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 الزامی نوع چرخش آموزشی کارآموزی  روانپزشکی درس

مدت چرخش  2ترجیحا کارآموزی  –کارآموزی   مرحله ارائه

 آموزشی

 هفته( 4)یک ماه

 واحد  3 تعداد واحد  پيش نياز

 هدف های کلی

 

 در پایان این چرخش آموزشی کارآموز باید بتواند: 

با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند و ویژگی های رفتار  -1

 حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد. 

اینات فیزیکی شرح حال بگیرد، مع فهرست پيوست(از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم مرتبط با این بخش ) -2

 الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و تشخیص و نحوه مدیریت مشکل بیمار را پیشنهاد دهد. 

را شناسایی کند، براساس  فهرست پيوست(مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم مرتبط با این بخش ) -3

اقدامات پیشگیری، درمان، پیگیری، ارجاع و توانبخشی  همراه با آموزش  شواهد علمی و گایدالینهای بومی، در مورد

بیمار در حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پیشنهاد نماید و در مدیریت مشکل بیمار بر اساس استانداردهای 

 بخش زیر نظر سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( مشارکت کند. 

در این چرخش آموزشی کارآموز باید از طریق حضور در راندهای بالینی، درمانگاههای آموزشی و انجام تکالیف فردی  شرح درس

 و گروهی به اهداف مشخص شده دست یابد. برای تامین دانش نظری کالسهای آموزش نظری مورد نیاز برگزار شود. 

فعاليت های 

 آموزشی

فعالیتهای یادگیری این بخش باید ترکیب متوازنی از آموزش بر بالین بیمار، مطالعه فردی و بحث گروهی، ارائه موارد 

 بیماری، انجام پروسیجرهای عملی تحت نظارت استاد، شرکت در جلسات آموزشی گروه، را شامل شود. 

عالیت )اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر ف

 Clinical Study Guide( در راهنمای یادگیری بالینی Skill Labسالمت، اورژانس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

هماهنگ با استانداردهای اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر دانشکده پزشکی تعیین 

 د. می شو

توضيحات 

 ضروری

* با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در دانشکده های مختلف، الزم است راهنمای یادگیری بالینی مطابق سند 

توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی و با درنظر گرفتن استانداردهای اعالم شده از 

کی عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی توسط دانشکده پزشکی تدوین سوی دبیرخانه شورای آموزش پزش

و در اختیار فراگیران قرار گیرد. در هر راهنمای یادگیری بالینی عالوه بر مهارتهای فوق، روشهای تشخیصی و 

 مشخص شود.  پارکلینیک اصلی و داروهای ضروری که کارآموز باید شناخت کافی در مورد آنها را کسب نماید بایستی

** میزان و نحوه ارائه کالس ها نباید به نحوی باشد که حضور دانشجو در کنار بیمار و تمرینهای بالینی وی را تحت 

 الشعاع قرار دهد و مختل کند. 

***الزم است روش ها و برنامه آموزش و ارزیابی کارآموز بر اساس اصول علمی مناسب توسط گروه آموزشی 

 جرا شود. تایید برنامه، نظارت بر اجرا و ارزشیابی برنامه بر عهده دانشکده پزشکی است. تعیین، اعالم و ا

**** نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) کارورزان، دستیاران، فلوها، استادان( و یا سایر اعضای ذیصالح تیم 

امکان تحقق اهداف یادگیری کارآموزان سالمت اعمال شود به نحوی که ضمن اطمینان از مراعات ایمنی و حقوق بیماران، 

 نیز فراهم گردد. تعیین نحوه و مسئول نظارت مناسب برای هر پروسیجر یا مداخله بر عهده دانشکده پزشکی است. 
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 الزامی  نوع چرخش:  کارورزی روانپزشکی درس

مدت چرخش  کارورزی  مرحله ارائه

 آموزشی

 هفته( 4)یک ماه

 واحد  4 تعداد واحد  پيش نياز

هدف های 

 کلی

 

 در پایان این دوره آموزشی کارورز باید بتواند: 

 با کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.  -1

ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد. خصوصا در شرایط مختلف بالینی،  -2

 نشان دهد که مسئولیت پذیری، ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است. 

