
 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 اساتید دانشگاه علوم پزشکی زنجانویژه 

 «  مهارت های ارتباطی میان فردی مجازی آموزشی برنامه »

 1400ماه  شهریور 15
 اهداف آموزشی:

 هدف کلی:

 آشنایی با اصول و مبانی ارتباط و مهارت های ارتباطی مؤثر و ارتقاء مهارت ارتباط مؤثرتر 

 انتظار می رود شرکت کنندگان قادر باشند: در پایان برنامه آموزشی  اهداف رفتاری:

  د.و آن را تفسیر نماینتعریف مناسبی برای ارتباط ارائه 

 .مفهوم و اهمیت ارتباط در دنیای امروزی را تشریح نمایند 

  .اهمیت ارتباط در فضای مجازی را توصیف نمایند 

  .انواع روش های ارتباطی را تعریف و مقایسه نمایند  

 .عناصر ارتباط در فضای چهره به چهره را بیان نمایند 

 قد نمایند.ارتباط در فضای چهره به چهره با فضای مجازی را مقایسه ون 

 .انواع موانع ارتباطی را توضیح داده و راه های کاهش آن را بیان نمایند 

  دهند. تحلیلخصوصیات یک ارتباط میان فردی مؤثر را 

 )انواع روش های ارتباطی را بیان نمایند. ) مستقیم/ غیر مستقیم/ مبتنی بر وب 

 .مهارت ارتباطی سخن گفتن و تکنیک های آن را بیان کنند 

 ت ارتباط کالمی و غیرکالمی را در برقراری ارتباط مؤثر توضیح دهند.اهمی 

 .مهارت ارتباطی گوش کردن فعال را توضیح داده و تکنیک های آن را بیان نمایند 

 .مهارت ارتباطی سؤال پرسیدن را شرح داده و اصول آن را توضیح دهند 

 .مهارت ارتباطی بازخورد و اهیمت آن را شرح داده و اصول آن را بیان نمایند 

  مورد ارزیابی  تعامل با دیگران، با تأکید بر فراگیر/ دانشجونقش و اهمیت مهارت های ارتباطی میان فردی را در

 قرار دهند.

  را ارائه  فضای آموزش مجازیمیان استاد و فراگیر، در کیفیت ارتباط مؤثرتر راهکارهای مناسب جهت ارتقاء

  نمایند. 

 



 برگزاری زمان

 1400ماه  شهریور  15مورخ  شنبه دوروز  

 13الی  9ساعت 

 

 مدت عنوان برنامه ساعت

 دقيقه 15 ، معرفی منبع آموزشی، برنامه آموزشیبيان  اهداف و معرفی  9

9:15 
   عملی کار

 عناصر آنارتباط و مفهوم 
 دقيقه 15

9:30 
 ،و مفهوم ارتباط و عناصر آن هميتا

 ارتباط کالمی و غير کالمی 
 دقيقه 30

 دقيقه 20 موانع ارتباطی ميان فردی 10:00

 دقيقه 15 رح نظرات/ بحثط 10:20

10:35 
 چگونه با دیگران سخن بگوئيم؟

 «مهارت ارتباطی سخن گفتن»
 دقيقه 30

11:05 
 چگونه به دیگران گوش فرا دهيم؟

 «مهارت ارتباطی گوش کردن فعال»
 دقيقه 30

11:35 
 چگونه به طرح پرسش از دیگران بپردازیم؟

 «مهارت ارتباطی سؤال پرسيدن»
 دقيقه 25

12:00 
 چگونه به دیگران بازخورد دهيم؟

 «مهارت ارتباطی بازخورد»
 دقيقه 20

12:20 

  بحث گروهی

را ارتقاء  فراگير/ مخاطبچگونه در فضای مجازی، ارتباط با » 

  «دهيم

 دقيقه 20

 دقيقه 20 نظرسنجی،، جمع بندیو  پرسش و پاسخ 12:40

 

 

 دکتر محمد مسعود وکیلی

  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان


