
 

 

  

  : تاریخ ارائه درس  :  سال تحصیلی 

  :  نوع درس  پزشکی: دانشکده 

  دکتر صدیقه ابراهیمی:  نام مدرس  کارآموزي پزشکی عمومی:  رشته/ مقطع 

  : تعداد دانشجو  اخالق پزشکی)  :  واحد(نام درس 

  دقیقه 100:  مدت کالس                                   :                                                        ترم  

.  

    :منبع درس  

1) Medical  ethics manual “PHYSICIANS AND COLLEAGUES” chapter 4, 80-87,2006 
2) Ethics, Law and Medical Practice 14 THE DOCTOR AND INTERPROFESSIONAL 

RELATIONSHIPS  Book by Kerry J. Breen, Stephen M. Cordner, Vernon D. Plueckhahn 
Allen & Unwin, 1997  

  : امکانات آموزشی 

  اسالید هاي آموزشی  -

  ویدئو پروژکتور -

  کامپیوتر -

  اخالق پزشکی) (casesسري موارد -

  پیشرفتهمهارتهاي ارتباطی    :عنوان درس 

   پیشرفتهآشنایی و کسب مهارتهاي ارتباطی    :هدف کلی درس 

  : جزئی اهداف 

  دانشجو باید بتواند

 انواع ارتباط را شرح دهد .  

 تفاوت ارتباط کالمی و غیر کالمی را توضیح دهد .  

 عناصر ارتباطی را شرح دهد ..  

 اصول و روشهاي ارتباط بین فردي را شرح دهد .  

  ھدشرح دگامهاي اساسی را در ارتباط بین فردي.  

                                                              در گروه کوچک بحث و  ، ارائه مورد سخنرانی:   روش آموزش 

  : اجزا و شیوه اجراي درس 

 امید و مشوق سازنده، عامل و ها انسان ارزش وجود مظهر انسانی روابط :مقدمه

 شادي عوامل همه میان از و است انسانی هاي گروه اجتماعی رفتار در بخش

 ترین عمده مطلوب، انسانی روابط برقراري شاید آفرین، عادت س و بخش

 .است زندگی در کس هر موفقیت و خوشبختی عامل

 وجود به انسانی تمدن و فرهنگ عظیم بناي نبود، یکدیگر با ها انسان ارتباط اگر

   آمد نمی پدید انسان بزرگ ازدستاوردهاي یک هیچ و آمد نمی

  دقیقه 15  : مدت زمان 



 

 

 کلیات درس   

 تعریف(  کالمی رفتار هايآشنایی با: بخش اول درس  ،

 ...)، عناصر، ویژگی

 عناصر، ویژگی،  تعریف(  غیرکالمی رفتار هاي ،(... 

   

 همواره در طول جلسه  : پرسش و پاسخ و استراحت

   .موارد مرتبط، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

 آشنایی دانشجو با : بخش دوم درس 

 المیک کاربرد رفتارهاي  

 غیرکالمی کاربرد رفتارهاي 

 هنر گوش کردن  

 اصل اساسی ارتباط موفق 

 کالمی غیرو  کالمی رفتارهاي وارزشیابی پایش  

   

 دقیقه 40:  مدت زمان 

 دقیقه 20 :  مدت زمان 

 دقیقه 15 :  مدت زمان 

  دقیقه 10 :  مدت زمان   جمع بندي و نتیجه گیري 

 ملی و گروهیامتحان کتبی، کار ع:  ارزشیابی درس   

  

  

 

 