شرح حال بگیرد، معاینات فیزیکی الزم را )فهرست پيوست(  این بخشاز بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در  -3

انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم را فهرست کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را در حد 

 انجام دهد.  مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل آموزش، زیر نظر استاد مربوطه

را تشخیص دهد، براساس شواهد )فهرست پيوست(  مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم در این بخش -4

علمی و گایدالینهای بومی در مورد اقدامات پیشگیری، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار در حد مورد انتظار از پزشک 

ل مدیریت و درمان مشکل بیمار را بر اساس استانداردهای بخش با نظارت سطوح عمومی استدالل و پیشنهاد نماید و مراح

 باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد. 

را با رعایت اصول ایمنی بیمار، به طور مستقل با نظارت )فهرست پيوست( پروسیجرهای ضروری مرتبط با این بخش  -5

 مناسب )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد 

شرح 

چرخش 

 موزشی: آ

در این چرخش آموزشی کارورزان از طریق مشارکت در ارائه خدمات سالمت در عرصه های مرتبط )بیمارستان، 

درمانگاه، مراکز خدمات سالمت، . . . (، حضور در جلسات آموزشی تعیین شده، و مطالعه فردی توانمندی الزم برای انجام 

ومی متناسب با سند توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی مستقل خدمات مرتبط با این بخش را در حیطه طب عم

 کسب می کنند. 

فعاليت های 

 آموزشی

زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات 

 Clinical Study( در راهنمای یادگیری بالینی Skill Labسالمت، آزمایشگاه، اورژانس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

Guide  هماهنگ با استانداردهای اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر دانشکده پزشکی

 تعیین می شود. 

توضيحات 

 ضروری

است برنامه و راهنمای یادگیری  * با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در بخش ها و دانشکده های مختلف الزم

بالینی مطابق سند توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی توسط دانشکده پزشکی تدوین 

 و در اختیار فراگیران قرار گیرد. 

عاع قرار دهد و مختل ** میزان و نحوه ارائه کالس ها نباید به نحوی باشد که حضور کارورز در کنار بیمار را تحت الش

کند. همچنین نوع و میزان وظایف خدماتی محوله به کارورز در هر چرخش بالینی باید متناسب با اهداف آموزشی بخش 

 باشد و سبب اختالل در یادگیری مهارتهای ضروری مورد انتظار نگردد. 

شود به نحوی که ضمن اطمینان از مراعات  *** نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) دستیاران، فلوها، استادان( اعمال

ایمنی و حقوق بیماران، امکان تحقق اهداف یادگیری کارورزان و کسب مهارت در انجام مستقل پرووسیجرهای ضروری 

مندرج در سند توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی نیز فراهم گردد. تعیین نحوه و مسئول نظارت مناسب برای هر 

 ا مداخله بر عهده دانشکده پزشکی است. پروسیجر ی



 پيوست دروس کارآموزی و کارورزی بالينی روانپزشکی 

 عالئم و شکایات شایع در این بخش

 اضطراب .1

 پرخاشگری .2

 افسردگی .3

 وابستگی به مواد  .4

 مشکالت ارتباطی .5

 فراموشی .6

 بیش فعالی .7

 رفتار نامتناسب با هنجارهای اجتماعی .8

 گفتار ناهنجار .9

 اختالالت خواب .10

 مشکالت عملکرد جنسی .11

 اختالالت جسمی با منشا روانی .12

 اقدام به خودکشی .13

 عوارض دارویی .14

 بی اختیاری ادرار و مدفوع )کودکان( .15

 مشکالت شخصیتی  .16

 سندرمها و بيماریهای مهم در این بخش

اختالالت اضطرابی )اختالل اضطراب منتشر، اختالل هراس، اختالل ترس، اختالل استرس پس از سانحه، اختالل اضطراب ناشی از سوء  .1

 مصرف مواد، اختالل اضطرابی ناشی از بیماریهای جسمی( 

ز قاعدگی، اختالل افسردگی و اختالالت خلقی )افسردگی عمده، افسرده خویی، دوقطبی، سوگ و فقدان، اختالل تطابق، اختالل پیش ا .2

 سایکوز بعد از زایمان، اختالل خلقی ناشی از مصرف مواد، اختالل خلقی ناشی از بیماریهای جسمی(

