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 پزشکی  روان گروه آموزشی:
 دوره تئوری کارآموزی، پزشکی عمومی تحصیلی: یو رشته مقطع

  تعداد واحد:

  :یش نیازپواحدهای 

 

 2 ساعات تدریس:   بندي در روانپزشكي     تعاريف و طبقه نام درس:

 يشعبان ریدکتر اممدرس: 
  

 

 پزشكي  هاي رايج در روان بندي  دستهاصطالحات، رويكردها و آشنايي با  :یهدف کل

 

 

 :اهداف رفتاری

  را بیان کند.روح  و تفاوت روانبتواند 

 هاي پزشكي را شرح دهد.  پزشكي در میان ساير رشته  بتواند اهمیت رشته روان 

 پزشكي را شرح دهد.  بتواند شرايط کلي مبتال بودن به يک اختالل روان 

  پزشكي را نام ببرد.  ساز اختالالت روان  سبببتواند عناوين اصلي عوامل 

 پريشي را بیان کند.  نژندي و روان    بتواند تفاوت روان 

 ( بتواند تفاوت وضعیتstate( و صفت )trait.را بیان کند ) 

 پزشكي و جايگاه هرکدام را در اين حیطه شرح دهد.  هاي دخیل در درمان اختالالت روان بتواند حرفه 

  تشخیصي پديدارشناختي را تعريف کند.بتواند رويكرد 

 پزشكي را نام ببرد.  بندي اختالالت روان  هاي اصلي طبقه  بتواند نظام 

 بندي   پزشكي در طبقه  هاي تشخیصي عمده اختالالت روان  بتواند دستهDSM .و انواع اختالالت هر دسته را نام ببرد 

 

   مطالعات پیش نیاز:
  بندي در   )طبقه 8فصل و پزشكي(   شناسي در روان  )سبب  7فصل ، پزشكي در ايران و جهان(  )تعريف و تاريخچه روان 1فصل

 (0931بندي و همكاران،   پزشكي بالیني و علوم رفتاري )میرفرهاد قلعه  درسنامه روان کتابپزشكي( از   روان

 سید وحید ، امیر شعباني) اي بالینيه هپزشكي با نمون  آموزش روان ي( از کتابپزشك روان و پزشک روان باب در) اول فصل

 (0930، امیرحسین جالليو  شريعت

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 2 

 

 

 مطالب بندی ارائهنزماجدول 

 

 تدریس شیوه )دقیقه(مدت  مطالبعنوان 

 گردآوري نظرات مكتوب 01 پزشكي  بررسي ديدگاه دانشجويان نسبت به مفهوم روان و رشته روان

 سخنراني 21 و تعاريف مرتبط پزشكي  تاريخچه کوتاه روان

 بحث گروهي 01 پزشكي در طب  جايگاه رشته روان

 بحث گروهي 01 بازخورد به نظرات مكتوب دانشجويان

 سخنراني و نمايش فیلم 01 پزشكي گزارشي از عاليم  و اصطالحات مهم روان

 سخنراني 21 بندي و تشخیصي  ها و رويكردهاي اصلي طبقه  نظام

 بحث گروهي 01 سؤاالتپاسخ به 

 

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای این جلسه: 

 بندي دانشجويان براي کار گروهي و شرايط دسته : کالس درسفضای آموزشی -

 هاي مكتوب  ؛ و براي تكثیر پرسشپوينت و نمايش فیلمبا پاور براي ارائه اساليدها امکانات کمک آموزشی: -

 -سایر موارد:  -


