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 پزشکی / مرکزدانشکده

 گروه آموزشی: 

   Course Plan  دورهدرس طرح 

 99-99نیمسال دوم 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده روانپزشکیمقدمات  عنوان واحد درسی:

  رشته تحصیلی:  واحد درسی: نوع

  قع تحصیلی:مط کارورزی: کارآموزی: 0 عملی: 5/0  نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز فیزیوپاتولوژی ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی:  عملی: 8  نظری:        تعداد ساعت

   * 289 پیشنیاز:   :رسکدد

 94/4/22پایان کالس: 6/4/22شروع کالس:

 مشخصات مسؤل درس

 روانپزشکی  رشته تحصیلی: دکتر مینا شعبانی  نام و نام خانوادگی:

 استادیار   رتبه علمی: خصصی دکتر ت یلی:مقطع تحص

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

Minashabani1@yahoo.com 

 بیمارستان بهشتی    محل کار:

 القدریها دکتر ذو–دکتر قاسمی –دکتر شعبانی   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

mailto:manaz@zums.ac.ir
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 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  13/3/22   

    00/00/3128  

 اهداف آموزشی

 افسردگی  آشنایی با کلیات و مصاحبه و عالمت شناسی روانپزشکی و همچنین بعضی اختالالت شایع آن مثل اضطراب و هدف کلی:

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :1با عطوفت و همدلی با بیمار برخورد کند -9دانشجو باید با عالقه مندی در کالس شرکت کند -3حیطه شناختی-

 به صحبتهای بیمار و خانواده با دقت گوش کند 

 :حیطه عاطفی 

 

 با  دانشجو باید بتواند-9دانشجو باید قادر به انجام مصاحبه و ایجاد ارتباط با بیمار باشد -3انی حرکتی:حیطه رو

 معاینات الزم بعضی از اختالالت طبی )مثل تیروئید (ایجاد کننده عالئم روانپزشکی را تشخیص دهد .

  

 روش های تدریس:

                                                   کارگاه آموزشی                                                                                      نمایش عملی                                                         ایفای نقش                                                                         بحث گروهی                                                                                             پرسش و پاسخ                                                                          سخنرانی

                             Bedside teaching                       شبیه سازی شده        بیمار                           

    ) بنویسید(:                                         سایر 

 مواد و وسایل آموزشی:

 ویدئو پروژکتور –پاور پوینت 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 کالیف یادگیری )بعد تدریس(:ت

 شرکت در بخشهای گروهی –رعایت ضوابط و اخالق حرفه ای در کالس –سوال و جواب در هر جلسه بین دانشجو و استاد 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 : مجازها

 عدم استفاده از موبایل در کالس –حضور غیاب مجاز  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملی)دروس های ایمنی توصیه

 فهرست منابع درسی:

  اعالم شده توسط وزارت ولی مباحث توسط اساتید از سیناپس کاپالن می باشد 

 روش ارزیابی:

مشاهده 

)چک  عملکرد

 لیست(

 مصاحبه

 ) شفاهی( 
 آزمون کتبی

------ --------- 
 عینی تشریحی

 صحیح / غلط جورکردنی گزینه ایچند  کردن جاخالیپر گسترده پاسخ

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 

  امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کوئیز:

  :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه
 روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  ارائه روز

   سه شنبه 11-11 6/4/99  1
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   سه شنبه 11-11 11/4/99  1

   سه شنبه 11-11 11/4/99  3

   سه شنبه 11-11 14/4/99  4

 31/6/22        تاریخ امتحان پایان ترم:       تاریخ امتحان میان ترم: 

 نام و امضاء استاد مربوطه:

 
 نام و امضاء مدیر گروه:

 

 امضاء معاون آموزشی پزشکی دانشکده :

 دکتر اکبر محمدزاده

 


