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پسؼکی ػوَهی ٍ ؼرح اّویت آى در دٍراى ؼرح هْبرتْب ٍ آداة کلیذی کِ ثبیذ یک پسؼک در حرفِ عت ثرخَردار ثبؼذ، هؼرفی تَاًوٌذیْبی دٍرُ آشنایی با  هدف کلی:

  تحفیلی ٍ ارائِ هقذهبت رفتبر حرفِ ای کِ داًؽجَی پسؼکی ثبیعتی ًعجت ثِ آى آگبّی داؼتِ ثبؼذ.
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی
 . ؼَدثب هجوَػِ تَاًوٌذی ّبی هَرد اًتظبر از داًػ آهَختگبى دٍرُ پسؼکی ػوَهی آؼٌب  .1

 ثب اـَل هْبرتْبی هغبلؼِ آؼٌب ؼَد. .2

 . ؼَد آؼٌب عت در اخالقی ٍ اـَل رفتبر حرفِ ای هفبّین ثب .3

 . ؼَدی هَثر ثرای ػول ثِ آى آؼٌب سیر ثرًبهِثب اـَل پبیِ یبدگیری عت ٍ  .4

 اـَل هذیریت زهبى را فرا گیرد. .5

 . ؼَدآؼٌب خَد  اظبتیذ، کبرکٌبى، خبًَادُ ٍ دٍظتبى ارتجبط هؤثر ثب یثرقرار هْبرت ّبی ارتجبعی ثیي فردی جْت ثب داًػ پبیِ .6

 

 حیطه نگرشی
 آًْب ثذاًذ.  کعترا هلسم ثِ  ٍ خَد ًعجت ثِ کعت تَاًوٌذی ّبی هَرد اًتظبر در عی دٍراى تحفیل خَد احعبض هعئَلیت کردُ .1

  حعبض ؼَد. پسؼکی ی رؼتِ در اخالقی ّبی حعبظیت ٍجَد ٍ ای حرفِ ی ٍیصُ جبیگبُ ًعجت ثِ .2

 آهَزؼی اػن از تکبلیف ٍ ٍظبیف هحَلِ احعبض هعئَلیت ًوبیذ. اهَر ًعجت ثِ ارائِ ثِ ٌّگبم .3

 

 حیطه مهارتی

 ذد. هْبرتْبی هغبلؼِ ٍ هذیریت زهبى )از قجیل هذیریت زهبى، هذیریت ظجک یبدگیری ٍ هغبلؼِ( را در تٌظین فؼبلیت ّبی آهَزؼی خَد ثِ کبر ثجٌ .1

http://vs.iaun.ac.ir/m3225


 اّذاف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت خَد را تٌظین ٍ ثرًبهِ ریسی هٌبظت ارائِ دّذ.  .2

 ثبؼذ.  داؼتِ داًؽجَی پسؼک ؼأى ثب هتٌبظت ظبّر ٍ رفتبر حرفِ ای را در ػولکرد خَد رػبیت ًوَدُ ٍاـَل رفتبر  .3

 کٌذ.  ثرقرار هٌبظت ارتجبط ٍ دٍظتبى آهَزؼی اظبتیذ، هعٍَالى ثبقبدر ثبؼذ  .4

 ثبؼذ.  داؼتِ ـویوی ٍ هؤثر فردی، ثیبى ثیي رٍاثظ در .5
 

را تکویل ًوَدُ ٍ ظؼی گردیذ تب ؼیَُ تذریط هٌغجق ثب ظجک یبدگیری غبلت  "کلت"در جلعِ اٍل داًؽجَیبى پرظؽٌبهِ ظجکْبی یبدگیری  استاد: چگونگی فعالیت

در  جعَطکالض تٌظین ؼَد. تذریط ایي ٍاحذ درظی ثِ ـَرت گرٍّی ـَرت هی گیرد. عرح هَضَع ٍ هؼرفی هعئلِ در ّر حلعِ ـَرت خَاّذ گرفت. تَضیحبت ه

  ایتگر را خَاٌّذ داؼت.خفَؾ هعئلِ هَرد ًظر ارائِ هی گردد. داًؽجَیبى در ثحثْبی گرٍّی هؽبرکت هی ًوبیٌذ. اظبتیذ ػالٍُ ثر ارائِ هغبالت،  ًقػ راٌّوب ٍ ّذ

 Brain Stormingًفرُ(،  5-4ظخٌراًی، ثحث گرٍّی)درقبلت گرٍُ ّبی شیوه تدریس: 

