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مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
1

بسمه تعالی
مجتمع آموزش عالی سالمت واحد دورود
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
فرم طراحی برنامه درسی
همکار محترم  :آقای بهزاد آبکتی
از آنجا که طراحی برنامه درسی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی فعالیت مدرسین مطرح می باشد و در همه دانشگاهها و
مراکز آموزشی به عنوان یک روش علمی و ضروری مورد استفاده قرارمی گیرد  ،لذا جهت پیش بینی سیر تدریس وتوجه
به اهداف آموزشی دانشجویان و ارتقاء مهارت جنابعالی و توسعه این مهارت  ،تکمیل فرم طرح درس ضروری به نظر می
رسد.

2

بخش اول:
مشخصات مدرس:
مدرک تحصیلی :کارشناس ارشد
سابقه تدریس در دانشگاه به سال -:
دانشکده :

نام و نام خانوادگی:آقای بهزاد آبکتی
گروه آموزشی :سالمت دهان
پست الکترونیک behzad_abkoti@yahoo.com :
مشخصات درس:
عنوان درس  :مهارتهای ارتباطی

نوع درس  :کارگاهی

تعداد واحد  1 :واحد کارگاهی

ساعت تدریس 11:ساعت کارگاهی

تعداد جلسات 51:جلسه کارگاه

دروس پیش نیاز برای این درس - :

سال تحصیلی 59-51:

نیمسال :دوم

مشخصات فراگیران:
مقطع :کاردانی

رشته تحصیلی  :سالمت دهان
تعداد فراگیران  14 :نفر

در صورتیکه بیش از یک مدرس درس فوق را تدریس می نمایند  ،لطفا تعداد واحد یا مجموع ساعاتی را که جنابعالی تدریس می
فرمایید  ،قید نمایید:

3

بخش دوم:
 – 1اهداف کلی درس:
ردیف

اهداف کلی درس

2

اهمیت روابط بین فردی و مهارت ارتباطی

1

شناسایی شیوه ارتباطی صحیح

7

شناسایی اجزای ارتباط و آشنایی با نشانه های ارتباط

5

آشنایی با سبک های تسهیل ارتباط

4

آشنایی با مهارتهای درک  ،شناسایی موانع و بهبود ارتباط

6
3

آشنایی با مهارت حل مسائل در ارتباطات و مدیریت توافق
آشنایی با مهارت مدیریت زمان و شناسایی موانع موجود در اختتام ارتباط
تمرین نقش ها و تقویت توانایی کاربست مهارتهای ارتباطی

8
شرح درس:

درس مهارتهای ارتباطی در  1واحد کارگاهی اجرا می شود به شناخت مفاهیم و اصول مهارتهای ارتباطی در
سطح بین فردی  ،گروهی و شغلی پرداخته می شود و در راستای آشنایی با نقش مهارتهای ارتباطی در ارائه
خدمات نیز تمریناتی انجام می شود.

4

برنامه زمان بندي درس:
عنوان مبحث جلسه

اهداف کلی هر جلسه

ردیف
1

ارتباط چیست؟

آشنایی با مهارت ارتباط

2

اهمیت مهارت ارتباطی

آگاهی از توانایی خود در مهارت ارتباط–درک اهمیت مهارت ارتباط

3

اصول و مبانی ارتباط اثر بخش

شناخت و آشنایی مفاهیم پذیرش  ،فهم خود و ...

4

تعارض در ارتباط

شناسایی تعارضات و مشکالت موجود بر سر راه ارتباط موثر

5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21

تفسیر در ارتباط

شناخت برخی عناصر مهم در ابتدای ارتباط

سبک ارتباطی
شیوه ارتباط
راهبردها و شیوه های تسهیل ارتباط
اهمیت درک دیدگاه در مهارت ارتباط
موانع درک در فرایند ارتباط
ارتباط یاری بخش
بهبود ارتباط
عناصر مهم در تبادل اطالعات
آسیب تبادل اطالعات غلط
مهارت حل مسائل و توافق
پافشاری  ،مخالفت و جلب موافقت
شیوه هایی برای توافق
یافتن راه حل -حل مشکل مشارکت آمیز
مدیریت زمان
روابط حرفه ای
ایفای نقش وتمرین آگاهی از خود در ارتباط
ایفای نقش مهارت های آغاز ارتباط و تمرین
گرداوری اطالعات در ارتباط
ایفای نقش -درک بیمار
ایفای نقش تبادل اطالعات در مهارت ارتباطی
ایفای نقش مدیریت توافق و تمرین و ایفای نقش-
اختتام ارتباط

