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 نام آن که جان را فکرت آموختبه 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 دانشکده پرستاری و مامایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 :مقدمه

 

این درس به منظور آشنایی فراگیران با مفاهیم و اصول مشاوره و راهنمائی در ارتباط با مسائل اموزشی و بهداشتی درمانی  :مقدمه

گردد.ارائه می  

 هدف کلی درس: 

 آشنایی با شناخت مفاهیم و  اصول مشاوره و راهنمائی و  تشخیص چگونگی كاربرد و اصول و تكنیك هاي آن در مامائی

 

 

 :  مامایی و بهداشت باروریگروه آموزشی 

 Course Syllabus         شناسنامه درس

 518510 شماره درس:               راهنمایی و مشاوره در مامایی و بهداشت باروری   عنوان درس:
 واحد 2تعداد واحد:               واحد عملی( 5/0واحد نطری و  5/1) واحد 2 :نوع درس

       گرایش ها كلیه 3دانشجویان كارشناسی ارشد مامایی ترم فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 نفر 5تعداد دانشجویان:

 1401 - 1402  اول نیمسال  نیمسال تحصیلی:

                                              1مفاهیم بارداری پیش نیاز یا همزمان:  دروس

                                           چهارشنبه 8-10   زمان:
   دکتر کیان پور -سرکار خانم دادخواه -سرکار خانم دکتر برومندفر -جناب آقای دکتر نصیری  مدرسین:

 پوردکتر کیان  مسئول درس:

   37927620 -37927609 -37927532 تلفن تماس و ایمیل مسئول درس:

 kianpour@mail.mui.ac.ir آدرس اینترنتی: 
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 دانشجو پس از پایان درس قادر است: رفتاری:اهداف 

 مشاوره را تعریف نمایند. -1

 مادگی قبل از كالس (آاصول مشاوره را نام ببرند .) -2

 مادگی قبل از كالس (آهر یك از اصول مشاوره را تعریف كنند. ) -3

 اهداف راهنمائی و مشاوره را توضیح دهند.  -4

 روشهاي مختلف مشاوره را نام ببرند. -5

 هر یك از روشهاي مشاوره راشرح دهند.  -6

 اصول كلی رفتار انسانی را توضیح دهند.  -7

 مادگی قبل از كالس (آمشكالت مددجو را نام برده و شرح دهند. ) -8

 مادگی قبل از كالس (آانواع مشكالت روانی و اجتماعی را نام برده و شرح دهند . ) -9

 را توضیح دهند.  طریقه مشاوره در رابطه با مشكالت روانی و اجتماعی -11

 اصول برگزاري جلسات مشاوره فردي و گروهی را تعریف كند.  -11

 جلسات مشاوره فردي و گروهی را برگزارنمایند.  -12

 انواع ازمونهاي رفتاري را نام برده و شرح دهند .  -13

 انواع ازمونهاي رفتاري را انجام داده و تحلیل نمایند.   -14

 ا بكار برده و تحلیل نمایند. آازمونهاي رفتاري در راهنمائی و مشاوره ر -15

 دگی قبل از كالس (آمارفتار والدین و كودكان نیازمند مشاوره را شرح دهند. ) -16

 را نام ببرند.گیرندگان خدمات مامایی و بهداشت باروري هاي نیازمند مشاوره در  گروه -17

 اصول مشاوره در سیستم بهداشتی اموزشی را توضیح دهند.  -18

 نقش ماما را در سیستم بهداشتی اموزشی شرح دهند.  -19

 مادگی قبل از كالس (آعالئم و تغییرات روحی وجسمی دوران بلوغ را تعریف نمایند . ) -21

 در زمینه بلوغ راهنمائی و مشاوره ارائه نمایند.  -21

 مادگی قبل از كالس (آمفهوم ازدواج ، نقش و اهداف ان را تعریف كنند. ) -22

 ازدواج وپس از ان مشاوره ارائه نمایند. در دوران قبل از   -23

 مادگی قبل از كالس (آعوامل مختلف در لقاح و مراحل بارداري را شرح دهند. ) -24
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 را برگزار نمایند. به ویژه در زمان اپیدمی كرونا ویروس ن بارداري و زایمان اجلسه مشاوره قبل از لقاح ، دور  -25

