دادکشنه زپشکی

ربانهم آموزشی تم طولی رشد فردی
چارچوب کلی ربانهم
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 .1ساختار کلی دوره:
تم طولی رشد فردی در روند چهار فاز آموزش دانشجویان پزشکی ارائه مییشیود وویود موانیخ ش ویی و اوی یا ی
ه چون سوء نگرش در دریافت خدمات روانشناخیی و دم تا کید کافی بر ضرورت پرورش مهارتهیای رشید فیردی در
کنار رشد ل ی و حرفه ای  ،احی ال نیل به اهداف را در این تم طولی کاهش می دهید بنیابر ایین زم اسیت کیه ه یه
واحدهای م یلف دانشگاه در ت ام طول دوره پزشکی در وهت اصالح نگرش و تووه به اه یت مهارت های رشد فردی
ه کاری ن ایند

.2اهداف آموزشی دوره:
هدف کلی:
پیشگیری از اخیال ت روانشناخیی و رشد و پرورش مهارت های هیجانی-اوی ا ی هدف اصلی دوره رشید فیردی میی
باشد در این راسیا دانش آموخیه دانشگاه باید اه یت رشد فردی را بداند و پس از شناخت واقخ بینانه و ه ه وانبه خیود،
با به کار بسین مهارتهای آموخیه شده در مسیری ه وارتر به س ت هدفهای خود در زمینه هیای م یلیف میام برداشییه و
رضایت بیشیری از زندمی خود داشیه باشند
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چارچوب کلی برنامه تهیه شده توسط هر یک از کانون های تم های طولی که برای چهار فاز تهیه می شود در رایزنی با ک ییه های مربوط در نهایت

در برنامه فازهای مربوط قرار می میرد

اهداف آموزشی دوره:

(در مورد تمهای طولی ،توانمندیها برای پایان هر یک از سه فاز لوم پایه ،مطب و کارآموزی تعیین میشود

توانمندیهای پایان دوره کارورزی ه ان توانمندیهای دانشآموخیگان میباشد )

انیظار میرود دانشجو در پایان دوره لوم پایه در موارد زیر توانایی توان مندی های ذیل را کسب کند:
اهداف کلی:
 -1توانایی ها و ضعف های خود را شناسایی کند و با اسیفاده از اصول مهارت خودآماهی به طور مناسبی با آنها
مواوه شود
 -2موقعیت های اسیرس آور را شناسایی کند و با اسیفاده از اصول مهارت مدیریت اسیرس به طور مناسبی با آنها
مواوه شود
 -3با ارزیابی و تحلیل

لکرد خود نیازهای آموزشی خود را تش یص داده و با اسیفاده از روش های مناسب توانایی

های خود را بهبود ب شد
 -4اصول مدیریت زمان را در تنظیم فعالیت های خود به کار میرد
 -5از مهارت تنظیم هیجان در مواقخ ضروری به طور مناسب اسیفاده کند
اهداف اختصاصی:
 -1از نقاط قوت و ضعف خود به نوان ش وی منحور به فرد آماه شود
 -2ویژمی های قابل تغییر خود را بشناسد و ویژمی های غیر قابل تغییر را بپذیرد
 -3توان ندی ها ،محدودیت ها و مسئولیت های خود را بشناسد
 -4نیازهای اطفی و روانی بی اران رابشناسد و با آنها ه دلی کند
 -5در روابط بین فردی به تفاوت میان انسانها احیرام بگذارد
 -6نشانه های اخیال ت هیجانی و خلقی را بشناسد
 -7وامل زمینه ساز و نشانه های اسیرس را در خود بشناسد و مهارت مقابله با اسیرس را به کار میرد
 -8هیجانات را شناسایی و نام مذاری کند
 -9زمینه های ایجاد کننده خلق افسرده را در خود شناسایی و مدیریت کند
 -11وامل موثر در اتالف وقت و اه ال کاری را در خود بشناسد و زمان را میناسب با اه یت و فوریت کارها تنظیم
ن اید
 -11باشیوه

