
 

 

 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

 دانشکده پزشکی

روانپزشکی: گروه   

 

    

 

 
 

دکرت عمران  :  درستدوین طرح   

 داوری نژاد

 سال حتصیلی 79-79



 مرکز آموزشی درمانی فارابی –گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

2 

 

 ساختار کلی دورهخالصه  
 

 روانپزشکی                                             کارورزیدوره   :عنوان درس 

 پزشکی اينرتنیدانشجويان دوره  :خماطبان 

 واحد 4:  واحدتعداد 

   يکماه : مدت دوره

دوره علوم پايه ، مسیولوژی و  :پیش نیاز  دوره های

 و کارآموزی روانپزشکیفیزيوپاتولوژی 

   9-03/21شنبه ساعت پنج  شنبه تا:  زمان ارائه درس

در متام ساعات :  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیران

 زمان ارائه درس 

   اعضای گروه روانپزشکی : ینمدرس
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 (جلسه آموزشی  93)واحدی  4کارورزی عملی  درس 

 

 سهم استاد مرتبه علمی نام استاد ردیف

 %86/0 استاد دکتر حبیب اله خزایی 1

 %47/0 استاد شاکریدکتر جالل  2

 %06/1 استادیار دکتر عمران داوری نژاد 3

 %68/0 دانشیار دکتر فائزه تاتاری 7

 %84/0 استادیار دکتر عادله الهی 8

 %86/0 استادیار دکتر مریم شیرزادی 8

 %6/0 دانشیار دکتر وحید فرنیا 4

 %81/0 استادیار دکتر هوشنگ امیریان  6
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سال   ………آموزشی اساتید گروه روانپزشکی در ماه برنامه منونه 

……….  

 جهت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ایام 

 هفته
 درمانگاه تاریخ

گزارش 

 صبحگاهی
 راند بخش

درمانگاه 

 آموزشی
 کیس ریپورت/گراند راند/ژورنال 

ECT/ 

 اینترن

 فرنیا. د  شنبه 3
 خزایی . د

 شاکری.د
  داوری نژاد.د

 خزایی . د

 
   

 داوری نژاد.د  شنبه 4
تاتاری .د

 خانگی .د

 گلشنی . د

 
 الهی . د

 
  

 ابراهیمی.د       شنبه 5

        جمعه

 شاکری.د  شنبه

 

 شیرزادی . د

 الهی . د

 فرنیا. د

 شیرزادی . د

 
   

   داوری نژاد.د  شنبه 1
 خزایی . د

 
  Cژورنال کالب گروه 

    **امیریان.د **امیریان.د تاتاری.د  شنبه 2

 فرنیا. د  شنبه 3
 شاکری.د

 خزایی . د
  داوری نژاد.د

 شاکری.د

 
   

 داوری نژاد.د  شنبه 4
 خانگی .د

گلشنی . د

 تاتاری .د
 

 خانگی .د

 
  

 ابراهیمی.د       شنبه  5

        جمعه

 شاکری.د  شنبه

 

 فرنیا . د

 الهی . د

 شیرزادی . د

 فرنیا . د

 
   

  Bگراند راند گروه  خزایی. د   داوری نژاد.د  شنبه 1

    **امیریان.د **امیریان.د تاتاری.د  شنبه 2

 فرنیا . د  شنبه 3

 

 داوری نژاد.د

خزایی . د

 شاکری .د
    داوری نژاد.د

 داوری نژاد.د  شنبه 4
تاتاری .د

 خانگی .د

 گلشنی . د

  تاتاری.د

 
   

 ابراهیمی.د       شنبه  5

        جمعه



 مرکز آموزشی درمانی فارابی –گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

5 

 

ایام 

 هفته
 درمانگاه تاریخ

گزارش 

 صبحگاهی
 راند بخش

درمانگاه 

 آموزشی
 کیس ریپورت/گراند راند/ژورنال 

ECT/ 

 اینترن

 شاکری.د  شنبه

 الهی . د

 فرنیا. د

 شیرزادی . د

 الهی . د

 
   

