
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 دانشکده بهداشت

 آموزش بهداشت و ارتقای سالمتگروه 

 اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت  طرح درس

 

نظری واحد 1تعداد و نوع واحد:   

واحد عملی 1  

100-101،  نیمسال اول ها  شنبهزمان:   

نداردز : پیش نیا 11-11 ساعت کالس:   

تقای ارشد آموزش بهداشت و ار یدانشجویان کارشناسمخاطبان: 

 سالمت

11کالس    شماره کالس:  

: دکتر فاطمه رجعتیاستاد  

 

 :معرف اجمالی دوره

در . محسوب می گردددر دوره کارشناسی ارشد آموزش بهداشت بعنوان یکی از دروس اجباری  اصول و فنون مشاورهدرس 
با را  رانیفراگاین درس در تالش است تا  وند.آشنا می ش روش های مشاوره جهت ارتقا سالمتاین درس دانشجویان با 

 .اصول، مبانی، روش ها و فنون مشاوره و کاربست آنها در فعالیتهای مربوط به آموزش بهداشت و ارتقای سالمت بیان نماید

 

 هدف کلی درس:

هداشت و ، روش ها و فنون مشاوره و کاربست آنها در فعالیتهای مربوط به آموزش بمبانی مآشنایی دانشجویان با مفاهی

 ارتقای سالمت

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 مشاوره و اهمیت آن در فعالیتهای آموزش بهداشت را توضیح دهد. . (1

 برده و شرح دهد.انواع نظریه ها و رویکردها مرتبط با مشاوره در حوزه سالمت را نام  (2

 شرایط محیطی مشاوره و ویژگی های مشاوره کننده را بیان نماید. (3

 مفهوم خود آگاهی در مشاوره را تبیین نموده و اهمیت آن را بیان نماید. (1



 رگن مثیت درمانی روان (5

 حوزه سالمت را توضیح دهد.رویکرد  رفتار درمانی در  (1

 مهارتهای شروع و مدیریت مصاحبه را بیان نماید. (7

 اصول حفظ و نگهداری روابط مناسب با مددجو در حین انجام مشاوره را شرح دهد. (8

 مهارتهای مربوط به شیوه ختم جلسات مشاوره را بیان کند. (9

 علل ایجاد مقاومت و روشهای کاهش آن در هنگام مشاوره را شرح دهد. (10

 ردن و بازخورد دادن را شرح دهد.مهارتهای مربوط به دریافت اطالعات از مددجو نظیر گوش دادن فعال، سوال ک (11

 مفاهیم مربوط به همدلی، همدردی و بی تفاوتی و تاثیر آنها در اجرای مصاحبه را بیان نماید. (12

 مهارتهای مربوط به جستجوی اطالعات و جمع بندی آنها در مشاوره را توضیح دهد. (13

 .تکنیک های مشاوره فردی را نام برده و شرح دهد (11

 .را نام برده و شرح دهد یگروهمشاوره  یها کیتکن (15

اصول کاربرد مشاوره در شرایط خاص ودرگروههای جمعیتی مختلف نظیر کودکان، نوجوانان و سالمندان را بیان  (11
 نماید.

 نحوه رعایت موازین اخالقی و قانونی در مشاوره را توضیح دهد. (17

 

 

 اهداف کلی و ویژه به تفکیک  هر جلسه

  جلسه اول
 .عالیتهای آموزش بهداشتمشاوره و اهمیت آن در ف

 

  اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد

  آشنا شود.در این جلسه در فعالیت های آموزش بهداشت  اهمیت آن مشاوره و اهمیت آندانشجو با 

  مشاوره و اهمیت آن در فعالیت های آموزش بهداشت و ارتقای سالمت را شرح دهد 

 تعریف مشاوره را بیان نماید  
 از مشاوره در آموزش بهداشت را در موقعیت های مختلف در مراکز بهداشتی درمانی بیان نماید.  مثالهایی 

 :دومهدف کلی جلسه 

 آشناشوند انواع نظریه ها و رویکردها مرتبط با مشاوره در حوزه سالمت دانشجویان با 

  :دوماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد

 ط با مشاوره را در حوزه سالمت را بشناسد. رویکردهای مرتب 

  را نام ببرد رویکردهای مرتبط با مشاوره در حوزه سالمتیادگیری روش درمان هیجان مدار و 

 در اتخاذ رفتارهای بهداشتی را مشکالت فردی  مدار در جهت بهیود و فرایند درمان هیجان انی نظری، فنونبم
 بشناسد. 

