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 پزشکی:دانشکده

 روانپزشکی گروه آموزشی:

  Course Planطرح دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  عنوان واحد درسی:
 مشاور - رابط پزشكی روان و تنی روان طب

( Consultation-Liaison Psychiatry 

 روانپزشكیرشته تحصیلی: 

 دستیار تخصصیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

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

 بخش: سال: کارآموز     *  سه ماه

 کد درس:

 

 

 پیشنیاز: 
  کارآموزی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/3100 توسط وزارت بهداشت:

  بخش:   سال: کارورز 

 بخش: 1سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 روانپزشکیرشته تحصیلی:  مهسا قاسمینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  دکترای تخصصیمقطع تحصیلی: 

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

 بیمارستان دکتر بهشتی   آدرس محل کار:

 دکتر احمد ذوالقدریهادکتر علیرضا آرمانی کیان، نام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 :تاریخ تدوین طرح درس :برگزاری برنامهروش 

98/95/9988 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

   حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  
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 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/3100 

 اهداف آموزشی
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   هدف کلی:

 . خواهند کرد. ي و زمینه هاي مرتبط ايفاي نقشدر رابطه با ارائه مشاوره ، پیشگیري درمان و بازتوانبخشي بیماري هاي روان تن دستیاران

 

 اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

رابداند اخذ شرح حال و انجام مصاحبه تخصصي و معاينه روانپزشكي بیماران و ثبت يافته هانحوه    

درخواست منطقي آزمايشات طبي آزمون هاي روان شناختي موردنیاز نحوه   را شرح دهد  

جسمي را بداندتشخیص اختالالت روانپزشكي همراه با بیماريهاي نحوه   

مورد استفاده در  رواني وآموزش درماني ،خانواده رفتاري هاي ،تكنیک مدت کوتاه هاي درماني روان مانند اجتماعي– رواني درمانهاي انواع 

 ستان جنرال  را شرح دهدبیمار

 دلیريوم را توضیح دهد اجتماعي ،رواني زيستي مديريت ونیز دلیريوم طبي درمان ونحوه تشخیصي،علل معیارهاي

 روانپزشكي را شرح دهد عالئم درمورد عضوي تشخیصي بررسیهاي

 مختلف را بداند داروهاي روانپزشكي عوارض

 را شرح دهد (NMS) خیم بد نورولپتیک سندرم ودرمان ،ارزيابي تشخیصي معیارهاي

 تبديلي را توضیح دهد واختالالت ،تمارض ساختگي اختالالت بین هاي تفاوت تشخیصي معیارهاي

 .جسمي را شرح دهد بیماريهاي مورد در بحران در مداخله مشاوره اصول

 دچار بیماران در پزشكي-ن روا و وانشناختي ر جنبه هاي درمانِ و پیش آگهي، سیر، تشخیص، صورت بندي، معاينه، شناسي، همه گیري

 را توضیح دهد. روانشناختي عوامل از ناشي جسماني اختاللهاي

 

  عاطفیحیطه: 

 جسمي را بداند هاي بخش در شاغل وپرستاران ،پزشكان بیماران ،خانواده بیماران با رابطه برقراري جهت وپیشرفته پايه ارتباطي مهارتهاي

رازدار باشدراستگو،درستكار و   

 سلسله مراتب را حفظ کند.

داشته باشد را تیمي کارهاي در مشارکتانگیزه    

  منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند

  در مواجهه با بیماران مختلف عدالت را رعايت کنند

کند، رواني واجتماعي آنان توجه در برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمي  

مراقبت از بیماران وقت کافي صرف نماينددر تمامي مراحل    

  به خواسته ها و آالم بیماران توجه داشته باشند

.منشور حقوق بیمار را در شرايط مختلف رعايت کرده و از آن دفاع کنند  
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  روانی حرکتیحیطه: 

 داشته باشد درمانيهمكاري و مشارکت تخصصي در تصمیم گیري هاي تیم 

مناسب را انجام دهد درماني طرح ارائه و سايكوسوماتیک رويكرد با بیمار ارزيابي  

 را انجام دهد. جسمي بیماران در روان محرک داروهاي تجويز ونحوه کاربردصحیح

 در زمینه بیماريها ي سايكوسوماتیک را انجام دهد. نتخاب و بكارگیري بهترين رويكردهاي درمانيا

 

 

 

 روش های تدریس

 تکست رویو گروهیبحث  Self study • سخنرانی

 اموزش بستر PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    بازدید از فیلد

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion سوپرویژن برای کیس ها 

 سامانه های آموزشی رسمی
 

• Psychotherapy 
supervision 

 اموزش بین رشته ای تکلیف محور

  سایر روش های تدریس:

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

  بیمار واقعی واقعیاشیاء و لوازم  ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

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

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش

 درمانگاه
بیمارستان 

 جنرال 
 بالینن بیمار کالس اموزشی

   :مكان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
   

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انجام تکالیف موظف قبل از اتمام روتیشن، رعایت اخالق حرفه ای   :انتظارات 
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 مجازها : 

 ها:  محدودیت 
 

 شاملهای ایمنی توصیه: 

 در مورد بیماران پرخاشگر ویزیت بویژهرعایت نکات ایمنی در حین  

 درسی فهرست منابع

 

1-Comprehensive Textbook of Psychiatry/Kaplan, Sadock/Williams Wilkins /Last edition 

2-Synopsis of Psychiatry /last edition 

 3-Shorter Oxford Textbook of Psychiatry /last edition 

 و بارم بندی نمره  روش ارزشیابی

 2 ژورنال کالب ارزیابی

 2 انجام مشاوره های روانپزشكینحوه ارزیابی 

 2 انجام تكالیف درون بخشی و پیگیری بیماران

 2 حضور به موقع و رعایت اخالق حرفه ای

  

 

 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مكان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

9 
ولیعصر و  یمارستان جنرالب سوپرویژن جلسات 

 موسوی
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کالس اموزشی در بیمارستان  اصول  کلی نوشتن مشاوره روانپزشکی

 دکتر بهشتی

  - بالین بیمار
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کالس اموزشی در بیمارستان  مشاوره در بیماران دلیریوم

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار
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4 

کالس اموزشی در بیمارستان  بیماری های قلبی و تنفسیمشاوره در بیماران 

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار
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کالس اموزشی در بیمارستان  بیماری های گوارشمشاوره در بیماران 

 دکتر بهشتی
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کالس اموزشی در بیمارستان  بیماری های دیابت و اندوکراینمشاوره در بیماران 

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار

 

1 

بیمارستان کالس اموزشی در  سایکوفارماکولوژی در بیمارستان جنرال

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار

 

0 

کالس اموزشی در بیمارستان  اصول مراقبت از بیمار سوییسایدال در بیمارستان جنرال

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار
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کالس اموزشی در بیمارستان  سایکوانکولوژی و پیوند عضو

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار

 

98 

اموزشی در بیمارستان کالس  giving bad newsاصول 

 دکتر بهشتی

 - بالین بیمار

 

99    
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 خواهد شد. *توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع فراگیران رسانیده

 

 

 

 


