مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي

دادکشنه زپشکی

ربانهم آموزشی تم طولی مهارت اهی ربقراری ارتباط
چارچوب کلی ربانهم

1

ساختار کلی دوره:
تم طولي مهارت هاي برقراري ارتباط به نحو ادغام يافته در فازهاي علوم پايه ،مباني طب باليني (مطب) ،كارآموزي و كارورزي آموزش داده
شده و ارزيابي ميگردد.
در تمام طول دوره پزشكي تمامي كادر آموزشي درماني و اداري دانشكده و حتي دانشگاه در آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط سهيم

هستند.

اهداف آموزشی دوره:
هدف کلی:

دانشآموخته دااگشنه باید تواانیی الزم جهت ربقراری ارتباط مؤرث با بیماران ،همرااهن بیمار و هم کاران خود را داشته باشد .عالوه رب اين وی باید بتواند صالحیت خود را رد ربقراری ارتباط رد تمام رعهصاه هب صورت شفاهی ،نوشتاری ،الکترونیکی یا تلفنی نشان دهد.

اهداف آموزشی دوره:
الف) انتظار میرود دانشجو در پایان دوره علوم پایه در موارد زیر توانایی الزم را کسب کند:

رد حیطه مهارتاهی پاهي رد ربقراری ارتباط مؤرث:







1

بتواند فعاالنه گوش كند.
به طور مناسب از تكنيكهاي غيركالمي شامل زبان بدن استفاده كند.
توانایي به كارگيري مهارت همدلي را داشته باشد.
در روابط بين فردي بيان مؤثر و صميمي داشته باشد.
بتواند ارتباط كالمي و چشمي مناسبي برقرار كند.
بتواند به نحو مناسبي یك سخنراني را در محيط هاي دانشجویي ارایه كند.

چارچوب كلي برنامه تهيه شده توسط هر يک از كانون هاي تم هاي طولي كه براي چهار فاز تهيه مي شود در رايزني با كميته هاي مربوط در نهايت

در برنامه فازهاي مربوط قرار مي گيرد.

مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي

رد حیطه ربقراری ارتباط با هم کاران ،رپسنل زپشکی و مسؤوالن دولتی:



بتواند به عنوان عضوي از تيم با سایر دانشجویان كار گروهي انجام دهد.
بتواند با اساتيد ،مسووالن آموزشي و اداري ارتباط مناسب برقرار كند.

ب) انتظار میرود دانشجو در پایان دوره مطب عالوه بر حفظ و ارتقاء توانمندیهای دوره قبل در موارد
زیر توانایی الزم را کسب کند:

رد حیطه مهارتاهی ربقراری ارتباط مؤرث با بیمارنما:




توانایي اوليه /مقدماتي جلب مشاركت و ایجاد رابطه با بيمارنما را داشته باشد.
بتواند از بيمارنما اطالعات الزم را به صورت مناسب جمعآوري كند.
بتواند سازماندهي مطلوبي در مصاحبه خود با بيمارنما ایجاد كند.

ج) انتظار میرود دانشجو در پایان دوره کارآموزی عالوه بر حفظ و ارتقاء توانمندیهای دوره قبل در
موارد زیر توانایی الزم را کسب کند:

رد حیطه مهارتاهی ربقراری ارتباط مؤرث با بیمار و همرااهن/خانواده بیمار :






توانایي جلب مشاركت و ایجاد رابطه با بيمار و همراهان وي را داشته باشد.
بتواند از بيمار و همراهان وي اطالعات الزم را به صورت مناسب جمعآوري كند.
بتواند سازماندهي مطلوبي در مصاحبه خود با بيمار و همراهان وي ایجاد كند.
بتواند به بيمار و همراهانش اطالعات و آموزشهاي الزم را در مورد تشخيص ،درمان و پيشآگهي به طور
مناسب ارائه كند.
توانایي ایجاد رابطه درماني با بيمار و همراهان وي را داشته باشد.