 مادگی قبل از كالس (آبرده و شرح دهند. ) را ناممشاوره فرزند آوري سالم انواع روشهاي  -26

 را برگزار نمایند.جلسات مشاوره فرزند آوري سالم   -27

 مادگی قبل از كالس (آعوامل موثر در حاملگی ناخواسته را شرح دهند . ) -28

 جلسه مشاوره در حاملگی ناخواسته و مرگ جنین را برگزار نمایند.  -29

 مادگی قبل از كالس (آ)علل نازائی و راههاي درمان ان را شرح دهند. -31

 جلسه مشاوره در نازائی را برگزار نمایند.  -31

 .مادگی قبل از كالس (آعالئم پره منوپوز و منوپوز را و روشهاي درمان داروئی و غیر داروئی را شرح دهند ) -32

 جلسه مشاوره در یائسگی را برگزار نمایند. -33

 به رعایت اصول مشاوره اهمیت بدهند. -34

 اي را در مشاوره رعایت كنند.مسایل اخالقی و حرفه  -35

 

 تدریس: اداره درس و  شیوه

و ارائه كنفرانس  علمی توسط  ( سخنرانی) به همراه پرسش و پاسخ و همیاري گروهی ، و بحث گروهی حضوري نحوۀ تدریس به روش 

 دانشجو میباشد. 

 ابزار مورد نیاز تدریس:

ن درس توسط مدرس مدعو و یاسالید، فیلم ویدئویی استفاده خواهد شد. اجهت تدریس از وسایل كمك آموزشی مانند وایت برد، 

مادگی آدانشجویان موظفند با در مورد بخش عملی روش ایفاي نقش و ارایه سناریو نیز اجرا میشود. گردد.مدرسین گروه مامائی ارائه می

 ایشان لحاظ می گردد.  و مطالعه قبلی موضوعات در جلسه كالس شركت نمایند .این موضوع در ارزشیابی 

 

 :فراگیران انتظارات از و تکالیف

 در جلسات آنالینحضور فعال *

 ارائه تكالیف )ارائه كالسی، ارائه مقاله مرور سیستماتیك/ متاآنالیز، ارائه یك جاسه مشاوره( *

 ارزشیابی  شیوه
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 نمره عنوان ردیف

 نمره 2 درسدر جلسات حضور فعال  1

)ارائه كالسی، ارائه مقاله مرور ارائه تكالیف  2

 سیستماتیك/ متاآنالیز، ارائه یك جاسه مشاوره(

 نمره 4

 نمره 14 آزمون پایان ترم 3

 ----- شركت فعال در فضاهاي مشاركتی 4

 به ازای هر چهار جلسه حداقل یک فعالیت یادگیری گذاشته شود.*

 :سیاست ها و قوانین درس

 حضور و غیاب دانشجو در هر جلسه انجام خواهد شد. 

 .دانشجویان ملزم می باشند قبل از شروع جلسه درس در كالس حضور یابند

                      . ها طبق آیین نامه دانشگاه می باشدغیبت  نحوه برخورد با 

بند الف و ب مربوط به نحوه ارزشیابی دانشجو كسر خواهد به ازاء هر تاخیر و مجموع آن در اواسط دوره از مجموع نمره مربوط به 

 شد .

 

 ضروری یادگیری:محتواهای  منابع اصلی و

 

 .   1332احمدي ،احمد . مقدمه اي بر مشاوره و روان درمانی . انتشارات دانشگاه اصفهان .  -1

.1331عالقمند، احمد احمدي . انتشارات بعث .گیبسن ،رابرت لوئیس. مبانی مشاوره و راهنمائی . ترجمه باقر ثانی ،شیال -2  

.1331احسان پور ،سهیال. و همكاران . بهداشت و تنظیم خانواده .گروه مامائی .انتشارات كنكاش .-3  

1312كتاب جامع بهداشت عمومی. تالیف حسین حاتمی و دیگران. انتشارات ارجمند -4  

5-Mayles’ A textbook for Midwives .Marshall   &   Raynor . Churchill 

Livingstone .2018. 