آشنایی با سبک های مختلف ارتباط
طرح و درک پرسشهای اساسی در مورد مهارت ارتباط
شناخت و کاربرد نکات مهم و اثر گذار ارتباطی
اشنایی با درک دیدگاه طرف مقابل و روش های آن
آشنایی با موانع موجود در مورد درک طرف مقابل در ارتباط
شناسایی  ،درک و کاربرد مولفه های ارتباط یاری بخش
آشنایی با نکاتی در مورد کمک به بهبود فرایند ارتباط
آشنایی با عناصر اثر بخش در تبادل اطالعات
شناسایی آسیبها در تبادل اطالعات در مهارت ارتباطی
آشنایی با مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
شناسایی مهارت مدیریت مخالفت  ،پافشاری و جلب موافقت
آشنایی با شیوهایی در مورد توافق بر سر مسائل در روابط
آشنایی با مراحل حل مشکل و یافتن نقطه مشترک در ارتباط
آشنایی با مهارت مدیریت زمان در اختتام ارتباط
آشنایی با موارد اثر گذار در روابط حرفه ای
آشنایی با توانایی های خود در مهارت ارتباط
کاربرد مهارت های شروع گفتگو و کاربرد نکات مربوط به گرد
آوری اطالعات
کاربست موارد مرتبط با درک بیمار
کاربرد مباحث تبادل اطالعات
کاربرد نکات مدیریت توافق و یافتن راه حل و کاربرد مهارتهای
خاتمه گفتگو در مهارت ارتباطی

22
23
24
25
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برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 1
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای زندگی
منابع درسی:

Botvin G J (2002) life skills training Princeton health press Inc
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه :

آشنایی با مهارت ارتباط

تاریخ جلسه59/15/5:
مدت زمان تدریس151:دقیقه-

11-11

اهداف رفتاری پیشنیاز- :
نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز- :
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :1

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :آشنایی با مفهوم
ارتباط

2

محتوا :تعاریف مفهوم
ارتباط

3

انواع ارتباط

4

سطوح ارتباط
نتیجه گیری:

5

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
مفهوم ارتباط را
درک کند و در
مورد آن توضیح
دهد.
ارتباط را تعریف
کند.
انواع ارتباط را نام
ببرد.
سطوح ارتباط را
نام ببرد
آشنایی با مفهوم
ارتباط و تعاریف
مفهوم ارتباط –
انواع و سطوح آن

نوع حیطه

شناختی
عاطفی

6

روش
تدریس

بارش
افکار –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 2
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای زندگی  ،تهران
بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛ انتشارات
رشد804،ص
منابع درسی:

اوتمر؛ا ،اتمر؛ز .1931،اصول مصاحبه بالینی.ترجمه م نصر اصفهانی،تهران؛ انشارات نسل فردا884،ص

)Richard wright- the outsider (new york harper & Row-1969
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه  :آگاهی از توانایی خود در مهارت ارتباط – درک اهمیت مهارت ارتباط
تاریخ جلسه94/12/11:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه:2
ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در

نوع حیطه

7

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و

1

مقدمه :آگاهی از
توانایی خود در
مهارت ارتباط و درک
اهمیت مهارت ارتباط

2

محتوا :درک اهمیت
ارتباط

3

شناسایی نقاط ضعف
خود

4

نتیجه گیری :شناخت
میزان مهارت خود در
ایجاد و حفظ رابطه و
شناسایی نقاط ضعف
خود و درک اهمیت
مهارت ارتباط

پایان جلسه
بتواند...
میزان توانایی خود
در مهارت ارتباط
را مشخص نماید
اهمیت ارتباط را
درک کرده و در
مورد آن توضیح
دهد.
نقاط ضعف خود
در ارتباط را
شناسایی کند

فعالیت تکمیلی

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 3
8

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد804،ص
)Richard wright- the outsider(new york harper & Row-1969

منابع درسی:

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1931مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه :آشنایی با مفاهیم پذیرش  ،فهم خود و ...
تاریخ جلسه94/12/16:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :3

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

1

مقدمه :شناسایی اصول
ومبانی ارتباط اثر
بخش

اصول ارتباط را
بشناسد

2

محتوا :آشنایی با مفهوم
آگاهی از خود

در مورد مفهوم
خود آگاهی توضیح
دهد.

نوع حیطه
شناختی-
عاطفی

شناختی-
عاطفی
9

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

بارش
فکری –
پرسش و

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران
مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ
مشارکت
فعال در
کالس –

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

پرسش  -پاسخ

3

آشنایی با پذیرش خود

4

شناخت مفهوم بیان
خود

5

نتیجه گیری :شناسایی
اصول ومبانی ارتباط
اثر بخش  -آشنایی با
مفاهیم آگاهی از خود ،
پذیرش خود  ،بیان
خود

پاسخ

پذیرش خود را
توضیح دهد.
بیان خود را درک
کرده و در مورد
آنها توضیح دهد

پرسش و
پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 4
منابع مطالعاتی مدرس ( :بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای زندگی ،
تهران  ،انتشارات میانکوشک 802،ص
Botvin G J (2002) life skills training Princeton health press Inc.

منابع درسی:

منابع امتحانی دانشجو ( :بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1931مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه  :شناسایی تعارضات و مشکالت موجود بر سر راه ارتباط موثر
تاریخ جلسه94/12/18:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

10

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :4

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

1

مقدمه :شناسایی
تعارضات و مشکالت
موجود بر سر راه
ارتباط موثر

تعارضات موجود
درارتباط را
بشناسد.