رد حیطه مهارتاهی ربقراری ارتباط با هم کاران ،رپسنل زپشکی و سازمان اهی دولتی :






بتواند در مورد مشكالت بيمار با همكاران خود به صورت شفاهي ،نوشتاري ،تلفني و یا الكترونيكي مشورت
كند.
بتواند در محيط آموزشي و تحت نظارت دستيلر و یا عضو هيأت علمي ارتباط مناسبي با سازمانهاي دولتي و
غيردولتي مختلف (مانند بيمه ، ،پزشكي قانوني ،نظام پزشكي ،مسؤولين بهداشتي-درماني و سازمانهاي
غيردولتي )...برقرار نماید.
بتواند ارتباط مناسب و حرفهاي با سایر اعضاي تيم سالمت برقرار نماید .
بتواند مهارتهاي الزم براي فعاليت در گروه تيم سالمت را در محيط هاي آموزشي به كار گيرد.

رد حیطه مهارتاهی ربقراری ارتباط رد شرايط خاص:



بتواند با بيمار در شرایط خاص سطح اول (مسائل حساس ،اختالف زبان ،تفاوت فرهنگي و )...به طور مستقل
ارتباط مناسب برقرار كند.
بتواند به عنوان عضو تيم درماني شرایط خاص سطخ دوم(مانند بيمر عصباني و افسرده ،دادن خبر بد و )...را
شناسایي كند و از سطوح باالتر ،براي حل آن مشكل كمك بگيرد.
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د) انتظار میرود دانشجو در پایان دوره کارورزی عالوه بر حفظ و ارتقاء توانمندیهای دوره قبل در موارد
زیر توانایی الزم را کسب کند:

رد حیطه مهارتاهی ربقراری ارتباط با هم کاران ،رپسنل زپشکی و مسؤوالن دولتی:




بتواند در مورد مشكالت بيمار به همكاران خود به صورت شفاهي ،نوشتاري ،تلفني و یا الكترونيكي مشاوره
دهد.
بتواند ارتباط مناسبي با سازمانهاي دولتي و غيردولتي مختلف (مانند بيمه ،ماليات ،پزشكي قانوني ،مسؤولين
بهداشتي-درماني و سازمانهاي غيردولتي )...برقرار نماید.
بتواند مهارتهاي الزم براي فعاليت در گروه و مدیریت تيم سالمت را به كار گيرد.

رد حیطه مهارتاهی ربقراری ارتباط رد شرايط خاص:


رد حیطه ساری موارد:


بتواند با بيمار یا همراهان وي در شرایط خاص (مانند بيمار عصباني و افسرده ،دادن خبر بد ،مسائل حساس،
اختالف زبان ،تفاوت فرهنگي و )...ارتباط مناسب برقرار كند.

بتواند با جامعه مرتبط از طرق مناسب از جمله استفاده از وسایل ارتباط جمعي و نوشتن متون علمي ارتباط
برقرار كند.
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جدول ربانهمرزیی آموزشی تماهی طولی
علوم پاهي
هدف کلی

مطب

کارآموزی

کارورزی

دانشآموخته دانشگاه بايد توانايي الزم جهت برقراري ارتباط مؤثر با بيماران ،همراهان بيمار و همكاران خود را داشته باشد .عالوه بر اين وي بايد بتواند صالحيت خود را
در برقراري ارتباط در تمام عرصه ها به صورت شفاهي ،نوشتاري ،الكترونيكي يا تلفني نشان دهد.

اهداف آموزشی دوره
 بتواند فعاالنه گوش كند.

 به طور مناسب از تكنيکهاي
غيركالمي شامل زبان بدن استفاده
كند.

 توانايي به كارگيري مهارت

مهارتهايپايهدربرقراري

ارتباطمؤثر

همدلي را داشته باشد.

حفظ و ارتقاء توانمنديهاي دوره قبل

 در روابط بين فردي بيان مؤثر و

تلفيق مهارت هاي پايه با ساير مهارت هاي ارتباطي

صميمي داشته باشد.

