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 دانشگاه علوم پزشكي آرمانشاه 
 مرکز آموزشی درمانی فارابی

  
  

     
  

  
  :محتوای آموزشی 

  براساس کوريکولوم مصوب وزارتخانه
  
  

   :تدوين طرح دوره 
  اساتيد گروه روانپزشکی
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 ))ساختار کلی دوره (( 
  
  
نامه آموزش ضروری مقطع کارآموزی بخش روانپزشکی جهت بر: تعريف دوره  -١

  . دانشجويان پزشکی
  

  .حداقل يک ماه : طول دوره  -٢
  

حداقل زمان حضور دانشجويان در :  مدت زمان ساعات مفيد آموزش در طول دوره -٣

روز درهفته از شنبه تا  ٥ظهر و  ٣٠/١٢ صبح لغايت ٨ های بالينی از ساعت بخش

  .د چهارشنبه می باش
  

کسب دانش ، نگرش و مهارت الزم در زمينه بيماری ها و بيماران : هدف کلی دوره  -٤

  .روانپزشکی توسط کارآموزان روانپزشکی می باشد 
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  :شرح وظايف دانشجويان  -٥
  

دوره آموزشی دانشجويان در کالس توجيهی که توسط دستيار مسئول  در اولين روز -

برنامه های آموزشی و مقررات  باوزش گروه تشکيل می گردد استاژری و کارشناس آم

 اختيار دانشجويان قرار می گيرد و طبق  در یبخش آشنا می گردند و اهداف آموزش

  .موزشی روانپزشکی معرفی می شوند بخش های آبه برنامه ريزی 

 تقسيم دقيق محل فعاليت و آموزش دانشجو شامل حضور در گزارش صبحگاهی ،  -

  . راند ، ژورنال کالپ ، بخش ، درمانگاه و کالس  گراند

 .گزارش صبحگاهی   ٨ - ٣٠/٩ايام هفته هر روز از ساعت  در طول •

 . ٣٠/٩ – ٣٠/١١ساعتهفته با يکی از اساتيد گروه ازراند بخش هفته ای يکروز، هر •

 .٣٠/٩ – ٣٠/١١درمانگاه چهار روز در هفته از ساعت  •

 که توسط دستياران برگزار می شود  ٣٠/١١-٣٠/١٢هر روز از ساعت کالس درس  •

 .گراند راند عمومی به جای گزارش صبحگاهی  ٨ -٣٠/٩يک روز در ماه از ساعت  •

 .ارائه ژورنال کالپ توسط دستياران و کارورزان  ١١ روزهای دوشنبه ساعت •

 .هر دو هفته يکبار برنامه کنفرانس اساتيد و دستياران  ١١روزهای چهارشنبه ساعت  •

  ) . می باشدالزامی پزشکی در برنامه های فوق ور کليه دانشجويان حض( 
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  : مقررات مربوط به حضور و غياب -٦
       بدون کسب اجازه و اطالع قبلی  یعدم حضور کارآموز در ساعات آموزش: غيبت 

  .از مدير گروه با مسئول آموزش کارآموزی غيبت محسوب می گردد 

با کسب اجازه قبلی به صورت کتبی  یآموز در ساعات آموزشعدم حضور کار: مرخصی 

  . از مدير گروه يا مسئول آموزش کارآموزی مرخصی محسوب می گردد 

 .به ازای هر يک روز غيبت ، يک نمره از نمره کارآموزی کسر می گردد  •

ساعات غيبت در بخش نبايد از •
10
رت نمره بخش تجاوز کند در غيراينصوساعت  1

 .دانشجو صفر منظور خواهد شد 

درصورتی که مجموع ساعات غيبت دانشجو اعم از موجه يا غيرموجه از  •
10
ساعت  1

 .بخش بيشتر باشد دانشجو مؤظف به تکرار بخش می باشد 

امضاء ورود و خروج دانشجو در دفتر حضور و غياب در واحد : نحوه حضور و غياب 

کز ، همچنين حضور و غياب در گزارش صبحگاهی هم ثبت می گردد و در آموزش مر

  . راند ، کالس و درمانگاه توسط اساتيد و دستياران دانشجويان حضور و غياب می گردند 
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  :ف حر فه ای و اخالقی کارآموزان وظاي -٧
  