2

3

4

اساس وجود
محتوا :درک علت
تعارض در ارتباط
وجود تعارض در
را درک و توضیح
روابط
دهد.
انواع سبک های
شناخت سبک های
حل تعارض در
مختلف حل تعارض و
ارتباط را توضیح
توضیح آنها
دهد.
نتیجه گیری :با مفهوم تعارض در ارتباط
آشنا شده و با انواع سبک های حل تعارض
آشنا می شوند

روش
تدریس

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه5
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

اوتمر؛ا ،اتمر؛ز .1951،اصول مصاحبه بالینی.ترجمه م نصر اصفهانی،تهران؛ انشارات نسل
فردا896،ص
بولتون ،ر  1959.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
منابع درسی:

انتشارات رشد916،ص
ن؛قربانی .1959،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 566،ص
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه  :شناخت برخی عناصر مهم در ابتدای ارتباط
تاریخ جلسه94/12/22:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-

13-15
11

اهداف رفتاری پیشنیاز- :
نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :5

ردیف

1
2
3

4

5

اهداف:
دانشجو باید در
رئوس مطالب
پایان جلسه
بتواند...
عناصر مهم در
مقدمه :شناسایی و
شروع ارتباط را
درک عناصر مهم
بشناسد
درشروع ارتباط
مفهوم پذیرش را
محتوا :آشنایی با مفهوم
درک و توضیح
پذیرش
دهد.
مفهوم نظارت
وآمادگی را درک
نظارت و آمادگی
و توضیح دهد.
پذیرش خود و
صداقت را درک
پذیرش خود و صداقت
کرده و توضیح
دهد
نتیجه گیری :شناسایی و درک عناصر مهم
ابتدای ارتباط و آشنایی با مفاهیم پذیرش ،
نظارت و آمادگی  ،پذیرش خود و صداقت

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

12

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 6
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ن؛قربانی .1959،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 566،ص
ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1951.آموزش مهارتهای زندگی  ،تهران
 ،انتشارات میانکوشک 516،ص
منابع درسی:

Carr-A(2004).positive psychology .new york:Bruneer- Routledge
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه :آشنایی با سبک های مختلف ارتباطی
تاریخ جلسه94/12/25:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

13

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :6

ردیف

1
2
3
4
5

6

اهداف:
دانشجو باید در
رئوس مطالب
پایان جلسه
بتواند...
سبک های
مقدمه:آشنایی با سبک
ارتباطی مختلف را
های مخنلف ارتباطی
بشناسد
سبک ارتباطی
محتوا :شناخت و درک
پرخاشگرانه را
سبک ارتباطی
توضیح دهد
پرخاشگرانه
سبک ارتباطی
سبک ارتباطی قاطعانه قاطعانه را توضیح
دهد
سبک ارتباطی
سبک ارتباطی
فریبکارانه را
فریبکارانه
توضیح دهد
سبک ارتباطی
سبک ارتباطی
منفعالنه را توضیح
منفعالنه
دهد
نتیجه گیری :آشنایی با سبک های مخنلف
ارتباطی و شناخت و درک سبک ارتباطی
پرخاشگرانه  ،منفعالنه  ،قاطعانه و
فریبکارانه

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

14

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 7
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ن؛قربانی .1959،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 566،ص
ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1951.آموزش مهارتهای زندگی  ،تهران
منابع درسی:

 ،انتشارات میانکوشک 516،ص
Carr-A(2004).positive psychology .new york
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه  :طرح ودرک پرسشهای اساسی در مورد مهارت ارتباط
تاریخ جلسه95/1/15:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-

17-15

اهداف رفتاری پیشنیاز- :
نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

15

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :7

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

1

مقدمه :در این جلسه
در مورد پرسشهایی
اساسی در مورد شیوه
ارتباط فردی مباحث و
سواالتی مطرح می
شود

به پرسش های
اساسی شیوه
ارتباط پاسخ دهد

2

محتوا :بررسی
سواالت اساسی مثل
آیا من قابل اعتماد
هستم

3

آیا من میتوانم
نگرشهای مثبت و
منفی را درون خودم
حس کنم و ...

4

پرسش اساسی آیا
قادرم خود را بدون
تضاد واشکارا به
دیگران نشان دهم

5

سوال آیا من قادرم دنیا
را از چشم فرد مقابل
ببینم و از گوش او
بشنوم

6

نتیجه گیری :در این جلسه در مورد
پرسشهایی اساسی در مورد شیوه ارتباط
فردی مباحث و سواالتی مطرح می شود .
بررسی سواالت اساسی مثل آیا من قابل
اعتماد هستم  ،آیا من میتوانم نگرشهای مثبت
و منفی را درون خودم حس کنم و ...

به پرسش آیا من
توسط افراد مقابل
به شکل با اعتماد
دیده میشوم پاسخ
دهد.
در مقابل پرسش
آیا من می توانم
نگرشهای مثبت و
منفی را در خودم
احساس کنم
توضیح دهد.
به پرسش اساسی
آیا قادرم خود را
بدون تضاد
واشکارا به
دیگران نشان دهم
پاسخ دهد
به ماهیت سوال آیا
من قادرم دنیا را
از چشم فرد مقابل
ببینم و از گوش او
بشنوم پاسخ دهد.

