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 (1ارت هاي ارتباطي )مه عنوان درس

 واحد عملی 1نظری و  واحد 1 تعداد واحد 

 رشته و مقطع تحصيلي دانشجویان:
کارشناسی  1مشاوره در مامایی ترم 

 ارشد 

 عنوان دروس پيش نياز:
 ندارد

 محل برگزاري: 
دانشکده پرستاری و 

 7 کالس شماره -مامایی

دکتر نام مسئول درس: 
  منصوره جمشیدی منش

 
 

  درس:هدف کلي 

 

 شناخت مفاهیم و اصول مهارتهای ارتباطی در سطح فردی، بین فردی و گروهی
 آشنایی با مهارت های ارتباطی در ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی

 شرح درس: فراگیر با اصول پایه مهارت های ارتباطی مشاوره و راهنمایی آشنا گردد.
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 : جدول طرح دوره 

 

شماره 

 جلسه
 آموزشيمحتواي 

 مدرس)مدرسان(

 دکتر منصوره جمشیدی منش ارتباط فردی 1

 دکتر منصوره جمشیدی منش ارتباط بین فردی )انواع ارتباط( کالمی و غیر کالمی 2

 دکتر منصوره جمشیدی منش موانع و تسهیل کننده های ارتباط 3

 دکتر منصوره جمشیدی منش مهارت حل مشکل 4

 دکتر منصوره جمشیدی منش )تعاریف(راهنمایی و مشاوره  5

 دکتر منصوره جمشیدی منش فنون و روش های مختلف راهنمایی و مشاوره به صورت مستقیم و غیر مستقیم 6

 دکتر منصوره جمشیدی منش هدف، اصول و انواع مشاوره 7

 دکتر منصوره جمشیدی منش راهنمایی و مشاوره با جمعیت های خاص و نوجوانان 8
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  و نحوه ارزشيابي دانشجو در طول دوره: تكاليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آزمون/ تاریخ انجام  شرح فعاليت ردیف

 تكليف

 نمره

 5/1  حضور در کالس درس و مشارکت در بحث های گروهی 1
 5/4  امتحان پایان ترم 2

 5/1  ارائه کارهای کالسی 3
 5/7  جمع 
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 جدول طرح درس:

                                                           
   باشد.گردش علمی، آزمایشی  ،پرسش و پاسخ ،حل مسئله ،کوچک، نمایشی بحث در گروههایتواند شامل: سخنرانی، یادگیری می -روش یاددهی 

شماره 

 جلسه

 اختصاصي )رئوس مطالب(اهداف 

 

 اهداف ویژه رفتاري

. 

حيطه 

)شناختي، 

عاطفي و 

روان 

 حرکتي(

روش 

 یاددهي

 یادگيري

مواد و وسایل 

 آموزشي

 ارتباط چیست 1

 ویژگی های ارتباط
 

 انواع ارتباط

 ارتباط را تعریف کند. .

 ویژگی های ارتباط را توضیح دهد.

 خصوصیات ارتباط موثر را تعریف کند.

 ارتباط را تعریف کندانواع 

 اجزای ارتباط را تعریف کند

 شناختی -1

 شناختی-2

 سخنرانی

پرسشششششششش و 

پاسشش ، بحششث 

 گروهی

 وایت بورد،
 ماژیک، اسالید

 ارتباط با خود 2
 چگونگی شناخت از خود
 نکات مهم در اصالح خود

 ارتباط با خود را شرح دهد

 چگونگی شناخت از خود را توضیح دهد.

 شناختی-1

 شناختی -2

 شناختی-3

 سخنرانی
پرسشششششششش و 
پاسشش ، بحششث 

 وایت بورد،
 ماژیک، اسالید
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 خود را توضیح دهد. نکات مهم در اصالح
 
 

 

 گروهی

 گوش دادن فعال   3
 زمینه مناسب برای ارتباط موثر

 خصوصیات گوش دادن فعال را شرح دهد
 زمینه مناسب برای ارتباط موثر را نام ببرد.

 -سشششششخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

 راه های تقویت ارتباط 4
 مهارت ارتباطی
 اهمیت ارتباط

 پیامدهای فقدان ارتباط موثر

 راه های تقویت ارتباط با دیگران را شرح دهد.

 مهارت ارتباطی را تعریف کند.

 اهمیت ارتباط را توضیح دهد.
 پیامدهای فقدان ارتباط موثر را شرح دهد.

 -سشششششخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

 مراحل برقراری ارتباط 5
 اهداف ارتباط

 مراحل برقراری ارتباط را شرح دهد.
 اهداف ارتباط را نام ببرد.

 -سشششششخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

 حل مشکل را تعریف کند.. مهارت حل مشکل 6
 برای حل کردن مشکل را شرح دهد.فن به کارگیری مهارت 

 

 -سشششششخنرانی شناختی
پرسش و پاس  

 حل مسئله–

 پاور پوینت

 -سشششششخنرانی شناختی   7
پرسش و پاس  

 پاور پوینت
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 حل مسئله– 

8      

9   
 

حیطشششششششه -1

 شناختی

حیطشششششششه -2

 شناختی

 
 

 

 سخنرانی
پرسشششششششش و 
پاسشش ، بحششث 

 گروهی

 وایت بورد،
 ماژیک، اسالید

حیطشششششششه -1   10

 شناختی

حیطشششششششه -2

 شناختی

 

 سخنرانی
پرسشششششششش و 
پاسشش ، بحششث 

 گروهی

 وایت بورد،
 ماژیک، اسالید
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 منابع درسي 

 براوان، گریفت، درسنامه مامایی میلز آخرین چاپ 
 اصول و روش های مشاوره راهنمایی و مشاوره سید مهدی حسینی بیرجندی آخرین چاپ 
  آخرین چاپاصول و فن.ن مشاوره، دکتر شفیع آبادی 
 مشاوره ژنتیک، نورزاد غالمرضا آخرین چاپ 
 مشاوره خانواده، مصطفی تبریزی آخرین چاپ 

 
 