  Aژورنال کالب گروه  خزایی. د   داوری نژاد.د  شنبه 1

    **امیریان.د **امیریان.د تاتاری.د  شنبه 2

 فرنیا. د  شنبه 3
خزایی . د

 شاکری .د
  داوری نژاد.د

    خزایی. د

 داوری نژاد.د  شنبه 4
گلشنی . د

تاتاری .د

 خانگی .د

 
 الهی . د

 
  

 ابراهیمی.د       شنبه  5

        جمعه

 شاکری.د  شنبه

 شیرزادی . د

 الهی . د

 فرنیا. د

 شیرزادی . د

 
   

  Cکیس ریپورت گروه  خزایی. د   نژادداوری .د  شنبه 1

    **امیریان.د **امیریان.د تاتاری.د  شنبه 2

 فرنیا. د  شنبه 3

 داوری نژاد.د

خزایی . د

 شاکری .د
    داوری نژاد.د

 داوری نژاد.د  شنبه 4
تاتاری .د

 خانگی .د

 گلشنی . د

    تاتاری.د

 

درمانگاه آموزشی روزهای دو شنبه توسط دکتر امیریان و در مرکز آموزشی درمانی دکتر محمد کرمانشاهی جهت **

 . کارآموزان و کارورزان و دستیاری که در روتیشن اطفال می باشد برگزار می گردد 

 گروهA    : دکتر گلشنی  –دکتر شیرزادی  –دکتر خزایی 

  گروهB   :  دکتر الهی –دکتر داوری نژاد  -دکتر شاکری 

  گروهC   : دکتر خانگي –دکتر فرنیا  –دکتر تاتاری 
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 :هدف کلی درس

 

آشنایی دانشجویان پزشکی با انواع اختالالت روانپزشکی شاای  ااخاش شاحا  اا  ا     

 توانایی تشخیص این اختالالت ا انجام درمان های دارویی و غیاح دارویای ا ارتطاا    

با بیمار و خانواده ا توانایی مدیحیت و کنتح  اورژانا  هاای روانپزشاکی و ک ا      

مهارت الزم جهت ارجاع بیماران به سطوا باالتح ا آشانایی و انجاام مشااوره هاای     

روانپزشکی ا آشنایی با روانپزشکی جامعاه نراح و روانپزشاکی کاودن و نوجاوان      

  .و همچنین روانپزشکی سایکوسوماتیک می باشد 
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 جل ات و اهداف آن 

 :اهداف کلی -1

  آشنایی با کلیات روانپزشکی و بهداشت روان و طبقه بندی های رایج در روانپزشکی 

 بیماری های شایع  درمان و تشخیص ،کسب دانش ، نگرش و مهارت الزم در زمینه شناخت
 روانپزشکی         

 

 : اهداف جزئی

 .کلیات روانپزشکی و بهداشت روان را بشناسد :هدف شناختی

 .بتواند طبقه بندی های رایج در روانپزشکی را تعریف و  لیست نماید :هدف رفتاری

 

 آشنایی با عالئم و نشانه ها در روانپزشکی :هدف کلی -2

 : اهداف جزئی

 .عالئم و نشانه های بیماریهای روانی را بشناسد :هدف شناختی

 .بتواند عالئم و نشانه های بیماریهای روانی را در بیماران تشخیص و توضیح دهد :هدف رفتاری

 

 آشنایی با مصاحبه ساختار یافته روانپزشکی  :هدف کلی -3

 : اهداف جزئی

 ..تکنیک های مصاحبه روانپزشکی را بشناسد :هدف شناختی

 .با استفاده از تکنیکها یک مصاحبه ساختاریافته با بیمار انجام دهد :هدف رفتاری

  

 آشنایی با رشد روانی و چرخه طبیعی زندگی   :هدف کلی -4

 : اهداف جزئی

 ..مراحل رشد روانی و چرخه زندگی را بشناسد :هدف شناختی

 .بتواند مراحل رشد روانی و چرخه زندگی را در بیمار تشخیص دهد :هدف رفتاری

  