 ، ارائِ ظٌبریَ آهَزؼی هتٌبظت ثب هَضَعفیلن ّبی آهَزؼی پبٍرپَیٌت، وسایل کمک آموزشی: 
 

 چگونگی فعالیت دانشجو:
 . ًوبیٌذّبی گرٍّی هؽبرکت  ٍ در ثحث گردیذُن ًفرُ تقعی 4-5داًؽجَیبى در گرٍُ ّبی 

 .ًوبیٌذـَرت گرٍّی ثرای جلعِ ثؼذ آهبدُ ٍ داًؽجَیبى ثبیذ فؼبلیتْبی هحَلِ را ثِ  ؼَددر پبیبى ّر جلعِ ثرًبهِ ّبی جلعِ آیٌذُ تَضیح دادُ هی 

 . هی گیردثخؽی از فؼبلیتْب ثِ ـَرت هٌحفر ثِ فرد ٍ ثر اظبض تَاًوٌذیْب ٍ ٍیصگی ّب ٍ اًگیسُ ّب ٍ ػالیق ّر داًؽجَ ـَرت 

 . ارائِ کبرگرٍّی اقذام هی ًوبیذٍ ًوبیٌذُ گرٍُ ًعجت ثِ  ؼًَذدر ؼرٍع ّر جلعِ تؼذادی از گرٍُ ّب ثرای ارائِ فؼبلیتْبی گرٍّی اًتخبة هی 

  .گیردٍ جوغ ثٌذی ًْبیی ـَرت هی  ًوبیٌذداًؽجَیبى اًتقبدات خَد را در خفَؾ ًقبط قَت ٍ ضؼف پرٍشُ ارائِ ؼذُ ثیبى هی 

  تکالیف دانشجو:
بدُ ظبزی هعئلِ هَرد ًظر اقذام ثبیعتی ًعجت ثِ تحقیق ٍ آهکِ داًؽجَیبى  گرددثب تَجِ ثِ هغبلت ارائِ ؼذُ در ّر جلعِ قعوتْبی ثرای تحقیق ثیؽتر هؽخؿ هی 

  .ًوبیٌذ

 نحوه ارزیابی دانشجو:
  گیرد. هیًورُ ـَرت  8ًورُ ٍ فؼبلیتْبی کالظی، پرٍزُ ّبی تحَیل ؼذُ ٍ حضَر در کالض  12ارزیبثی ًْبیی در قبلت آزهَى پبیبى ترم ثِ ـَرت کتجی ٍ ظَاالت تؽریحی 

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)دی درس  جدول زمانبن

 رئوس مطالب ردیف

 آؼٌبیی داًؽجَ ثب  آئیي ًبهِ داًؽجَیی، رفتبر ٍ ظبّر هٌبظت داًؽجَی پسؼکی  1

 ًقػ حرفِ پسؼکی در جبهؼِ ٍ ًظبم ظالهت  2

 هْبرتْبی ؼٌبختی  3

 هْبرتْبی هغبلؼِ  4

 هذیریت زهبى  5

 (1اـَل رفتبر حرفِ ای ) 6

 کلیبت هْبرتْبی ارتجبط ثیي فردی 7

 اجسای ارتجبعی  8

 هَاًغ ارتجبعی 9



 اـَل ثرقراری ارتجبط هَثر، تکٌیکْبی گَغ دادى فؼبل، خَد ثبزًوبیی 10

  Body languageاظتفبدُ از  11

 کبرثرد تکٌیکْبی غیر کالهی در ارتجبط 12

 پبیِ یبدگیری عتاـَل  13

 هْبرتْبی هغبلؼِ 14

 هْبرتْبی هذیریت زهبى  15

 تؽریح اّویت ًقػ داًؽجَ ثِ ػٌَاى پسؼک در حبل تحفیل ٍ هرٍر اـَل رفتبر حرفِ ای در پسؼکی 16

 آؼٌبیی ثب اجسای ظَگٌذًبهِ پسؼکی ٍ ارتجبط آى ثب پرٍفؽٌبلیسم 17
 

 کامل نوشته شود.لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و :منابع درسی
- Develop Effective study Strategies. The booklet accompanies the skills for OU study website: www.open.ac.uk 

- General medical council. Tomorrows Doctors : outcomes & standards for undergraduate medical education 2014.  

- Kurts SM. The Calgary –Cambridge referenced observation guides: An aid to defining  the curriculum and organizing 

the teaching programmes. Med EDU. 1996.   
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