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فراگیران  :دانشجويان کارشناس پيوست رشت مامایی
مدرس  :اعضای هيات علم گروه آموزش (طبق برنام اعالم شده گروه آموزش در هر نيمسال)

(طبق برنام اعالم شده گروه آموزش در هر نيمسال)

اهداف کلی :
اصول ارتباط با مددجو
اشناي با فرايند مشاوره

فرايند آموزش بهداشت
کاربرد موارد فوق در بهداشت باروری

اهداف جزئی :
ارتباط  ،تعريف ،اهميت ،عناصر و عوامل موثر در آن ،اصول ارتباطات ،ارتباط موثر ،نقش وسايل ارتباط جمع  ،انواع ارتباطات( ارتباط کالم و غير کالم  ،ارتباط ميان فردی و مدل مهارت آن) ،نقش و اهميت
ارتباطات در ماماي  /اهداف ،فلسف  ،مبان و اصول آموزش بهداشت ،پوياي گروه
فرآيند آموزش بهداشت شامل برقراری ارتباط صحيح با مددجو ،جمع آوری اطالعات ،تشخيص نيازها و اولويتها ،انتخاب روش آموزش مناسب ،آموزش ممدجو و ارزشياب اثدر آمدوزش بدا تاکيدد بدر ارزشدياب
عملکرد مددجو و تغيير رفتار بهداشت
تهي يک برنام آموزش بهداشت براساس فرآيند جهت حل يک مشکل بهداشت مربوط ب زنان( اجرای برنام ب صورت فردی يا گروه ب صورت ايفای نقش در کالس يا در طول دوره کارآموزی در منزل يدا
مراکز بهداشت )
تهي يک برنام آموزش بهداشت برای خانواده ،مدرس يا جامع
تعريف مشاوره ،اصول و اهداف مشاوره ،فنون و مهارتهای مشاوره ،نقش ماما در مشاوره با مادر و کودک و خانواده ،توج ب حقوق مراجع و بيمار و مسائل شرع در مشاوره ،اصالح شايع و باورهای غلط
ارزشياب يک جلس مشاوره ،نقش ماما ب عنوا ن مشاور در مواردی نظير بلوغ ،قبل و بعد از ازدواج ،تنظيم خانواده ،پيش از بدارداری ،بدارداری و کالسدهای مربدوط بد آمدادگ زايمدان ،زايمدان ،پدا از زايمدان و
شيرده  ،پائسگ و سالمندی
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فهرست منابع درس:


درسنام پزشک پيشگيری اجتماع  ،پارک ،جان ادرت .انتشارات ايليا .آخرين چاپ



روشها و فنون مشاوره ،شفيع آبادی ,عبداهلل .انتشارات شاوک.آخرين چاپ

وظایف و تکالیف فراگیران :



حضور ب موقع و منظم در کالس و رعايت مقررات آموزش
درصورت غيبت مطابق آيين نام آموزش

اقدام خواهد شد .حضور دانشجو در کالس درس قبل از حضور استاد و عددم تدرک کدالس تدا پايدان وقدت آن ردروری اسدت و در غيراينصدورت غيبدت

محسوب ميشود.


شرکت در بحث های علم و پرسش و پاسخ



ارائ تکاليف محول شامل  :مشارکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروه و کوئيز



جمع آوری و ارائ مطلب ب صورت ايفای نقش در زمين موروعات مربوط ب درس ک توسط مدرس تعيين  %م شود

سهم نمره

نحوه ارزشیابی
حضور به موقع و منظم در کالس و رعایت مقررات آموزشی

نمره نهایی
1

حداکثر  6نمره

شرکت در بحث های علمی و پرسش و پاسخ بالینی

1

انجام تکالیف

2

کوئیز  ،میان ترم

حداقل  14نمره

امتحان عملی

2
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جدول زمانبندی برنامه ارائه درس
شماره جلسه

فهرست مطالب

هدف اختصاصی در هر جلسه

روش تدریس
تکنولوژی آموزشی مورد نیاز

ارتباط را تعريف نمايد.
اهميت ارتباط را توريح دهد

جلس اول

آشناي با نحوه برقراری ارتباط

عناصر مهم فرايند ارتباط را فهرست کند.

پاسخ و پرسش سخنران ،

عوامل موثر بر ارتباط را بيان کند

,وايت بورد ،ويدئوپروژکتور

انواع ارتباط را از جنب های مختلف تقسيم بندی نمايد.
خطاهای رايج در ارتباط بين فردی در يک ارتباط بهداشت را با ذکر نمون ای از هر يک فهرست نمايد
نقش رسان ها را در ارتباطات بيان نمايد
انواع کارکردهای زبان را با ذکر نمون ای برای هر يک توريح دهد.
مهم ترين ويژگ های ارتباط غيرکالم را معرف نمايد.

جلس دوم

آشناي با نحوه برقراری ارتباط

جلس سوم

اشناي با اموزش بهداشت

نکات قابل توج در مهارت گوش کردن را بر شمارد.

پاسخ و پرسش سخنران ،

فرض های بنيادی ارتباط انسان و کاربرد آن در ارتباط بهداشت را توريح دهد

,وايت بورد ،ويدئوپروژکتور

موانع ارتباط موجود در جريان يک ارتباط بهداشت راتشريح کند
نقش و اهميت ارتباط را در بهداشت باروری راتشريح کند
اهداف و فلسف آموزش بهداشت را راتشريح کند.
مبان و اصول آموزش بهداشت را نام ببرد.
انواع روشهای آموزش بهداشت را تشريح کند.
تعريف پوياي گروه با مثال در بهداشت باروری را بيان کند.
فرايند آموزش بهداشت را بيان کند.
اولويت بندی نيازها ی مددجو را تشريح کند.
روش مناسب آموزش ب مددجو برای تغيير رفتار بهداشت را توريح دهد
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پاسخ و پرسش سخنران ،
,وايت بورد ،ويدئوپروژکتور

جدول زمانبندی برنامه ارائه درس
شماره جلسه

فهرست مطالب

جلس چهارم

تهي يک برنام آموزش بهداشت

هدف اختصاصی در هر جلسه

روش تدریس
تکنولوژی آموزشی مورد نیاز

يک برنام آموزش بهداشت براساس فرايندجهت برطرف کردن يک مشکل بهداشت کند.

پاسخ و پرسش سخنران ،

-يک برنام آموزش برای خانواده،مدرس و يا جامع را طراح و در کالس اجرا نمايد

,وايت بورد ،ويدئوپروژکتور

اصول ارزشياب برنام آموزش را توريح دهيد.
مشاوره را تعريف کند.

جلس پنجم

آشناي با اصول مشاوره

اصول واهداف مشاوره را توريح دهد
فنون و مهارتهای مشاوره را را توريح دهد

پاسخ و پرسش سخنران ،
,وايت بورد ،ويدئوپروژکتور

مشاوره و انواع آن را در خدمات مادر و کودک بيان کند.

جلس ششم

آشناي با مشاوره

نقش ماما بعنوان مشاور را بيان کند.

پاسخ و پرسش سخنران ،

چگونگ اصالح باورهای غلط در مشاوره را بيان کند

,وايت بورد ،ويدئوپروژکتور

ارزشياب يک مشاوره ب صورت ايفای نقش

جلس هفتم

ارزشياب يک مشاوره

مشاوره ب صورت ايفای نقش توسط دانشجويان

جلس هشتم

ارزشياب يک مشاوره

مشاوره ب صورت ايفای نقش توسط دانشجويان
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