، اختالالت سایکوتیک ناشی Brief Psychotic Disorderاختالالت سایکوتیک )اسکیزوفرنی، سایر اختالالت سایکوتیک، اختالل هذیانی،  .3

 ت سایکوتیک ناشی از بیماریهای جسمی نظیرتومورها و بیماریهای متابولیک( از مصرف مواد، اختالال

 سوء مصرف مواد )شناخت مواد شایع، عالئم سوء مصرف، اعتیاد و عالئم ترک( .4

 اختالالت جنسی )چرخه طبیعی، اختالالت عملکردی(  .5

 اختالالت خواب .6

 اختالالت جسمی در بیماریهای روانی .7

 بیماریهای جسمی و اختالالت روان تنیمسائل روانپزشکی در  .8

 اختالالت سوماتوفرم)اختالل جسمی سازی، اختالل تبدیلی، اختالل بدشکلی بدن، اختالل خودبیمارانگاری(  .9

 اختالالت روانی .10

 اختالالت شناختی )دمانس، دلیریوم( .11

 اختالالت روانپزشکی سالمندان  .12

 اورژانسهای روانپزشکی)خودکشی، دیگرکشی، ارزیابی عوامل خطر(  .13

اختالالت شایع روانپزشکی در کودک و نوجوان )اختالل بیش فعالی، کم توجهی، اختالل سلوک و رفتار ایذایی، اختالل تیک، افسردگی،  .14

 اضطراب، بی اختیاری ادرار و مدفوع، عقب ماندگی ذهنی( 

 سایر موضوعات: 



 ویی و غیر دارویی در روانپزشکیدرمانهای دار .15

* در طی این چرخش الزم است آزمایشها و روشهای تشخیصی رایج دارای کاربرد در حیطه فعالیت بالینی پزشک عمومی، و نحوه 

 درخواست و تفسیر نتایج این آزمایشها و روشها در اختالالت و بیماریهای شایع سیستم اعصاب آموزش داده شود. 

** در طی این چرخش الزم است داروهای رایج دارای کاربرد در حیطه فعالیت بالینی پزشک عمومی، و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و 

 بیماریهای شایع سیستم اعصاب آموزش داده شود. 

 د.*** در طی این دوره الزم است دانشجویان نحوه مراعات ایمنی بیماران را یادبگیرند و عمال تمرین کنن

 پروسيجرهای ضروری در این بخش: 

 ندارد. 

  ECTدر دوره کارورزی: مشاهده و کمک به مراقبت از بیمار در طی

*دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی می تواند فهرست عالئم و نشانه های شایع، سندرم ها و بیماری های مهم و پروسیجرهای 

ضروری در این بخش را در مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویتها با نظر و هماهنگی بورد پزشکی عمومی و دانشکده های پزشکی 

 تغییر دهد. 
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 بیماریهای روانپزشکی نام درس

 کارآموزی  مرحله ارائه

   پيش نياز: 

 نظری نوع درس

 ساعت  26 مدت آموزش

هدف های 

 کلی

 

 در پایان این درس، دانشجو باید بتواند ) بر اساس فهرست پيوست(: 

 الف( در مواجهه با هر یک از عالئم و شکایات شایع و مهم: 

 تعریف آن را بیان کند.  -1

 ( برای رویکرد به آن را شرح دهد. focused history taking and physical examشرح حال و معاینات الزم ) -2

تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و گامهای ضروری برای رسیدن به تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را پیشنهاد  -3

 دهد. 

 ب( در مورد بيماریهای شایع و مهم: 

 تعریف، اتیولوژی، و اپیدمیولوژی بیماری را شرح دهد.  -1

 مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم را توضیح دهد.  -2

 روشهای تشخیص بیماری را شرح دهد.  -3

مهمترین اقدامات پیشگیری در سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار را بر اساس شواهد علمی و  -4

 ینهای بومی در حد مورد انتظار از پزشک عمومی توضیح دهد. گایدال

در مواجهه با سناریو یا شرح موارد بیماران مرتبط با این بیماریها، دانش آموخته شده را برای استدالل بالینی و پیشنهاد  -5

 رویکردهای تشخیصی یا درمانی به کار بندد. 

