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 شرح درس:

 طبق شرح درس کوریكولوم

مشاوره در زمینه هاي ازدواج، بارداري، بهداشت مادر و  باید در ارتباط با این رشته  تحصیالت تکمیليدانشجویان 

آشنایي و  کودک، زایمان، مراقبت از نوزاد، شیردهي، سالمت نوجوانان و سالمندان و ارجاع موارد به متخصصین مربوطه

 د.گردمي ارائه سياهمیت این موضوع، واحد در به . با توجهداشته باشندشناخت 

 :اهداف کلي

آشنایي و شناخت اصول و مباني مشاوره در زمینه هاي ازدواج، بارداري، بهداشت مادر و کودک، زایمان، مراقبت از نوزاد، 

  شیردهي، سالمت نوجوانان و سالمندان و ارجاع موارد به متخصصین مربوطه

 نظری:اهداف اختصاصي 

 تطابق و تناسب شخصیتي طرفین در ازدواج آشنایي پیدا کند.با مالکهاي ازدواج سالم و  .1

 را شرح دهند. ضرورت و  اهمیت مشاوره قبل از ازدواج .2

 را توضیح دهند.رابطه اسالم و مشاوره قبل از ازدواج  .3

 آزمایشات الزم قبل از ازدواج را تشریح نماید. .1

 را شرح دهد. ن، بیماریهاي خاص و ...( و موارد ارجاعمشاوره قبل از ازدواج براي افراد پرخطر )سنین باال، سنین پایی .1

غربالگري و پیگیري موارد پرخطر و اجراي موارد پرخطر و اجراي تمهیدات الزم قبل از بارداري یا ارجاع به مراکز تخصصي را تشریح  .6

 نماید.

 اید.را بیان نم بتواند براي زنان در معرض خطري که قصد بارداري دارند، راهنمایي هاي الزم .9

 را توضیح دهد.مشاوره دوران بارداري، زایمان و پس از زایمان  .8

 را شرح دهد. تغذیه و بهداشت دوران بارداري .8

 .توضیح دهدرا  بهداشت دوران بارداري و پس از آن )فردي و رواني( .10

 را بیان نماید. روشهاي توانبخشي در دوران پس از زایمان .11

 را توضیح دهد.عاینات پس از زایمان م .12

 را بیان نماید. یه و بهداشت مادر پس از زایمانتغذ .13

 مشاوره در مراقبت از نوزاد )شیردهي، تغذیه تکمیلي و تغذیه کودک( را شرح دهد. .11

 را توضیح دهد. مراقبت از نوزاد و عالئم خطر .11

 را تشریح نماید. ماساژ در نوزادان .16

 را توضیح دهد. بهداشت نوزاد و کودک .19

 ایع )ماستیت، شقاق نیپل، آبسه و ...( را توضیح دهد.شیردهي، مزایا، روش، مشکالت ش .18

 را توضیح دهد. مشاوره در مورد رشد و تکامل کودک .18



 توضیح دهد.اصول مشاوره در مورد فرزندخواندگي را  .20

 را توضیح دهد. ماه براي شیرخوار 6تغذیه تکمیلي پس از  .21

 را تشریح نماید. تغذیه دوران قبل از مدرسه و دوران مدرسه .22

 را تشریح نماید. رشد و تکامل کودکمراحل  .23

 مشاوره دوران بلوغ را شرح دهد. .21

 مشاوره سالمندان را شرح دهد. .21

 کودکان را شرح دهد. يو عوامل موثر بر وابستگ يدلبستگ .26

 و دفع کودکان را شرح دهد. هیمشکالت خواب، تغذ تیریو مد مشکالت .29

 کودکان را شرح دهد. يجانیه راتییتغ تیریمد .28

 مطلوب کودکان را شرح دهد. يرفتارها تیو تقو قیتشو يچگونگ .28

 بالیني: اهداف اختصاصي
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 شیوه تدریس

  سخنراني و بحث گروهي نظری:

 بالیني: 

 پاورپوینت: ابزار آموزشي -1

 :وظایف دانشجویان -2

 
 حضور منظم در کالس -1

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ -2

 ـ ارائه یک پروپوزال کامل پژوهشی در انتهای ترم تحصیلی  3

  :ارزشیابي

 نمره درصد  

 1.1 %9.1 حضور منظم در کالس درس

 1.1 %9.1 شرکت در پرسش و پاسخ

 9 %31 تدریسارائه 

 10 %10 آزمون پایان دوره

 20 %100 جمع

 



 واحد نظری

 

 واحد عملي

  منابع -3

 :طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه

 کاپالن سادوک، آخرین چاپ

 آخرین چاپ بیماریهاي زنان نواک

 منابع توصیه شده در کوریکولوم، کتابخانه و اینترنت: منابع دیگر براي مطالعه بیشتر

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول مي باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

 16-18  شنبهیک  .1
 مشاوره قبل از ازدواج

 خرقانيدکتر 

 16-18  یکشنبه  .2
 مالکهاي ازدواج سالم 

 دکتر خرقاني

3.  
مشاوره قبل از ازدواج براي افراد  16-18  یکشنبه

 پرخطر

 دکتر خرقاني

 16-18  یکشنبه  .1
 مشاوره قبل از بارداري

 دکتر خرقاني

 16-18  یکشنبه  .1
 مشاوره بارداري و زایمان 

 دکتر خرقاني

 16-18  یکشنبه  .6
 پس از زایمانمشاوره 

 دکتر خرقاني

 16-18  یکشنبه  .9
 مشاوره در مراقبت از نوزاد

 دکتر خرقاني

 16-18  یکشنبه  .8
 مشاوره رشد و تکامل کودک 

 دکتر خرقاني

 16-18  شنبه  .8
 مشاوره تغذیه کودک

 احمدنیادکتر 

 16-18  شنبه  .10
 مشاوره فرزندخواندگي

 دکتر احمدنیا

 16-18  شنبه  .11
 مشاوره دوران بلوغ

 دکتر احمدنیا

 16-18  شنبه  .12
 مراقبت از سالمندان

 دکتر احمدنیا

13.  
شیوه هاي فرزندپروري: دلبستگي و  16-18  شنبه

 عوامل موثر بر وابستگي

 دکتر احمدنیا

11.  

شیوه هاي فرزندپروري: مشکالت و  16-18  شنبه

مدیریت مشکالت خواب، تغذیه و دفع 

 کودکان

 احمدنیادکتر 

11.  
شیوه هاي فرزندپروري: مدیریت  16-18  شنبه

 تغییرات هیجاني کودکان

 دکتر احمدنیا

 16-18  شنبه  .16
شیوه هاي فرزندپروري: چگونگي 

 دکتر احمدنیا



 تشویق و تقویت رفتارهاي مطلوب

  :جدول زمان بندی واحد عملي 

  توضیحات الزم:

 

 


