باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه مامایی
نیم سال دوم 97-98

نام درس : :ارتباطات ،اموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري

تعداد واحد 1:واحدنظری کد درس53100145:

زمان ارائه درس :نيم سال دوم 97-98
مقطع:کارشناسي مامایي
پيش نياز :بارداری زایمان 2 -نوزادان -بيماریهای کودکان-روانشناسي عمومي-اصول خدمات بهداشت جامعه-اصول تغذیه مادرو کودک
مدرس :ليال گودرزی

هدف کلی:
آشنايي با اصول ارتباط با مددجو  ،فرايند اموزش بهداشت ،فرايند مشاوره كاربرد ،موارد فوق در بهداشت باروري و مادر و
كودك
اهداف ویژه عینی:
دانشجو بايد بتواند در پايان اين درس:
 .1ارتباط را تعريف نمايند و اهميت  ،عناصر و عوامل موثر را بيان كند.
 .2اصول ارتباطات ،انواع ارتباط و ارتباط موثر را بيان كند.
 .3تعاريف آموزش بهداشت را شرح دهد.
 .4آموزش بهداشت و فرايند ان را توضيح دهد و در برنامه آموزشي خود به كار ببرد.
 .5يك برنامه اموزش بهداشت بر اساس فرايند جهت حل مشكل بهداشتي مربوط به مادران تدوين و ارائه نمايد.
 .6مشاوره ،اصول و اهداف مشاوره را بداند.
 .7فنون و مهارتهاي مشاوره را در خصوص بهداشت مادر و كودك با ايفاي نقش به كار ببندد.
 .8مشاوره بلوغ ،قبل از ازدواج ،تنظيم خانواده ،پيش از بارداري ،بارداري ،امادگي زايمان ،پس از زايمان و شيردهي،
سقط و مرگ جنين ،يائسگي و سالمندي را توضيح دهد.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضور به موقع و فعال در كالس ،مشاركت در پرسش و پاسخ ها و كنفرانس هاي دانشجويي ،پاسخگويي به سواالت قبل و بعد
درس ،حضور در امتحان ميان ترم و پايان ترم

روش تدریس:
سخنراني ،پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:
وايت برد و ماژيك ،اساليد و پاورپوينت ،ديتا پروژكتور
نحوه ارزشیابی:
سواالت قبل و بعد تدريس ،تكليف هاي محوله ،امتحان ميان ترم و پايان ترم
نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشيابي

درصد نمره

آزمون ميان ترم

15

فعاليتهاي كالسي

15

آزمون پايان ترم

70

منابع:
-1درسنامه پزشكي پيشگيري اجتماعي .پارك جان ادرت .اخرين چاپ ،فصول مرتبط
-2زمينه مشاوره و راهنمايي .رابرت گيبسون/ماريان ميشل .ترجمه دكتر ثنايي و همكاران ،فصل اصول مشاوره
-3اموزش بهداشت .راماچاندران .اخرين چاپ ،فصل اموزش بهداشت
-4بهداشت عمومي .دكتر حاتمي و همكاران .اخرين چاپ ،فصول مرتبط

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
تقویم طرح درس –گروه مامایی
نام درس :ارتباطات ،اموزش و مشاوره در بهداشت مادر و كودك و باروري تعداد واحد 1واحد نظري

جلسه

هفته

روز-تاریخ-ساعت

مدرس :لیال گودرزي

موضوع تدریس

1

دوشنبه –98/2/2 -ساعت 10-12مقدمات برقراري ارتباط موثر -اصول و انواع ارتباطات

2

دوشنبه –98/2/9 -ساعت 10-12اهميت ارتباطات در مامايي -اهداف فلسفه و مباني و اصول
آموزش بهداشت

3

دوشنبه –98/2/16 -ساعت 10-12فرايند اموزش بهداشت -تهيه برنامه اموزش بهداشت بر اساس
فرايند به صورت كاربردي براي مدرسه خانواده يا جامعه

4

دوشنبه –98/2/23 -ساعت 10-12تعريف مشاوره -اصول و اهداف مشاوره –فنون و مهارتهاي
مشاوره

5

دوشنبه –98/2/30 -ساعت 10-12نقش ماما در مشاوره با مادر و كودك و خانواده

6

دوشنبه –98/3/6 -ساعت 10-12نقش ماما در مشاوره بلوغ -قبل و بعد از ازدواج

7

دوشنبه –98/3/13 -ساعت10-12

8

دوشنبه –98/3/20 -ساعت10-12

نقش ماما در مشاوره درتنظيم خانواده پيش از بارداري بارداري
و كالسهاي آمادگي زايمان و پس از زايمان
نقش ماما در مشاوره شيردهي يائسگي سالمندي