 آشنایی با مشکالت جسمی در بیماری های روانی   :هدف کلی -5

 : اهداف جزئی

 .مشکالت جسمی در بیماری های روانی  را بشناسد :هدف شناختی

 .بتواند مشکالت جسمی در بیماری های روانی  را در بیماران تشخیص دهد :هدف رفتاری
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 آشنایی با مشکالت روانی در بیماری های جسمی   :هدف کلی -6

 : اهداف جزئی

 .مشکالت روانی در بیماری های جسمی  را بشناسد :هدف شناختی

 .بتواند مشکالت روانی در بیماری های جسمی را در بیماران تشخیص دهد :هدف رفتاری

 مختلف آنها( غیردارویی دارویی و ) آشنایی با انواع اختالالت خواب و درمان های   :هدف کلی -7

 : اهداف جزئی

 .بشناسدآنها را ( دارویی و غیردارویی ) انواع اختالالت خواب و درمان های  :هدف شناختی

دارویی و ) بتواند انواع اختالالت خواب را در بیماران تشخیص دهد و درمان های  :هدف رفتاری

 .آنها را توضیح دهد( غیردارویی 

 

 

 آشنایی با اختالالت شخصیت و در مانهای آنها  :هدف کلی -8 

 : اهداف جزئی

 .را بشناسد اختالالت شخصیت ودر مانهای آنها :هدف شناختی

را توضیح  بتواند اختالالت شخصیت را در بیماران تشخیص داده و درمانهای آنها :هدف رفتاری

 .دهد

  

 غیردارویی آشنایی با اختالالت جنسی و درمانهای دارویی و  :هدف کلی -9

 : اهداف جزئی 

و درمانهای دارویی و ( چرخه طبیعی و اختالالت کارکردی ) اختالالت جنسی شامل  :هدف شناختی

 .غیردارویی را بشناسد

 .بتواند اختالالت جنسی را در بیماران تشخیص داده و درمان آنها را توضیح دهد :هدف رفتاری

   

آشنایی با اختالالت خلقی و سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی و تدابیر   :هدف کلی -01

 درمانی دارویی و غیردارویی هر یک 

 : اهداف جزئی

اختالل افسردگی عمده ، اختالل افسرده خویی، اختالل خلقی : اختالالت خلقی شامل :هدف شناختی

دوقطبی ، سوگ و فقدان، اختالل تطابق ، اختالل پیش قاعدگی ، اختالل افسردگی و پسیکوز پس از 
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زایمان و سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک 

 .سدرا بشنا

اختالل افسردگی عمده ، اختالل افسرده خویی، اختالل : بتواند اختالالت خلقی شامل :هدف رفتاری

خلقی دوقطبی ، سوگ و فقدان، اختالل تطابق ، اختالل پیش قاعدگی ، اختالل افسردگی و پسیکوز 

و تدابیر پس از زایمان  را در بیماران تشخیص داده و سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی 

 .درمانی دارویی و غیردارویی هر یک را توضیح دهد

  

آشنایی با اختالالت اضطرابی و عالیم ، سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی  :هدف کلی -00

 و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک از آنها

 : اهداف جزئی

اختالل وسواسی جبری ، اختالل اضطرابی منتشر ، : اختالالت اضطرابی شامل  :هدف شناختی

اختالل هراس ، اختالل ترس ، اختالل استرس پس از سانحه و عالیم ، سبب شناسی ، تشخیص 

 . افتراقی ، پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک را بشناسد

اختالل وسواسی جبری ، اختالل اضطرابی منتشر ، : اختالالت اضطرابی شامل  :هدف رفتاری

اختالل هراس ، اختالل ترس ، اختالل استرس پس از سانحه را در بیماران تشخیص داده و عالیم ، 

سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک را 

 .توضیح دهد

 

  

آشنایی با اختالالت پسیکوتیک و عالیم ، سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش   :هدف کلی -02

 آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک از آنها

 : اهداف جزئی

اختالل هذیانی و اختالالت  ،اسکیزوفرنی ، اسکیزوافکتیو: اختالالت پسیکوتیک شامل :هدف شناختی

شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی  سایکوتیک نامشخص و عالیم ، سبب

 .را بشناسد و غیردارویی هر یک

اختالل هذیانی و اختالالت  ،اسکیزوفرنی ، اسکیزوافکتیو: اختالالت پسیکوتیک شامل :هدف رفتاری

 سایکوتیک نامشخص را در بیماران تشخیص داده و عالیم ، سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش

 .توضیح دهدرا  آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک
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پیشگیری ، درمانهای ،ترک  ،آشنایی با مواد شایع ، عالیم سوءمصرف ، اعتیاد    :هدف کلی -03

 دارویی ، غیردارویی و اجتماعی مواد

 : اهداف جزئی

پیشگیری ، درمانهای دارویی ، ،ترک  ،مواد شایع ، عالیم سوءمصرف ، اعتیاد    :هدف شناختی

 .غیردارویی و اجتماعی مواد را بشناسد

ترک  و پیشگیری را در بیماران  ،انواع مواد شایع ، عالیم سوءمصرف ، اعتیاد    :هدف رفتاری

 .ح دهددرمانهای دارویی ، غیردارویی و اجتماعی مواد را توضی. تشخیص دهد

 

  

آشنایی با عالیم اختالالت سوماتوفورم و سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش   :هدف کلی -04

 آگهی ، تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک 

 : اهداف جزئی

اختالل جسمانی سازی ، اختالل تبدیلی ، اختالل : عالیم اختالالت سوماتوفورم شامل :هدف شناختی

بدشکلی بدن ، اختالل خود بیمارانگاری و سبب شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی ، تدابیر 

 .را بشناسد درمانی دارویی و غیردارویی هر یک

ی سازی ، اختالل تبدیلی ، اختالل اختالل جسمان: اختالالت سوماتوفورم شامل :هدف رفتاری  

بدشکلی بدن ، اختالل خود بیمارانگاری را در بیماران تشخیص داده و سبب شناسی ، تشخیص 

 .را توضیح دهد  افتراقی ، پیش آگهی ، تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک

  

 آشنایی با اختالالت شناختی و شناسایی درمانهای دارویی و غیردارویی آن ها   :هدف کلی -05

 : اهداف جزئی

عوارض دارویی  و شناسایی درمانهای  ،دلیریوم  ،دمانس : اختالالت شناختی شامل :هدف شناختی

 .را بشناسد دارویی و غیردارویی آن ها

عوارض دارویی را در بیماران  ،دلیریوم  ،دمانس : اختالالت شناختی شامل :هدف رفتاری  

 .را توضیح دهد تشخیص دهد  و درمانهای دارویی و غیردارویی آن ها
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 آشنایی با اورژانس های روانپزشکی و ارزیابی عوامل خطر و درمان آنها  :هدف کلی -06

 : اهداف جزئی

خودکشی و دیگرکشی را شناخته واز روشهای :اورژانس های روانپزشکی شامل  :هدف شناختی

 .ارزیابی عوامل خطر و درمان آنها آگاه شود

خودکشی و دیگرکشی را تشخیص داده و ضمن  :اورژانس های روانپزشکی شامل  :هدف رفتاری

 .را توضیح دهد  درمان آنها را توضیح دهد و نحوه کنترل و مدیریت آنها ،ارزیابی عوامل خطر 

 

سبب شناسی ، تشخیص افتراقی آشنایی با اختالالت روانپزشکی کودک و نوجوان و  :هدف کلی -07

 ، پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک از آنها

 : اهداف جزئی

اختالل بیش فعالی کم توجهی ، اختالل : اختالالت روانپزشکی کودک و نوجوان شامل :هدف شناختی

افسردگی و » سلوک وسایر اختالالت رفتاری ، اختالل تیک ، اختالالت اینترنالیزه در کودکان 

سبب شناسی ، عقب افتادگی ذهنی  و  ،، بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع « اضطراب

 .پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک را بشناسدتشخیص افتراقی ، 

