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 پزشکی:دانشکده

 روانپزشکی گروه آموزشی:

  Course Planطرح دوره 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 روانپزشکیرشته تحصیلی:  پزشکی قانونی عنوان واحد درسی:

 دستیار تخصصیمقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

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

 بخش: سال: کارآموز     یعمل  ماه شش

 کد درس:

 

 

 پیشنیاز: 
  کارآموزی

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

 00/00/3100 توسط وزارت بهداشت:

  بخش:   سال: کارورز 

 بخش: 4سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 روانپزشکیرشته تحصیلی:  مینا شعبانینام و نام خانوادگی: 

 استادیاررتبه علمی:  دکترای تخصصیمقطع تحصیلی: 

 Manaz@zums.ac.ir پست الکترونیک:  07301430090  شماره تماس:

 بیمارستان دکتر بهشتی   آدرس محل کار:

 دکتر ذوالقدریها –ضا آرمانی کیان، دکتر پیرزه دکتر علیرنام و نام خانوادگی سایر مدرسان: 

 :تاریخ تدوین طرح درس :روش برگزاری برنامه

02/0/3400 
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

   حضوری

 تصویب تاریخ

 :EDCتوسط شورای  

00/00/3100 

 

 

 شماره جلسات

 بازنگری شده:
 تاریخ تأیید 

 :EDOتوسط شورای 

00/00/3100 

 اهداف آموزشی

 آنانپزشکی قانونی ووظایف روان پزشک دربرابر قانون و ارزیابی مراجعان درگیر با مسائل قانونی و مواجهه با اشنایی با   هدف کلی:
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 اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 و ایران را بداند . جهان در قانونی روانپزشکی تاریخچة

 قوانین مرتبط با روانپزشکی را توضیح دهد 

 توضیح دهد وظایف روان پزشک دربرابر قانون را 

 پزشکی قانونی در گروههای خاص )کودکان،نوجوانان،سالمندان( رابداند.             

 

 

 

  عاطفیحیطه: 

قانونی  نظام مسئولین نیاز صورت در وپزشکی قانونی  تیم اعضای ، همراهان ،مراجعین  با ای حرفه موثر ارتباط برقرارینحوه 

 را بداند )دادگستری (

 رازدار باشدراستگو،درستکار و 

 عین رارعایت نمایدجکرامت وشان انسانی مرا

 حقوق درمانی و مدنی بیماران روانپزشکی راپاسدار باشد 

 

  روانی حرکتیحیطه: 

 را انجام دهد. مراجعان درگیر با مسائل قانونی و مواجهه باآنان ارزیابی

پذیری ،تحمل کیفر ، وصیت ،دادن وکالت ، دادن رضایت نامه ارزیابی ظرفیت و صالحیت بیماران درموارد و رشادت قانونی ،مسئولیت 

 عقود و قراردادها راانجام دهد

 صدور انواع گواهی و نوشتن گزارش به مقامات قضایی را انجام دهد

 داوطلبانه ، اجباری ، کوتاه مدت و درازمدت ( راانجام دهدپذیرش درمان و موارد بستری کردن )  
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 روش های تدریس

 تکست رویو بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل 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 

 های آموزشی رسمی سامانه
 

 تکلیف محور سامانه های آموزشی غیررسمی

(  نگر جامعه یادگیری

community 

oriented 

  سایر روش های تدریس:

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

  بیمار واقعی اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار آموزشیفیلم  فایل صوتی

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

 (حضوری/مجازی)مکان برگزاری آموزش

 درمانگاه
واحد 

 جامعه نگر
 کمیسیون های پزشکی قانونی فیلد

   :مکان 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 

 مجازها : 

 ها:  محدودیت 
 

 شاملهای ایمنی توصیه: 

 در مورد بیماران پرخاشگروارزیابی مراجعین به پزشکی قانونی بخصوص  ویزیترعایت نکات ایمنی در حین  

 فهرست منابع درسی

 

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

 3-Shorter Oxford Textbook of Psychiatry /last edition 

 و بارم بندی نمره  روش ارزشیابی

ارائه گزارش های حضور درجلسات پزشکی قانونی به صورت 

 مکتوب
 

  

  

  

  

 

 آموزشی برنامه ترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات مکان آموزش )مجازی، بالینی( عنوان جلسه 

   ( جلسه 2حضور در جلسات کمیسیون پزشکی قانونی ) 3
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 فراگیران رسانیده خواهد شد.*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 

 

 

 


