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  زشكيپاهداف آموزشي گروه روان

  ) :outcomes(پيامد مورد انتظار 

  

  :درحيطه دانش  –الف 

  

 .ارزيابي خطر ، اصول تشخيص افتراقي و برنامه درماني را دارا باشد  دانش نظري مصاحبه با بيمار ، •

و جدول محتواها اعم از علت شناسي ، ) DSM& ICD(بيماري هاي عمده روانپزشكي طبق طبقه بندي هاي رايج  •

 .همه گيرشناسي ، تشخيص ، سير ، پيش آگهي و درمان را بداند و تشخيص دهد

 .اورژانس هاي روانپزشكي و نحوه مراقبت هاي اوليه و اصول درمان را بداند و انجام دهد •

بداند و ) Biopsychosocialمدل (تاثير متقابل عوامل زيست شناختي ، روانشتاختي و اجتماعي را بر بيماري ها  •

 .تشخيص دهد

 .بيماري هاي رايج روانپزشكي در كشور و شيوع آن ها را بداند •

 .برنامه هاي بهداشت روان ايران و نحوه ارائه آنها را بداند •

 .موارد ارجاع و مشاوره را درحيطه بيماري هاي روانپزشكي بداند و انجام دهد •

درماني آنها ، عوارض جانبي آنها ، و تداخالت شايع داروهاي روانپزشكي را بداند داروهاي رايج روانپزشكي و اثرات  •

 .و تشخيص دهد

  

  :درحيطه مهارت  -ب

  

  :توانايي مصاحبه باليني را دارا باشد  - 1

  .مهارت گوش دادن پويا و ارتباط مناسب با بيمار از گروه هاي سني مختلف را دارا باشد - الف 

  .هاي كالمي و غير كالمي از بيماران با گروه هاي سني مختلف را دارا باشدمهارت دريافت پيام  -ب



  .توانايي همدلي و ارتباط بدون پيش داوري را با بيمار دارا باشد –ج 

  

  :روانپزشكي را دارا باشد ) فرموالسيون(توانايي اخذ شرح حال روانپزشكي و جمع بندي  - 2

  اخذ تاريخچه روانپزشكي –الف 

  MSE (Minimal State Examination(گرفتن  -ب

  توانايي طرح تشخيص هاي محوري و تشخيص هاي افتراقي مناسب  –ج 

  .توانايي ارزيابي عوامل خطر و موارد اورژانس روانپزشكي را دارا باشد - 3

  :توانائي طرح كلي برنامه درماني را دارا باشد  -4

  .توانائي انتخاب داروي مناسب را دارا باشد –الف 

  .توانائي شناسائي عوارض داروئي و تداخالت داروئي را دارا باشد -ب

  .توانائي درمان عوارض داروئي و تداخالت داروئي را دارا باشد -ج

  .توانائي تشخيص موارد نياز به ارجاع و انجام آن را دارا باشد - د

  .مهارت هاي اوليه در انجام درمان هاي غير داروئي را دارا باشد - ه 

  

  :در حيطه نگرش  –ج 

طبي  نگرش مناسب نسبت به بيمار به عنوان يك انسان و نگرش مناسب به بيماري هاي رواني همانند ساير بيماري هاي •

 .پيدا كند

 .نسبت به بيماري ها پيدا كند) biopsychosocial(نگرش زيستي روانشناختي اجتماعي  •

 .هاي داروئي و غير داروئي پيدا كند پاسخ به درمان نگرش صحيح نسبت به پيش آگهي بيماريها ، •

 .نسبت به حفظ اسرار ، شرح حال و شكايت هاي بيماران پيدا كند: نگرش مناسب به رازداري  •

  

 


