
 بسمه تعالی
 

شتی ردمانی یدااگشنه علوم زپشک   تهران و خدمات بهدا

نپزشکی  دادکشنه دندا

 

 

 روش تدریس و ارزیابی مهارت های ارتباطیکارگاه 
 

 دانشکده دندانپزشکی اعضای محترم هیات علمی ویژه 

 1397 آذر

 

 

 گرفته قرار توجه مورد ها مهارت سایر از بیش ارتباطی مهارتهای گفت بتوان شاید زندگی، مهارتهای مجموعه میان دراهداف: 

امروزه بر   .تواند در تعامالت هریک از اعضای کادر درمان و سیستم سالمت با بیمار اتفاق بیفتد.  برقراری ارتباط نامناسب می است

آموزش مهارت های ارتباطی به دانشجویان در رشته های حساسی چون علوم پزشکی بسیار تاکید شده است و توانایی برقراری 

اصلی مطرح است. اساتید و مدرسان دانشگاه به عنوان الگوی رفتاری ارتباط مناسب با بیمار و خانواده وی به عنوان یک توانمندی 

دانشجویان مطرح هستند و شاید از میزان اثرگذاری تعامالت خود با بیماران بر رفتار دانشجویان، چندان مطلع نباشند.  لذا در این 

ه شده در این زمینه را معرفی کرده و با روش های کارگاه بر آنیم تا با آشنایی با اصول مهارت های ارتباط با بیمار، مدل های ارائ

 .آموزش، ارزیابی و ارائه بازخورد به عملکرد دانشجو و نیز اهمیت الگوی رفتاری در این زمینه بیشتر آشنا شویم
 اهداف کارگاه به شرح زیر می باشد:

  رعایت اصول ارتباطی با بیمارآشنایی با اهمیت و ضرورت 

  (کاالمازو و )راهنمای کالگری کمبریج و  اصول مهارت های ارتباطیآشنایی با... 

  روش های آموزش مهارت های ارتباطیآشنایی با 

  روش های ارزیابی دانشجو در این حوزهآشنایی با  

  در ارتباط با بیمار چگونگی ارائه بازخورد به دانشجو در خصوص عملکرد ویآشنایی با  

  رفتاری در این حوزهآشنایی با اهمیت الگوی 

 

 کالس یک بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی مکان :

 

 

 

 

 



 

 

 روز اول بندی کارگاهبرنامه زمان
 

  زمان عنوان

 12:15تا  12:00 معارفه و مقدمه

 آذر 12

1397 

 12:45تا  12:15 ؟ضروری استآموزش مهارت های ارتباطی  چرا

 13:15تا  12:45 آشنایی با اصول  مهارت های ارتباط با بیمار

 13:45تا  13:15 در پزشکی و دندانپزشکی معرفی مدل های آموزشی مختلف

 14:00تا  13:45 جمع بندی و پرسش و پاسخ

 

 

 

 روز اول بندی کارگاهبرنامه زمان

  زمان عنوان

 12:30تا  12:00 در حیطه مهارت های ارتباطی مختلفآشنایی با روش های آموزشی 

 آذر 13

1397 

 13:00تا  12:30 و ارائه بازخورد )با مشارکت شرکت کنندگان( ایفای نقش

ارزیابی در حیطه مهارت های ارائه بازخورد و آشنایی با اصول  

 ارتباطی
 13:30تا  13:00

 13:45تا  13:30 (Role modellingاهمیت الگوی رفتاری )

 14:00تا  13:45 جمع بندی و پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 مدرس کارگاه: دکتر نرگس صالح

 ارغوان تنکابنی دکترمسئول کارگاه: 

 برگزارکننده: دفتر توسعه آموزش دندانپزشکی 


