
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 پزشکی  روان گروه آموزشی:
 دوره تئوری کارآموزی، پزشکی عمومی تحصیلی: و رشته مقطع

  تعداد واحد:

  :یش نیازپواحدهای 

 

 2 ساعات تدریس:       رابطه پزشک و بیمار نام درس:

 هما محمدصادقیدکتر مدرس: 
 

 

 بیمارچگونگی برقرای رابطه مناسب درمانی بین پزشک و  آشنایی با :یهدف کل

 اهداف رفتاری:

 .ضرورت و اهمیت رابطه مناسب درمانی بین پزشک و بیمار را بداند 

 .اجزا رابطه درمانی مناسب را بشناسد  

 "در رابطه درمانی را بشناسد. "همدلی 

 "را در رابطه درمانی بشناسد. "حرفه ای گری 

 "در رابطه درمانی را بشناسد. "قانون مندی 

 "را در رابطه درمانی بشناسد. "پرهیز"و  "ممنوعیت ها 

 .قادر باشد اجزا رابطه درمانی صحیح را در رابطه با بیماران بکار گیرد 

 .بداند چگونه در موارد تخطی از قواعد صحیح رابطه درمانی، آنرا جبران کند 

 .اخالق حرفه ای را بشناسد و در رابطه با بیماران بکار گیرد 

 رمانی بکار گیرد.اصل رازداری را بشناسد و در رابطه د 

 

   مطالعات پیش نیاز:
  454-444صفحه پزشکی بالینی و علوم رفتاری )  درسنامه روان کتاب( از اصول اخالقی و حرفه ای در روانپزشکی) 34فصل ،

 (0431بندی و همکاران،   میرفرهاد قلعهسید غفور موسوی؛ 

 
 
 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 بندی ارائه مطالبنزماجدول 

 

 تدریس شیوه )دقیقه(مدت  مطالبعنوان 

 سخنرانی 01 ضرورت و اهمیت رابطه مناسب درمانی بین پزشک و بیمار

 سخنرانی 5 اجزا رابطه درمانی مناسب

 و بحث گروهیسخنرانی  01 در رابطه درمانی "همدلی"

 سخنرانی و بحث گروهی 01 در رابطه درمانی  "حرفه ای گری"

 بحث گروهیسخنرانی و  01 در رابطه درمانی "قانون مندی"

 سخنرانی و بحث گروهی 01 را در رابطه درمانی "پرهیز"و  "ممنوعیت ها"

 سخنرانی و بحث گروهی 01 نحوه جبران تخطی ها در رابطه درمانی

 سخنرانی و بحث گروهی 01 اخالق حرفه ای با تاکید بر اصل رازداری

Role Play  دو دانشجو به عنوان پزشک و مشاهده نوع رابطه درمانی آنها

 در رابطه با بیمارنما

41 Role Play 

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای این جلسه: 

 بندی دانشجویان برای کار گروهی و شرایط دسته : کالس درسفضای آموزشی -

 برای ارائه اسالیدها با پاورپوینت  امکانات کمک آموزشی: -

 -موارد: سایر  -


