
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                                آموزش مهارتهای ارتباطی بالینیعنوان درس : 
 دندانپزشکی (93ورودی  ترم چهارم ) دانشجویانمخاطبان:

                               واحد 1:تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 11-11شنبه ها ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

             99-96نیمسال اول  11-11شنبه ها ساعت یکزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(
 دکتر معصومه عیوضی متخصص پریودنتیکسمدرس:

 ندارد درس پیش نیاز:

 
نحوه برخورد و تعامل مناسب با بیماران دندانپزشکی جهت آشنایی دانشجویان دندانپزشکی با  هدف کلی درس :

 پیشگیری از سوء تفاهمات و دستیابی به تشخیص و طرح درمان صحیح 
 
 هداف کلی جلسات : ا

 اهمیت ارتباط موثر بین پزشک و بیمار-1
 بخش اول ارتباط: آغاز گفتگو-2
 بخش دوم ارتباط: گردآوری اطالعات-3
 گاه بیماربخش سوم ارتباط:درک دید-4
 بخش چهارم ارتباط: تبادل اطالعات-5
 بخش پنجم ارتباط:توافق بر سر تشخیص و راهکارهای درمانی-6
 بخش ششم:خاتمه گفتگو-7
 جلسات تمرینی ایفای نقش-12تا  8
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 بین پزشک و بیمار را شرح دهداهمیت ارتباط -1-1
 مراحل ایجاد ارتباط بین پزشک و بیمار را بشناسد -2-1
 موانع موجود در برقراری ارتباط را بداند-3-1
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه آغاز گفتگو با بیمار را توضیح دهد-1-2
 روشهای گوش دادن فعال را بشناسد -2-2
 لی که مانع درک صحبتهای هر یک از طرفین میشود را شرح دهدعوام-3-2
 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 روشهای گردآوری اطالعات از بیماران را توضیح دهد-1-3
 موانع گردآوری اطالعات صحیح رابداند -2-3
 روشهای جدیدی برای جمع آوری اطالعات از بیماران پیشنهاد دهد-3-3
 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 نحوه درک دیدگاه بیمار را شرح دهد-1-4
 چگونگی اصالح یا تغییر دیدگاه بیمار را توضیح دهد -2-4
 موانع درک درست دیدگاههای بیمار را برشمرد-3-4
 

 :پنجم اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد

 با بیمار را شرح دهد نحوه تبادل اطالعات-1-5
 موانع تبادل اطالعات با بیمار را بشناسد -2-5



 روشهای جدیدی برای تبادل اطالعات با بیمار پیشنهاد دهد-3-5
 

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهدتوافق بر سر تشخیص چگونگی  -1-6
 را شرح دهد توافق بر سر راهکارهای درمانیچگونگی  -2-6
 را توضیح دهد تشخیص و راهکارهای درمانی راه توافق در بر سر موانع موجود  -3-6
 

 :هفتم اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد

 با نحوه خاتمه دادن به گفتگو با بیمار آشنا باشد -1-7
 چگونگی اداره گفتگو را تا رسیدن به نتیجه بداند-2-7
 

 :شتم تا دوازرهمه اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد

 نقش خود را در قالب دندانپزشک ایفا کند -1-8
 در برخورد با بیمار نما مراحل آموزش داده شده را به درستی اجرا نماید.-2-8
 
 

 ) ارتباط بهتر نتیجه بهتر( درسنامه مهارتهای ارتباطی در دندانپزشکیمنبع:
 

 نقش و اجرای سخنرانی روش تدریس:
 

 و بیمار نما پاور پوینت  وسایل آموزشی :
 
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// //////////// //////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

 12-12 16/8/95 %22 تشریحی

آزمون پایان 
 ترم

قبا توسط آموزش متعا %42 تشریحی
 اعالم میشود

 

حضور فعال در 
 کالس

   %42 اجرای نقش 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 حضور به موقع در کالس

 فعالیت در کارهای گروهی
 خاموش کردن تلفن همراه در سر کالس

 پاسخ به سواالت
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول       نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:         

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 مهارتهای بالینی جدول زمانبندی درس

 21-21شنبه ها یک روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 
 

82/6/95 
 دکتر عیوضی رتباط موثر بین پزشک و بیماراهمیت ا

8 
 

4/7/95 
 دکتر عیوضی آغاز گفتگو

3 
11/7/95 

 
 دکتر عیوضی گردآوری اطالعات

4 
12/7/95 

 
 دکتر عیوضی درک دیدگاه بیمار

5 
 

85/7/95 
 دکتر عیوضی تبادل اطالعات

6 
8/2/95 

 
 دکتر عیوضی توافق بر سر تشخیص و راهکارهای درمانی

7 
9/2/95 

 
 دکتر عیوضی خاتمه گفتگو

 
16/2/95 

 
 دکتر عیوضی امتحان میان ترم

2 
 

83/2/95 
 دکتر عیوضی ایفای نقش

9 
 

7/9/95 
 دکتر عیوضی ایفای نقش

11 
 

14/9/95 
 دکتر عیوضی ایفای نقش

11 
 

81/9/95 
 دکتر عیوضی ایفای نقش

 دکتر عیوضی ایفای نقش 82/9/95 18

 