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

16

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 8
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ن؛قربانی .1931،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 822،ص
Carr-A(2004).positive psychology .new york:Bruneer- Routledge

منابع درسی:

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن
هدف کلی جلسه :شناسایی نکات مهم واثر بخش در تسهیل ارتباط
تاریخ جلسه95/1/18:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز- :

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :8

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :شناسایی نکات
اثر بخش در تسهیل
ارتباط

2

محتوا :آشنایی با زبان
بدن، ،

3

کیفیت صدا و رد
کالمی

4

ارتباط چشمی و نقش
آن

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
نکات اثر بخش در
تسهیل ارتباط را
بشناسد و توضیح
دهد.
زبان بدن را
بشناسد و در مورد
اثر آن در ارتباط
توضیح دهد
کیفیت صدا و رد
کالمی را توضیح
دهد و نقش آنها را
بیان کند.
ارتباط چشمی و
نقش ان در ارتباط

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

17

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

5

را توضیح دهد
نتیجه گیری :شناسایی نکات اثر بخش در
تسهیل ارتباط و آشنایی با زبان بدن ،ارتباط
چشمی و نقش ان  ،کیفیت صدا و رد کالمی

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 9

منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
ماس ،ب  1923.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
منابع درسی:

دیگران ،انتشارات ارجمند652،ص

Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با درک دیدگاه طرف مقابل و شیوه های آن
تاریخ جلسه95/1/22:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

18

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :9

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :آشنایی با
درک دیدگاه طرف
مقابل و شیوه های
آن

2

محتوا :درک مفهوم
همدلی

3

اصل گوش دادن

4

اصل پذیرش

5

توضیح دادن

6

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

با درک دیدگاه
طرف مقابل و
شیوه های آن آشنا
باشد
مفهوم همدلی را
درک کرده و آن
را توضیح دهد
گوش دادن و
مفهوم آن را
توضیح دهد و
تفاوتش با شنیدن
را بیان کند.
پذیرش را درک و
تعریف کند.
نقش توضیح دادن
در درک دیدگاه
طرف مقابل را
توضیح دهد

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

نتیجه گیری :آشنایی با درک دیدگاه طرف
مقابل و شیوه های آن و درک مفاهیم
همدلی  ،گوش دادن  ،پذیرش  ،توضیح دادن
و توضیح آنها

19

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 11

منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
منابع درسی:

(Karl jaspers – the way to wisdom(New haven: Yale university press-
)1951
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1931مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه :آشنایی با موانع موجود دردرک طرف مقابل در ارتباط
تاریخ جلسه95/1/24:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

20

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :11

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

نوع حیطه

1

مقدمه :آشنایی با
موانع درک بیمار

با موانع درک
طرف مقابل در
ارتباط آشنا باشد

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

2

محتوا :مفهوم انتقاد

3

نام گذاری

4

تشخیص گذاری

5

نصیحت کردن

6

پرسش های زیاد

7

دستور

8

تهدید

9

اخالقی ساختن

11

منحرف سازی

11

مفهوم انتقاد را
تعریف کند و نقش
آنها را توضیح دهد
مفهوم نام گذاری و
اثر آن در ارتباط
را توضیح دهد
مفهوم تشخیص
گذااری و اثر آن
در ارتباط را
توضیح دهد
مفهوم نصیحت
کردن و اثر آن در
ارتباط را توضیح
دهد
مفهوم پرسش زیاد
و اثر آن درارتباط
را توضیح دهد
مفهوم دستور و اثر
آن در ارتباط را
توضیح دهد
مفهوم تهدید واثر
آن در ارتباط را
توضیح دهد
مفهوم اخالقی
ساختن واثر آن در
ارتباط را توضیح
دهد
مفهوم منحرف
سازی واثر آن در
ارتباط را توضیح
دهد

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

مشارکت فعال در کالس –
پرسش و پاسخ

نتیجه گیری :آشنایی با موانع درک بیمار
21

و مفهوم انتقاد  ،نام گذاری  ،تشخیص
گذاری  ،دستور  ،تهدید ،اخالقی ساختن ،
پرسش های زیاد ،نصیحت کردن  ،منحرف
سازی و توضیح آنها
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منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

بولتون ،ر  1959.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد916،ص
ن؛قربانی .1959،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 566،ص
منابع درسی:

Carr-A(2004).positive psychology .new york:Bruneer- Routledge

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن
هدف کلی جلسه :ارتباط یاری بخش
تاریخ جلسه95/1/29:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :11

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :آشنایی با
ارتباط یاری بخش و
مولفه های آن

2
3

محتوا :توضیح اصالت
و هماهنگی
احترام نامشروط

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
با ارتباط یاری
بخش و مولفه های
آن آشنایی داشته
باشد.
اصالت و هماهنگی
را تعریف کند.
احترام نامشروط

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

22

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

4
5

را تعریف نماید.
ایجاز در گفتار را
ایجاز در گفتار
توضیح دهد
نتیجه گیری :آشنایی با ارتباط یاری بخش و
مولفه های آن  ،توضیح اصالت و هماهنگی
– احترام نامشروط و ایجاز در گفتار
.
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منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ماس ،ب  1943.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند652،ص

Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing

منابع درسی:

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی

ونکوور)

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با نکاتی در مورد کمک به بهبود ارتباط
تاریخ جلسه95/1/31:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

23

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :12

ردیف

1
2
3
4
5

6

رئوس مطالب
مقدمه :آشنایی با نکاتی
در مورد کمک به
بهبود فرایند ارتباط
محتوا :درک مفهوم
پذیرش