  بالينی این حيطه ضرورت دارد توجه کند. ج( نسبت به مسائل مهمی که مراعات آن در محيط 

شرح بسته 

 آموزشی: 

کارگاه آموزشی، و  ،Skill Labدر این درس، دانشجو باید از طریق حضور در کالس درس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

 انجام تکالیف فردی و گروهی به اهداف مشخص دست یابد. 

فعالیتهای یادگیری این درس باید ترکیب متوازنی از آموزش نظری، مطالعه فردی و بحث گروهی، بررسی موارد بیماری، و فعاليت های 



 انجام سایر تکالیف یادگیری را شامل شود.  آموزشی: 

زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از کالس درس، مرکز یادگیری مهارتهای 

هماهنگ با استانداردهای اعالم شده از سوی  Study Guide، و عرصه های بالینی، در راهنمای یادگیری Skill Labبالینی 

 دانشکده پزشکی تعیین می شود. دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر 

توضيحات 

 ضروری

* با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در دانشکده های مختلف، الزم است راهنمای یادگیری بالینی مطابق سند 

توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی و با درنظر گرفتن استانداردهای اعالم شده از 

شت درمان وآموزش پزشکی توسط دانشکده پزشکی تدوین و سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهدا

 در اختیار فراگیران قرار گیرد. 

 ** میزان و زمان ارائه کالسهای نظری نباید به نحوی باشد که یادگیری بالینی دانشجو را مختل کند. 

ه آموزشی تعیین، ***الزم است روش ها و برنامه آموزش و ارزیابی دانشجو بر اساس اصول علمی مناسب توسط گرو

 اعالم و اجرا شود. تایید برنامه، نظارت بر اجرا و ارزشیابی برنامه بر عهده دانشکده پزشکی است. 

 رئوس مطالب درس نظری بيماریهای روانپزشکی 

اختالالت اضطرابی )اختالل اضطراب منتشر، اختالل هراس، اختالل ترس، اختالل استرس پس از سانحه، اختالل اضطراب ناشی از سوء  .1

 مصرف مواد، اختالل اضطرابی ناشی از بیماریهای جسمی( 

ز قاعدگی، اختالل افسردگی و سایکوز اختالالت خلقی )افسردگی عمده، افسرده خویی، دوقطبی، سوگ و فقدان، اختالل تطابق، اختالل پیش ا .2

 بعد از زایمان، اختالل خلقی ناشی از مصرف مواد، اختالل خلقی ناشی از بیماریهای جسمی(

، اختالالت سایکوتیک ناشی از Brief Psychotic Disorderاختالالت سایکوتیک )اسکیزوفرنی، سایر اختالالت سایکوتیک، اختالل هذیانی،  .3

 ت سایکوتیک ناشی از بیماریهای جسمی نظیرتومورها و بیماریهای متابولیک( مصرف مواد، اختالال

 سوء مصرف مواد )شناخت مواد شایع، عالئم سوء مصرف، اعتیاد و عالئم ترک( .4

 اختالالت جنسی )چرخه طبیعی، اختالالت عملکردی(  .5

 اختالالت خواب .6

 اختالالت جسمی در بیماریهای روانی .7

 ای جسمی و اختالالت روان تنیمسائل روانپزشکی در بیماریه .8

 اختالالت سوماتوفرم)اختالل جسمی سازی، اختالل تبدیلی، اختالل بدشکلی بدن، اختالل خودبیمارانگاری(  .9

 اختالالت روانی .10

 اختالالت شناختی )دمانس، دلیریوم( .11

 اختالالت روانپزشکی سالمندان  .12

  اورژانسهای روانپزشکی)خودکشی، دیگرکشی، ارزیابی عوامل خطر( .13

اختالالت شایع روانپزشکی در کودک و نوجوان )اختالل بیش فعالی، کم توجهی، اختالل سلوک و رفتار ایذایی، اختالل تیک، افسردگی،  .14

 اضطراب، بی اختیاری ادرار و مدفوع، عقب ماندگی ذهنی( 

 درمانهای دارویی و غیر دارویی در روانپزشکی .15

ها با تواند فهرست سرفصلهای این درس را در مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویت***دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی می

 های پزشکی تغییر دهد. نظر و هماهنگی بورد پزشکی عمومی و دانشکده

 

 


