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 آموزش و ارتقاء سالمت  گروه آموزشی: بهداشت                                   دانشکده: 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت ارشد كارشناسي تحصیلی: یرشتهو قطع م

 

       2 تعداد واحد:   آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت اصول و فنون مشاوره در  نام درس:

 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت :يا همزمان یش نیازپ         عمليواحد  1 -نظریواحد  1د: نوع واح

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:                 11-12 :ساعت  شنبهچهار :روز   زمان برگزاری كالس:

 دكتر طاهره دهداری  مسئول درس:         نفر 6  تعداد دانشجويان:

 یردكتر طاهره دهدا :مدرس

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ارائهه دهدمت بهه عنهوان ره  فهرد مرمها در مباحه  آمهوزش          متخصص آموزش بهداشت و ارتقای سالمت برای    

ارائه دهدمت در نقه     رکي از ارن مهارت ها،های ورژه است. نيازمند داشتن طيفي از مهارت ها و تخصص  بهداشت،

مرما، نق  ر  مشاور را برای افراد متقاضي ددمت ارفا كند و در همهين  بارد به عنوان ر  فرد  است. اور  مشاور 

در مرران شهبکه سهازی هها و تسههيل      تسهيل گریداشته باشد و مهارت  اطالعفنون مشاوره  ازراستا او مي بارست 

 تالش های مشاركتي را كسب كرده باشد.

 هدف كلی:  

 مشاوره و كاربست آن در فعاليت های ارتقاء سالمت  روش ها و فنون  مباني،اصول، آشناري دانشجوران با 

 

 اهداف بینابینی:

 و كليات اصول و فنون مشاورهاهميت آشناري دانشجوران با  -

 رورکردها و تئوری های مشاورهآشناري دانشجوران با  -

 شيوه مصاحبه مراما محور و مراحل آنآشناري دانشجوران با  -

 طي مصاحبهشرارط محيدانشجوران با آشناري  -

 ورژگي های مشاوره كنندهآشناري دانشجوران با  -

 اهميت دودآگاهي در مشاورهآشناري دانشجوران با   -

 مهارت ها و مراحل محوری امرای مشاوره موفقآشناري دانشجوران با  -

 شروع مصاحبه و مدرررت مصاحبه یمهارت هاآشناري دانشجوران با  -

 هداری روابط مناسب با مراماحفظ و نگآشناري دانشجوران با  -

 تکني  های شروع، ادامه و انجام ملسه مشاورهآشناري دانشجوران با  -

 سوال كردن و بازدورد دادن مهارت های گوش دادن،آشناري دانشجوران با  -

 مهارت های دالصه كردن و اتمام مشاوره آشناري دانشجوران با -

 فردیتکني  های مشاوره  آشناري دانشجوران با -

 آشناري دانشجوران با تکني  های مشاوره گروهي -

 كودكانآشناري دانشجوران با اصول و فنون مشاوره در گروه های ممعيتي مانند سالمندان، نوموانان و موانان و  - 

 آشناري دانشجوران با اصول و فنون مشاوره در شرارط داص -
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 مشاوره آشناري دانشجوران با موازرن ادالقي و قانوني در -

 مباح  تخصصي مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتآشناري دانشجوران با  -

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرس  و پاسخ   سخنراني برنامه ررزی شده   سخنراني

  (TBLرادگيری مبتني بر تيم) (PBLرادگيری مبتني بر حل مسئله)  بح  گروهي

 (8مجازی )برای ملسه  آموزش :)لطفاً نام ببريد( ساير موارد

 امرای ر  ملسه مشاوره به صورت ارفای نق  در كالس درس: كار عملی

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 . حضور به موقا در كالس1

 كالسي های پرس  و پاسخو  TBL، ها بح . شركت فعال در 2
 . انتخاب ر  موضوع و ارائه كنفرانس در كالس3

 

 شی:   وسايل كمک آموز

   پروژكتور اسالرد  خته و گچت  وارت برد

 ، كتابكامپيوتر، مزوه :لطفاً نام ببريد()  ساير موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 15 :آزمون پايان ترم  نمره درصد ------ :آزمون میان ترم

 نمره درصد 21 :شركت فعال در كالس     نمره درصد 31 كار عملی 

 ----------ببريد(  ناملطفاً ساير موارد )

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح       جور كردنی ایچندگزينه          پاسخ كوتاه     تشريحی

   :)لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

. درورد گلدارد. مفاهيم بنيادی و مباح  تخصصي در مشاوره: آموزش و كاربرد مهارت های درد در مشاوره فهردی.  1

 ، تهران: نشر كمال تربيت. 2421331چاپ ترممه سيمين حسينيان. 