 :سومهدف کلی جلسه 
 شرح داده می شود و گوی همدالنه در خانواده درمانی به و فن گفت داخلۀ فن حل مسئلهمچگونگی 

  :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
  و گوی همدالنه در خانواده  و فن گفت مداخلۀ فن حل مسئلهچگونگی  را بداندو گوی همدالنه  و فن گفت فن حل مسئلهمداخلۀ

 بکارگیردحمایت اجتماعی در بیماران مختلف را  با هدف بهبود درمانی

  را بشناسد  و گوی همدالنه و فن گفت مداخلۀ فن حل مسئلهضوابط و معیارهای انتخاب 

 چهارم:هدف کلی جلسه 

  اصول و کاربرد درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی دراموزش بهداشت و ارتقای سالمت. 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 ن دانشجو قادر باشددر پایا
    در گروه های هدف مانند معتادین ، گروه های آسیب پذیر بداند  درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی 

 را بشناسد کاربرد درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی دراموزش بهداشت و ارتقای سالمت 

 را درموقعیت های مناسب بکار گیرد شت و ارتقای سالمتدرمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی دراموزش بهدا 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 در مشاوره را تبیین نموده و اهمیت آن را بیان نماید. مثبت نگریمفهوم  

 :پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

  در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت روشهای مثبت نگری  شناخت و کاربرد 

 مثبت نگری  در آموزش بهداشت و ارتقای سالمت را بشناسد  روشهای 

  روشهای مثبت نگری در آموزش بهداشت و ارتقای  سالمت را در موقعیت های مناسب در دریافت کنندگان
 خدمات بهداشتی بکاربگیرد.

  .مراحل روش مثبت نگری را نام ببرد و اجرا نماید 



 ششم:هدف کلی جلسه 

 .ر درمانی در حوزه سالمت آشنایی با رویکرد  رفتا

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

  حوزه سالمت.رویکرد  رفتار درمانی در شناخت 

  .رویکرد  رفتار درمانی در مشاوره را تعریف کند 

  .یکی از روشهای رفتار درمانی را دردریافت کنندگان خدمات بهداشتی بکارگیرد 

 هفتم:هدف کلی جلسه 

 هارتهای شروع و مدیریت مصاحبه مکسب 

  هفتماهداف ویژه جلسه 

 ددر پایان دانشجو قادر باش

  مهارت های شروع و مدیریت مصاحبه را نام ببرد 
 کند.  مثالهای شروع مدیریت مصاحبه را بازگو 

   مصاحبه های تغییر رفتار را مدیریت نماید شروع 

 نی بکارگیرد.رفتار را درمراکز بهداشتی درما مصاحبه های تغییر 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 مهارتهای مربوط به شیوه ختم جلسات مشاوره را بیان کند.

  :هشتمهداف ویژه جلسه ا

 ددر پایان دانشجو قادر باش

  را در مراکز بهداشتی درمانی ترویج  در جلسات مشاوره آموزش بهداشت و ارتقای سالمتمهارتهای ختم جلسه
 نماید

 را ذکر نماید. ه ختم جلسات مشاورهمهارتهای مربوط به شیو  

  .در موقعیت های مشاوره مهارتهای ختم جلسه را ذکر کند 

  .از شیوه های خالقانه مهارتهای ختم جلسه استفاده نماید 

 نهم:ف کلی جلسه هد



 .علل ایجاد مقاومت و روشهای کاهش آن در هنگام مشاوره را شرح دهد

 :نهماهداف ویژه جلسه 

  در جلسات مشاوره شرح داده شود.  روشهای کاهش آنمقاومت و انواع 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 دهم:هدف کلی جلسه 