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

با ابزارهای بهبود
ارتباط آشنا باشد

پذیرش را تعریف
کند.
مهارت توضیح
دادن را درک و
توضیح دادن
تعریف کند.
نقش تشویق کردن
تشویق
را توضیح دهد.
نقش تقسیم وظایف
در کمک به ارتباط
تقسیم وظایف
بهتر را شرح دهد.
نتیجه گیری :آشنایی با نکاتی در مورد کمک
به بهبود فرایند ارتباط و درک و تعاریف
مفاهیم توضیح دادن  ،پذیرش  ،تشویق و
تقسیم وظایف

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 13
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

ماس ،ب  1923.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند852،ص
بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
24

ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه
بزرگساالن
هدف کلی جلسه :آشنایی با برخی عناصر اثر بخش در ارتباط
تاریخ جلسه95/2/5 :
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه :13

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :آشنایی با
برخی عناصر اثر
بخش در ارتباط

2

محتوا :آشنایی و درک
مفهوم ابراز وجود

4

حفظ حریم شخصی

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
عناصر تاثیر گذار
در ارتباط را
بشناسد
ابراز وجود را
توضیح داده و نقش
آن در ارتباط را
مشخص کند.
نقش حریم شخصی

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

25

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

5

را توضیح دهد.
نتیجه گیری :آشنایی با برخی عناصر اثر
بخش در ارتباط -درک مفاهیم  ،ابراز وجود
و حفظ حریم شخصی

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 14
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

ماس ،ب  1923.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند852،ص
Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :شناسایی آسیب پیامهای غلط در تبادل اطالعات
تاریخ جلسه95/2/7:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
26

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 14:

ردیف

1

2

3

4

اهداف:
دانشجو باید در
رئوس مطالب
پایان جلسه
بتواند...
با تاثیر پیامهای
مقدمه :آشنایی با اثر
غلط در فرایند
آسیب پیام غلط در
ارتباط آشنا باشد.
تبادل اطالعات
مفهوم صمیمیت را
محتوا :درک مفهوم
درک کرده و اثر
صمیمیت و اثر آن
آن در ارتباط را
توضیح دهد
در مورد رعایت
حدود حرفه ای و
شناخت معنای حد و
راهکارهای آن
مرزهای حرفه ای
توضیح دهد
نتیجه گیری : :آشنایی با اثر آسیب پیام غلط
در تبادل اطالعات و درک مفهوم صمیمیت و
اثر آن  -شناخت معنای حد و مرزهای حرفه
ای

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

27

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 15
منابع درسی:

منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای زندگی ،
تهران  ،انتشارات میانکوشک 802،ص
Botvin G J (2002) life skills training Princeton health press Inc.
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه  :آشنایی با مهارت حل مسئله و تصمیم گیری
تاریخ جلسه95/2/12:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 15

ردیف

1
2
3
4
5

رئوس مطالب
مقدمه:
آشنایی با مهارت حل
مسئله و رسیدن به
توافق در ارتباط
محتوا :تعریف حل
مسئله
آشنایی با فرایند مقابله
و انواع آن

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

با مهارت حل
مسئله آشنا باشد.

مهارت حل مسئله
را تعریف کند.
انواع مقابله با
مسئله را نام ببرد
مراحل مقابله
مراحل مقابله مسئله
مسئله مدار را نام
مدار
ببرد.
نتیجه گیری :آشنایی با مهارت حل مسئله و
رسیدن به توافق در ارتباط و تعریف حل
مسئله  ،آشنایی با فرایند مقابله و انواع آن ،
مراحل مقابله مسئله مدار

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

28

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 16
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ن؛قربانی .1931،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 822،ص
Carr-A(2004).positive psychology .new york:Bruneer- Routledge
منابع درسی:
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با مهارت مدیریت مخالفت  ،پافشاری و جلب موافقت
تاریخ جلسه95/2/14:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 16

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :آشنایی با
مهارت مدیریت
مخالفت  ،پافشاری و

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
با مهارت مدیریت
مخالفت  ،پافشاری
و جلب موافقت

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

شناختی –
عاطفی -
روانی

بارش
فکری –
پرسش و

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

مشارکت
فعال در
کالس –

پرسش  -پاسخ

29

جلب موافقت
2

محتوا :مشخصه های
قاطعیت در پافشاری و
مخالفت

3

فن صفحه خط افتاده

4

مصالحه

5

نتیجه گیری : :آشنایی
با مهارت مدیریت
مخالفت  ،پافشاری و
جلب موافقت و
مشخصه های قاطعیت
در پافشاری و مخالفت
 فن صفحه خط افتادهو مصالحه

آشنا باشد
در مورد مشخصه
های قاطعیت در
پافشاری و مخالفت
توضیح دهد.
در مورد فن
صفحه خط افتاده
توضیح دهد.
در مورد مصالحه
توضیح دهد

حرکتی

پاسخ

پرسش و
پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 17
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ماس ،ب  1923.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند852،ص
منابع درسی:

Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با شیوهایی در مورد توافق بر سر مسائل در روابط
30

تاریخ جلسه95/2/19:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه17

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

1

مقدمه:
آشنایی با شیوهایی در
مورد توافق بر سر
مسائل در روابط

شیوه های توافق
بر سر مسائل در
روابط را بشناسد.