 . 1338،  نشر: كتاب فکر نو. 35عبداهلل شفيا آبادی. روش ها و فنون مشاوره )مصاحبه باليني(. چاپ  .2

 آن مانرو، باب ماني، مان اسمال. مشاوره و مهارت های حل مساله. ترممه كمالي. چاپ آدر.. 3

ماری اتکينسون، گری هورن بي. ترممه دكتر اكبر رهنما، محمدرضا فرردی. بهداشت رواني در مدارس. نشر آريژ. . 4

 چاپ آدر



 م خـداوند جـان آفـرينبه نا

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

5. Robert Bor, Sheila Gill, Riva Miller, Amanda Evans. Counseling in: a handbook 

for practitioners and psychotherapy. Last edition. 

6.Philip Burnard, Jacampling. Counseling skills for health professionals. Springer. 

Last edition. 

7. Freshwater D. Counseling skills for nurses, midwives and health visitors. Open 

University Press. Last edition. 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر طاهره دهداری مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت اهميتآشناري دانشجوران با  1

دانشجوران با نق  متخصص آموزش بهداشت و ارتقهاء سهالمت در   آشناري  2

 های مختلفارائه مشاوره به گروه 

 دكتر طاهره دهداری

 دكتر طاهره دهداری اهميت و كليات اصول و فنون مشاورهآشناري دانشجوران با  3

 دكتر طاهره دهداری آشناري دانشجوران با رورکردها و تئوری های مشاوره 4

آشناري دانشجوران با شيوه مصهاحبه مرامها محهور و مراحهل آن، شهرارط       5

 های مشاوره كنندهمحيطي مصاحبه و ورژگي 

 دكتر طاهره دهداری

آشناري دانشجوران با مهارت ها و مراحل محهوری امهرای مشهاوره موفهق،      6

مهارت های شروع مصاحبه و مدرررت مصهاحبه، حفهظ و نگههداری روابهط     

و انجهام   مناسب با مراما و تکني  های شروع، ادامه و انجام ملسه مشاوره

 ارفای نق  توسط دانشجوران

 طاهره دهداریدكتر 

 دكتر طاهره دهداری اهميت دودآگاهي و اهميت آن در مشاورهآشناري دانشجوران با  7

  سوال كردن و بازدورد دادن آشناري دانشجوران با مهارت های گوش دادن، 8

 برگزار می شود( مجازی)اين جلسه به صورت 

 دكتر طاهره دهداری

 دكتر طاهره دهداری كردن و اتمام مشاورهآشناري دانشجوران با مهارت های دالصه  9

 دكتر طاهره دهداری آشناري دانشجوران با تکني  های مشاوره فردی 11

 دكتر طاهره دهداری آشناري دانشجوران با تکني  های مشاوره گروهي 11

آشناري دانشجوران با اصول و فنون مشاوره در گروه ههای ممعيتهي ماننهد     12

 انجام ارفای نق  توسط دانشجوران وسالمندان و نوموانان 

 دكتر طاهره دهداری

آشناري دانشجوران با اصول و فنون مشاوره در گروه ههای ممعيتهي ماننهد     13

 و انجام ارفای نق  توسط دانشجوران كودكانموانان و 

 دكتر طاهره دهداری

ماننهد ومهود    آشناري دانشجوران با اصول و فنون مشاوره در شرارط دهاص  14

 و انجام ارفای نق  توسط دانشجوران سوگ و ... بحران،ر  

 دكتر طاهره دهداری

 یدكتر طاهره دهدار آشناري دانشجوران با موازرن ادالقي و قانوني در مشاوره 15

 یدكتر طاهره دهدار ارائه كنفرانس های كالسي 16

 دكتر طاهره دهداری   ارائه كنفرانس های كالسي 17

 