 بتواند ارتباط كالمي و چشمي
مناسبي برقرار كند.

 بتواند به نحو مناسبي يک
سخنراني را در محيط هاي
دانشجويي ارايه كند.
 توانايي اوليه /مقدماتي جلب
مشاركت و ايجاد رابطه با بيمارنما

را داشته باشد.2

 بتواند از بيمارنما اطالعات الزم را
به صورت مناسب جمعآوري كند.

 بتواند سازماندهي مطلوبي در

مصاحبه خود با بيمارنما ايجاد كند.

برقراريارتباطمؤثربابيمارو
همراهان/خانوادهبيمار

 توانايي جلب مشاركت و ايجاد
رابطه با بيمار و همراهان وي را
داشته باشد.

 بتواند از بيمار و همراهان وي
اطالعات الزم را به صورت
مناسب جمعآوري كند.

 بتواند سازماندهي مطلوبي در
مصاحبه خود با بيمار و همراهان
وي ايجاد كند.

 بتواند به بيمار و همراهانش
اطالعات و آموزشهاي الزم را
در مورد تشخيص ،درمان و
پيشآگهي به طور مناسب ارائه
كند.

 توانايي ايجاد رابطه درماني با
بيمار و همراهان وي را داشته
باشد.

 2منظور از توانايي اوليه:

حفظ و ارتقاء توانمنديهاي دوره قبل
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علوم پاهي

مطب

کارآموزی

کارورزی

اهداف آموزشی دوره
برقراريارتباطباهمكاران،

 بتواند به عنوان عضوي از

 بتواند در مورد مشكالت بيمار با

 بتواند در مورد مشكالت بيمار به

پرسنلپزشكیومسؤوالن

تيم با ساير دانشجويان كار

همكاران خود به صورت شفاهي،

همكاران خود به صورت شفاهي،

گروهي انجام دهد.

نوشتاري ،تلفني و يا الكترونيكي

نوشتاري ،تلفني و يا الكترونيكي

مشورت كند .

مشاوره دهد.

دولتی 


 بتواند با اساتيد ،مسووالن
آموزشي و اداري ارتباط
مناسب برقرار كند.





 بتواند در محيط آموزشي و تحت

 بتواند

ارتباط

مناسبي

با

نظارت دستيلر و يا عضو هيأت علمي

سازمانهاي دولتي و غيردولتي

ارتباط مناسبي با سازمانهاي دولتي و

مختلف (مانند بيمه ،ماليات،

غيردولتي مختلف (مانند بيمه ، ،پزشكي
قانوني ،نظام پزشكي،
بهداشتي-درماني

و

مسؤولين
سازمانهاي

پزشكي

قانوني،

مسؤولين

بهداشتي-درماني و سازمانهاي
غيردولتي )...برقرار نمايد.

غيردولتي )...برقرار نمايد.

 بتواند ارتباط مناسب و حرفهاي با ساير
اعضاي تيم سالمت برقرار نمايد .

 بتواند مهارتهاي الزم براي فعاليت در

 بتواند مهارتهاي الزم براي
فعاليت در گروه و مديريت تيم
سالمت را به كار گيرد.

گروه تيم سالمت را در محيط هاي
آموزشي به كار گيرد.

برقراريارتباطدرشرايط
خاص

 بتواند با بيمار در شرايط خاص سطح اول

 بتواند با بيمار يا همراهان وي در

(مسائل حساس ،اختالف زبان ،تفاوت

شرايط خاص (مانند بيمار عصباني

فرهنگي و )...به طور مستقل ارتباط

و افسرده ،دادن خبر بد ،مسائل

مناسب برقرار كند.

حساس ،اختالف زبان ،تفاوت
فرهنگي و)...ارتباط مناسب برقرار

 بتواند به عنوان عضو تيم درماني شرايط

كند.

خاص سطخ دوم(مانند بيمر عصباني و
افسرده ،دادن خبر بد و )...را شناسايي
كند و از سطوح باالتر ،براي حل آن
مشكل كمک بگيرد.

