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 هدف کلی:

 اشنا شود بامعاینه، طرز گرفتن شرح حال، عالیم، تشخيص و تشخيص افتراقی، درمان و طرز برخورد با بيماریهای اعصاب و روان   

 کند و ویژگی های رفتار حرفه ای را نشان دهد.با مراجعان ،کارکنان و سایر اعضای تيم سالمت به نحو شایسته برخورد 

 از بيماران مبتال به عالیم روانپزشکی شرح حال و معاینات مرتبط را انجام دهد.

وزش ممشکالت بيماران را شناسایی کند و بر اساس شواهد علمی و گایدالین ها در مورد اقدامات پيشگيری، درمان، پيگيری و توانبخشی همراه با ا

 حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پيشنهاد نمایدبيمار در 

 

  اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی  

 با مسيوليتها و نقش های دانشجوپزشکی در تيم درمان اشنا باشد.

 اتيولوژی، معيارهای تشخيصی و درمان انواع اختالالت اضطرابی را توضيح دهد.

 دهد. شرحاتيولوژی، معيارهای تشخيصی و درمان انواع اختالالت خلقی را 

 اتيولوژی، معيارهای تشخيصی و درمان انواع اختالالت سایکوتيک را توضيح دهد.

 .فهرست کنداتيولوژی، معيارهای تشخيصی و درمان اختالالت وابستگی به مواد را 

 اب را توضيح دهد.اتيولوژی، معيارهای تشخيصی و درمان اختالالت خو

 دهد. شرحاتيولوژی، معيارهای تشخيصی و درمان اختالالت عملکرد جنسی را 

 اورژانس های روانپزشکی را نام ببرد،ارزیابی عوامل خطرو مدیریت هریک را شرح دهد.

وع، عقب بی اختياری ادرار و مدفاختالالت شایع روانپزشکی در کودک و نوجوان)بيش فعالی کم توجهی، اختالل سلوک، تيک،افسردگی، اضطراب، 

 ماندگی ذهنی( را شرح دهد

 مربوطه را توضيح دهد. معيار های تشخيصی اختالل بيش فعالی رافهرست کند و درمانهای

 انواع اختالالت جسمی در بيماری های روانپزشکی را نام ببرد

 ک را شرح دهد.یوفرم را نام ببرد و مدیریت هرانواع مسایل روانپزشکی در بيماری های جسمی ، اختالالت روان تنی و سومات

 ک را توضيح دهد.یانواع اختالالت شناختی را فهرست کند و نحوه مدیریت هر

 یک از اختالالت فوق الذکر را در بالين هر بيمار پيشنهاد کنددارویی برای هر  ودرمانهای غير دارویی 

 را بتواند به سایر بيماران مشابه در جامعه تعميم دهد. اطالعات کسب شده در بالين 

 :حیطه عاطفی 

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

 به رعایت اصول حرفه ای  و بویژه رازداری در محيط های بالينی اهميت بدهد
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 بيمار،خانواده وی و تعامل حرفه ای خود احساس مسيوليت کند.نسبت به داشتن رویکرد اخالقی در مواجهه با 

 برای ارایه و فيدبک مناسب به منظور ارتقا عملکرد خود و دیگران عالقه نشان دهد.

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 تحت نظر دستيار بتواند شرح حال کامل روانپزشکی و معاینه وضعيت روان را انجام دهد.

 در حيطه بالينی، نحوه نوشتن نسخه در اختالالت شایع را فراگيرد.داروهای رایج دارای کاربرد 

 مشاهده و کمک به مراقبت از بيمار در طی الکتروشوک درمانی را انجام دهد.

 اشنایی اوليه با انجام الکتروشوک درمانی پيدا کند.

 

 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بيمار شبيه سازی شده 

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

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش
 جامعه  بالينی مجازی

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 اخالق حرفه ای از جمله رازداری ، پوشش حرفه ای  و اجرای قوانين اموزشی درمورد ساعات حضور در بخش و کشيک  به  :انتظارات

 پایبند باشد

 مجازها : 

 ها:  محدودیت 
 

 شاملهای ایمنی توصیه: 

  نحوه برخورد با بيمار پرخاشگر را فراگيرد به منظور ایمنی خود و سایر همکاران

 منابع درسیفهرست 

 .درسنامه روانپزشکی و علوم رفتاری دکتر فرهاد قلعه بندی 

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

  

 و بارم بندی نمره  روش ارزشیابی

 نمره2 حضور در بخش 

 نمره 2 حضور در کشیک

 نمره 2 امتحان پایان بخش

 نمره 2 تکالیف

  

 

 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 عنوان جلسه 

مکان 

آموزش 

)مجازی، 

 بالینی(

 مالحظات
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه آموزشی 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 
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 *توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع فراگيران رسانيده خواهد شد.

 

 

 

 


