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Course Plan 
 

                    اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت :عنوان درس

 یواحد عمل 1و  یواحد نظر 1 تعداد واحد:

                           کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سالمتدانشجويان  :فراگيرگروه 

               حسين روحانیکتر ی مشكی و دکتر مهدد :مدرسان

 9-11 :ساعت کالس                                     نبه     سه ش زمان:                                   1411-1411 اول: نيمسال

 

 

 اء سالمت آشنايی با اصول، مبانی، روش ها و فنون مشاوره و کاربست آن در فعاليت های ارتق :هدف كلي درس

اين درس به منظور آشنا نمودن دانشجويان با عرصه مشاوره طرر  رير ی شرده اسرت بره نهروی کره  شرح درس:

دانشجويان با بكارگيری نظريه ها، راهبردهای مشاوره ای و رعايت مالحظات اخالقی و قانونی بتوانند نسبت به ارايه 

 مشاوره مؤثر توانمند گردند.

 

 اهداف اختصاصي

 ويان انتظار مي رود که:اين درس از دانشج در پايان

 را شر  دهد. اهميت و کليات اصول و فنون مشاوره .1

  رويكردها و تئوری های مشاوره )نظريه روانكاوی/ شناختی، تئوری رفتاری، رويكرد انسانی، درمان جامع و يكپارچه( .2

 را توصيف کند.

را بيان  مهارت ها و شروع مشاوره و مديريت مصاحبه، اهميت خودآگاهی در مشاوره، شرايط مهيطی مشاوره کننده .3

 نمايد. 

 ( را توضيح دهد.مديريت مصاحبه) جلسه مشاوره پايانشروع، ادامه و  تكنيک های؛ حفظ و نگه داری رابطه .4

 را تج يه و تهليل کند. علل ايجاد مقاومت و روش های مواجهه با مقاومت .5

 را مطر  کند. ادن )سيمپاتی، آپاتی و امپاتی(مهارت های گوش دادن، سوال کردن و بازخورد د .6

(  و شيوه پايان دادن به جلسات مشاوره ای کوتاه مدت و probing and summarizingمهارت های خالصه کردن ) .7

 را شر  دهد.بلند مدت و راه های پايان دادن به مصاحبه های مشاوره 

 را وصف نمايد. تكنيک های مشاوره گروهیيميل، ه به چهره، تلفنی، مجازی و اچهر، تكنيک های مشاوره فردی .8

را اصول و فنون مشاوره و راهنمايی سالمت در گروه های جمعيتی از قبيل سالمندان، نوجوانان و جوانان، کودکان  .9

 مطر  و ارايه نمايد.

 را مورد واکاوی قرار دهد. اصول و فنون مشاوره در شرايط خاص .11

 بيان کند.  هدر مشاوررا موازين اخالقی و قانونی  .11

 تمرين کند. در کالسآن را اجرای مشاوره با روش ايفای نقش و ارزيابی فرايند  .12



 

و گ ارش سالمند، نوجوان، کودک  یمرتبط با نياز ارتقاء سالمت در يكی از گروه هارا حداقل سه جلسه مشاوره فردی  .13

 نمايد. اجرا و مستندسازی و ارائه گ ارش تهليلی در کالسآن نتايج 

 انجام در کالسآن يک مشاوره گروهی در رابطه با نياز ارتقاء سالمت در گروه های جمعيتی و گ ارش نتايج  حداقل .14

 شود.
 

 و تفكر انتقادی بهث گروهی سخنرانی، پرسش و پاسخ،روش تدريس : 

 پيش سازمان دهنده الگوی تدريس:

 تخته سفيد، ماژيک، لب تاپ و ديتا پروزکتور منابع مورد نیاز:

 

 و تکالیف دانشجو: وظايف

 حضور يابند.مجازی دانشجويان بايستی به طور مرتب و منظم در جلسلت درس  -1

 .مشارکت داشته باشند ی و آموزشی حضوری و مجازیبا آمادگی قبلی در مباحث درس -2

 .شرکت دانشجو در امتهان های ميان ترم و پايان ترم ال امی است -3

 .ندهستآزاد با درس  انتخاب و ارايه سمينارهای کالسی مرتبطدانشجويان در  -4

 .داشته باشندو برای پرسش درسی آمادگی دانشجويان بايد در هر جلسه با مطالعه درس قبلی در کالس حضور يافته  -5

 