اختالل بیش فعالی کم توجهی ، اختالل : اختالالت روانپزشکی کودک و نوجوان شامل :هدف رفتاری 

افسردگی و » سلوک وسایر اختالالت رفتاری ، اختالل تیک ، اختالالت اینترنالیزه در کودکان 

سبب عقب افتادگی ذهنی را تشخیص داده  و  ،رار و بی اختیاری مدفوع ، بی اختیاری اد« اضطراب

شناسی ، تشخیص افتراقی ، پیش آگهی و تدابیر درمانی دارویی و غیردارویی هر یک را توضیح 

 .دهد

 

آشنایی با انواع درمان های دارویی و غیردارویی  اختالالت روانپزشکی ،   :هدف کلی -08

 اروها و طول مدت درمان اختالالت روانپزشکیعوارض و تداخل با سایر د

 : اهداف جزئی

 تدرمان های دارویی و غیردارویی  اختالالت روانپزشکی ، عوارض ، تداخال :هدف شناختی

 .دارویی و طول مدت درمان اختالالت روانپزشکی را بشناسد

انواع درمان های دارویی و غیردارویی  اختالالت روانپزشکی ، عوارض ،تداخالت  :هدف رفتاری 

 .داروها و طول مدت درمان اختالالت روانپزشکی را توضیح دهد
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آشنایی با اساس ژنتیک و محیطی بیماری ها ، سیر بیماری ،  نحوه اثر داروها و   :هدف کلی -09

 عوامل عود بیماری

 : اهداف جزئی

اساس ژنتیک و محیطی بیماری ها ، سیر بیماری ، نحوه اثر داروها و عوامل عود  :شناختیهدف 

  .بیماری را بشناسد

اساس ژنتیک و محیطی بیماری ها ، سیر بیماری ، طول مدت درمان ، نحوه اثر  :هدف رفتاری

 .داروها و عوامل عود بیماری را توضیح دهد

  

آشنایی با ابعاد معنوی و مذهبی دارای اثر مثبت بر بیماریهای روانی  باتوجه به  :هدف کلی -21

 فرهنگ جامعه 

 : اهداف جزئی

 .ابعاد معنوی و مذهبی که قادرند در درمان اثر مثبت داشته باشند را بشناسد :هدف شناختی

 .ابعاد معنوی و مذهبی که قادرند در درمان اثر مثبت داشته باشند را توضیح دهد :هدف رفتاری

 

 

 :اهداف هیجانی

 .به رشته روانپزشکی و درمان بیماران روانپزشکی عالقمند گردد -0

 .در فعالیتهای کالسها و راندها دقت و توجه کافی نماید -2

 .بداندخود را در قبال پیشرفت تحصیلی واجتماعی متعهد  -3

 .در فعالیتهای گروهی با عالقه و همکاری مشارکت کند -4

  



 مرکز آموزشی درمانی فارابی –گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

13 

 

 

 پیامد مورد انتظار (Out Comes  )از این برنامه آموزشی : 
 

 :در حیطه دانش  -الف 

  دانش نظری مصاحبه با بیمار ، ارزیابی خطر ، اصول تشخیص افتراقی و برنامه درمانی

 .را دارا باشد 

  اطالع ازنحوه مراقبتهای اولیه و اصول درمان  را بداند اورژانسهای روانپزشکی و. 

 ، زیست شناختی ، روانشناختی و اجتماعی تأثیر متقابل عوامل معنوی  

 .ها بداند بر بیماریرا با هم (   Bio psycho socio spiritualمدل  ) 

  بیماری های رایج روانپزشکی در کشور و شیوع آن ها را بداند. 

  بهداشت روان ایران و نحوه ارائه آن ها را بداند برنامه های. 

  موارد ارجاع و مشاوره را در حیطه بیماری های روانپزشکی بداند. 
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 در حیطه مهارت  -ب 
 

 :توانایی مصاحبه بالینی ( 1

  مهارت گوش دادن پویا و ارتباط مناسب با بیمار از گروههای سنی مختلف. 

