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 آموزش و ارتقاء سالمت  :گروه آموزشی بهداشت                                   :دانشکده 
  آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتارشد کارشناسی : تحصیلیيرشتهو قطع م
 

       2 :تعداد واحد   آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت اصول و فنون مشاوره در  :نام درس
 ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت : یا همزمانیش نیازپ         عملیواحد  1 -نظريواحد  1: دنوع واح

 دانشکده بهداشت :مکان برگزاري                 10-12 :ساعت  شنبهچهار :روز   :زمان برگزاري کالس
  دکتر طاهره دهداري :مسئول درس          نفر6  :تعداد دانشجویان

 يردکتر طاهره دهدا :مدرس
 )لطفا شرح دهید (:شرح دوره

ارائه خـدمت بـه عنـوان یـک فـرد مرجـع در مباحـث آمـوزش                متخصص آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت براي        
 ارائه خـدمت در نقـش   یکی از این مهارت ها،. هاي ویژه است نیازمند داشتن طیفی از مهارت ها و تخصص   بهداشت،

مرجع، نقش یک مشاور را براي افراد متقاضی خدمت ایفا کند و در همین      باید به عنوان یک فرد       او. استیک مشاور   
 در جریان شـبکه سـازي هـا و تسـهیل     تسهیل گري داشته باشد و مهارت اطالع فنون مشاوره ازراستا او می بایست     

 .تالش هاي مشارکتی را کسب کرده باشد
 : هدف کلی

 مشاوره و کاربست آن در فعالیت هاي ارتقاء سالمت  روش ها و فنون  مبانی، اصول، آشنایی دانشجویان با 
 

 :اهداف بینابینی
 و کلیات اصول و فنون مشاورهاهمیت  آشنایی دانشجویان با -
 رویکردها و تئوري هاي مشاوره آشنایی دانشجویان با -
 شیوه مصاحبه مراجع محور و مراحل آن آشنایی دانشجویان با -
 طی مصاحبهشرایط محیدانشجویان با  آشنایی -
 ویژگی هاي مشاوره کننده آشنایی دانشجویان با -
 اهمیت خودآگاهی در مشاوره  آشنایی دانشجویان با -
 مهارت ها و مراحل محوري اجراي مشاوره موفق آشنایی دانشجویان با -
  شروع مصاحبه و مدیریت مصاحبهيمهارت ها آشنایی دانشجویان با -
 هداري روابط مناسب با مراجعحفظ و نگ آشنایی دانشجویان با -
 تکنیک هاي شروع، ادامه و انجام جلسه مشاورهآشنایی دانشجویان با  -
  سوال کردن و بازخورد دادن مهارت هاي گوش دادن، آشنایی دانشجویان با -
 مهارت هاي خالصه کردن و اتمام مشاوره  آشنایی دانشجویان با-
 فرديتکنیک هاي مشاوره   آشنایی دانشجویان با-
  آشنایی دانشجویان با تکنیک هاي مشاوره گروهی-
 کودکان  آشنایی دانشجویان با اصول و فنون مشاوره در گروه هاي جمعیتی مانند سالمندان، نوجوانان و جوانان و - 
  آشنایی دانشجویان با اصول و فنون مشاوره در شرایط خاص-
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  مشاوره آشنایی دانشجویان با موازین اخالقی و قانونی در-
 مباحث تخصصی مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت آشنایی دانشجویان با -
 
 

 :هاي تدریسشیوه
 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 TBL( (یادگیري مبتنی بر تیم )PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی
 )8براي جلسه ( مجازي آموزش :)لطفاً نام ببرید (سایر موارد
 اجراي یک جلسه مشاوره به صورت ایفاي نقش در کالس درس: کار عملی

 
 )لطفا شرح دهید( :وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس. 1
  کالسیهاي پرسش و پاسخ و TBL، ها بحثشرکت فعال در . 2
 انتخاب یک موضوع و ارائه کنفرانس در کالس. 3
 

 :  شیوسایل کمک آموز
   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ، کتابکامپیوتر، جزوه :)لطفاً نام ببرید(  سایر موارد
 