لکرد حافظه آشنا شود و روش های یادمیری خود را نقد و بررسی ن اید

 -12روش های افزایش ت رکز و مطالعه اثر ب ش را به کار میرد
انیظار میرود دانشجو در پایان دوره مطب ،الوه بر حفظ و ارتقاء توان ندی های ذیل را در موارد زیر توانایی کسب کند:
اهداف کلی:
 -1روش های ارتقای ا ی اد به نفس را بشناسد و به کار میرد

 -2راه های افزایش مهارت قاطعیت و مدیریت خشم را بشناسد و به کار میرد
اهداف اختصاصی:
 -1خود پنداره صحیحی از خود داشیه و توان ندی های خویش را در وهت رسیدن به اهداف ش وی به کار میرد
 -2نشانه ها و موقعیت خشم برانگیز را در خود بشناسد
 -3با شیوه های م یلف ابراز خشم آشنا شده و الگوی رفیاری خود را تش یص دهد
 -4شیوه های کنیرل خشم و ابراز سازمارانه آن را به کار میرد
 -5حقوق و مسئولیت های خود را در رابطه با دیگران بشناسد
 -6رفیارهای قاطعانه (ورات مندانه) را در روابط بین فردی به کار میرد
انیظار میرود دانشجو در پایان دوره کارآموزی ،الوه بر حفظ و ارتقاء توان ندی های ذیل را در میوارد زییر توانیایی کسیب
کند:
اهداف کلی:
 -1با بهره میری از آموزه های معنوی و مذهبی ،آرامش ،توانایی روحی ،نگرش مثبت ،انگیزه و امید را در خود
افزایش دهد
 -2اصول هدف مذاری و برنامه ریزی را در تنظیم فعالیت های خود به کار میرد
-3روش اصولی مدیریت روابط بین فردی را بداند و در صورت لزوم به کار بندد
اهداف اختصاصی:
 -1مولفه های شادکامی و رضایت درونی رابشناسد و آنها را در خود پرورش دهد
 -2با یافین معناهای خاص زندمی خود ،نگرش مثبت  ،امید و انگیزه را در خود تقویت ن اید
 -3اهداف کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت خود را بر اساس خواسیه ها و نیازها تنظیم ن اید
 -4موانخ ارتباطی را بشناسد و بیواند از شیوه های رابطه کار آمد در وهت پاسخ مویی به نیازهای خود و دیگران
اسیفاده ن اید
 -5روش های حل تعارض را بشناسد و شیوه کارآمد حل اخیالف با دیگران را به کار بندد
 -6آسیب های احی الی در رابطه با غیر هم ونس را در خود شناسایی و مالک های انی اب ه سر را با شناخت واقخ
بینانه خود ،ارزیابی و مش ص ن اید

انیظار میرود دانشجو در پایان دوره کارورزی ،الوه بر حفظ و ارتقاء توان ندی های ذیل را در موارد زیر توانایی کسب کند:
اهداف کلی:
 -1اصول مدیریت و رهبری را در زندمی خود به کار میرد
اهداف اختصاصی:
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با الگوهای فکری و رفیاری مبینی بر کنیرل درونی و بیرونی در زندمی خود آشنا شود
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نیازها و اهداف خود را بشناسد و با انی اب ها و راهبردهای کارآمد به آنها پاسخ موید

.3روش آموزش:
دوره علوم پایه:
-

دانش افزایی از طریق س نرانی تعاملی

-

انجام فعالییهای مرتبط با موضوع در مروه های کوچک

-

اورای آزمون های اسیاندارد

-

ن ایش فیلم و بحث مشارکیی می رکز بر موضوع

-

ارائه کیابچه های آموزشی روانشناخیی ) ،(Psycho-educationتکالیف فردی و مروهی در وب سایت
مرتبط با رشد فردی

