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 داوشکذٌ تُذاشت ي پیراپسشکی

 گريٌ آمًزشی کاردرماوی

  Course Plan ديرٌطرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:  2کاردرهاًی در اختالالت رٍاًی اجتواعی  ػىًان ياحذ درسی:

 کارضىاسیمقطغ تحصیلی:  اجثاری -اختصاصیوًع ياحذ درسی: 

 ترم تحصیلی:   کاريرزی: کارآمًزی:  ػملی: 2وظری:  2 ياحذ

 ،ساػت

 ماٌیا ريز

وظری: 

34 
 تخص: سال: کارآمًز  کاريرزی: کارآمًزی:  ػملی: 

کذ 

 درس:

35 

 پیطىیاز: 

کاردرهاًی در 

اختالالت رٍاًی 

 34کذ  1اجتواعی 

 جذیذتریه تاریخ تصًیة

تروامٍ آمًزضی تًسط 

يزارت تُذاضت: 

12/12/1331 

 تخص: سال: کاريرز 

 تخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 کاردرماوی رضتٍ تحصیلی:   ضیریه ملکی وام ي وام خاوًادگی: 

 مرتیرتثٍ ػلمی:  کارضىاسی ارضذ مقطغ تحصیلی:  

                                پست الکتريویک: 02433112032 ضمارٌ تماس: 
Shirinmaleki142@zums.ac.ir 

 زًجاى بلَار پرٍیي اعتصاهی داًطکذُ بْذاضت ٍ پیراپسرضکی گرٍُ کاردرهاًی   رس محل کار:آد

 وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان:  

 تاریخ تذيیه طرح درس: ريش ترگساری تروامٍ:

 01/01/1331 
 تازوگری تر اساس ویاز جامؼٍ:

 ترکیبی هجازی حضًری
 تاریخ تصًیة

 :EDCتًسط ضًرای  

00/00/1331 

 ضمارٌ جلسات

 تاریخ تأییذ  تازوگری ضذٌ:

 :EDOتًسط ضًرای 

00/00/1331 
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 اَذاف آمًزشی

   َذف کلی:

 داوشجًیبن ثب تبثیر اوًاع ثیمبری َبی رياوی ثر کبردکردَبی اکیًپیشىبل ي چگًوگی استذالل متىبست ثب اختالالتآشىبیی 

 زضی، اًتظار هی رٍد فراگیراى قادر باضٌذ:در پایاى برًاهِ آهَ اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

 ذ. ٍاًی ثز ػولکزد هزاجؼیي را شزح دٌّتبثیز اختالالت ر 

  اًَاع شیَُ ّب ٍ رٍش ّبی درهبًی هتٌبست ثب ػلَم رٍاًشٌبختی جْت اجزای خذهبت اکیَپیشي هحَر در اًَاع اختالالت

 ذ.ٌرٍاًی را شزح دّ

 ذ.ٌای ارتقب ػولکزدّبی آکیَپیشي هذار ثیوبراى را تَضیح دّهذاخالت هختلف کبردرهبًی ثز 

 ٌذ.ٌتئَری ّبی کبردرهبًی هزتجظ ثب سالهت رٍاى را ثیبى ک 

  ّذ.ٌاًَاع اختالالت خلق را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح د 

 ذ.ٌرسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح دّاختالل اسکیشٍفزًی ٍ ػالئن آى را تَضیح دادُ، ًحَُ ا 

 ّذ.ٌااختالالت هصزف هَاد ٍ ػالئن آى را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح د 

 ذدرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح دٌّاًَاع اختالالت خَردى را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبر. 

 ّذ.ٌاًَاع اختالالت خَاة را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح د 

 ّذ.ٌاًَاع اختالالت شخصیت را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح د 

  ذ.ٌکبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح دّ را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت اضغزاثیاًَاع اختالالت 

 ّذ.ٌاًَاع اختالالت جٌسی را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح د 

 ّذ.ٌاًَاع آسیت ّبی هغشی را تَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح د 

 ذ.ٌتَضیح دادُ، ًحَُ ارسیبثی ٍ هذاخالت کبردرهبًی در ایي ثیوبراى را شزح دّ اًَاع اختالالت اجتوبػی را 

 ّذ.ٌشیَُ ّبی ارتجبعی ثب ثیوبراى ٍ رٍش ّبی حل هسئلِ ثزای ثیوبراى سالهت رٍاى را تَضیح د 

 ّذ.ٌرٍش ّب آهَسش رٍاًی اجتوبػی ثِ ثیوبراى را شزح د 

 

 :حیطٍ ػاطفی 

 ثٍ عىًان ثخشی از ريش  "خًد"اری راثطٍ درمبوی ثب ثیمبران را ثیبمًزد ي چگًوگی استفبدٌ از مُبرت َبی ارتجبطی مًثر ثرای ثرقر
 ذ.وَبی درمبوی را فرا ثگیر
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 ريش َای تذریس

 ایفای ًقص تحث گريَی پرسص ي پاسخ سخىراوی

 پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گاّیگسارش صبح             گردش علوی                  

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ُبیوار ضبیِ سازی ضذ 

 سایر ريش َای تذریس:

 مًاد ي يسایل آمًزشی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس يایت تًرد پايرپًیىت جسٍُ کتاب

