوره-          

13 

 : مهارت ها و مراحل محوری اجرای مشاوره موفق-     

 مدت بلند و مدت کوتاه ای مشاوره جلسات به دادن پایان نحوه-          

   اهمیت خودآگاهي در مشاوره-

11 

 19 اصول و فنون مشاوره در شرایط خاص-

 13 )ایمیل و مجازی تلفني، ، چهره به چهره( فردی مشاوره های تکنیک-

 14 گروهي مشاوره های تکنیک-

 11 ن(کودکا جوانان، و نوجوانان سالمندان، ) قبیل از جمعیتي های گروه در سالمت راهنمایي و مشاوره فنون و اصول-

 16 مشاوره در قانوني و اخالقي موازین-

 11 جمع بندی مطالب بیان شده، رفع اشکاالت مربوط به دانشجویان
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 کارعملی:

 اجرای مشاوره با روش ایفای نقش و ارزیابي فرایند در کالس درس-1

سالمند، نوجوان، )ها  جرا و مستند سازی و ارائه گزارش تحلیلي حد اقل سه جلسه مشاوره فردی مرتبط با نیاز ارتقاء سالمت در یکي از گروه-9

 و گزارش نتایج در کالس (کودک

 حداقل انجام یک مشاوره گروهي در رابطه با نیاز ارتقاء سالمت در گروه های جمعیتي و گزارش نتایج در کالس -3

 سخنراني، پرسش و پاسخ، بحث گروهي، بارش افکار، حل مسئله موزشی:آ های روش

 ، عکس، فیلم آموزشيدورپاورپوینت، وایت ب، ویدئو پروژکتور دیتا ،کامپیوترکتاب، جزوه، : یمواد و وسایل کمک آموزش

 مجازی از طریق سامانه نوید-به صورت حضوری در کالس درس مکان برگزاری:

ث بحگوش دادن به توضیحات مدرس،  :(عالیت هایي هستند که فراگیران در راه دستیابي به اهداف آموزشي، انجام مي دهند)فتجارب یادگیری 

آماده شدن انجام، ، ، خواندن مطالب آموزشيکنفرانس دادن یادداشت برداری در طول برگزاری جلسات آموزشي، در مورد موضوعات کالسي، کردن

 .یابيبرای ارزش

 :نهایی نحوه ارزشیابی

 نمره 13امتحان پایان ترم:                              3ارائه کالسي:                                نمره 1: کار عملي انجام

 تشریحي و چهارگزینه ای :ی میان ترم و پایان ترمنوع آزمون ها

 