دوره مبانی طب بالینی:
-

دانش افزایی و بحث مشارکیی در مروه بزرگ

-

ن ایش فیلم و بحث مشارکیی می رکز بر موضوع

-

ایفای نقش درمروه کوچک و ارائه در مروه بزرگ

-

ارائه آزمون های اسیاندارد و تک یل کاربرگ فعالیتها با هدف کشف و ارزیابی الگوهای رفیاری و هیجانی

-

ارائه کیابچه های آموزشی روانشناخیی )، (Psycho-educationتکالیف فردی و مروهی در سایت مرتبط
با رشد فردی

دوره کارآموزی:
-

دانش افزایی از طریق س نرانی تعاملی

-

بحث مشارکیی در مروه بزرگ

-

ن ایش فیلم و بحث مشارکیی می رکز بر موضوع

-

ارائه آزمون های خود ارزیابی و کاربرگهای فعالیت انفرادی

-

ارائه کیابچه های آموزشی روانشناخیی )، (Psycho-educationتکالیف فردی و مروهی در سایت مرتبط
با رشد فردی

دوره کارورزی:
-

دانش افزایی از طریق بحث مشارکیی در مروه بزرگ

-

ارائه کیابچه های آموزشی روانشناخیی )، (Psycho-educationتکالیف فردی و مروهی در وب سایت
مرتبط با رشد فردی

.4روش ارزشیابی:
ارزشیابی دوره:
-

نظر سنجی از دانشجویان در رابطه با میزان اثر ب شی آموزشها در وهت کسب مهارت مربوطه

-

انجام پژوهش به منظور بررسی میزان اثرب شی دوره رشد فردی در ارتقاء دانش،نگرش و مهارت
دانشجویان

ارزشیابی دانشجو:
-

ارزیابی دانشجویان از طریق آزمون های اسیاندارد در ابیدا و پایان دوره

-

ارزیابی تکالیف فردی در وب سایت

-

ارزیابی میزان مشارکت در تکالیف مروهی

-

ارزیابی نهایی با سوال های  Practicalو MCQ

 با تووه به احی ال تغییرات برخی نیازها و مشکالت دانشجویان ،نیازسنجی و نگرش سنجی با حضور ومشارکت دانشجویان و می ووین در هر دوره ضروری مین اید که با اسیفاده از پرسشنامهها و آزمونهای

معیبر در مقاطخ م یلف در نظر مرفیه میشود
ارزشیابی دوره و اعضای هیأت علمی:
-

نظر سنجی از دانشجویان در بحث مروهی

-

تک یل فرم نظر سنجی در مورد محیوی دوره و شیوه آموزش

.5روش اطالع رسانی در مورد دوره:
دانشجو اطال ات کلی درمورد دوره را در وب سایت مروه دریافت میکند ه چنین در ابیدای هر دوره ،در ولسهی
توویهی ،راهن ای مطالعه درس ارایه خواهد شد دانشجو میتواند اهداف ،ودول زمانبندی و نحوهی ارزیابی دوره
را در سامانهی آموزش دانشگاه بیابد

.6مدیریت دوره:
در مورد آموزش و ارزشیابی ،مدیریت دوره یا فردی به نوان مسئول توان ندی ،هدهدار این امرخواهد بود مدیریت
دوره به نوان فردی که فیدبکهای مربوط به تم را و خ آوری میکند ،کیفیت ادغام آموزش و ارزشیابی در فازها و
مروهها را ارزیابی خواهد کرد و ارزیابی و خ بندی دانشجویان بر هدهی ایشان یا یک نفر به نوان مسئول
توان ندی خواهد بود

.7برنامههای بازتوانی:
در ارزیابی پایان هر دوره ،مسئول توان ندی برای افرادی که نیوانسیهاند توان ندیهای مورد نظر دوره را کسب ن ایند،
برنامهی بازتوانی در نظر میمیرد که تعیین آن میتواند با نظر شورای مروه صورت پذیرد

