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  بسمه تعالی   
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  درس  ) Course Planطرح درس ترمی (
  1400-1399نیم سال اول 

***  
  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  مهارتهاي ارتباطی بالینی نام درس:

گروه هاي تشخیص، جامعه نگر، اطفال،  ارائه دهنده: گروه آموزشی                                       284411 شماره درس:
  ارتو

  دکتر ایمانه عسگريول درس: ئنام مس  واحد کارگاهی 1                            :  عداد و نوع واحدت
  37925594تلفن و روزهاي تماس:  ندارد دروس پیش نیاز:

 Email :asgari_i@dnt.mui.ac.irآدرس 

 
  آشنایی و کسب برقراري مهارتهاي ارتباط بالینی در دانشجوي دندانپزشکی هدف کلی درس:

  
  اهداف اختصاصی درس:

 1- دهد حیضرورت و اهداف ارتباط را توض ت،یکند، اهم فیارتباط را تعر. 

  
 2- آنها با هم را درعمل نشان دهد. قیو گوش دادن فعال را  و تلف یارتباط، همدل ياجزا ،یرکالمیو غ یماهرانه از عناصر کالم استفاده  

 3- به نفکیک بشناسد. یکیزیو ف يمجاز يفضا ،ينوشتار ،يگفتار ،يرحضوریغ ،يمرتبط با ارتباط حضور هاي مؤلفه  

 4- پزشک و بیمار بشناسد.را در ارتباطات  جانیه یو شناخت یجانیه ،يرفتار عناصر  

 5- کند. تیریو مد زیرا آنالپزشک و بیمار را بشناسد و  آن ارتباط مؤثر  موانع  

 6-.گام هاي ضروري ارتباط با بیمار پیش از شروع درمان را شرح دهد و انجام دهد  

 7- مراحل اساسی بحث با بیمار درباره تشخیص و طرح درمان را تعریف نماید  

 8- .راهبردهاي آموزش مراقبت روزانه به بیماران را شرح دهد  

 9- .با اصول و روش هاي مصاحبه انگیزشی آشنا شده و به طور عملی تمرین کند  

 
  :مطالعهمنابع اصلی 

  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -
  درسنامه آشنایی با مهارتهاي ارتباطی در دندانپزشکی نویسندگان اساتید مدرس -1
 

 
  –ها:ارزشیابی 
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  نمره 6 بارم:  تاریخ:  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)الف) 

  --بارم:  --تاریخ:  ندارد :ترم میانب) 

  نمره 14 بارم:  تاریخ:   چهارگزینه اي آزمون کتبی :ترم) پایان ج

  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل غیبت:  د)
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              
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  مجازي  - 1399نیمسال اول  – 5ترم  -برنامه زمان بندي درس ارتباط هاي بالینی
 

رد

  یف
  تاریخ  مدرس  عنوان

  برگزارينحوه   منبع

شناخت برقراري ارتباط و اجزاي آن و اهمیت   1

  در دندانپزشکی

  انالین 1فصل  1/7/99  دکتر عسگري

مهارتهاي ارتباطی -مهارت گوش دادن فعال  2

  غیرکالمی

  افالین 1فصل  8/7/99 دکتر عسگري

ارتباط با بیماران دچار مشکالت جسمی   3

  رفتاري

  افالین 1فصل  15/7/99 دکتر عسگري

گـام هاي ارتباط با بیمار پیش از  -آغـاز گفتگو   4

  شروع درمان

ریحانه دکتر 
  فقیهیان

  افالین  2فصل   22/7/99

مالحظات قانونی و دستورالعمل هاي ارتباط با   5

  بیمار

ریحانه دکتر 
  فقیهیان

  افالین  2فصل   29/7/99

ریحانه دکتر   حرفه اي گري  7
  فقیهیان

  انالین+ تکلیف افالین  2فصل   6/8/99

الهام دکتر  کشف انگیزه هاي بیمار  9
 فقیهیان

  افالین 3فصل 20/8/99

راهبردهاي آموزش بیمار جهت مراقبت هاي   10

  روزانه

الهام دکتر
 فقیهیان

  انالین+ تکلیف افالین 3فصل  27/8/99

  افالین 4فصل  4/9/99  دکتر شیربان  درمانرویکردهاي طبقه بندي   11

توضیح رویکردهاي پیشگیرانه و ترمیمی به   12

  بیمار

  افالین 4فصل  11/9/99  دکتر شیربان

  افالین 4فصل   18/9/99  دکتر شیربان  مراحل بحث در خصوص طرح درمان  13

الهام  دکتر  خاتمه گفتگو-مصاحبه انگیزشی  14
 فقیهیان

  افالین 4فصل   25/9/99

  انالین سخنرانی  2/10/99  گروه عسگري  زندگی متعادل ضامن ارتباط موفق  15

 
  
  

 منابع بارگذاري شده در نوید پیش مطالعه براي هر جلسه:



 

۴ 
 

 communication skills articles & websites براي مطالعه بیشتر:منابع 

 در همه جلسات سرفصل وجود دارد ارائه مباحث اخالق حرفه اي:پیش بینی 

وان تکلیف یا ارائه در کالس بسیار مهم است. به دلیل شرایط مجازي فرم کار کالسی و فعالیت هاي خواسته شده به عن قوانین و مقررات:
 smallو   role playingکار گروهی،سناریو، دانشجویان در گروههاي کوچک خود در هر جلسه با ارائه کارگاهی قابل اجرا نیست اما 

group discussion درکالس مجازي موضوع خواسته شده را ارائه می نمایند. هر استاد نمره این بخش را اعالم نموده و نمره کل به صورت
 تعیین می شود. 6میانگین از 

 