2
3
4

5

مفهوم دوجانبه
محتوا :درک مفهوم
سازی را توضیح
دوجانبه سازی
دهد.
معنای هنجار
سازی را درک و
هنجار سازی
آن را توضیح دهد.
چارچوب بندی و
نقش آن در توافق
چارچوب بندی مجدد
را بیان کند.
نتیجه گیری :آشنایی با شیوهایی در مورد
توافق بر سر مسائل در روابط و درک
مفاهیم دوجانبه سازی  ،هنجار سازی و
چارچوب بندی مجدد

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 18
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
)Karl jaspers – the way to wisdom(New haven: Yale university press-( 1951

31

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با مراحل حل مشکل و یافتن نقطه مشترک در ارتباط
تاریخ جلسه95/2/21:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-

13-15

اهداف رفتاری پیشنیاز- :
نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز- :

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 18

ردیف

1
2

رئوس مطالب
مقدمه :آشنایی با
مراحل حل مشکل و
یافتن نقطه مشترک در
ارتباط
محتوا :تعریف تعارض
و انواع آن

3

شیوه های حل تعارض

4

مراحل حل مشکل از
طریق مشارکت

5

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
مراحل حل مشکل
و یافتن نقطه
مشترک در ارتباط
را بشناسد.
تعارض و انواع
آن را تعریف نماید
شیوه های حل
تعارض را بیان
کند.
مراحل حل مشکل
از طریق مشارکت
را نام ببرد.

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

نتیجه گیری :آشنایی با مراحل حل مشکل
و یافتن نقطه مشترک در ارتباط و تعریف
تعارض و انواع آن  ،شیوه های حل تعارض
 ،مراحل حل مشکل از طریق مشارکت

32

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 19
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای زندگی ،
تهران  ،انتشارات میانکوشک 802،ص
Botvin G J (2002) life skills training Princeton health press Inc.
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با مهارت مدیریت زمان
تاریخ جلسه95/2/26:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 19

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :آشنایی با
مهارت مدیریت زمان

2

محتوا :آشنایی با مفهوم
مدیریت زمان

3

زمینه های نیاز به
تعیین هدف

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
مهارت مدیریت
زمان را بشناسد و
با مفهوم آن آشنا
باشد.
مفهوم مدیریت
زمان را تعریف
کند.
زمینه های نیاز به
تعیین هدف را نام
ببرد

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

33

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

4

5

آفت اصلی مدیریت
آفت اصلی مدیریت
زمان و نشانه های
زمان و نشانه های آن
آن را نام ببرد.
نتیجه گیری :آشنایی با مهارت مدیریت زمان
و آشنایی با مفهوم مدیریت زمان  ،زمینه
های نیاز به تعیین هدف و آفت اصلی
مدیریت زمان و نشانه های آن

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 21
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ماس ،ب  1943.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند652،ص

Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing

منابع درسی:

منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :آشنایی با موارد اثر گذار در روابط حرفه ای
تاریخ جلسه95/2/28:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

34

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 21

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

1

مقدمه :آشنایی با
موارد اثر گذار در
روابط حرفه ای

با موارد اثر گذار
در روابط حرفه
ای آشنا باشد

2

محتوا :اصول کلی
روابط حرفه ای

3

روابط با همکاران
درون موسسه

4

روابط با سایر
موسسات

5

اصول کلی روابط
حرفه ای را بیان
کند
نکات مهم در
مورد روابط با
همکاران درون
موسسه را بیان کند
نکات مهم در
مورد روابط با
سایر موسسات را
بیان کند.

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش و
پاسخ

نتیجه گیری  :آشنایی با موارد اثر گذار در
روابط حرفه ای و اصول کلی روابط حرفه
ای  ،روابط با همکاران درون موسسه ،
روابط با سایر موسسات

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 81
منابع درسی:

منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

35

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

اوتمر؛ا ،اتمر؛ز .1931،اصول مصاحبه بالینی.ترجمه م نصر اصفهانی،تهران؛ انشارات نسل
فردا212،ص
ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای زندگی ،
تهران  ،انتشارات میانکوشک 516،ص
Botvin G J (2002) life skills training Princeton health press Inc.
Rado s : psychoanahysis of behavior – collected papers. New yorkGrune&Stratton- 1956
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :کاربرد آشنایی با توانایی های خود در مهارت ارتباط
تاریخ جلسه95/3/1:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 21

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه:کاربرد آشنایی

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
میزان توانایی خود

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

شناختی –

بارش

ویدیوپروژکتور-

مشارکت

پرسش  -پاسخ

36

2

3

در مهارت ارتباط
با توانایی خود در
را ارزیابی کند
مهارت ارتباط
درطی یک سناریو
محتوا :شناسایی نقاط
نقاط ضعف و
ضعف و قوت خود در
قوت خود را نشان
مهارت ارتباط
دهد.
نتیجه گیری :آشنایی با توانایی خود در
مهارت ارتباط و شناسایی نقاط ضعف و
قوت خود در مهارت ارتباط

عاطفی -
روانی
حرکتی

37

فکری –
پرسش ،
پاسخ و
ایفای
نقش

تابلو هوشمند

فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ و
تمرین نقش

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 22

منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

اوتمر؛ا ،اتمر؛ز .1931،اصول مصاحبه بالینی.ترجمه م نصر اصفهانی،تهران؛ انشارات نسل
فردا212،ص
بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
ن؛قربانی .1931،سبک ها و مهارتهای ارتباطی  .تهران  ،انتشارات بینش نو 822،ص
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :کاربرد مهارت های شروع گفتگو و کاربرد نکات مربوط به گرد آوری اطالعات
تاریخ جلسه95/3/4:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

13-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

38

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 22

ردیف

رئوس مطالب

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...

