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مشاوره و راهنمایی در مامایی و   عنوان درس:
 بهداشت باروری

 واحد عملی 5/0واحد نظری و  5/1تعداد واحد: 

 رشته و مقطع تحصيلي دانشجویان:
کارشناسی  1مشاوره در مامایی ترم 

 ارشد 

 عنوان دروس پيش نياز:
 ندارد

 محل برگزاري: 
دانشکده پرستاری و 

 کالس شماره -مامایی
10 

 دکترنام مسئول درس: 
منصوره جمشیدی منش و 

 دکتر بتول حسن پور

 

 

 :هدف کلي درس 

درمانی مراجعان نقش ماما در مشاوره و راهنمایی خانواده در زمینهه شناخت مفاهیم و اصول مشاوره و راهنمایی و تشخیص چگونگی کاربرد اصول و تکنیک های آن در رابطه با مسائل و مشکالت آموزشی، بهداشتی و  
 های آموزشی، بهداشتی و جنسی
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 : جدول طرح دوره 

 

شماره 

 جلسه
 محتواي آموزشي

 مدرس)مدرسان(

 دکتر منصوره جمشیدی منش تعریف مشاوره و راهنمایی 1

 دکتر منصوره جمشیدی منش فنون و روش های مختلف مشاوره مستقیم و غیر مستقیم  2

 دکتر منصوره جمشیدی منش پرونده تحصیلی، تشخیص مسائل و مشکالت دانشجویان و برقراری ارتباط  3

 دکتر منصوره جمشیدی منش تحصیلی، تشخیص مسائل و مشکالت دانشجویان و برقراری ارتباطپرونده  4

 دکتر منصوره جمشیدی منش مشاوره دربارداری 5

 دکتر منصوره جمشیدی منش مشاوره در مراقبت از نوزاد )شیردهی و تغذیه تکمیلی(  6
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  و نحوه ارزشيابي دانشجو در طول دوره: تكاليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آزمون/ تاریخ انجام  فعاليتشرح  ردیف

 تكليف

 نمره

 5/1  حضور در کالس درس و مشارکت در بحث های گروهی 1
 5/4  امتحان پایان ترم 2

 5/1  ارائه کارهای کالسی 3
 5/7  جمع 
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 جدول طرح درس:

                                                           
   باشد.گردش علمی، آزمایشی  ،پرسش و پاسخ ،حل مسئله ،کوچک، نمایشی بحث در گروههایتواند شامل: سخنرانی، یادگیری می -روش یاددهی 

شماره 

 جلسه

حيطه  اهداف ویژه رفتاري اهداف اختصاصي )رئوس مطالب(

)شناختي، 

عاطفي و 

روان 

 حرکتي(

روش 

 یاددهي

 یادگيري

مواد و وسایل 

 آموزشي

 .تعریف کندرا  مشاوره -1 تعریف مشاوره و راهنمایی 1

 را بیان کند. راهنمایی -2

 را توضیح دهد. اصول مشاوره -3

 شناختی -1

 شناختی-2

 سخنرانی

پرسهههههههش و 

پاسهه ، بحههث 

 گروهی

 وایت بورد،
 ماژیک، اسالید

مختلهههف مشهههاوره فنههون و روش ههههای  2
 مستقیم و غیر مستقیم

 اصول مشاوره را توضیح دهد. -1

 انواع مشاوره را نام برده و شرح دهد -2
 

 

 شناختی-1

 شناختی -2

 شناختی-3

 
 

 

 سخنرانی
پرسهههههههش و 
پاسهه ، بحههث 

 گروهی

 وایت بورد،
 ماژیک، اسالید
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پرونههده تحصههیلی، تشههخیص مسههائل و    3 
 مشکالت دانشجویان و برقراری ارتباط

 راهنمایى مشابه با آموزش و پرورش لگوىا

 الگوى راهنمایى به عنوان توزیع و سازگارى

 لگوى راهنمایى به عنوان یک جریان بالینىا

 الگوى راهنمایى به عنوان توزیع و سازگارى

 -سهههههخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

پرونههده تحصههیلی، تشههخیص مسههائل و  4
 برقراری ارتباطمشکالت دانشجویان و 

 الگوى راهنمایى به عنوان یک جریان بالینى
 گیرىالگوى راهنمایى به عنوان تصمیم

 

 -سهههههخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

مشاوره در مراقبهت از نهوزاد )شهیردهی و  5
 تغذیه تکمیلی(

 مکانیسم تولید شیر را شرح دهد.
 ببرد.داروهای موثر بر شیردهی را نام 

 انواع روش های شیردهی را توضیح دهد.
اصول بیمارستان های دوستدار مادر برای شروع شیر دههی را عنهوان 

 کند.
 اصول شروع تغذیه تکمیلی را توضیح دهد.

روش های مقوی و مغذی کرد وعده ههای غهذایی کهودا را توضهیح 
 دهد.

 -سهههههخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

 تعداد مراجعات مادر باردار را عنوان کند. مشاوره دوران بارداری 6
آزمایشات  و سونوگرافی های ههر مقطهع زمهانی و لهاوم انجهام آن را 

 عنوان نماید.
 توصیه های الزم به مادر باردار را بیان کند.

 -سهههههخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت
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 منابع درسي 

 اصول و روش های مشاوره راهنمایی و مشاوره سید مهدی حسینی بیرجندی آخرین چاپ 
 اصول و فنون مشاوره، دکتر شفیع آبادی آخرین چاپ 
  

 
 

 


