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  ید جوادي  ، مدرك تحصیلی : بورد تخصصی اعصاب و روان دکتر سید علیرضا حاج س :مجري پروژه 
  دکتر عباس وثوق ، مدرك تحصیلی : متخصص پزشکی اجتماعی  ، عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران : ناظر طرح 

  م پزشکی قزوین  بهداشت   ، عضو هیئت علمی در دانشگاه علو  PHDخانم دکتر محبی فر ، مدرك تحصیلی : پیام گزار سالمت :  
 22مهرك رهبریان ، روانشناس در مرکز آموزشی درمانی    - ،  محمد ابراهیم ساریچلو-دکتر شوان شریعتی، پزشک عمومی  همکاران اصلی پروژه:

 -بهمن 22 محمد رضا بیگدلو، سوپروایزر آموزشی در مرکز آموزشی درمانی - بهمن 22سعید محمدي ، روانشناس در مرکز آموزشی درمانی  -بهمن
 22دکتر فرشید عظیمی ، روانپزشک در مرکز آموزشی درمانی  -دکتر سید حسین قافله باشی   ، عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  دکتر محمد فالح زاده    ، عضو هیئت علمی  -دکتر فرهاد شاملو ، عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین -بهمن
  

  خالصه پروژه
کیفیت رابطه ارائه کنندگان خدمات سالمت (پزشک و کادر پزشکی) و خدمت گیرنده  در حصول به اهداف سالمت همه جانبه و تسریع بهبودي 

 ازمشکالت برخی شودکه می باعث ارتباطی هاي موثرازمهارت عدم استفاده .میشود بیماران رضایتمندي افزایش وموجب بیماران نقش مهمی دارد

 جدي توجه مورد بایستی و نموده ایفا پزشکی هاي فعالیت در را مهمی نقش ها مهارت این بنابراین، د.بمان باقی پنهان بیماران اصلی هاي وشکایت

  قرارگیرند پزشکی درآموزش
نین ارائه گزارش هاي این طرح تحقیقاتی بر پایه جدول زمانبندي از پیش تعیین شده صورت گرفت و روش کار بر پایه مراحل از پیش تعیین شده و همچ

  منظم به ناظر طرح صورت گرفت.
برنامه  از آنجاییکه طرح تحقیقاتی فوق الذکر با هدف معرفی اصولی نوین در آموزش روابط ارائه دهنگان خدمات سالمت و خدمات گیرندگان و بر پایه

یه دستور العمل از پیش تعیین شده به دست آمده است که به طور ریزي مدون و از پیش تعیین شده صورت گرفت، نتایج به دست آمده در هر مرحله بر پا
  مرتب در غالب گزارش هاي منظم به ناظر طرح اعالم می گردیده است.

  از همین روي نتایج به دست آمده بر پایه هر یک از مراحل طرح به ترتیب بیان خواهد گشت:
 بتعیین نیازهاي آموزشی مهارت هاي ارتباطی گروه هاي مخاط -1

  تدوین محتوي آموزشی مناسب: -2
  نهایی نمودن بسته آموزشی مهارت هاي ارتباطی: -3
  :3و 2و  1صورت جلسه کمیته مشاورین و راهبري و تائید محتوي گزارش . 4
  

یش سطح آگاهی کادر با توجه به نتایج آماري معنی دار به دست آمده از تاثیر گذاري بسته هاي آموزشی تدوین شده در این طرح تحقیقاتی در افزا
برنامه پزشکی،  پیشنهاد می گردد تا برنامه اي تدوین گردد تا آموزش ارتباط موثر در طول دوره آموزشی کلیه شاخه هاي علوم پزشکی و همچنین در 

  هاي بازآموزي کادر درمانی گنجانده شود تا انشاء اهللا خالء موجود هر چه سریعتر برطرف گردد.
  
  
  
  

شکی و پیراپزشکی تدوین برنامه هاي آموزشی ارتباط مؤثر ارائه کننده گان خدمات سالمت و خدمت گیرندگان در تمامی شغل هاي علوم پز  عنوان پروژه:
  ومداخله در یک گروه

  


