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 پزشکی  روانگروه آموزشی:
 دوره تئوری کارآموزی، پزشکی عمومیتحصیلی: و رشته مقطع

 تعداد واحد:

 :یش نیازپواحدهای 

 

 2ساعات تدریس:تکنیک های مصاحبه                                                           نام درس:

 حسین جاللی ندوشن دکتر امیر مدرس: 
 

 

 پزشکی استانداردی روانشیوه انجام یک مصاحبهآشنایی با:یهدف کل

 اهداف رفتاری:

  پزشکی را نام ببرد. اهداف مصاحبه در روانبتواند 

  های پزشکی را بیان کندپزشکی و دیگر رشتهتفاوت مصاحبه در روانبتواند 

  پزشکی را نام ببردهای مصاحبه در روانانواع شیوهبتواند 

  بیان کند. و بیمار محور( را  بینش گرا -تفاوت انواع مصاحبه ) توصیفی و نشانه محوربتواند 

 پزشکی را نام ببرد. ی روانی پرسیدن سواالت در مصاحبههابتواند انواع شیوه 

 تعریف کند و به کار بندد. پزشکی را  ی روان ی پرسیدن سواالت در مصاحبهها بتواند انواع شیوه 

  پزشکی را نام ببرد. ی عمومی مصاحبه در روانها تکنیکبتواند 

  پزشکی را نام ببرد. های اختصاصی مصاحبه در روان تکنیکبتواند 

  تعریف کند.پزشکی را  های عمومی مصاحبه در روان تکنیکبتواند  

  تعریف کند.پزشکی را  های اختصاصی مصاحبه در روان تکنیکبتواند  

  در حین انجام مصاحبه به کار ببرد. پزشکی را  های عمومی و اختصاصی مصاحبه در روان تکنیکبتواند  

  .بتواند ویژگی های شروع، تداوم و اختتام مصاحبه را نام ببرد و به کار بندد 

  کار برد.  ای مصاحبه شامل رازداری، احترام به خودمختاری و آسودگی بیمار را بشناسد و بهحرفه -اصول اخالقیبتواند 

 پزشکی شامل انتقال و انتقال متقابل را تعریف کند. ی روانبتواند فرآیندهای درون روانی و بین فردی مهم در جریان مصاحبه 
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 مطالعات پیش نیاز:
  121-121صفحه پزشکی بالینی و علوم رفتاری )  درسنامه روان کتاب( از پزشکیی بالینی در روانشرح حال و معاینه) 11فصل ،

 (1931بندی و همکاران،   میرفرهاد قلعه؛ عباس مسعودزادهسید 

 امیر ؛ امیر حسین جاللی، 21-92صفحه ) ای بالینیه هپزشکی با نمون  آموزش روان از کتاب (های مصاحبه با بیمارتکنیک)2فصل

 (1931، امیرحسین جاللیو  سید وحید شریعت، شعبانی

 
 

 بندی ارائه مطالبنزماجدول 

 

 تدریس شیوه )دقیقه(مدت  مطالبعنوان 

 سخنرانی 11 پزشکیمصاحبه در روان تعریف و کاربردهای

 سخنرانی 11 پزشکیدر روان های مصاحبهانواع شیوه

 و ایفای نقشسخنرانی  21 ی روان پزشکیانواع پرسش در مصاحبه

 سخنرانی و ایفای نقش 11 ی روان پزشکیهای مصاحبهانواع تکنیک

 سخنرانی  21 پزشکیدر روان شروع، تداوم و اختتام مصاحبهشیوه

 سخنرانی 11 ای مصاحبهحرفه -آشنایی با اصول اخالقی

 سخنرانی و بحث گروهی 11 آشنایی با فرآیندهای درون روانی و بین فردی مهم در جریان مصاحبه

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای این جلسه: 

 برای ایفای نقشو شرایط  درس: کالس فضای آموزشی -

 برای ارائه اسالیدها با پاورپوینت  امکانات کمک آموزشی: -

 -سایر موارد:  -

 ای. آزمون آسکی آزمون نظری چهار گزینهی: نحوه ارزیابی ازفراگیران و نمره ده  -


