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  آشنایی با اصول کار تیمی، تکنیکهای حل تعارض و مهارتهای همدلی  :هدف کلی
 

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

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی

 . شودآشنا  Team workingاصول با  .1

 . شودبا اصول یادگیری و حافظه پروری آشنا  .2

 .دوبا سطوح رشد فردی آشنا ش .3

 . دوبا حل تعارض آشنا ش .4

 . گیردد و اصول آنرا فرا وآشنا ش empathyبا  .5

 . دوبا تفکر علمی و استانداردهای آن آشنا ش .6

 . دوبا مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار آشنا ش .7

 

 حیطه نگرشی

 .دوبه انجام فعالیت ها و کارهای تیمی عالقمند ش .1

 . دونسبت به روش های انتقال اطالعات از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت عالقمند ش .2

 . ه باشدانتقادهای ارائه شده از سوی همتایان برخوردی منطقی داشتدر  .3

 . دوبه خودیادگیری و خودراهبری و خودارزیابی عالقمند ش .4

 . دوتمییز قائل ش empathy & sympathyدر موقعیتهای ایجاد شده بین  .5

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


 

 حیطه مهارتی

 .نمایدبتواند به عنوان عضوی از تیم در فعالیتهای گروهی نقش مناسب ایفا  .1

 . بتواند مطابق با اصول یادگیری فراگرفته شده روش مناسب یادگیری خود را پیاده سازی نماید .2

 . ا تشخیص دهدبا توجه به مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار فرا گرفته شده، پس از پخش فیلم متناسب با سناریوی ارتباط پزشک و بیمار نقاط قوت و ضعف ر .3

 . فردی راه حل مناسب پیدا کندرضات بین ابتواند برای تع .4
 

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

  .دارندب،  نقش راهنما و هدایتگر را عالوه بر ارائه مطالاساتید . ینددانشجویان در بحثهای گروهی مشارکت می نما. خصوص مسئله مورد نظر ارائه می گردد

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

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

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

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

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

 . 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  نمایندپروژه ارائه شده بیان می دانشجویان انتقادات خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف 

  :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 شودنو راه حل ها را بیان می کن نمودهنسبت به جستجوی مصداقها متناسب به مباحث ارائه شده اقدام  .نمایند

 :نحوه ارزیابی دانشجو
می نمره صورت  01: ه های تحویل شده و حضور در کالس فعالیتهای کالسی، پروژ ونمره  01ارزیابی نهایی در قالب آزمون پایان ترم به صورت کتبی و سواالت تشریحی 

 . گیرد

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

 رئوس مطالب ردیف

 مهارتهای ارتباط بین فردی  1

 اصول کار تیمی  2

 تکنیکهای حل تعارض 3

 اصول یادگیری 0

 یادگیری خود از طریق برنامه ریزیمدیریت  5

 مهارتهای بازاندیشی  6

 مهارتهای تفکر علمی 7

 (2)اصول رفتار حرفه ای  8



 (2)اصول رفتار حرفه ای  9

 مهارتهای ارتباط پزشک و بیمار 14

 مهارتهای ارتباط پزشک و بیمار 11

 مدیریت استرسمهارتهای  12

 مهارتهای مصاحبه بالینی  13

 مهارتهای مصاحبه بالینی 10

 سطح رشد فردی 15

 همدلی و اصول ان  16

 جمع بندی و رفع اشکال  17
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 :  problem solvingنمونه فعالیتهای کالسی در بحث . 1

 و اسهال اثر در میر و مرگ با موارد از برخی در و کودکان وزن کاهش استفراغ، و اسهال موارد با اخیرا X روستای در بهداشت خانه در مقیم پزشک

 چیست؟ مسئله با مواجهه در پزشک گام اولین .است شده مواجه شدید استفراغ

 : فعالیت کالسی در بحث مدیریت استرس-

 دهید پیشنهاد را بالینی محیط و آموزشی محیط در استرس کاهش راهکارهای. 2