  مهارتهای مربوط به دریافت اطالعات از مددجو.آشنایی با 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را بکارگیرد مهارتهای مربوط به دریافت اطالعات از مددجو نظیر گوش دادن فعال، سوال کردن و بازخورد دادن 

  .مهارت گوش دادن را در مشاوره های ارتقای سالمت بازگو نماید 

 یازدهمهدف کلی جلسه 

 به مفاهیم مربوط به همدلی، همدردی و بی تفاوتی و تاثیر آنها در اجرای مصاحآشنایی با 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

  .مفاهیم مربوط به همدلی همدردی و بی تفاوتی در مشاوره ارتقای سالمت و آموزش بهداشت را بیان نماید 

 دوازدهم:هدف کلی جلسه 

  مهارتهای مربوط به جستجوی اطالعات و جمع بندی آنها در مشاورهآشنایی با 

 

 :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

  هارتهای مربوط به جستجوی اطالعات و جمع بندی آنها در مشاوره میادگیری 

 جستجوی اطالعات جهت مشاوره آموزش بهداشت را در موقعیت های مناسب بکارگیرد 

 اشتراکات بین جستجوی اطالعات و ایجاد امنیت در مشاوره را شرح دهد



 :مسیزدههدف کلی جلسه 

 تکنیک های مشاوره فردی را نام برده و شرح دهد. 

 سیزدهم:جلسه  ویژهف اهدا

 در پایان دانشجو قادر باشد

   را بیاموزدتکنیک های مشاوره فردی اصول و 

  .تکنیک های مشاوره فردی را با مثال توصیف کند 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 را نام برده و شرح دهد گروهیمشاوره  یها کیتکن. 

 چهاردهم  جلسه ویژهف اهدا

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را تقسیم بندی نماید گروهیمشاوره  یها کیتکن 

 تکنیک های مشاوره فردی و گروهی را در موقعیت های مناسب بکارگیرید 

  .تفاوت بین تکنیک های مشاوره فردی و گروهی را با مثال توصیف نماید 

 دهمنزاپهدف کلی جلسه 

 در شرایط خاص ودرگروههای جمعیتی مختلفمشاوره آشنایی با 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

  اصول کاربرد مشاوره در شرایط خاص ودرگروههای جمعیتی مختلف نظیر کودکان، نوجوانان و سالمندان را بیان
 نماید.

 یز دهد. اصول مشاوره در گروه های جمعیتی مانند کودکان از سایر جمیعت ها تما 

  برای انتخاب روش مناسب تصمیم گیری نماید.بتواند در موقعیت های حساس مانند گروه های جمعیتی خاص 

 شانزدهم:هدف کلی جلسه 

 رعایت موازین اخالقی و قانونی در مشاوره یادگیری 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد

  در مشاوره را توضیح دهدنحوه رعایت موازین اخالقی و قانونی 

  .حفظ محرمانگی در مشاوره را نام ببرد 

 را ذکر کند. موازین اخالقی و قانونی در مشاوره 

  
 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند. -1

 ند.مشارکت نمای آنالین در فعالیت های آموزشی -2

 در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند. -3

 از منابع  معتبر علمی استفاده نمایند. -1

 تکالیف را در سامانه نوید بارگذاری نمایند -5

 داشته باشد پیش مطالعه ، تحقیق ، مشارکت در بحث -1

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

الیف ک، انجام تپرسش و پاسخ   تکالیف کالسی

 محوله و کویز

   هر جلسه کالس 8

 شنبه ها 01-00 88/8/0011  تبیکآزمون  آزمون میان دوره

 آزمون پایان دوره
 01 یآزمون کتب

بر اساس هماهنگی  

 بین آموزش 

 

 

 

 

 



 جدول زمانبندی درس

 ده از شبکه های مجازی )اسکایپ(سامانه نوید و استفا ( 01-8شنبه ها ساعت )یک روز و ساعت جلسه: 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

0 
مشاوره و اهمیت آن در فعالیتهای 
 فاطمه رجعتیدکتر  آموزش بهداشت.