  مناسب با بيمار و همراهان وی  برقراری ارتباط -

  يمار برای مصاحبه و انجام معاينهکسب اجازه از ب -

  احترام گذاشتن به بيماران -

  نصب کارت شناسايی حاوی مشخصات به لباس  -

  وضعيت ظاهری آن ها با شئونات حرفه ی پزشکی مطابقت داشته باشد -

  به اساتيد ، همکاران ، پرسنل و مسئولين احترام بگذارند -

  از بيمارانکسب تجربه در گرفتن شرح حال صحيح و جامع  -

  کسب تجربه در مصاحبه با بيماران -

  طرح )  Problem List( شرح حال با قيد ليست مشکالت  ححيثبت صکسب تجربه در  -

  و تشخيص نهايی در پرونده بيماران)  Differential Diagnosis( افتراقی  شخيص هایت

استدالل و رورش قوای پمستندات در پرونده بيماران و ارزش آن در ثبت آشنايی با ارزش  -

  قضاوت بالينی پزشک و جريان رسيدن به تشخيص

  مطالعه دقيق بيماران مربوطه از رفرنس های معرفی شده توسط اساتيد بخش  -

  
  : از اين برنامه آموزشی)  Out Comes( پيامد مورد انتظار  -٨

  

  :در حيطه دانش  -الف 

ل تشخيص افتراقی و برنامه درمانی دانش نظری مصاحبه با بيمار ، ارزيابی خطر ، اصو •

 .را دارا باشد 

 .اورژانسهای روانپزشکی و اطالع ازنحوه مراقبتهای اوليه و اصول درمان  را بداند  •

ها بر بيماريزيست شناختی ، روانشناختی و اجتماعی را با هم  تأثير متقابل عوامل معنوی ، •

 .بداند )  Spirito biopsychosocialمدل اسالمی ( 

 .ماری های رايج روانپزشکی در کشور و شيوع آن ها را بداند بي •

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

 .موارد ارجاع و مشاوره را در حيطه بيماری های روانپزشکی بداند  •
 

و مطابق با جدول  ) DSM&ICD( های عمده روانپزشکی طبق طبقه بندی های رايج بيماري •
 .بشناسد  وای آموزشی را بشرح ذيلمحت



 ٦

 

 )جهت کارآموزان پزشکی ( عنـوان و حمتـوای آموزشی رديف
 . بتواند كليات روانپزشكي و بهداشت روان و طبقه بندي هاي رايج در روانپزشكي را تعريف و   ليست كند  1
 .دهد قادر باشد يك مصاحبه ساختار يافته همراه با تكنيك هاي مصاحبه را انجام  2
 .تعريف كند و بشناسد  را بتواند رشد رواني و چرخه طبيعي زندگي 3
 .را كسب نمايد  مسائل روانپزشكي در بيماري هاي جسميتوانايي تشخيص  4
 .را كسب نمايد  مشكالت جسمي در بيماري هاي روانيتوانايي تشخيص  5
 .مختلف را بدست آورد ) دارويي و غيردارويي ( مان هاي را كسب و توانايي در اختالالت خوابتوانايي تشخيص انواع  6
 را شناسايي و تشخيص دهد و در مانهاي ابتدايي و مديريت كنترل آنها را بدست آورد  اختالالت شخصيتيبتواند انواع  7
ي دارويي و را شناسايي و درمانها )اختالالت كاركردي  وچرخه طبيعي ( اختالالت جنسي شامل مختلف  بتواند مراحل 8