6-Introduction to Maternity and Pediatric Nursing .Leifer. Elsevier. 2015. 

Unit  II:Chapter 2,3,4,5.  

http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1075166
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1075165
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7-Maternity and Women’s Health Care .Lowdermilk .Perry.Cashion.Alden. 

Elsevier . 11th Edition . 2016.Unit  III. Chapter 13,14,15  

          8- WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy           

experience.I.World Health Organization.ISBN 978 92 4 154991 2Subject headings 

are available from WHO institutional repository. © World Health Organization 2016. 

9- ESHRE Phycology and counseling.  GUIDELINES FOR COUNSELLING IN 

INFERTILITY. SPECIAL INTEREST GROUP ‘PSYCHOLOGY AND 

COUNSELLING. Contributors and affiliations Dr. Timothy C. APPLETON ,Mrs. 

Patricia BAETENS Psychologist, Mrs. Judith BARON , Prof. Dr. Johannes 

BITZER et al.  

10-Clinical Care Recommendations. Chapter 1: Menopause. Chapter 2: Midlife 

Body Changes. Chapter 3: Clinical Issues. Chapter 4: Disease Risk. Chapter 5: 

Clinical Evaluation and Counseling. Chapter 6: Complementary and Alternative 

Medicine 

11-Chapter 7: Nonprescription Options. Chapter 8: Prescription Therapies.  

https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-

8-prescription-therapies 

12- https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-

pregnancy-issues 

 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

https://www.uptodate.com 

 

 

 

 

  113115 شماره درس:    راهنمایی و مشاوره در مامایی و بهداشت باروري    عنوان درس: 

https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-1-menopause
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-2-midlife-body-changes
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-2-midlife-body-changes
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-3-clinical-issues
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-4-disease-risk
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-5-clinical-evaluation-and-counseling
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-5-clinical-evaluation-and-counseling
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-6-complementary-and-alternative-medicine
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-6-complementary-and-alternative-medicine
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-7-nonprescription-options
https://www.menopause.org/publications/clinical-care-recommendations/chapter-8-prescription-therapies
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-pregnancy-issues
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-pregnancy-issues
https://www.uptodate.com/
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  1451 – 1452اول سال: نیمسال تحصیلی و

    مامایی كلیه گرایش ها رشته تحصیلی:

                               گرایش ها كلیه 3دانشجویان كارشناسی ارشدمامایی ترم : فراگیران

        3-15روزهاي چهارشنبه ساعت  : زمان

 جدول زمان بندی کالس  

 

 

 

فعالیت  منابع و نوع محتوا امكانات مورد نیاز  نحوه ارائه* رئوس مطالب تاریخ جلسه

 یادگیري

 مدرس

1 23/6/1451 

و  معرفی درس

توضیح تكالیف 

 دانشجویان 

 پرسش و پاسخ

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

طبق منابع مندرج 

 در طرح درس

خانم دكتر  ------

 برومند فر

خانم 

 دادخواه

دكتر كیان 

 پور

2 35/6/1451 

تعریف مشاوره و 

 اصول آن

روشهاي مختلف 

راهنمائی و 

مشاوره و اهداف 

آن، نظر اسالم 

در مورد هدایت 

 و ارشاد

 

 آنالین

كامپیوتر و 

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 1و2

 ارائه درس 

 گفتگو

آقاي دكتر 

 نصیري

 6/7/1451 

شناخت 

 مشكالت مراجع

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 1و2

 ارائه درس 

 گفتگو

آقاي دكتر 

 نصیري
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 13/7/1451 

 تعطیل رسمی

 شهادت امام حسن عسكري )ع(

3 25/7/1451 

نحوه اجرا و 

برگزاري جلسات 

مشاوره و 

مهارتهاي مشاوره 

 اي

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 1و2

 ارائه درس 

 گفتگو

آقاي دكتر 

 نصیري

 