 )از نمره کل (:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد ------ :آزمون میان ترم   نمرهدرصد 50 :آزمون پایان ترم    
 نمرهدرصد 30 کار عملی     نمرهدرصد 20 :شرکت فعال در کالس  

 ----------)  ببریدناملطفاً (سایر موارد 
 

 نوع آزمون
 غلط -صحیح     جور کردنی ايچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  :)لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
. آموزش و کاربرد مهارت هاي خرد در مشاوره فردي   : مفاهیم بنیادي و مباحث تخصصی در مشاوره      . دیوید گلدارد . 1

 . نشر کمال تربیت: ، تهران1397 ،24چاپ . ترجمه سیمین حسینیان
 . 1398. کتاب فکر نو: ،  نشر35چاپ ). مصاحبه بالینی(روش ها و فنون مشاوره .  عبداهللا شفیع آبادي.2
 .چاپ آخر. ترجمه کمالی. مشاوره و مهارت هاي حل مساله. آن مانرو، باب مانی، جان اسمال. ٣
. نشر آییژ. بهداشت روانی در مدارس. ترجمه دکتر اکبر رهنما، محمدرضا فریدي. ماري اتکینسون، گري هورن بی. ۴

 چاپ آخر
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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 کلیات  ارائهي درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه
 دکتر طاهره دهداري  مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتاهمیتآشنایی دانشجویان با  1
دانشجویان با نقش متخصص آموزش بهداشت و ارتقاء سـالمت در           آشنایی   2

 هاي مختلفارائه مشاوره به گروه 
 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري اهمیت و کلیات اصول و فنون مشاورهآشنایی دانشجویان با  3
 دکتر طاهره دهداري آشنایی دانشجویان با رویکردها و تئوري هاي مشاوره 4
آشنایی دانشجویان با شیوه مصاحبه مراجـع محـور و مراحـل آن، شـرایط               5

 هاي مشاوره کنندهمحیطی مصاحبه و ویژگی 
 دکتر طاهره دهداري

آشنایی دانشجویان با مهارت ها و مراحل محـوري اجـراي مشـاوره موفـق،            6
مهارت هاي شروع مصاحبه و مدیریت مصـاحبه، حفـظ و نگهـداري روابـط            

 و انجام   مناسب با مراجع و تکنیک هاي شروع، ادامه و انجام جلسه مشاوره           
 ایفاي نقش توسط دانشجویان

 طاهره دهداريدکتر 

 دکتر طاهره دهداري اهمیت خودآگاهی و اهمیت آن در مشاورهآشنایی دانشجویان با  7
   سوال کردن و بازخورد دادن آشنایی دانشجویان با مهارت هاي گوش دادن، 8

 ) برگزار می شودمجازياین جلسه به صورت (
 دکتر طاهره دهداري

 دکتر طاهره دهداري کردن و اتمام مشاورهآشنایی دانشجویان با مهارت هاي خالصه  9
 دکتر طاهره دهداري آشنایی دانشجویان با تکنیک هاي مشاوره فردي 10
 دکتر طاهره دهداري آشنایی دانشجویان با تکنیک هاي مشاوره گروهی 11
آشنایی دانشجویان با اصول و فنون مشاوره در گروه هـاي جمعیتـی ماننـد      12

  انجام ایفاي نقش توسط دانشجویانوسالمندان و نوجوانان 
 دکتر طاهره دهداري

آشنایی دانشجویان با اصول و فنون مشاوره در گروه هـاي جمعیتـی ماننـد      13
  و انجام ایفاي نقش توسط دانشجویانکودکان جوانان و 

 دکتر طاهره دهداري

 ماننـد وجـود   آشنایی دانشجویان با اصول و فنون مشاوره در شرایط خـاص   14
  و انجام ایفاي نقش توسط دانشجویان... سوگ و  بحران،یک 

 دکتر طاهره دهداري

 يدکتر طاهره دهدار آشنایی دانشجویان با موازین اخالقی و قانونی در مشاوره 15
 يدکتر طاهره دهدار ارائه کنفرانس هاي کالسی 16
 دکتر طاهره دهداري  ارائه کنفرانس هاي کالسی 17
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