1

مقدمه :کاربرد
مهارت های شروع
گفتگو

مهارت های
شروع ارتباط را
در قالب اجرای
نقش به کار ببرد.

2

محتوا :تمرین و
اجرای مفاهیم پذیرش ،
نظارت و آمادگی ،

3

پذیرش خود و صداقت

4

نتیجه گیری :کاربرد مهارت های شروع
گفتگو و تمرین و اجرای مفاهیم پذیرش ،

5

6

7

8

مفاهیم پذیرش ،
نظارت و آمادگی
را در قالب ایفای
نقش نشان دهد.
پذیرش خود و
صداقت را درک
کرده و در قالب
ایفای نقش نشان
دهد.

نظارت و آمادگی  ،پذیرش خود و صداقت
روش های کسب
مقدمه :کاربست روش
اطالعات در
های کسب اطالعات
مهارت ارتباطی را
در مهارت ارتباطی
نشان دهد.
تکنیکهای آغازین
محتوا :کاربست
را در قالب ایفای
تکنیکهای آغازین
نقش نشان دهد
تکنیک های
تصریح کننده و
کاربست تکنیکهای
روشن کننده در
تصریح کننده و روشن
مهارت ارتباطی را
کننده در مهارت
در قالب ایفای نقش
ارتباطی
نشان دهد.
نتیجه گیری :کاربست روش های کسب
اطالعات در مهارت ارتباطی  -کاربست
تکنیکهای آغازین  ،تصریح کننده و روشن
کننده در مهارت ارتباطی

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

39

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش ،
پاسخ و
ایفای
نقش

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ و
تمرین نقش

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

40

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 23
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
ماس ،ب  1923.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند852،ص
Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :کاربست موارد مرتبط با درک بیمار
تاریخ جلسه95/3/9:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 23

ردیف

1
2

رئوس مطالب
مقدمه :کاربرد درک
دیدگاه طرف مقابل و
شیوه های آن
محتوا :کاربرد مفاهیم

اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
دیدگاه طرف مقابل
و شیوه های آن را
بشناسد
مفاهیم همدلی و

نوع حیطه

روش
تدریس

وسائل کمک
آموزشی

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

بارش
فکری –
پرسش ،
پاسخ و

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

41

وظایف
فراگیران

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و

پرسش  -پاسخ

همدلی  ،گوش دادن

3

4

پذیرش  ،توضیح دادن

ایفای
نقش

گوش دادن را در
قالب ایفای نقش
نشان دهد
مفاهیم پذیرش و
توضیح دادن را
در قالب ایفای نقش
نشان دهد.

نتیجه گیری :کاربرد درک دیدگاه طرف
مقابل و شیوه های آن و کاربرد مفاهیم
همدلی  ،گوش دادن  ،پذیرش  ،توضیح دادن

42

پاسخ و
تمرین نقش

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 24
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

منابع درسی:

ماس ،ب  1923.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
دیگران ،انتشارات ارجمند852،ص
بولتون ،ر  1939.روانشناسی روابط انسانی (مهارتهای مردمی)  .ترجمه ح سهرابی.،تهران ؛
انتشارات رشد102،ص
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :کاربرد مباحث تبادل اطالعات در ارتباط
تاریخ جلسه95/3/11:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز- :

43

رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 24
اهداف:
دانشجو باید در
پایان جلسه
بتواند...
عناصر اثر بخش
در ارتباط را به
کار ببرد.
مفهوم گوش کردن
را درقالب ایفای
نقش نشان بدهد.
ابراز وجود را
توضیح داده و
نقش آن در ارتباط
را در قالب سناریو
و اجرای نقش
نشان دهد
نقش حریم شخصی
را درقالب ایفای
نقش نشان بدهد.

ردیف

رئوس مطالب

1

مقدمه :کاربرد برخی
عناصر اثر بخش در
ارتباط

2

محتوا :درک و کاربرد
مفهوم گوش کردن

3

ابراز وجود

4

حفظ حریم شخصی

5

نتیجه گیری :آشنایی با برخی عناصر اثر
بخش در ارتباط و آشنایی و درک مفاهیم
گوش کردن  ،ابراز وجود ،حفظ حریم
شخصی

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

44

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش ،
پاسخ و
ایفای
نقش

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ و
تمرین نقش

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

برنامه درسی جلسات :برنامه درسی جلسه 25
منابع مطالعاتی مدرس (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)

ل؛فتی  ،ف؛ موتابی  ،ش؛محمد خانی  ،م؛ کاظم زاده عطوفی 1931.آموزش مهارتهای
تهران  ،انتشارات میانکوشک 802،ص

زندگی ،

ماس ،ب  1943.مهارتهای ارتباط موثر برای مشاغل یاری دهنده .ترجمه م صفاری نیا و
منابع درسی:

دیگران ،انتشارات ارجمند652،ص
Moss-B(2005). Religion and spirituality. Lyme regis:russel house publishing