  تعاملی سخنرانی

ه از جلسات کار عملی با استفاد

 اسکایپ

استفاده از  ،کامپیوتر

 آموزش مجازی

2 

ا مرتبط بانواع نظریه ها و رویکردها 
یدکتر فاطمه رجعت مشاوره در حوزه سالمت.  

بحث گروهی و سخنرانی 

 تعاملی

ه از جلسات کار عملی با استفاد

 اسکایپ

توسط نرم افزار  ،کامپیوتر

 های آفیس و پرزی

3 
ای شرایط محیطی مشاوره و ویژگی ه

 مشاوره کننده.
یدکتر فاطمه رجعت  

 یادگیری مشارکتی
 نرم افزار های آفیس 

4 
 مفهوم خود آگاهی در مشاوره.

یدکتر فاطمه رجعت  

 سخنرانی تعاملی

جلسات کار عملی با استفاده از 

 اسکایپ

  ،کامپیوتر

5 

رگن مثیت درمانی روان  
یدکتر فاطمه رجعت  

 یادگیری مشارکتی

جلسات کار عملی با استفاده از 

 اسکایپ

  ،کامپیوتر

6 
رویکرد  رفتار درمانی در حوزه 
 سالمت.

یطمه رجعتدکتر فا  
بحث گروهی و سخنرانی 

 تعاملی

نرم افزار های آفیس و 

 پرزی

7 
 مهارتهای شروع و مدیریت مصاحبه.

یدکتر فاطمه رجعت  
سخنرانی تعاملی و بحث 

 گروهی
  ،کامپیوتر

8 

 باصول حفظ و نگهداری روابط مناس
یدکتر فاطمه رجعت با مددجو در حین انجام مشاوره   

 یادگیری مشارکتی

ه از ار عملی با استفادجلسات ک

 اسکایپ

 برگه های یادگیری

9 
مهارتهای مربوط به شیوه ختم 
 جلسات مشاوره.

یدکتر فاطمه رجعت  یادگیری مشارکتی 
 برگه های یادگیری

01 
علل ایجاد مقاومت و روشهای کاهش 
 آن در هنگام مشاوره.

یدکتر فاطمه رجعت  کالس وارونه، بحث گروهی 
  ،کامپیوتر

00 
 ای مربوط به دریافت اطالعاتمهارته

 از مددجو 
یدکتر فاطمه رجعت  

حضور در جلسات مشاوره 

 مراکز بهداشتی درمانی

 برگه های یادگیری 



02 

مفاهیم مربوط به همدلی، همدردی و 
 بی تفاوتی و تاثیر آنها در اجرای
 مصاحبه.

یدکتر فاطمه رجعت  
سخنرانی تعاملی و بحث 

 گروهی در اسکایپ

،کامپیوتر  

03 
مهارتهای مربوط به جستجوی 
 اطالعات و جمع بندی آنها.

یدکتر فاطمه رجعت  
سخنرانی تعاملی و بحث 

 گروهی

زار توسط نرم اف ،کامپیوتر

 های آفیس

یدکتر فاطمه رجعت .تکنیک های مشاوره فردی 04  برگه های یادگیری یادگیری مشارکتی 

05 

گروهی.مشاوره  یها کیتکن  

یدکتر فاطمه رجعت  

و  انی تعاملی کار عملیسخنر

دعوت از کارشناسان مراکز 

بهداشتی درمانی به شکل 

آنالین و ارائه گزارش در 

 جلسات آنالین

،کامپیوتر  

06 

 اصول کاربرد مشاوره در شرایط خاص
ر ودرگروههای جمعیتی مختلف نظی

 کودکان، نوجوانان و سالمندان.

یدکتر فاطمه رجعت  کالس وارونه و بحث گروهی 

ترکامپیو  

07 
مشاوره و اهمیت آن در فعالیتهای 
 آموزش بهداشت.

یدکتر فاطمه رجعت  
سخنرانی تعاملی و بحث 

 گروهی

،کامپیوتر  
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