سايرموارد



توانايي ايراد سحنراني به
طور مناسب را داشته
باشد.

 بتواند با جامعه مرتبط از طرق
مناسب از جمله استفاده از وسايل
ارتباط جمعي و نوشتن متون
علمي ارتباط برقرار كند.
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جدول ربانهمرزیی آموزشی تماهی طولی
علوم پاهي
اهداف آموزشی دوره

انتظار میرود دانشجو در پایان دوره علوم پایه در موارد زیر توانایی الزم را کسب کند

رد حیطه مهارتاهی پاهي رد ربقراری ارتباط مؤرث:







بتواند فعاالنه گوش كند.
به طور مناسب از تكنيكهاي غيركالمي شامل زبان بدن استفاده كند.
توانایي به كارگيري مهارت همدلي را داشته باشد.
در روابط بين فردي بيان مؤثر و صميمي داشته باشد.
بتواند ارتباط كالمي و چشمي مناسبي برقرار كند.
بتواند به نحو مناسبي یك سخنراني را در محيط هاي دانشجویي ارایه كند.

رد حیطه ربقراری ارتباط با هم کاران ،رپسنل زپشکی و مسؤوالن دولتی:


بتواند به عنوان عضوي از تيم با سایر دانشجویان كار گروهي انجام دهد.



بتواند با اساتيد ،مسووالن آموزشي و اداري ارتباط مناسب برقرار كند.
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نمای کلی برنامه آموزشی

بلوک متمرکز مهارت های پایه

بلوک متمرکز مهارت های پایه

اصولگروههايکوچکومشارکتدرکارگروهی 
متولی:گروهروانپزشكی 
مشتملبر:سخنرانی،کاردرگروهکوچک،ايفاينقش،نمايش

مهارتهايپايهدربرقراريارتباطمؤثر 

متولی:گروهروانپزشكی
مشتملبر:سخنرانی،کاردرگروهکوچک،ايفاينقش،نمايشفيلم 

به کار گیری مهارت های پایه در جلسات کارهای گروهی دروس علوم پایه
ارایه سخنرانی در محیط دانشجویی
عضویت در کمیته ها و گروه های دانشجویی

فضای مجازی جهت فیلم های آموزشی
پورتفولیو
الگوهای رفتاری

مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي
زمان اجرا
متولی

بلوک مقدمات در ابتداي دوره علوم پايه

در طول دوره علوم پايه بخصوص در كالس هاي كار گروهي و

در ترم يک و ترم دو

آزمايشگاه ها و دروس عملي (آناتومي عملي ،آزمايشگاه ها و)....

مديريت دوره :دفتر مهارت هاي ارتباطي

گروه روانپزشكي

مهارت هاي ارتباطي پايه :كميته علوم پايه

اساتيد و مربيان گروه هاي مختلف آموزشي علوم پايه

با هماهنگي با گروه روانپزشكي

دفتر مشاوره دانشجويي

آموزش سخنراني :كميته علوم پايه با

اساتيد راهنما

هماهنگي با دفتر مهارتهاي ارتباطي
پيشنهاد  :به دليل ماهيت تم طولي گروه
خاصي متولي نوشته نشود.

مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي
روش های آموزشی:
بحثدرگروههايکوچک


آموزش نظري ادغام يافته با كار در گروه هاي كوچک جهت بلوک هاي متمركز مهارت هاي پايه
بحث و بررسي موارد گزارش شده در پورتفوليوها يا caseهاي مطرح شده توسطط مربطي گطروه  ،طراحطي caseهطا
توسط مربي به هدف پوشش دادن مباحثي كه دانشجويان آن را تجربه نكردهاند و يا به آن توجهي نكردهاند.


تمامي گروه هاي كوچک آموزشي به عنوان يک كار تيمي مي توانند فرصتي جهت آموزش مهارت هطاي
برقراري ارتباط به همراه بازخورد باشند.

