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 روانپزشکيگروه آموزشي:

 دوره کارآموزی پزشکی عمومیتحصیلي: یو رشته مقطع
 2تعداد واحد:

 روانشناسی بالینی :یش نیازپواحدهای 

 

 مدرس: دکتر محمدرضا شالبافان ساعت 2ساعات تدريس:  و انطباقي اختالالت خلقي نام درس:

  
 

 (است همان هدف بینابیني طرح دوره):يهدف کل

مفاهیم کلي مرتبط با اختالالت خلقي و انطباقي و عاليم و نیازهای درماني مبتاليان به ايـن اخـتالالت و آشـنايي    شناخت 

 کلي با درمان بیماران مبتال

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 بتواند مفاهیم خلق و عاطفه را بیان کند -

 درباره همه گیر شناسي اختالالت خلقي توضیح دهد -

 تئوری های سبب شناسي اختالالت خلقي را اشاره کندبه جنبه های مختلف  -

 تشخیص گذاری اختالالت دوقطبي نوع يک و دو از هم افتراق دهد -

 معیارهای تشخیصي اختالل افسردگي اساسي را عنوان کند -

 عاليم شايع اختالل افسردگي اساسي را در سنین مختلف بشناسد -

 را عنوان کندپیزود مانیا معیارهای تشخیصي ا -

 ن کندو تفاوت های آن با اپیزود مانیارا بیا مانیاهیپومعیارهای تشخیصي اپیزود  -

 عاليم شايع اپیزود مانیا را در سنین مختلف بشناسد -

 با مفهوم دوقطبي تند چرخ آشنا باشد -

 را از هم تفکیک کند انواع اختالالت افسردگي اساسي -

 را تعريف کند اختالل افسرده خويي)ديس تايمي( -

 را بشناسد لق ادواری) سیکلوتايمي(اختالل خ -

اصلي اختالالت خلقي بويژه احتمال مشکالت طبي چون کم کاری تیروئید را از اختالل  تشخیص های افتراقي -

 خلقي تفکیک کند

 اختالالت خلقي را بشناسد و توضیح دهد سیر و پیش آگهي -
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عنوان يک اورژانس مهم پزشکي و  در بیماران خلقي آشنايي کافي داشته باشد و به آن به خودکشيبا خطر  -

 روانپزشکي برخورد کند

در درمان افسردگي آشنايي کافي داشته باشد و بتواند  مهارکننده های اختصاصي بازجذب سروتونینبا داروهای  -

 دوز درماني آن ها را مشخص کند

و میرتازاپین و اثرات و  با ساير ضد افسردگي ها چون بوپروپیون ، مهارکننده بازجدب سروتونین و نورآدرنرژيک  -

 عوارض آن ها آشنا باشد

 با سه حلقه ای ها و احتمال کشنده بودن آن آشنا باشد -

 تداخالت داروهای مهارکننده مونوآمین اکسیداز را توضیح دهد -

 را در اختالالت خلقي توضیح دهد ECTانديکاسیون های درمان با  -

 درمان اپیزود حاد مانیا را توضیح دهد -

 ارض لیتیوم را توضیح دهداثرات و عو -

 اثرات و عوارض سديم والپروات را بیان کند -

 اثرات ، عوارض و تداخالت کاربامازپین را بشناسد -

 تاثیر الموتريژين و عوارض آن از جمله استیونس جانسون را بیان کند -

 با مفاهیم کلي اختالالت انطباقي آشنا باشد و آن را از اختالل خلقي تا حدی تفکیک کند -
 

 

 

 مطالعات پیش نیاز:
 0202فصل اختالالت خلقی و بخش انطباقی از کتاب دستنامه روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک/

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 

 ی تدريس شیوه مدت هر بخش از جلسه رئوس مطالب

 گروهیبحث  دقیقه 02 بحث درباره شناخت، نگاه و تجربه فراگیران درباره اختالالت خلقی 

 تدریس توسط استاد دقیقه 02 تدریس مفاهیم کلی اختالالت خلقی و همه گیرشناسی آن ها

 بیان موارد دقیقه 02 مرور معیارها و عالیم اختالالت خلقی 

 بحث گروهی  دقیقه 02 خودکشی را جدی بگیریم
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تدریس و نسخه نویسی  دقیقه 02 مرور داروهای ضد افسردگی

 فراگیران

 تدریس استاد دقیقه 02 داروهای تنظیم کننده خلقمرور 

 بحث گروهی دقیقه 02 اختالالت انطباقی

مرور و جمع بندی با استفاده از روش ایفای نقش توسط یکی از فراگیران 

 با کمک استاد

 ایفای نقش دقیقه 02

 

 
 

 

 

 

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای اين جلسه: 

، وجود حداقل دو صندلي بر روی صحنه مناسب و  صندلیهای قابل جابجايي يک کالس با ظرفیت:فضای آموزشي -
 برای ايفای نقش

 وایت بورد با رنگ های مختلف ماژیک، کامپیوتر جهت نمایش اسالیدهاامکانات کمک آموزشي: -


