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برخوردار باشد، معرفی توانمندیهای دوره پزشکی عمومی و شرح اهمیت شرح مهارتها و آداب کلیدی که باید یک پزشک در حرفه طب آشنایی با  :هدف کلی

  .آن در دوران تحصیلی و ارائه مقدمات رفتار حرفه ای که دانشجوی پزشکی بایستی نسبت به آن آگاهی داشته باشد
 

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

 :قادر خواهد بوددر پایان دوره دانشجو 

 

 حیطه شناختی
 . شودبا مجموعه توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره پزشکی عمومی آشنا  .1

 .با اصول مهارتهای مطالعه آشنا شود .2

 . شود آشنا طب در اخالقی و اصول رفتار حرفه ای مفاهیم با .3

 . شودی موثر برای عمل به آن آشنا زیر برنامهبا اصول پایه یادگیری طب و  .4

 .اصول مدیریت زمان را فرا گیرد .5

 . شودآشنا خود  اساتید، کارکنان، خانواده و دوستان ارتباط مؤثر با یبرقرار مهارت های ارتباطی بین فردی جهت با دانش پایه .6

 

 حیطه نگرشی
 . آنها بداند کسبرا ملزم به  مسئولیت کرده و خود نسبت به کسب توانمندی های مورد انتظار در طی دوران تحصیل خود احساس .1

  .حساس شود پزشکی ی رشته در اخالقی های حساسیت وجود و ای حرفه ی ویژه جایگاه نسبت به .2

 .آموزشی اعم از تکالیف و وظایف محوله احساس مسئولیت نماید امور نسبت به ارائه به هنگام .3

 

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


 حیطه مهارتی

 . را در تنظیم فعالیت های آموزشی خود به کار ببندد( از قبیل مدیریت زمان، مدیریت سبک یادگیری و مطالعه)مهارتهای مطالعه و مدیریت زمان  .1

 . اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود را تنظیم و برنامه ریزی مناسب ارائه دهد .2

 . باشد داشته دانشجوی پزشک شأن با متناسب ظاهر و رفتار اصول رفتار حرفه ای را در عملکرد خود رعایت نموده و .3

 . کند برقرار مناسب ارتباط و دوستان آموزشی اساتید، مسووالن باقادر باشد  .4

 . باشد داشته صمیمی و مؤثر فردی، بیان بین روابط در .5
 

تکمیل نموده و سعی گردید تا شیوه تدریس منطبق با سبک را  "کلب"در جلسه اول دانشجویان پرسشنامه سبکهای یادگیری  :استاد چگونگی فعالیت

. طرح موضوع و معرفی مسئله در هر حلسه صورت خواهد گرفت. تدریس این واحد درسی به صورت گروهی صورت می گیرد. یادگیری غالب کالس تنظیم شود

اساتید عالوه بر ارائه مطاالب،  نقش راهنما و . ی مشارکت می نماینددانشجویان در بحثهای گروه. توضیحات مبسوط در خصوص مسئله مورد نظر ارائه می گردد

  .هدایتگر را خواهند داشت

 Brain Storming، (نفره 5-4درقالب گروه های )سخنرانی، بحث گروهی: شیوه تدریس

 ، ارائه سناریو آموزشی متناسب با موضوعفیلم های آموزشی پاورپوینت، :وسایل کمک آموزشی 
 

 :فعالیت دانشجوچگونگی 
 . نمایندهای گروهی مشارکت  و در بحث گردیدهم نفره تقسی 4-5دانشجویان در گروه های 

 .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 نظرکه دانشجویان بایستی نسبت به تحقیق و آم گرددبا توجه به مطالب ارائه شده در هر جلسه قسمتهای برای تحقیق بیشتر مشخص می 

  .اقدام نمایند

 :نحوه ارزیابی دانشجو
نمره  11ه های تحویل شده و حضور در کالس ژنمره و فعالیتهای کالسی، پرو 11ارزیابی نهایی در قالب آزمون پایان ترم به صورت کتبی و سواالت تشریحی 

  .گیرد میصورت 

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

 رئوس مطالب ردیف

 آشنایی دانشجو با  آئین نامه دانشجویی، رفتار و ظاهر مناسب دانشجوی پزشکی  1

 نقش حرفه پزشکی در جامعه و نظام سالمت  2

 مهارتهای شناختی  3

 مهارتهای مطالعه  0

 مدیریت زمان  5

 (1)اصول رفتار حرفه ای  6

 ارتباط بین فردیکلیات مهارتهای  7



 اجزای ارتباطی  8

 موانع ارتباطی 9

 اصول برقراری ارتباط موثر، تکنیکهای گوش دادن فعال، خود بازنمایی 14

  Body languageاستفاده از  11

 کاربرد تکنیکهای غیر کالمی در ارتباط 12

 اصول پایه یادگیری طب 13

 مهارتهای مطالعه 10

 مهارتهای مدیریت زمان  15

 تشریح اهمیت نقش دانشجو به عنوان پزشک در حال تحصیل و مرور اصول رفتار حرفه ای در پزشکی 16

 آشنایی با اجزای سوگندنامه پزشکی و ارتباط آن با پروفشنالیزم 17
 

 .لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود: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.  

- GOOD Medical Practice; Professionalism, Ethics & Law. Kerry J Breen, Stephen M Cordner,Colin JH 

Thomson,Vernon D Plueckhahn. Cambridge University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, 

UK2010.  

 

 

 : نمونه فعالیتهای کالسی 

ده و راه حل صحیح راارائه در خصوص مورد توضیح داده شده در گروه بحث نموبا توجه به اصول فراگرفته شده در خصوص پروفشنالیسم . 1

 : نمایید

 نندهک مراجعه مریض هر ازای به میکند تاکید و کند بیدار خواب از را او مبادا که میکند سفارش ارتوپدی انترن به است خسته که ارتوپدی رزیدنت

 و هومروس استخوان  شکستگی با حالی بد بیمار بعد ساعتی.  میکند اضافه وی کارورزی نمره به نمره یک بکند رد را مریض انترن که اورژانس به

  .مینماید مراجعه  آگزیلر شریان از خونریزی

 بلد هیچی هم بیمارستان پرسنل و است افتضاح بیمارستان این امکانات ببینید میگوید بیمار همراهان به آهستگی به بیمار بالین بر حضور با انترن

 تحت هم بیمار همراهان. ببرید دیگر بیمارستان یک به را او سریعا دارید دوست را بیمارتان اگر بگیرند یاد چیز شما بیمار سر است قرار و نیستند

 3 حداقل باید که دادم fly برایت را بیماری یک میگوید رزیدنت به افتخار با  انترن فردا صبح. میبرند دیگری بیمارستان به را او وی سخنان تاثیر

  .کنی اضافه ام نمره به نمره

 ارتباط چیست و آن را چگونه تعریف می کنید؟.2

http://www.open.ac.uk/

