
 
 
 

 
 

 س نظريورويژه د فرم طرح درس
 

 
 

 1 وكیلیان  كتایون :مدرس خانوادگی نام و نام 6 پزشکینام دانشکده:  11 (2مهارت های ارتباطی ) :كامل طور به واحد درسی عنوان

 2 دكتری  آخرین مدرک تحصیلی: 7 مشاوره در مامایی رشته تحصیلی فراگیران: 12 عملی واحد     0.5 از 0.25تعداد واحد: 

 3 بهداشت باروری  رشته تحصیلی: 8 ارشد  مقطع: 13 4تعداد جلسه:

 4 دانشیارمرتبه علمی: 9 دوم   99-98نیمسال تحصیلی:  14 ندارد  عنوان درس پیش نیاز:

 5 ماماییگروه آموزشی: 10 7فراگیران: تعدادحداكثر  15 99-98نیم سال دوم  تاریخ ارائه:

 

 

 

شماره 
 جلسه

هدف کلی 
 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري
 حرکتی(-)براساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان

 رفتار وروديتعيين 
 نحوه ارزشيابی آن

 روش تدريس 
 )عنوان و چگونگی اجرا(

 وسايل آموزشی
 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

1 
مشاوره 

مستقيم و غير 
 مستقيم 

دانشجو بر اساس کتاب مشاوره در مامايی مشاوره  -1
خط در کالس درس  2مستقيم و غير مستقيم را در 

 تعريف کند

مزايا از مزاياي مشاوره مستقيم براي مدد جو را  3 -2
 تشريح کند

مزايا از مزاياي مشاوره مستقيم براي مدد جو را  3 -3
 تشريح کند

 مشاوره را با هم مقايسه کند 2اهداف هر   -4

يک سناريوي  مشاوره مامايی ار در کالس طراحی و  -5
 اجرا کنند

اشنايی با اصول مشاوره 
مستقيم و غير مستقيم 

 پره تست انجام گرفتن 

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، ايفاي نقش، نمايش

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت
 فيلم، موالژ

ارزشيابی 

 درصد10 تکوينی
که 

دوبخش  شامل
 می باشد:

حضور فعال، -1
مداوم و پاسخ به 
سواالت در 

ارائه کالس، 
کنفرانس و انجام 

ساير  تکاليف  
 درصد 20محوله 

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

وکيليان ک ، چيذري 
م، فرخی  ف : 

مشاوره در مامايی 
انتشارات حيدري 

 1398سال 

 بخش الف

 بخش ب

 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي



2 

اشنايی با 
مشاوره 

بهداشت مادر و 
 کودک 

 کندمشاوره در بهداشت مادر و کودک را تعريف  -1

فرايند مشاوره در مامايی از چند جز تشکيل شده است  -2
 ان را در کالس نام ببرد

اجزا فرايند مشاوره در مامايی را به ترتيب در کالس   -3
 شرح دهد

خط  در کالس  2انعکاس به خود در مشاوره را در   -4
 درس شرح دهد

 همدلی را با همدردي در يک خط مقايسه کند -5

کالس درس در يک  ايجاد اتحاد در مشاوره را در -6
 پاراگراف توضيح دهد

مهارت هاي مشاوره در بهداشت مادر و کودک را نام  -7
 تا ( 4ببرد) حداقل 

اشنايی با اصول و فرايند  
مشاوره در بهداشت مادر 

پره انجام  و کودک  
 تست 

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، ايفاي نقش، نمايش

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت
 فيلم، موالژ

ارزشيابی 

 درصد 5 تکوينی
که 

دوبخش  شامل
 می باشد:

حضور فعال، -1
مداوم و پاسخ به 
سواالت در 
کالس، ارائه 
کنفرانس و انجام 

ساير  تکاليف  
 درصد10محوله 

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

وکيليان ک ، چيذري 
م، فرخی  ف : 

در مامايی مشاوره 
انتشارات حيدري 

 1398سال 

3 

اشنايی با 
مشاوره 

بهداشت مادر و 
 کودک

دانشجو در کالس درس قادر باشد علت   .1
 سکوت مراجع در مشاوره را بيان کند

با انجام بازي نقش در سناريو مفهوم  .2
 سکوت را توضيح دهد

انواع سواالت  که توسط مشاور بايد انجام   .3
 گيرد را در کالس درس توضيح دهد

خالصه سازي را در کالس درس در يک  .4
 پاراگراف توضيح دهد

اشنايی با اصول و فرايند  
مشاوره در بهداشت مادر 

و کودک  انجام  پره 
 تست

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، ايفاي نقش، نمايش

 دماژيک و وايت بر
 اورهد/پاورپوينت
 فيلم، موالژ

ارزشيابی 

 درصد 5 تکوينی
که 

دوبخش  شامل
 می باشد:

حضور فعال، -1
مداوم و پاسخ به 
سواالت در 
کالس، ارائه 
کنفرانس و انجام 

ساير  تکاليف  
 درصد 5محوله

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

وکيليان ک ، چيذري 
م، فرخی  ف : 

مشاوره در مامايی 
انتشارات حيدري 

 1398سال 

4 

اشنايی با 
مشاوره 

بهداشت مادر و 
 کودک

دانشجو در کالس درس قادر باشد نقش عوامل  .1
 اجتماعی را در مشتاوره در يک پاراگراف توضيح دهد

دانشجو در کالس درس قادر باشد نقش هاي جنسيتی    .2
را در مشاوره مادر و کودک  و تاثير ان در سالمت مادر 

 و کودک در يک پاراگراف تشريح کند 

دانشجو در کالس درس قادر باشد نقش مشاوره زوچ در  .3
 سالمت مادر و کودک را در يک پاراگراف توضيح دهد 

بافت ،  زمينه مشاوره  و 
 مشاورهمحيط 

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث 
 گروهی، ايفاي نقش، نمايش

 ماژيک و وايت برد
 اورهد/پاورپوينت
 فيلم، موالژ

ارزشيابی 

 01 تکوينی
که  درصد

دوبخش  شامل
 می باشد:

حضور فعال، -1
مداوم و پاسخ به 
سواالت در 
کالس، ارائه 
کنفرانس و انجام 

ساير  تکاليف  
 درصد 5محوله 

سخنرانی، 
پرسش و 

پاسخ، بحث 
گروهی، 

ايفاي نقش، 
 نمايش

وکيليان ک ، چيذري 
م، فرخی  ف : 

مشاوره در مامايی 
انتشارات حيدري 

 1398سال 

 شود.آن جلسه تدريس خواهد بود که اصوالً يک هدف کلی نگارش شده و سپس به چند هدف ويژه رفتاري تقسيم میدهنده هدف اصلی هدف کلی در واقع نشان •

 .باشندر میشود. این اهداف در تعیین متد و وسایل آموزشی موثهای شناختی، عاطفی و روان حركتی طراحی می، معیار، محتوا و شرایط بوده و در حیطهاهداف ويژه رفتاري داراي فعل رفتاري •