نمايشفيلموبحثدرمورد

استفاده از فيلم در قالب گروه هاي كوچک مربوط به بلوک هاي متمركز مهارت هاي پايه

آن
پورتفوليو

ثبت يک مورد از تجربه شخصي به همراه تحليل آن در موارد زير:
تجربه مثبت همدلي در روابط درون دانشگاهي
تجربه منفي همدلي در روابط درون دانشگاهي
متولي :پورتفوليو دانشجو مي بايستي توسط مشاور دانشجويي در پايان دوره علوم پايه مطورد ارزيطابي قطرار گيطرد و
بازخورد الزم در مورد آن ارايه گردد.

استفادهازفرصتهاي


در جلسه توجيهي بدو ورود به دانشگاه زماني جهت سخنراني در مورد مهطارت هطاي برقطراري ارتبطاط مطوثر بطوي ه

غيررسمی

همدلي توسط گروه روانپزشكي در نظر گرفته شود.

الگويرفتاري

نحوه اظهار نظر ،نحوه نقد و بازخورد ،نحوه پرسش و حتي سخنراني افطراد مطي توانطد در الگوسطازي مهطارت هطاي
ارتباطي و تمرين آن ها مورد استفاده قرار گيرند.
ارايه الگوهاي رفتاري توسط اساتيد و مربيان به همراه بازخورد
الگوهاي سخنراني در كالس هاي نظري

ايفاينقش

استفاده از ايفاي نقش در قالب گروه هاي كوچک مربوط به بلوک هاي متمركز مهارت هاي پايه

جزوههايآموزشی

ارايه جزوه هاي آموزشي با تمركز در حيطه مهارت هاي پايه با قابليت استفاده در كالس هاي نظري و فوروم هاي
الكترونيک

آموزشنظري

آموزش نظري ادغام يافته با كار در گروه هاي كوچک جهت بلوک هاي متمركز مهارت هاي پايه

آمورشهايالكترونيک


استفاده از فضاي مجازي جهت فيلم هاي آموزشي در زمينه:
ايراد سخنراني موثر
نحوه كار در گروه كوجک
اصول ارايه بازخورد

ارزيابیمداوموبازخوردبه
دانشجو

بازخورد به دانشجو در قالب گروه هاي كوچک جهت بلوک هاي متمركز مهارت هاي پايه

مصوب كميته برنامهريزي دوره پزشكي عمومي
روش ارزشیابی:
ارزشیابی دوره:
 oارزشيابي بلوک هاي متمركز با استفاده از فرم هاي نظر سنجي از دانشجويان و مدرسين انجام مي شود.
 oبازخورد گروه هاي آموزشي علوم پايه درگير در آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط به صورت ساختارمند مورد بررسي قرار مي گيرد.

ارزشیابی دانشجو:
بازخورد اساتيد و مربيان در برنامه آموزشي (گروه كوچک)

بازخورد اساتيد و مربيان در برنامه گروه هاي كوچک در بلوک هاي
متمركز مهارت هاي پايه

امتحان

برگزاري آزمون در انتهاي بلوک متمركز مهارت هاي پايه براساس

OSCE

موضوعات ارايه شده و توانمندي هاي تعريف شده
بايد تعيين شود كه شما چه زماني مي خواهيد امتحان بگيريد و اصوال
تمرين نماييد

ارزشیابی اعضای هیأت علمی:
نظرسنجي از دانشجويان

o

روش اطالع رسانی در مورد دوره:
o

وب سايت دفتر مهارت هاي برقراري ارتباطي در پزشكي به عنوان متولي برنامه آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط

o

دفترچه راهنماي تم طولي مهارت هاي برقراري ارتباط

o

ارايه سخنراني در بدو ورود دانشجويان در مورد اهميت مهارت هاي برقراري ارتباط

مدیریت دوره:
o

دفتر مهارت هاي برقراري ارتباطي در پزشكي به عنوان متولي برنامه آموزش مهارت هاي برقراري ارتباط