 روش ارزشیابي دانشجو

 

 نمره     درصد شرح فعالیت  ردیف

 2 %11 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث درسی 1

 2 %11 آزمون تکوینی)میان ترم( 2

 8 %51 و گزارش دهی  ، عملیانجام تکالیف درسی 3

 8 %31 آزمون پایانی 4

 
 21 %111 جمع

 

 

 

 

 



 

 

 

 ((طراحي پيشگام تدريس)

 

 اهداف  جلسات موضوع تاريخ جلسه

تعیین  -برقراری ارتباط -ارزشیابي آغازين  اول  

 اهداف

تبیین  -ریآزمون ورودی و پیش رفتا -ی علمي و عملينیازها اطمینان از داشتن پیش

 انتظارات

   دوم

 اهمیت و کلیات اصول و فنون مشاوره
 در پايان هر جلسه از فراگير انتظار می رود که: -1

 اهميت مشاوره را در آموزش ارتقاء سالمت توضيح دهد. -2

در امر مشاوره آن از  آشنا شده و اصول و فنون مشاوره ،با کليات -3

 وانشناسی را تعريف کند.رد. شو بهره مند

  .آشنا شودگرايی  با نظريه های روانكاوی، رفتاری، شناختی و انسان -4 رويکردها و تئوری های مشاوره  سوم

 .کليات اصول و فنون اين نظريه ها را در مشاوره بكار گيرد -5

آشنايي با شیوه مراجع محور و مراحل آن و   چهارم

 ارايه فنون مصاحبه متمرکز بر شخص
فنون مصاحبه متمرک  بر شخص با مراحل مشاوره مراجع مهوری و  -6

 .آشنا شود و از آن در مشاوره بهره گيرد

و  شرايط محیطي مشاوره ويژگي های مشاور،   پنجم

 اهمیت خودآگاهي در مشاوره
 .را توضيح دهد ويژگی های مشاور -7

 .با شرايط مهيطی مشاوره آشنا شود -8

 .اهميت خودآگاهی در مشاوره را توضيح دهد   -9

خودگاهی را در جنبه های مختلف احساسی، به عنوان يک مشاور  -11

 شناختی در جريان مشاوره درک کرده و بكار گيرد.

مهارت ها  و مراحل محوری اجرای مشاوره   ششم

 موفق

 مهارت های شروع مشاوره و مديريت مصاحبه

 حفظ و نگهداری رابطه 

تکنیک های شروع، ادامه و اتمام جلسه 

 مشاوره

د رو بازخو، خالصه کردن ال کردن با مهارت های گوش دادن، سؤ -11

  .گيرد دادن آشنا شده و آنها را در مشاوره بكار

اجرای مشاوره و تكنيک های آن در شروع، ادامه و اتمام  با مراحل -12

 .مشاوره آشنا شود و از آن ها در مشاوره استفاده کند

علل ايجاد مقاومت و روش های مواجهه با   هفتم

 مقاومت

 .توضيح و تشخيص دهدراجع را در مشاوره علل ايجاد مقاومت م -13

آشنا شده و در جريان مشاوره از  روش های مواجهه با مقاومتبا   -14

  .آن استفاده کند

 اصول و فنون مشاوره گروهي   هشتم

 ي و قانونيقو موازين اخال
در جمعيت خاص مانند  با اصول و فنون مشاوره و راهنمايی گروهی -15

دکان آشنا شده و از آن در عمل ، کووانانسالمندان، نوجوانان و ج

 .استفاده کند

مشاوره آشنا شود و در مشاوره در نظر  با موازين اخالقی و قانونی   -16

 .بگيرد

 نهم

 تا 

 بیست

و 

 چهارم

 

شروع جلسات عملي، تمريني، ارايه مشاوره و  

تکالیف دانشجو منطبق با اهداف درس به 

 ساعت 43میزان 

ابی فرايند در کالس يفای نقش و ارزاجرای مشاوره با روش های اي -17

 درس.

اجرا و مستند سازی و ارايه گ ارش تهليلی حداقل سه جلسه  -18

مشاوره فردی مرتبط با نياز ارتقاء سالمت در يكی از گروهها 

 )سالمند، نوجوان، کودک( و گ ارش نتايج در کالس. 

حداقل انجام يک مشاوره گروهی در رابطه با نياز ارتقاء سالمت در  -19

 روه های جمعيتی و گ ارش نتايج در کالس.گ
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