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 توصیف کلی درس 

 در این درس دانشجویان با اصول پایه مهارت های ارتباطی، مشاوره و راهنمایی آشنا می شوند.



 

 

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 شناخت مفاهیم و اصول مهارت های ارتباطي در سطح فردی، بین فردی، و گروهي )در ارتباط با اعضای تیم بهداشتي(.1

 با نقش مهارت های ارتباطي در ارائه خدمات مشاوره و راهنمایي   .آشنایي2

 

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر -

 مهارت های ارتباطي را تعریف نماید. -

 دهیداهمیت اصول مهارت هاي ارتباطي را در یك پاراگراف توضیح  -

 را با ذكر مثال توضیح دهید رتباطیاهمیت آموختني بودن مهارت هاي ا -

 انواع مهارت های فردی، بین فردی، اجتماعي و سازماني را با یکدیگر مقایسه کند. -

 مهارت خودآگاهي را تعریف و در مورد اهمیت آن بحث نماید. -

 اچزاء و مولفه های خودآگاهي را تعریف نماید -

 ارزش و نگرش را با هم مقایسه کند.مفاهیم ادراک،  -

 ارتباطات کلامي و غیر کلامي را با یکدیگر مقایسه نماید. -

 موانع و عوامل تسهي کننده ارتباط را بیان نماید. -

 اجزاء یک مصاحبه موثر را نام برده و و ویژگي های هر مولفه را شرح دهد. -

 ارتباط سازماني را تعریف و اهمیت آن را بیان نماید. -

 ارتباط سازماني را ذکر نماید. اصول -

 انواع روش های مشاوره و کاربرد هر یک را بیان نماید. -

 مشاوره مستقیم  را تعریف و اصول و اهداف آن را بیان نماید -

 مشاوره غیر مستقیم  را تعریف و اصول و اهداف آن را بیان نماید -

 مشاوره فردی و گروهي را با یکدیگر مقایسه کند -

 برای کنترل مشاوره گروهي را شرح دهد.مهارت های لازم  -

 گروه های خودیاری را تعریف و ویژگي های این روش مشاوره را شرح دهد. -

 اشول مشاوره با سالمندان را بیان کند. -

 اصول راهنمایي و مشاوره با زنان را بیان نماید. -

 نقش ماما در ارائه مشاوره و آموزش به مادر و خانواده را بیان نماید. -



 

 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                                                                     حضوری4ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميهای زیرمجموعه رویکردهای ترکیبي از روش

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 1مهارت های ارتباطی س درارائه تقویم جدول 

 8-11روز و ساعت کلاس: چهارشنبه ها ساعت 

 نام مدرس/ مدرسان تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی عنوان مبحث جلسه

                                                           
1. Educational Approach 
2 . Virtual Approach 
3 . Blended Approach 



 

 

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

معارفه و تعیین اهداف درس و ارائه جلسه  1

و  فیآن به دانشجویان، آشنایی با تعر

 یارتباط یمهارت ها ضرورت

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 

 دکتر امیني 2/7/1341

 یارتباط یانواع مهارت ها  2

 

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 
 امیني دکتر 14/7/1341

 )ادامه( یارتباط یانواع مهارت ها 3

 

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 امیني دکتر 24/7/1341

ر د یمهارت ارتباط کی ینقص ها ییشناسا 4

 ویسنار کی

 

 یادگیری مبتني، سخنراني تعاملي

 بر سناریو

 امیني دکتر 27/7/1341

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي (یلامركغی– ی)كلام یفرد نیارتباط بنواع ا 5

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 امیني دکتر 3/8/1341

 ارتباط یكننده ها لیموانع و تسه 6

 

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 امیني دکتر 11/8/1341

 دنیموثر)شن یگفتگو یبرقرار مهارت 7

 مهارت( ر،بازتابیفعال،تفس

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 امیني دکتر 18/8/1341

 ومشاوره  یيراهنما فیتعر 8

 ضرورت(و  اتیکل)

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 امیني دکتر 21/8/1341

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي و مشاوره یيراهنما ، اصول و اهدافانواع 9

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 2/9/1341

 شفیعي میثم آقای

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي مشاوره یهایژگیو 14

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 9/9/1341

 شفیعي میثم آقای

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي رهآغاز جلسه مشاو فنون 11

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 12/9/1341

 شفیعي میثم آقای

12  

 مشاوره فنونادامه 

رسش و پاسخ، )پ سخنراني تعاملي

 و ...( کوئیز، بحث گروهي 

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 21/9/1341

 شفیعي میثم آقای

با  يفرض یوهایسنار یمشاوره بر رو 14

 نوجوانان دختران موضوع  

 ، یادگیری مبتني سخنراني تعاملي

 بر سناریو

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 2/14/1341

 شفیعي میثم آقای

با  يفرض یوهایسنار یادامه مشاوره بر رو 13

 سالمندان  زنان موضوع 

 ، یادگیری مبتني سخنراني تعاملي

 بر سناریو

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 9/14/1341

 شفیعي میثم آقای



 

 

کسب  یمهارت ها نیو تمر یجمع بند 11

 یيشده  به عنوان ماما در مشاوره و راهنما

 انمادر

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 12/14/1341 بحث در گروه کوچک، بازی نقش

 شفیعي میثم آقای

کسب  یمهارت ها نیو تمر یجمع بند 12

 یيشده  به عنوان ماما در مشاوره و راهنما

 خانواده

 -نژاد زرگری غزاله دکتر 21/14/1341 بحث در گروه کوچک، بازی نقش

 شفیعي میثم آقای

 مدرسین 8/11/1341 کتبي آزمون پایان ترم 17

 

 

 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلانظیر حضور منظم در ک 

 مقرر انجام تکالیف در موعد 

  مطالعه منابع معرفي شده 

  لاسيک بحث هایمشارکت فعال در 

 

 

 :روش ارزیابي دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

-  

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 درصد نمره تکلیف

 %44 انجام تکالیف

 %24 فعال در كلاسشركت 

 %24 آزمون های کلاسي

 %44 آزمون پایان ترم

 

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

 

 
 

  :منابع

 یترجمه شاهمحمد یارتباط یبهبود مهارتها .1

 یرضا سهراب دی( ترجمه حمیمردم ی)مهارتهایروابط انسان یشنا روان .2

 این یقربان ماین یارتباط یها و مهارتها سبک .3

 فیاکبر س یو فنون مشاوره عل اصول .4

 و همکاران یجواد خلعتبر ییمشاوره و راهنما یدر مبان یمباحث اساس .5

 پایان نامه ها و سایتهای معتبر –. مقالات اینترنتی .6

 

 