4 27/7/1451 

معناي رفتار و 

مفهوم آن و 

 مشكالت رفتاري

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 1و2

 ارائه درس 

 گفتگو

آقاي دكتر 

 نصیري

 

1 4/3/1451 

انواع آزمونهاي 

رفتاري و نقش 

آنها در راهنمائی 

 و مشاوره

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 1و2

 ارائه درس 

 گفتگو

آقاي دكتر 

 نصیري

 

6 11/3/1451 

مشاوره و 

راهنمائی دوران 

قبل از  و بلوغ

 ازدواج

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

هاي منابع شماره 

 1و2

 ارائه درس 

 گفتگو

خانم دكتر 

  برومندفر

7 13/3/1451 

كامپیوتر و  حضوري فرزند آوري سالم

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس

منابع شماره هاي 

 3و4

 ارائه درس 

 گفتگو

خانم دكتر 

 برومندفر

3 21/3/1451 

مشاوره حاملگی 

ناخواسته و از 

دست دادن 

 جنین

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 3و4

 ارائه درس 

 گفتگو

خانم دكتر 

 برومندفر
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 برنامه زمانبندی واحد عملی مشاوره در مامايی

 

1 35/1//1451 دکترکیان پور - دکتر برومند فر  خانم مشاوره بلوغ   

2 7/15/1451 و بارداری مشاوره قبل از بارداری  دکترکیان پور - دادخواه  خانم   

3 14/15/1451 و بارداری مشاوره قبل از بارداری  دکترکیان پور - دکتر برومند فر خانم   

15 2/1/1451 

مشاوره و 

 دورانراهنمائی 

 ارداريب

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

 1منابع شماره هاي 

 3الی

 ارائه درس 

 گفتگو

 

دكتر كیان 

 پور

 

خانم 

 دادخواه

 

 

 

11 1/1/1451 

كامپیوتر و  حضوري مشاوره نازائی

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 7و1

 ارائه درس 

 گفتگو

دكتر كیان 

 پور

12 16/1/1451 

كامپیوتر و  حضوري مشاوره یائسگی

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

جهت  برگزاري 

 كالس 

منابع شماره هاي 

 7و15

 ارائه درس 

 گفتگو

دكتر كیان 

 پور

13 23/1/1451 

ارائه مقاالت 

دانشجو و بحث 

پیرامون مشاوره 

و  در مامائی

 بهداشت باروري

كامپیوتر و  حضوري

تجهیزات و نرم 

افزارهاي  مورد نیاز 

برگزاري جهت  

 كالس

 ارایه مقاالت --------

و نقد و بررسی 

 مقاالت 

خانم دكتر 

 برومندفر

خانم 

 دادخواه

دكتر كیان 

 پور
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طبق توافق با  4

 مدرسین

نآو بحث پیرامون  فرزند آوری سالممشاوره  دکترکیان پور - دکتر برومند فر  خانم   

طبق توافق با  1

 مدرسین

نآپیرامون  بحثو  آوری سالمفرزند مشاوره  دکترکیان پور - دکتر برومند فر  خانم   

طبق توافق با  6

 مدرسین

 

و  در بیماری های خاص فرزند آوری سالممشاوره 

نآبحث پیرامون   

دکترکیان پور - دکتر برومند فر  خانم  

طبق توافق با  7

 مدرسین

دکترکیان پور - دکتر برومند فر  خانم مشاوره در حاملگی ناخواسته  

طبق توافق با  3

 مدرسین

دکترکیان پور   مشاوره در نازائی  

طبق توافق با  1

 مدرسین

دکترکیان پور -دکتر برومند فر  خانم مشاوره در یائسگی  

/. واحد عملی توسط مدرسین گروه مامائی ارائه خواهد شد.5  

 

 
 


