
 به نام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

 همعاونت آموزشی دانشگا

 رکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیم

 

   «مهارت های ارتباطی میان فردی کارگاه آموزشی» 

 ) تعامل با دانشجو(

 1399 نهم بهمن ماه 

 اهداف آموزشی:

 هدف کلی:

 تباط و مهارت های ارتباطی مؤثر و ارتقاء مهارت ارتباط مؤثرترآشنایی با اصول و مبانی ار 

 اهداف رفتاری: 

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

  نمایندتعریف مناسبی برای ارتباط ارائه داده و عناصر و روش های آن را بیان. 

 نمایندهش آن را بیان انواع موانع ارتباطی را توضیح داده و راه های کا. 

  دهند تحلیلخصوصیات یک ارتباط میان فردی مؤثر را. 

  کنندمهارت ارتباطی سخن گفتن و تکنیک های آن را بیان. 

  دهنداهمیت ارتباط کالمی و غیرکالمی را در برقراری ارتباط مؤثر توضیح. 

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

  دهندمهارت ارتباطی سؤال پرسیدن را شرح داده و اصول آن را توضیح. 

  نمایندمهارت ارتباطی بازخورد و اهیمت آن را شرح داده و اصول آن را بیان. 

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

 مورد ارزیابی قرار دهند. دانشجو

  کیفیت ارتباط مؤثرتر با دانشجو/ همکار را ارائه نمایند. راهکارهای مناسب جهت ارتقاء  

  .کیفیت ارتباط میان فردی اساتید با دانشجویان/ همکاران را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند  

 

 



 «تعامل با دانشجو»  کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی میان فردی

 برگزاری زمان

 1399نهم بهمن ماه شنبه مورخ روز پنج 

 

 ساعت عنوان برنامه مدت

 9:00 -9:05 تالوت قرآن کریم دقیقه 5

 9:05 -9:20 معارفه و بیان  اهداف کارگاه دقیقه 15

 دقیقه 10
  عملی کار

 ارتباط و اهمیت آنمفهوم 
9:30- 9:20 

 دقیقه 30
 ،عناصر آنتعریف و مفهوم ارتباط و 

 ارتباط کالمی و غیر کالمی 
10:00- 9:30 

 10:00 -10:30 میان فردی وانع ارتباطیم دقیقه 30

 دقیقه 30
 چگونه با دیگران سخن بگوئیم؟

 ارتباطی سخن گفتنمهارت 
11:00- 10:30 

 دقیقه 30
 چگونه به دیگران گوش فرا دهیم؟

 ارتباطی گوش کردن فعالمهارت 
11:30- 11:00 

 دقیقه 30
 گونه به طرح پرسش از دیگران بپردازیم؟چ

 ارتباطی سؤال پرسیدنمهارت 
12:00- 11:30 

 دقیقه 25
 چگونه به دیگران بازخورد دهیم؟

 مهارت ارتباطی بازخورد
12:25- 12:00 

 12:25 -12:50 بحث عمومی و بیان نظرات دقیقه 20

 دقیقه 25
 پرسش و پاسخ

 جمع بندی
13:15- 12:50 

 

 

 دکتر محمد مسعود وکیلی

 مدرس کارگاه


