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 تلفن داخلی دفتر:ساعات حضور در دفتر:
 

   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:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 محیط بالینی و اصول و شرایط حاکم بر محیط بالینی آشنا خواهد شد. با دانشجو  .1

 آشنا خواهد شد.  و روش های مواجهه با آن cognitive errorsدانشجو با  .2

 دانشجو با اصول مهارتهای حل مسئله آشنا خواهد شد.  .3

 دانشجو با اصل احترام، مسئولیت پذیری و رعایت حریم خصوصی آشنا خواهد شد.  .4

 دانشجو با اعضای تیم درمان و همکاری بین حرفه ای آشنا خواهد شد.  .5

 دانشجو با اخالق حرفه ای در محیط مجازی آشنا خواهد شد.  .6

 دانشجو با منشور حقوق بیمار آشنا خواهد شد.  .7

 حیطه نگرشی

 توجه نشان دهد.  دشناسایی خطاهای شناختی خو نسبت بهدانشجو  .1

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

 دانشجو شرایط حاکم بر محیط بالینی را درک کند.  .3

 دانشجو 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 دانشجو  .1

 دانشجو بتواند در مواجهه با خطاهای شناختی خود برخوردی ممناسب داشته باشد.  .2

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



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

  را خواهند داشت.ایتگر خصوص مسئله مورد نظر ارائه می گردد. دانشجویان در بحثهای گروهی مشارکت می نمایند. اساتید عالوه بر ارائه مطاالب،  نقش راهنما و هد

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

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

 

 چگونگی فعالیت دانشجو:
 م گردیدند و در بحثهای گروهی مشارکت می نمودند. نفره تقسی 4-5دانشجویان در گروه های 

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

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

 ودند. در شروع هر جلسه تعدادی از گروه ها برای ارائه فعالیتهای گروهی انتخاب می شدند و نماینده گروه نسبت به ارائه کارگروهی اقدام می نم

  جمع بندی نهایی صورت می گرفت. دانشجویان انتقادات خود را در خصوص نقاط قوت و ضعف پروژه ارائه شده بیان می نمودند و

  تکالیف دانشجو:
ر اقدام می سئله مورد نظبا توجه به مطالب ارائه شده در هر جلسه قسمتهای برای تحقیق بیشتر مشخص می گردید که دانشجویان بایستی نسبت به تحقیق و آماده سازی م

  ام می نماید و راه حل ها را بیان می کند سپس به بحث و تبادل نظر پرداخته می شود.نسبت به جستجوی مصداقها متناسب به مباحث ارائه شده اقد نمودند.

به اشتراک، بحث و تبادل نظر  دانشجویان به صورت گروهی به مطالعه و مقایسه منشور حقوق بیمار در ایران با سایر کشورها پرداختند .در نهایت مطالعات خود را در کالس

  گذاشتند.

 دانشجو:نحوه ارزیابی 
 نمره  12ارزیابی نهایی در قالب آزمون پایان ترم به صورت کتبی و سواالت تشریحی 

 نمره صورت گرفته است.  8فعالیتهای کالسی، پروزه های تحویل شده و حضور در کالس :  

 

 . (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  11

 احترام و مسئولیت پذیری  11



 منشور حقوق بیمار 12

 منشور حقوق بیمار 13

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

 اصول همکاری بین حرفه ای 15

  ارتباط مقطع علوم پایه با بالینی 16

 و فیلم آموزشی مواجهه زودرس در قالب سناریو آموزشی  17
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