 . غيردارويي آنها را بداند 
اختالل افسردگي عمده ، اختالل افسرده خويي، اختالل خلقي دوقطبي ، سوگ  (خلقي شامل  تاختالالبتواند انواع و عاليم  9

بيان كند و سبب شناسي ،  را )و فقدان، اختالل تطابق ، اختالل پيش قاعدگي ، اختالل افسردگي و پسيكوز پس از زايمان 
 . تشخيص افتراقي ، پيش آگهي و تدابير درماني دارويي و غيردارويي هر يك را بداند 

اختالل وسواسي جبري ، اختالل اضطرابي منتشر ، اختالل هراس ، اختالل ترس ، ( شامل و انواع آن  اختالل اضطرابي بتواند 10
سبب شناسي ، تشخيص افتراقي ، پيش آگهي و تدابير درماني و عاليم ،  را تعريف كند )اختالل استرس پس از سانحه 

 . دارويي و غيردارويي هر يك را فهرست نمايد 
اختالل  Brief  Psychotic  Disorderاسكيزوفرني ، ( و ساير اختالالت پسيكوتيك شاملاسكيزوفرني  تاختالالبتواند  11

ي ، تشخيص افتراقي ، پيش آگهي و تدابير درماني دارويي و غيردارويي هر يك را تعريف كند و عاليم ، سبب شناس )هذياني 
 .را فهرست نمايد 

و در مورد پيشگيري ، درمانهاي دارويي ، داشته باشد  راترك  واعتياد مواد  ،عاليم سوءمصرف  ، مواد شايعتوانايي شناسايي  12
 .غيردارويي و اجتماعي توانايي الزم را كسب نمايند 

اختالل جسماني سازي ، اختالل تبديلي ، اختالل بدشكلي بدن ، اختالل ( اختالالت سوماتوفورم شامل بتواند انواع و عاليم  13
را تعريف و توصيف كند و سبب شناسي ، تشخيص افتراقي ، پيش آگهي ، تدابير درماني دارويي و  )خود بيمارانگاري 

 .غيردارويي هر يك را فهرست نمايد 
 .را شناسايي و درمانهاي دارويي و غيردارويي آن ها را بداند  )دمانس و دليريوم ( اختالالت شناختي شامل واند بت 14
را بشناسد و جهت درمان آنها  )خودكشي و دگركشي ، ارزيابي عوامل خطر (اورژانس هاي روانپزشكي شامل قادر باشد  15

 . برنامه ريزي مناسب را ارائه دهد 
اختالل بيش فعالي كم توجهي ، اختالل سلوك و (  انواع و عاليم مربوط به اختالالت روانپزشكي كودك و نوجوان شاملبتواند  16

 ، بي اختياري ادرار و » افسردگي و اضطراب« اختالل رفتار ايذايي ، اختالل تيك ، اختالالت اينترناليزه در كودكان 
سبب شناسي ، تشخيص افتراقي ، پيش آگهي و تدابير درماني را بيان كند و  )ذهني بي اختياري مدفوع ، عقب افتادگي 

 .دارويي و غيردارويي هر يك را فهرست نمايد 
را شناسايي ، عوارض ، دوز و تداخل با ساير داروها و طول مدت درمان آنها را  دارويي و غيرداروييبتواند انواع درمان هاي  17

  .هت مصرف دارو را بدست آورد بداند و همكاري بيمار ج
بتوان راهنمايي الزم در مورد اساس ژنتيك و محيطي بيماري ها ، سير بيماري ، طول مدت درمان ، نحوه اثر داروها و عوامل  18

 .عود بيماري را براي بيمار و خانواده وي توضيح دهد 
مثبت داشته باشند باتوجه به فرهنگ جامعه را كسب و در اثر  توانايي استفاده از ابعاد معنوي و مذهبي كه قادرند در درمان 19

 . درمان خود مد نظر قرار دهد 

  

 در حيطه مهارت  -ب 
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 :توانايی مصاحبه بالينی ) ١