Botvin G J (2002) life skills training Princeton health press Inc.
منابع امتحانی دانشجو (:بر اساس رفرنس نویسی ونکوور)
ل ؛ فتی  ،ف؛ موتابی  .1951مهارت روابط بین فردی موثر آموزش مهارت های زندگی ویژه بزرگساالن

هدف کلی جلسه :کاربرد نکات مدیریت توافق و یافتن راه حل و و مهارتهای خاتمه در مهارت ارتباطی
تاریخ جلسه95/3/12:
مدت زمان تدریس121:دقیقه-
اهداف رفتاری پیشنیاز- :

17-15

نحوه ارزشیابی اهداف رفتاری پیشنیاز-:
رئوس مطالب برنامه درسی جلسه 25

ردیف

1

2

3
4

اهداف:
دانشجو باید در
رئوس مطالب
پایان جلسه
بتواند...
مهارت مدیریت
مقدمه :کاربرد مهارت
مخالفت  ،پافشاری
مدیریت مخالفت ،
و جلب موافقت را
پافشاری و جلب
به کار ببرد.
موافقت
مشخصه های
قاطعیت در
محتوا :انجام تمرین
مشخصه های قاطعیت پافشاری و مخالفت
در پافشاری و مخالفت را در قالب ایفای
نقش نشان دهد.
فن صفحه خط
افتاده و مصالحه
 فن صفحه خط افتادهرا در قالب ایفای
و مصالحه
نقش نشان دهد
نتیجه گیری :کاربرد مهارت مدیریت مخالفت
 ،پافشاری و جلب موافقت و انجام تمرین

نوع حیطه

شناختی –
عاطفی -
روانی
حرکتی

45

روش
تدریس

بارش
فکری –
پرسش ،
پاسخ و
ایفای
نقش

وسائل کمک
آموزشی

ویدیوپروژکتور-
تابلو هوشمند

وظایف
فراگیران

مشارکت
فعال در
کالس –
پرسش و
پاسخ و
تمرین نقش

روش
ارزشیابی و
فعالیت تکمیلی

پرسش  -پاسخ

5
6

7

8

9

مشخصه های قاطعیت در پافشاری و مخالفت
 فن صفحه خط افتاده و مصالحهمهارت مدیریت
مقدمه :کاربست
زمان را در قالب
مهارت مدیریت زمان
سناریو نشان دهد.
مفهوم مدیریت
محتوا :کاربرد مفهوم
زمان را در یک
مدیریت زمان
سناریو نشان دهد
آفت اصلی مدیریت
زمان و نشانه های
آفت اصلی مدیریت
آن را در قالب
زمان و نشانه های آن
تمرین نقش نشان
دهد.
زمینه های نیاز به
زمینه های نیاز به
تعیین هدف را نام
تعیین هدف
ببرد.
نتیجه گیری :کاربست مهارت مدیریت زمان
و کاربرد مفهوم مدیریت زمان  ،زمینه های
نیاز به تعیین هدف و آفت اصلی مدیریت
زمان و نشانه های آن

46

بخش سوم  :ارزشیابی
الف – روشهاي امتیاز دهی فعالیتها
ردیف
1
2
4
5
6

فعالیتهاي مورد نظردر طول ترم
میزان مشارکت در بحث ها  ،انجام کار عملی و ایفای
نقش
حضور فعال در کالس و تالش برای یادگیری
ارائه کنفرانس
امتحان پایان ترم
جمع

میزان امتیاز
5

درصد کل از امتیاز
25

3
2
11
21

15
11
51
111

ب – مراحل ارزشیابی

در شروع ترم ( ارزشیابی تشخیصی) :پرسش و پاسخ
در طی ترم ( ارزشیابی تکوینی ) :ایفای نقش با تعیین سناریو  ،گزارش نقایص و کاربست مفاهیم فراگیری شده –
کنفرانس
در پایان ترم ( ارزشیابی پایانی ) :آزمون پایانی

ج -شیوه تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی:
موضوع
ارزشیابی
کنفرانس
ارزشیابی
کالسی
امتحان
پایانی

نمره

ریز نمرات
ارتباط موضوع با درس( 2نمره) ،استفاده صحیح از وسایل آموزشی و
کمک آموزشی( 1نمره)،ارائه مناسب ( 1نمره)
افراد به گروه های چند نفری تقسیم میشوند و مطالب را در قالب ایفای
نقش اجرا می کنند .
آزمون کتبی نهایی
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 4نمره
 6نمره
11نمره

بخش چهارم:
پیشنهادات اصالحی در بهبود برنامه درسی
ردیف
2
1
7

تهیه فیلم آموزشی
تهیه جزوات کمک آموزشی
برنامه ریزی کنفرانسهای آموزشی در بخش و ....

مقررات آموزشی:
21
3

حداقل نمره قبولي
تعداد دفعات مجاز غیبت در كالس

وظایف دانشجو(:شامل نوع و نحوه ارائه پروژه یا مقاله درسی)
ردیف
2
1
جمع

شرح تکلیف
ارائه کنفرانس در مورد مطالب درسی
اجرای سناریو ایفای نقش

****************************************************
واحد مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (کمیته طرح درس) آمادگی مشارکت و همکاري با اساتید محترم را در زمینه تنظیم و تجزیه
و تحلیل برنامه درسی دارد  .لذا در صورت تمایل دعوت می نماییم که به واحدمطالعات و توسعه مجتمع مراجعه نمایید .
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