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 پزشکی:دانشکده

 روانپزشکی گروه آموزشی:

  Course Planطرح دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکیرشته تحصیلی:  بیماری های روانپزشکی عنوان واحد درسی:

 کارآموزیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

  ترم تحصیلی:  کارورزی: کارآموزی:  مجازی  عملی: نظری:  واحد

 ساعت،

 ماه روزیا
 بخش: سال: کارآموز   واحد5.1   ساعت62

 کد درس:

 

 

 پیشنیاز: 
  کارآموزی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/5100 توسط وزارت بهداشت:

  بخش:   سال: کارورز 

 بخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 متخصص روانپزشکیرشته تحصیلی:  مهسا قاسمینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  متخصص روانپزشکیمقطع تحصیلی: 

 dr.ghasemi@zums.ac.irپست الکترونیک: 88958202190شماره تماس:

 میدان ارک،بیمارستان دکتر بهشتی   آدرس محل کار:

دکتر میناشعبانی، دکتر علیرضا ارمانی کیان، دکتر ابوالفضل قریشی، دکتر رضاپیرزه، دکتر احمد  نام و نام خانوادگی سایر مدرسان:

 ذوالقدریها، 

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 مجازی حضوری
 ترکیبی

 

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/5100 

 

 

 شماره جلسات

 شده:بازنگری 
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/5100 

 اهداف آموزشی
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 خورد با بیماریهای اعصاب و روانبرافتراقی، درمان و طرز آشنایی بامعاینه، طرز گرفتن شرح حال، عالیم، تشخیص و تشخیص   هدف کلی:

  اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی  

 دانشجوپزشکی در تیم درمان اشنا باشد.با مسیولیتها و نقش های 

 اتیولوژی، معیارهای تشخیصی و درمان انواع اختالالت اضطرابی را توضیح دهد.

 اتیولوژی، معیارهای تشخیصی و درمان انواع اختالالت خلقی را توضیح دهد.

 اتیولوژی، معیارهای تشخیصی و درمان انواع اختالالت سایکوتیک را توضیح دهد.

 معیارهای تشخیصی و درمان اختالالت وابستگی به مواد را توضیح دهد. اتیولوژی،

 اتیولوژی، معیارهای تشخیصی و درمان اختالالت خواب را توضیح دهد.

 اتیولوژی، معیارهای تشخیصی و درمان اختالالت عملکرد جنسی را توضیح دهد.

 ریک را شرح دهد.مدیریت ه های روانپزشکی را نام ببرد،ارزیابی عوامل خطرواورژانس 

اختالالت شایع روانپزشکی در کودک و نوجوان)بیش فعالی کم توجهی، اختالل سلوک، تیک،افسردگی، اضطراب، بی اختیاری ادرار و مدفوع، عقب 

 ماندگی ذهنی( را شرح دهد

 معیار های تشخیصی اختالل بیش فعالی رافهرست کند و درمانهایمربوطه را توضیح دهد.

 جسمی در بیماری های روانپزشکی را نام ببرد انواع اختالالت

 .را نام ببرد و مدیریت هرک را شرح دهد و سوماتوفرم اختالالت روان تنی ،انواع مسایل روانپزشکی در بیماری های جسمی 

 انواع اختالالت شناختی را فهرست کند و نحوه مدیریت هرک را توضیح دهد.

 هر یک از اختالالت فوق الذکر را فهرست کند.درمانهای غیر دارویی برای دارویی برای 

  عاطفیحیطه: 

 به مراعات رفتارهایی که نشان دهنده درستکاری و حفظ شان پزشکی است پایبند باشد.

 در محیط های بالینی اهمیت بدهدو بویژه رازداری  به رعایت اصول حرفه ای 

 و تعامل حرفه ای خود احساس مسیولیت کند. نسبت به داشتن رویکرد اخالقی در مواجهه با بیمار،خانواده وی

 یه و فیدبک مناسب به منظور ارتقا عملکرد خود و دیگران عالقه نشان دهد.ابرای ار

  روانی حرکتیحیطه: 

 داروهای رایج دارای کاربرد در اختالالت شایع را فراگیرد.

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

  Case Based کارگاه آموزشی 

Discussion 
 پانل گروه کوچک             

  تکلیف محور سامانه های آموزشی رسمی                    گردش علمی
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  سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی)مجازی/حضوری(
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ عکستصویر/  وایت بورد پاورپوینت جزوهکتاب /  الکترونیکمنابع 

 نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

بیمار 

استاندارد 

 شده

   اشیاء و لوازم واقعی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
   حضوری مجازی

   :های آموزشی مکانسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
   

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 حضور به موقع در کالس درس، رعایت احترام به همکاران   :انتظارات 

 مجازها : 

 ها:  محدودیت 
 

 شامل:های ایمنی توصیه 

 

 فهرست منابع درسی

  روانپزشکی و علوم رفتاری دکتر فرهاد قلعه بندی.درسنامه 

 ارجمند انتشارات رضاعی فرزین ترجمه سادوك بنیامین ، سادوك ویرجینیا  روانپزشکی خالصه 

 

 روش ارزشیابی و بارم بندی نمره 

 نمره2 حضورغیاب دانشجویان

 نمره2 انجام تکالیف
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 نمره98 نمره پایان ترم

  

  

 

 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

  حضور در کالس -مجازی عالمت شناسي و سميولوژي روانپزشكي 9

5 
حضور در کالس -مجازی نحوه شرح حال گيري و انجام مصاحبه باليني   

3 
حضور در کالس -مجازی اختالالت خلقي   

4 
حضور در کالس -مجازی اسكيزوفرني   

2 
حضور در کالس -مجازی شخصيت سالم و اختالالت شخصيت   

6 
حضور در کالس -مجازی دليريوم دمانس و ساير اختالالت شناختي   

1 
حضور در کالس -مجازی روانپزشكي اطفال   

0 
 اختالالت خواب و خوردن

 
حضور در کالس -مجازی   

8 
حضور در کالس -مجازی عمومي اورژانسهاي روانپزشكيخودكشي و خود آزاري    

98 
حضور در کالس -مجازی درمانهاي دارويي در روانپزشكي   

حضور در کالس -مجازی هاختالالت هذياني و ساير سايكوز 99   

95 
حضور در کالس -مجازی اختالالت جنسي   

93 
حضور در کالس -مجازی اختالالت رواني ناشي از مصرف الكل و ساير مواد روانگردان   

94 
حضور در کالس -مجازی درمانهاي دارويي و فيزيكي در روانپزشكي   

92 
حضور در کالس -مجازی درمانهاي روانشناختي   



5 
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91    

90    

98    

58    

59    
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 مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع فراگیران رسانیده خواهد شد.*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط 

 

 

 

 