 .مهارت گوش دادن پويا و ارتباط مناسب با بيمار از گروههای سنی مختلف  •

 .مهارت دريافت پيام های کالمی و غيرکالمی از بيمار  •

 .يی همدلی و ارتباط بدون قضاوت با بيمار را داشته باشد توانا •
  

 :توانايی اخذ شرح حال روانپزشکی و جمع بندی و فرماالسيون روانپزشکی  - ٢

 . اخذ تاريخچه روانپزشکی •

 . Mental status examination انجام  •

 توانايی طرح تشخيص های محوری و تشخيص های افتراقی مناسب •

 .مه درمانی کلی طرح يک برناتوانايی  •
 

 .توانايی ارزيابی عوامل خطر و موارد اورژانس روانپزشکی داشته باشد  - ٣
  

 :در حيطه نگرش  –ج 

نگرش مناسب نسبت به بيمار بعنوان يک انسان و نگرش مناسب به بيماری های  •

 .روانی همانند ساير بيماری های طبی پيدا کند 

 )Spirito biopsychosocialسالمی مدل ا( نگرش معنوی زيستی روانشناختی اجتماعی •

 .نسبت به بيماری ها پيدا کند 

نگرش صحيح نسبت به پيش آگهی بيماری ها و پاسخ به درمان های دارويی و  •

 .غيردارويی پيدا کند 

نگرش بدون قضاوت نسبت به شرح حال بيمار و بيماری روانپزشکی پيدا کند           •

 ) .انگ زدايی ( 

    و شکايت های بيماران  ری را نسبت به اسرار ، شرح حالنگرش الزم به رازدا •

 .پيدا کند 
  
  :روش های عمده آموزش کارآموزان در بخش روانپزشکی  -٩



 ٨

  بيماران بستری در بالين آموزش -١
 )درمانگاه ( آموزش در بالين بيماران سرپايی  -٢
 ) M.R( آموزش در گزارش صبحگاهی  -٣
 آموزش در کالس های روزانه -٤
 س های کنفرانس ، گراند راند ، ژورنال کالپآموزش در کال -٥
 آموزش در راند عمومی اساتيد -٦
  )شرح حال ، معاينه و مطالعه شخصی ( خود يادگيری  -٧

  
   :منابع امتحانی  -١٠

   Oxford 2005منابع اصلی  -
  :منابع اضافی جهت مطالعه بيشتر شامل  -
 مبحث رشد ، روانپزشکی کليات روانپزشکی و بهداشت روان و طبقه بندی رايج در  -١

  و چرخه طبيعی زندگی
٢- Synopsis   
  

  :روش های ارزيابی  -١١
  
حد نصاب  ٢٠از  ١٢نمره آزمون مشخص می شود ، نمره در پايان دوره يکماهه  -١

  .قبولی محسوب می شود 

  . )نمره  ١٢(  MCQامتحان کتبی به صورت تشريحی و  -٢

         )نمره  ٢(  MSE گونگی انجام مصاحبهارزيابی درون بخشی اساتيد درمورد چ -٣

 ارزيابی درون بخشی اساتيد درخصوص مهارتهای ارتباطی و ارتباط مؤثر در  -٤

  . )نمره  ٢( برخورد با بيمار و اطرافيان بيمار در راند بخش و درمانگاه 

  :ارزيابی درون بخشی توسط  دستياران که ارزيابی دستياران شامل  -٥

و غياب دانشجو ، ورود و خروج به موقع  دانشجو در فعاليت های  نظم و حضور -

های دوره ای اساتيد و آموزشی ، گزارش صبحگاهی ، ژورنال کالپ ، کنفرانس 

  )نمره  ٢( دستياران 

 روانپزشکی کامل شرح حال  ٢گرفتن شرح حال بيماران طی دوره و تحويل حداقل  -٦

  )نمره  ٢( رت راند می باشد براساس برگه چا در آخر بخش که نمره آن
  