  غیرکالمی از بیمار مهارت دریافت پیام های کالمی و. 

  توانایی همدلی و ارتباط بدون قضاوت با بیمار را داشته باشد. 

 

 :توانایی اخذ شرح حال روانپزشکی و جمع بندی و فرماالسیون روانپزشکی  -2

  اخذ تاریخچه روانپزشکی. 

  انجام Mental status examination . 

  مناسبتوانایی طرح تشخیص های محوری و تشخیص های افتراقی 

  توانایی طرح یک برنامه درمانی کلی. 

 

 .داشته باشد را توانایی ارزیابی عوامل خطر و موارد اورژانس روانپزشکی  -3
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 :در حیطه نگرش  -ج

  نگرش مناسب نسبت به بیمار بعنوان یک انسان و نگرش مناسب به بیماری های

 .روانی همانند سایر بیماری های طبی پیدا کند 

  زیستی روانشناختی اجتماعینگرش معنوی ( مدل اسالمیSpirito biopsychosocial) 

 .نسبت به بیماری ها پیدا کند 

  نگرش صحیح نسبت به پیش آگهی بیماری ها و پاسخ به درمان های دارویی و

 .غیردارویی پیدا کند 

           نگرش بدون قضاوت نسبت به شرح حال بیمار و بیماری روانپزشکی پیدا کند

 ( .انگ زدایی ) 

      نگرش الزم به رازداری را نسبت به اسرار ، شرح حال و شکایت های بیماران

 .پیدا کند 

  



 مرکز آموزشی درمانی فارابی –گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 

16 

 

 

 : منابع امتحانی 

 Pocket handbook of psychiatry/Kaplan & Sadock's/5th edition/Lippincott 

Williams & Wilkins/2010 

  استادان روان پزشکی دانشگاه های علوم تالیف / درسنامه روان پزشکی بالینی و علوم رفتاری

 1331/،ویراستار دکتر میرفرهاد قلعه بندی  پزشکی ایران

 

 :منابع اضافی جهت مطالعه بیشتر شامل 

مبحث ، کلیات روانپزشکی و بهداشت روان و طبقه بندی رایج در روانپزشکی  .1

 و چرخه طبیعی زندگی رشد 

2. Synopsis of psychiatry/Kaplan & Sadock's/9th edition/Lippincott 

Williams & Wilkins/ 2007  
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 : روش تدری  

،حضور در بالین بیمار در بخش و درمانگاه نمایش عملي ، بحث گروهی  ،سخنرانی 

 تخصصی

 

 : آموزشی وسایل 

 كامپیوتر  –ویدیو پروژکتور  –وایت برد 

 

 :در بخش روانپزشکی  کارورزانروش های عمده آموزش 

 با حضور اساتید و دستیاران  بیماران بستری در بالین آموزش -1

 (درمانگاه ) آموزش در بالین بیماران سرپایی  -2

 ( M.R) آموزش در گزارش صبحگاهی  -3

 آموزش در کالس های روزانه -4

 ،کیس ریپورت آموزش در کالس های کنفرانس ، گراند راند ، ژورنال کالپ -5

 آموزش در راند عمومی اساتید -6

 تحت نظر اساتید گروه روانپزشکی ECTواحد آموزش در  -7

آموزش در بخش روانپزشکی اطفال تحت نظر استاد مربوطه در بیمارستان  -8

 دکترمحمد کرمانشاهی

  (شرح حال ، معاینه و مطالعه شخصی ) خود یادگیری  -3
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 :  های سنجش و ارزشیابیروش 

حد  21از  12نمره کسب در پایان دوره یکماهه نمره آزمون مشخص می شود ، -1

 .نصاب قبولی می باشد 

 

