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 پسشکی داوشکذٌ

 رياوپسشکی گريٌ آمًزشی

 کبريرزی   Course Planطرح ديرٌ 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 پسضکیرضتٍ تحصیلی:  کارٍرزی رٍاًپسؼکی ػىًان ياحذ درسی:

 کارٍرزیمقطغ تحصیلی:  وًع ياحذ درسی: 

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

 ساػت،

 ماٌ ريزیا

یک 

 ياحذ(4ماٌ)
 بخص: سال: کارآمًز  *   *

 کذ درس:

 

212 

 پیطىیاز: 
  کارآمًزی

بروامٍ آمًزضی  جذیذتریه تاریخ تصًیب

 00/00/1300 تًسط يزارت بُذاضت:

  بخص:   سال: کاريرز 

 بخص: سال: دستیار

 سایر: سایر:

 ل درسئًمشخصبت مس

 رياوپسضکیرضتٍ تحصیلی:  دکتر میىاضؼباویوام ي وام خاوًادگی: 

 رتبٍ ػلمی:  مقطغ تحصیلی: 

 پست الکتريویک: ضمارٌ تماس:

    آدرس محل کار:

دکتر میىاضؼباوی، دکتر ػلیرضا ارماوی کیان، دکتر ابًالفضل قریطی، دکتر رضاپیرزٌ، دکتر احمذ وام ي وام خاوًادگی سایر مذرسان: 

 ريالقذریُا، دکتر مُسا قاسمی

 :ريش برگساری بروامٍ
 

 :طرح درستاریخ تذيیه 

01/00/1400 

 

 

 

 

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:

 هجازی حضَری
 ترکیبی

 

 تصًیب تاریخ

 :EDCتًسط ضًرای  

 

 

 ضمارٌ جلسات

 بازوگری ضذٌ:
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 اَذاف آمًزشی

   َذف کلی:

 برخَرد کٌذ ٍ ٍیصگی ّای رفتار حرفِ ای را ًؽاى دّذ.با هراجؼاى ،کارکٌاى ٍ ظایر اػضای تین ظالهت بِ ًحَ ؼایعتِ 

ی، از بیواراى هبتال بِ ػالین رٍاًپسؼکی ؼرح حال ٍ هؼایٌات هرتبط  از جولِ پرخاؼگری،افعردگی،اضطراب، ٍابعتگی هَاد، فراهَؼی، بیػ فؼال

بی اختیاری ادرار ٍ هذفَع ٍ  ٍاًی،جعوی با هٌؽا ر گفتار ًاٌّجار،اختالالت خَاب،اختالل ػولکرد جٌعی، خَدکؽی، ػَارض دارٍیی، اختالالت

 هؽکالت ؼخصیتی را اًجام دّذ.

هَزغ هؽکالت بیواراى را ؼٌاظایی کٌذ ٍ بر اظاض ؼَاّذ ػلوی ٍ گایذالیي ّا در هَرد اقذاهات پیؽگیری، درهاى، پیگیری ٍ تَاًبخؽی ّوراُ با ا

 ؽٌْاد ًوایذبیوار در حذ هَرد اًتظار از پسؼک ػوَهی اظتذالل ٍ پی

 

 

  اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطٍ ضىاختی 

  

  ٍػاطفیحیط: 

  

  ٍرياوی حرکتیحیط: 

  

 ريش َبی تذریس

 ایفای ًقػ بحث گرٍّی پرظػ ٍ پاظخ ظخٌراًی

 پاًل PBL ًوایػ ػولی کارگاُ آهَزؼی 

 گرٍُ کَچک              جَرًال کالب                گسارغ صبحگاّی                    گردغ ػلوی

Bedside teaching Grand Round 
Case Based  

Discussion 
 بیوار ؼبیِ ظازی ؼذُ

 ظاهاًِ ّای آهَزؼی رظوی
 

 ظایر تکلیف هحَر ظاهاًِ ّای آهَزؼی غیررظوی

  سایر ريش َای تذریس:

 )مجبزی/حضًری(مًاد ي يسبیل آمًزشی
 ًوَدار/ چارت برٍؼَر کاتالَگ/ تصَیر/ ػکط ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُکتاب /  الکترًٍیکهٌابغ 

 بیوار ٍاقؼی بیوار اظتاًذارد ؼذُ اؼیاء ٍ لَازم ٍاقؼی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزؼی فایل صَتی

 اًَاع پرٍشکتَرّای اٍرّذ، اٍپک ٍ اظالیذ، پَظتر ٍ پوفلت بْذاؼتی  سایر مًاد ي يسایل آمًزضی:

 (حضًری/مجبزی)آمًزشمکبن ثرگساری 
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 جاهؼِ  بالیٌی هجازی

   :مکان َای آمًزضیسایر 

 تجبرة یبدگیری )مرتجط ثب استبد(
  

 تکبلیف یبدگیری) مرتجط ثب فراگیر(
   

 ضًاثط آمًزشی ي سیبست َبی مذرس
 اوتظارات:    
 مجازَا : 

 َا:  محذيدیت 
 

 ٍشبملَبی ایمىی تًصی: 
   

 فُرست مىبثع درسی

  ٍرياوپسشکی ي علًم رفتبری دکتر فرَبد قلعٍ ثىذی.درسىبم 
 ٍارجمىذ اوتشبرات رضبعی فرزیه ترجمٍ سبديك ثىیبمیه ، سبديك يیرجیىیب  رياوپسشکی خالص 

  

 ي ثبرم ثىذی ومرٌ  ريش ارزشیبثی

 ًور5ُ حضور در بخش 

 ًورُ 5 حضًر در کطیک

 ًورُ 5 امتحان پایان بخص

 ًورُ 5 تکالیف
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 آمًزشی ثروبمٍ ترتیت ي تًالی عىبيیه جذيل 

ضمارٌ 

 جلسٍ
 مالحظات مکان آمًزش )مجازی، بالیىی( ػىًان جلسٍ 

  کالض درض -بالیٌی اٍرشاًعْای رٍاًپسؼکی 1

کالض درض -بالیٌی خلقی)دٍجلعِ(اختالالت  2   

کالض درض -بالیٌی اختالالت اضطرابی 3   

کالض درض -بالیٌی اختالالت ظایکَتیک 4   

کالض درض -بالیٌی جلعِ(2اػتیاد) 5   

کالض درض -بالیٌی اختاللت ٍظَاظی جبری 6   

کالض درض -بالیٌی دارٍّای اًتی ظایکَتیک 7   

کالض درض -بالیٌی دارٍّای اًتی دپرظاًت 8   

کالض درض -بالیٌی تثبیت کٌٌذُ ّای خلق 9   

کالض درض -بالیٌی ػَارض دارٍیی 10   

کالض درض -بالیٌی اختالل اظترض پط از ظاًحِ 11   

 


