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 / مرکز آموزشی درمانیدانشکده 

 آموزشی : روانپزشکیگروه 

  Course Plan دورهطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

از اختالالت روانی شایع در دوران  نکات کاربردی عنوان واحد درسی:

 باروری
 ارشد مشاوره در ماماییرشته تحصیلی: 

 وره ماماییکارشناسی ارشد مشامقطع تحصیلی:  نوع واحد درسی: 

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

 بخش: سال: کارآموز  کارورزی: کارآموزی:   عملی: نظری:  ساعت

 کد درس: 
 پیشنیاز: 

 

برنامه آموزشی توسط  تاریخ تصویب

 00/00/0000 وزارت بهداشت:

 بخش: سال: کارورز 

 روانپزشکیبخش: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 روانپزشکی  رشته تحصیلی: ررضا پیرزهدکت نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی:  مقطع تحصیلی:

 02010011905 شماره تماس:
  pirzeh.rz@zums.ac.ir         پست الکترونیک:

 بیمارستان شهید دکتر بهشتی زنجان   آدرس محل کار:

 سایر مدرسان:  نام و نام خانوادگی 

توسط  تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 12/09/0022  :مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 مجازی *حضوری

 

 

 ترکیبی

 

 

تصویب توسط  تاریخ

 :EDCشورای 

 

 شماره جلسات

 :EDOتاریخ تأیید توسط شورای  بازنگری شده: 
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 اهداف آموزشی

  :هدف کلی  

 اخت اختالالت روانی شایع در سنین باروریآموزش شن

 :اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند 

 :حیطه شناختی 

 قادر به مصاحبه ای کارا و هدفمند در زمینه اخذ شرح حال روانشناختی باشند 

 ی را به درستی استخراج کنندبتوانند عالیم ونشانه های مربوط به اختالالت روانپزشک 

 بتوانند یک تشخیص گذاری اولیه و کلی در زمینه روانی انجام دهند 

 .بتوانند اورژانسهای روانپزشکی را تشخیص دهند 

  در زنان باردار باشندقادر به تشخیص اختالالت روانپزشکی 

 انند اقدام صحیح را در زمینه ارجاع فرد به سرویس روانپزشکی انجام دهندبتو 

 تعامالت بین رشته ای را بین حیطه خود و سرویس روانپزشکی برقرار کنند قادر باشند 

  تجویز شده توسط روانپزشک را رصد نموده و پایش کنندقادر باشند مداخالت دارویی 

 

  عاطفیحیطه: 

  

 

  روانی حرکتیحیطه: 

  به کار ببرند رازیابی اولیه اصول مصاحبه روانپزشکیارقادر باشند در 

 ند بر پایه عالیم ونشانه های موجود در شرح حال تشخیص درست را بیان کنندبتوان 

 تواند اورژانسهای روانپزشکی را به درستی مدیریت کنند و ارجاع دهندب 

 

 

 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
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Bedside teaching * Grand Round Case Based  Discussion* بیمار شبیه سازی شده 

 OSCE سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت * جزوه *کتاب

 *بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی *فایل صوتی

   سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

  *کالس
سالن 

 کنفرانس
 جامعه *درمانگاه/ بخش عرصه Media Lab Skill Lab وب ) مجازی( سایت اینترنت

   :وزشیمکان های آمسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

  

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 قادر به تشخیص درست اختالالت روانپزشکی در مراجعه کننده خویش باشدانتظارات: 

 مصاحبه با بیمار نما جهت تقویت توانمندی های اخذ شرح حال: مجازها

 دم مداخله درمانی مستقل در زمینه اختالالت روانیع محدودیتها:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایشگاهیتوصیه

 

 فهرست منابع درسی
Handbook Of Psychiatry Kaplan and Sadock 6th edition 2019 

 

 روش ارزیابی

 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی * چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ
 

Log Book Portfolio 0 360 Key Feature Mini CEX* DOPS 
Short Case 
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Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصاحبه *چک لیست 

 تکالیف عملی   سایر:

 ( 0نمره،  عملی:   ، 09 نمره: نظری 90) از بارم بندی نمره 

 نمره5کار عملی:  نمره5: تکالیف کالسی نمره00: حضور و مشارکت فعال

 نمره  :/ دورهامتحان پایان ترم نمره :/ دورهامتحان میان ترم نمره    کوئیز:

 سایر موارد:
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه نظری

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  مغز و رفتار 1

  اختالالت خلقی 2

  اختالالت اضطرابی 3

  یکوتیک (اختالالت تفکر ) سا 4

  ( PTSD / ASDاختالالت ناشی از سانحه ) 5

  اختالالت وسواسی 6

  اختالالت شبه جسمی 7

  اختالالت خوردن / خواب 8

  دلیریوم  9

  اورژانسهای روانپزشکی 11

  درمانهای دارویی روانپزشکی در بارداری و شیردهی 11

  بارداری و شیردهی در زنان معتاد 12

13   

14   

15   

16   

17   

کارشناس آموزش، به اطالع  *توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ترتیب و توالی عناوین برنامه عملی

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

11   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.
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 جدول ارائه برنامه کارآموزی/کارورزی 

 *طول دوره
 مدرس )مدرسان(  همکان ارائ عنوان برنامه آموزشی

 ماه روز ساعت

      

      

      

      

      

*توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع 

 فراگیران رسانیده خواهد شد. 

 