 نمره دانشجو مالک نمره مسئول اجرا موارد سنجش ردیف

  1 آموزش حضور و غیاب 1

  2 آموزش واساتید امتحان کتبی 2

  6 اساتید ودستیاران Mini CEXامتحان  3

  4 دستیاران بررسی پرونده 4

  2 اساتید ودستیاران حضور در درمانگاه تخصصی و آموزشی 5

  2 دستیاران کشیک 6

آموزش-دستیاران-اساتید رعایت اصول اخالق حرفه ای 7  1  

  2 اساتید ودستیاران گزارش صبحگاهی 8

:نمره کل  9   22  
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 کارورزانمقررات کالس و انتظارات 
در اولههین روز دوره . برگههزار میگههردد فههارابیدرمرکههز آموزشههی درمههانی  روانپزشههکی ماههههیک دوره

و کارشهناس آمهوزش گهروه     اینترنهی در کالس تهوجیهی کهه توسهس دسهتیار مسه ول       کارورزانآموزشی 

آشنا می گردنهد و   و نحوه ارزیابی در بخش تشکیل می گردد با برنامه های آموزشی و مقررات بخش

قرار مهی گیهرد و طبهق  برنامهه ریهزی بهه بخهش ههای آموزشهی           کارورزانبرنامه آموزشی در اختیار 

  .معرفی می شوندروانپزشکی 

 درمانگهاه  بخهش هها و   سهرپایی در  بسهتری و  جهت آمهوزش طهب  یکماهه  در طول دوره کارورزانهر 

 تخصصی شرکت خواهد کرد که قبل از شروع دوره برنامه ریزی و گروه بندی توسس مس ولین گروه

  . انجام می گیرد روانپزشکی

بهها  03صههبح بهها امضههای ورود در دفتههر آمههوزش و خههرو  از بخههش      8سههاعت حضههور در بخههش از  

 .امضای خرو  است

  :برنامه روزانه آموزش در بخش روانپزشکی به شرح ذیل است

برگهزار   31/9تها  11/8جلسه گهزارش صهبحگاهی از سهاعت    و چهارشنبه شنبهسه  ،روزهای شنبه -0

  . اجباری است کارورزانمیگردد وحضور 

 -رزیهدنت و اینتهرن سهرویس    رانهد جنهرال بها حضوراسهتاد ،     و چهارشهنبه  شهنبه سه  ،روزهای شنبه -2

 هفتگیطبق برنامه  استادشروع می شود و هر روز یک  31/9مشخص شده وجود دارد که از ساعت

 .مرکز است کارورزانمس ول راند عمومی با کلیه 

 01و حداکثر  8  حداقل براساس نیاز بیمارستان هر کارورز موظف است در طول دوره یک ماهه-3

و در طول کشیک زیر نظر دسهتیار کشهیک بهه ارزیهابی ،شهرح حهال ، مصهاحبه و         کشیک را بگذراند

،کشیک قابل واگذاری نمی باشد در صورت بروز بیماری یها عهذر موجههه    درمان بیماران می پردازد 

کارورز موظف است که تها پایهان دوره تعهداد    و با نظر گروه قابل واگذاری است ولی در هر صورت 

 .کشیک موظف خود را انجام دهد 

با  کیس ریپورت/ژورنال کالب /صبح گراند راند 31/9تا  8هر هفته از ساعت  یکشنبهروزهای  -4

.کارورزان و دانشجویان برگزار میگردد ،دستیاران  ،حضور اساتید گروه  

با حضور  ه آموزشی توسس دکتر خزاییادرمانگ 31/00تا  01یک شنبه از ساعت روزهای  -5

.برگزار میگرددکارورزان و دانشجویان  ، مربوطه دستیاران  

  .حضور خواهند یافتبیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  در کارورزانشنبه هر هفته  دوروزهای  -6

) دباش یم یفوق الزام یدر برنامه ها یپزشک کارورزان هیحضور کل.) 
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 کارورزانو اخالقی  ایوظایف  حفه 

 
 .با ش ون حرفه ای پزشکی مطابقت داشته باشد کارورزانوضع ظاهری -0

  نسب  اتیکت شناسایی  خود در معرض دید -2

 برقراری ارتباط مناسب با بیمار و همراهان وی  -3

 کسب اجازه ازبیماربرای مصاحبه و انجام معاینه-4

 احترام به بیمار واحساس همدردی با وی-5

بههه اسههاتید ،همکههاران ، پرسههنل و مسهه ولین احتههرام  گذاشههته و اصههول اخههالق پزشههکی را در مههوارد فههوق رعایههت   -6

