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و الگوهای آن و نحوه ایجاد  reflectionدر محیط بالینی،   breaking bad newsی مدیریت خشم، مهارت ارائه خبر بد و اصول شرح مهارتها :هدف کلی

reflection  بین مقطع علوم پایه و بالینی  
 

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

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی
 . را بشناسد مدیریت خشممجموعه توانمندی های  .1

 .را بشناسدارائه خبر بد به بیماران و همراهان اصول مهارتهای  .2

 .را بشناسد مفهوم بازاندیشی و الگوهای آن در پزشکی .3

 

 حیطه نگرشی
 . آنها بداند کسبرا ملزم به  احساس مسئولیت کرده و خود جهت مدیریت خشمنسبت به کسب توانمندی های مورد انتظار  .1

  . شود و احساس مسئولیت نماید حساس نحوه ارائه خبر بد به بیماران و همراهان نسبت به .2

 . در مطالعه و یادگیری احساس نیاز نماید reflectionاستفاده از الگوهای نسبت به  .3

 

 حیطه مهارتی

 . خود به کار ببنددمدیریت خشم را در رفتار مهارتهای  .1

 . را در مواقع مورد نیاز بکار گیرد  breaking bad newsدر دوره بالینی اصول  .2

 . از یکی از الگوهای بازاندیشی در یادگیری استفاده نماید .3

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


 

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

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

 

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

 .نمایند

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

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

 رئوس مطالب ردیف

  مهارتهای ارائه خبر بدآشنایی دانشجو با   1

 آشنایی دانشجو با  مهارتهای ارائه خبر بد  2

 آشنایی دانشجو با  مهارتهای ارائه خبر بد  3

 آشنایی دانشجو با  مهارتهای ارائه خبر بد  0

 مهارتهای مدیریت خشمآشنایی دانشجو با   5

 دانشجو با  مهارتهای مدیریت خشمآشنایی  6

 آشنایی دانشجو با  مهارتهای مدیریت خشم 7

 reflectionاصول آشنایی دانشجو با   8

 reflectionاصول آشنایی دانشجو با   9

 reflectionالگوهای آشنایی دانشجو با   14

 reflectionالگوهای آشنایی دانشجو با   11

 بحث گروهی  و ارائه فعالیتهای کالسی  12

 بحث گروهی  و ارائه فعالیتهای کالسی  13

 بحث گروهی  و ارائه فعالیتهای کالسی  10



 بحث گروهی  و ارائه فعالیتهای کالسی  15

 بحث گروهی  و ارائه فعالیتهای کالسی  16

 بحث گروهی  و ارائه فعالیتهای کالسی  17

 

 .طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شودلطفا :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 ای از این روش را در دروس علوم پایه توضیح دهید reflectionبراساس مدل چرخه ای . 1

 . درخصوص استانداردهای ارائه خبر بد به بیماران در گروه بحث نمایید. 2

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

