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    محیط بالینی و نقش اعضای تیم درمان، آشنایی با اصول رفتار حرفه ای در طبآشنایی با   هدف کلی:
 

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

 :دانشجو قادر خواهد بوددر پایان دوره 

 

 :  حیطه شناختی
 (1  بالینی  زودرس  مواجهه)  بالینی  محیط  با  آشنایی .1

 د.  وآشنا ش  و روش های مواجهه با آن  cognitive errorsبا   .2

 د.  وبا اصول مهارتهای حل مسئله آشنا ش  .3

 د.  وبا اصل احترام، مسئولیت پذیری و رعایت حریم خصوصی آشنا ش  .4

 د.  ودرمان و همکاری بین حرفه ای آشنا ش با اعضای تیم   .5

 د.  وبا اخالق حرفه ای در محیط مجازی آشنا ش .6

 د.  وبا منشور حقوق بیمار آشنا ش  .7

 

 حیطه نگرشی

 توجه نشان دهد.    دنسبت به شناسایی خطاهای شناختی خو .1

 نسبت به کاربرد مهارتهای حل مسئله در زندگی فردی، آموزشی و اجتماعی خود حساس شود.   .2

 شرایط حاکم بر محیط بالینی را درک کند.   .3

 نسبت به اصول منشور حقوق بیمار و ارتباط آن با پروفشنالیزم توجه نشان دهد.   .4

 

 حیطه مهارتی 



 رفتار حرفه ای را در عملکرد خود و در محیط بالینی رعایت نماید.  بتواند   .1

 مناسب داشته باشد.  ه با خطاهای شناختی خود برخوردی  بتواند در مواجه .2

  بتواند اصول مهارتهای حل مسئله را در مسائل فردی و جمعی پیش رو بکار گیرد. .3
 

. توضیحات مبسوط در  انجام می شودلسه  طرح موضوع و معرفی مسئله در هر ج  صورت می گیرد.  تدریس این واحد درسی به صورت گروهی  استاد:  چگونگی فعالیت 

 . دارندب،  نقش راهنما و هدایتگر را  یند. اساتید عالوه بر ارائه مطالخصوص مسئله مورد نظر ارائه می گردد. دانشجویان در بحثهای گروهی مشارکت می نما

 ، روش تلفیقی PBLنفره(،    5-4سخنرانی، بحث گروهی)درقالب گروه های  شیوه تدریس: 

 وسایل کمک آموزشی:  
 ، ارائه سناریو آموزشی متناسب با موضوع ویدئو پرژکتور، فیلم های آموزشی

 

 چگونگی فعالیت دانشجو: 
 .  نمایندهای گروهی مشارکت    و در بحث  گردیدهنفره تقسیم    4-5دانشجویان در گروه های  

 . می نمایندو دانشجویان باید فعالیتهای محوله را به صورت گروهی برای جلسه بعد آماده    شوددر پایان هر جلسه برنامه های جلسه آینده توضیح داده می  

 .  می گیردبخشی از فعالیتها به صورت منحصر به فرد و بر اساس توانمندیها و ویژگی ها و انگیزه ها و عالیق هر دانشجو صورت  

 .  ارائه کارگروهی اقدام می نمایدو نماینده گروه نسبت به    شونددر شروع هر جلسه تعدادی از گروه ها برای ارائه فعالیتهای گروهی انتخاب می  

 .گیردو جمع بندی نهایی صورت می    نمایندانتقادات خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف پروژه ارائه شده بیان می  دانشجویان  

   تکالیف دانشجو:
اده سازی مسئله مورد نظر اقدام  که دانشجویان بایستی نسبت به تحقیق و آم  گرددی برای تحقیق بیشتر مشخص می  یبا توجه به مطالب ارائه شده در هر جلسه قسمتها

   د سپس به بحث و تبادل نظر پرداخته می شود.نو راه حل ها را بیان می کن  نمودهنسبت به جستجوی مصداقها متناسب به مباحث ارائه شده اقدام    .نمایند
در نهایت مطالعات خود را در کالس به اشتراک، بحث و تبادل    .می پردازنددانشجویان به صورت گروهی به مطالعه و مقایسه منشور حقوق بیمار در ایران با سایر کشورها  

   .می گذارندنظر  

 نحوه ارزیابی دانشجو: 
 نمره    10  ه های تحویل شده و حضور در کالسفعالیتهای کالسی، پروژو  نمره    10ارزیابی نهایی در قالب آزمون پایان ترم به صورت کتبی و سواالت تشریحی  

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

 رئوس مطالب  ردیف

 مهارتهای حل مسئله   1

 مهارتهای حل مسئله 2

 مهارتهای حل مسئله 3

 مهارتهای شناختی   4

 مهارتهای شناختی  5

 مهارتهای شناختی  6

 منشور حقوق بیمار   7

 منشور حقوق بیمار  8

 آشنایی با محیط بالینی   9



 آشنایی با اعضای تیم درمان   10

 احترام و مسئولیت پذیری   11

 منشور حقوق بیمار  12

 منشور حقوق بیمار  13

 سایر کشورها )بررسی نقاط اشتراک و اختالف(مقایسه منشور حقوق بیمار با   14

 اصول همکاری بین حرفه ای  15

   ارتباط مقطع علوم پایه با بالینی 16

 و فیلم آموزشی   مواجهه زودرس در قالب سناریو آموزشی   17
 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. :منابع درسی
- Baumeister, R., & Kathleen, D.U. Handbook of Self-Regulation Research, Theory and Applications 2004, New York, 

the Gilfoed Press. 

- Buoli, M., Caldiroli, A., & Altamura, A.C. . Psychotic versus non-psychotic major depressive disorder: A comparative 

naturalistic study. Asian Journal of Psychiatry 2013, 6, 333-337. 

- Chaudhary, P.K. Explicit and Implicit Memory in Depressive Patients. IRJA-Indian Research Journal 2013, 1, 1, 242-

251. 

- Nemati MA, Mohammadi Y, Raeisoon MR. Relationship between Knowledge Management and Educational 

Performance of Faculty Members. Education Strategies in Medical Sciences (ESMS).2015:203-8.   

 استانداردهای آموزش بالینی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   -

 . انتشارات بارانا. 1399، .  همکاران و الریجانی باقر،  پزشکی تخصصی های  رشته دستیاران برای درسنامه اخالق پزشکی   -

 

 

 است  شده داده نشان طرفیز ا .دارد نقش اضطراب و افسردگی جمله از خلقی بیماریهای بروز در مزمن استرس که میدهند نشان مطالعات .1

 عصبی سیستم در  نیز و محیطی بافتهای در انسولین به مقاومت  به عبارتی یا و انسولین به حساسیت  کاهش سبب  التهابی فرایندهای که

 .میشوند مرکزی

های تفکر علمی را براساس مسئله مطرح شده با تنظیم هدف اصلی، پرسش اصلی، پرسش های خرد تر و فرضیات به طور کامل  گام 

 طراحی نمایید. 

 )در گروه بحث نمایید(  بخشند؟ می بهبود را  بیمار  از  مراقبت  چگونه ها تیم .2