 .نمایند

 روانپزشکیکسب تجربه درگرفتن شرح حال صحیح -7

 با قید روانپزشکیکسب تجربه در ثبت صحیح شرح حال  و رعایت توالی انجام معاینات -8

 و اتیولوژیک در پایان شرح حال ، ثبت سیر بیماری و توجه به کلینیکی  تشخیص 

 بروز عالئم جدید و یا بهبود عالئم با درمان  

 انحفظ اسرار بیمار و محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار -9

 آشنایی با ارزش ثبت مستندات درپرونده بیماران وارزش آن درپرورش قوای استدالل وقضاوت -01

 بالینی پزشک وجریان رسیدن به تشخیص 

 

 :مقحرات محبو  به  ضور و غیاب  -

ز مدیر گروه ادر ساعات آموزشی بدون کسب اجازه و اطالع قبلی   کارورزانعدم حضور : غیبت 

  .غیبت محسوب می گردد  کارورزانبا مس ول آموزش 

در ساعات آموزشی با کسب اجازه قبلی به صورت کتبی از مدیر  کارورزانعدم حضور : مرخصی 

  . مرخصی محسوب می گردد  کارورزانگروه یا مس ول آموزش 

  هرساعت تاخیر در ورود روزانه یا تعجیل در خرو  کسر نیم نمره 

  یک روز غیبت غیر مجاز حداقل نمره بخش 

  هر روز غیبت غیر مجاز در کشیک 2 کشیک اضافه 

 2  غیبت غیر مجاز روز  معرفی به دانشکده+ حداقل نمره بخش 

 3  روز غیبت غیر مجاز  تمدید دوره 

  روز مرخصی استفاده نماید 2هر کارورز با نظر موافق مدیر گروه  در طول دوره می تواند از. 
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  هر گونه غیبت کارورز به صورت مکتوب و نامه رسمی به دانشکده اعالم خواهد شد. 

 هر دلیلی غیبت کند موجه یا غیر موجه بودن آن با نظر مدیر گروه خواهد بود  اگر کارورز به. 

در دفتر حضور و غیاب در واحد آموزش کارورز امضاء ورود و خرو  : نحوه حضور و غیاب 

مرکز ، همچنین حضور و غیاب در گزارش صبحگاهی هم ثبت می گردد و در راند ، کالس و 

 . حضور و غیاب می گردند کارورزان درمانگاه توسس اساتید و دستیاران 
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 .می باشند  Log bookدر پایان دوره کارآموزان موظف به تکمیل  -2

 دوره روانپزشکیکارورزان بحنامه هفتری 

 

 ساعت                   

 روز هفته

31/9 -8 00-31/9 31/02-31/9 

/  درمانگاه آموزشی جلسه صبحگاهی شنبه

 راند بخش

 درمانگاه تخصصی

ژورنال /گراند راند یکشنبه

 کیس ریپورت/کالب

/  درمانگاه آموزشی

 راند بخش

 درمانگاه تخصصی

 درمانگاه تخصصی  حضور در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی دوشنبه

/  درمانگاه آموزشی جلسه صبحگاهی سه شنبه

 راند بخش

 درمانگاه تخصصی

/  درمانگاه آموزشی جلسه صبحگاهی چهارشنبه

 راند بخش

 درمانگاه تخصصی

 ECTواحد  پنجشنبه

 

 

 

  نام و امضای مدرس: 
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 20/9/79 :تاريخ حتويل 

 و امضای مدير گروه  نام: 

  تاريخ ارسال: 

20/9/79 

  نام و امضای مسئولEDO  دانشکده پزشکی: 

  تاريخ ارسال: 

  آيا طرح درس برای اولین بار تدوين شده

 ( 6/6/79تاريخ ويرايش )است ؟

  خیر                بله 

  گروه و تايید مدير

 امضاء


