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 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 examمعاینات فیزیکی الزم ) -2

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

 پیشنهاد دهد. 

 ب( در مورد بيماریهای شایع و مهم: 

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

 د. مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم را توضیح ده -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

 گایدالینهای بومی در حد مورد انتظار از پزشک عمومی توضیح دهد. 

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

 پیشنهاد رویکردهای تشخیصی یا درمانی به کار بندد. 

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

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

 و انجام تکالیف فردی و گروهی به اهداف مشخص دست یابد. 

فعاليت های 

 آموزشی

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

 و انجام سایر تکالیف یادگیری را شامل شود. 

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 Labلینی با

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

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 سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهدا

 و در اختیار فراگیران قرار گیرد. 

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

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

 

 پيوست درس مقدمات روانپزشکی دوره دکترای پزشکی عمومی

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

 گرفتن شرح حال از بیماران مبتال به مشکالت روانپزشکی: اصول و تکنیک ها و عالمت شناسی .2

 روان تنیمسائل روانپزشکی در بیماریهای جسمی و اختالالت  .3



 پيوست درس مقدمات روانپزشکی دوره دکترای پزشکی عمومی

 مشکالت جسمی در بیماریهای روانی .4

 افسردگی و اضطراب )تعریف، اهمیت، همه گیر شناسی( .5

 اختالالت سوماتوفرم .6

 اورژانس های روانپزشکی )اصول مواجهه و مراقبت و اصول درمان( .7

*دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی می تواند فهرست فوق را در مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویتها با نظر و هماهنگی 

 بورد پزشکی عمومی و دانشکده های پزشکی تغییر دهد. 

 