 بیوار ٍاقعی بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍ لَازم ٍاقعی هاکت ًرم افسار آهَزضی فیلن فایل صَتی

   سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:
 مکان ترگساری آمًزش

 کالس 
 سایت

 ایٌترًت 
 سالي کٌفراًس

 سالي

آهفی  

 تأتر

 سالي 

 هَالش
 Media Lab آزهایطگاُ

Skill 

Lab 

درهاًگاُ/ 

 بخص

 بالیٌی

 عرصِ

 بْذاضت
 جاهعِ

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتثط تا استاد(

 

 ،اًَاع شیَُ ّب ٍ رٍش ّبی درهبًی هتٌبست ثب ػلَم رٍاًشٌبختی جْت  در خصَص  آشٌبیی ػولی فزاگیز تَسظ هذرس

بت گزٍُ ًحَُ ثزگشاری جلسًحَُ ثزقزاری ارتجبط ثب هزاجؼیي،  ،اجزای خذهبت اکیَپیشي هحَر در اًَاع اختالالت رٍاًی

 درهبًی ٍ ًحَُ پبسخگَیی ثِ ًیبسّب ٍ هغبلجبت هزاجؼبى

 

 تکالیف یادگیری) مرتثط تا فراگیر(

 

  عَل تزم تحصیلیخصَص کبردرهبًی در ثیوبراى رٍاًپششکی در اًجبم تکبلیف هحَل شذُ در 

 ِپبسخ ثِ سَاالت هغزح شذُ اس هجبحث ارائِ شذُ در جلسبت گذشت 

 ارائِ ثبسخَرد در خصَص هجبحث هغزح شذُ شزکت فؼبل در جلسبت کالسی ٍ 

 ضًاتط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

بحث شزکت فؼبل ٍ پَیب در هج، رػبیت کبهل ًظن ٍ اًضجبط، قغ ٍ کبهل در هحل ثزًبهِ آهَسشیحضَر ثِ هَ انتظارات:

 ؼییي شذُآهَسشی، عزح سَاالت ٍ اثْبهبت هزتجظ ثِ آهَسش، اًجبم ثِ هَقغ ٍ هٌبست تکبلیف آهَسشی ت

 ٍرٍد ٍ خزٍج اس کالس  مجازها:

 خَردى ٍ آشبهیذى، صحجت کزدى ثب هَثبیل محدودیتها:
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 (/تالیىی/عرصٍَای ایمىی )دريس عملی/آزمایشگاَیتًصیٍ
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 ريش ارزشیاتی

 گستردٌ پاسخ
کًتٍ 

 پاسخ
 هصاحبِ چک لیست صحیح / غلط جًرکردوی چىذ گسیىٍ ای

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 تی:سایر ريش َای ارزشیا

 ( 0ومرٌ،  ػملی:  ،   20 ومرٌ: وظری  20) از تارم تىذی ومرٌ 

 ومرٌ 0کار ػملی:  ومرٌ 2:تکالیف کالسی ومرٌ 2: حضًر ي مطارکت فؼال

 ومرٌ 14  :/ ديرٌامتحان پایان ترم ومرٌ 2 :/ ديرٌامتحان میان ترم ..... ومرٌ کًئیس:

 سایر مًارد:
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 مٍ وظریترواترتیة ي تًالی عىايیه جذيل 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

  مختلف تب ثٍ امريز اعصبراجتمبعی، آشىبیی ثب ريوذ شىبسبیی ثیمبران در  -تبریخچٍ درمبن ثیمبران رياوی 1

2 
آشىبیی ثب پیشگبمبن تئًری َبی ، اجتمبعی -تئًری َبی مرثًط ثٍ کبردرمبوی در اختالالت رياوی

 مبعیاجت -کبردرمبوی در حیطٍ رياوی

 

  کبردرمبوی در اسکیسيفروی، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری 3

  کبردرمبوی در اختالالت خلق، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری 4

  کبردرمبوی در اختالالت اضطراثی، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری 5

  الت شخصی،، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبریکبردرمبوی در اختال 6

  کبردرمبوی در سًء مصرف مًاد، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری 7

  کبردرمبوی در اختالالت خًردن، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری 8

  ش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبریکبردرمبوی در اختالالت خًاة، آشىبیی ثب ري 9

  کبردرمبوی در اختالالت جىسی، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری 11

  کبردرمبوی در آسیت َبی مغسی، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرتجط ثب ایه ثیمبری َب 11

  جط ثب ایه اختالالتکبردرمبوی در اختالالت اجتمبعی، آشىبیی ثب ريش َبی درمبوی مرت 12

  آشىبیی ثب ريش َبی حل مسئلٍ، رفتبردرمبوی شىبختی ي فعبلی، فیسیکی در درمبن ثیمبران ريان 13

  آشىبیی ثب شیًٌ َبی ارتجبطی ثب ثیمبران 14

  آشىبیی ثب شیًٌ َبی گريٌ درمبوی ي وحًٌ ثرگساری گريٌ َبی درمبوی در ثیمبران ريان 15

  بعی در ثیمبران ريانآمًزش رياوی اجتم 16

  فعبلی، َبی خالقبوٍ ي آمًزش مذیری، درد ي مذیتیشه در ثیمبران ريان 17

 


