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 يپزشک  روان گروه آموزشي:

 يعموم يپزشک ،یکارآموز یدوره تئور تحصیلي: یو رشته مقطع
  تعداد واحد:

  :یش نیازپواحدهای 

 

 عالیم سوماتیک و اختالالت مرتبط :نام درس

 ساعت  2 ساعات تدريس:

 فاطمه هادیدکتر مدرس: 

 

   :يهدف کل

 تشخیص داده و به نحو درستي مديريت کند. بتواند عاليم اختالالت مرتبط با عاليم جسمي را
 

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

 .بتواند انواع عاليم جسماني و شبه جسمي را وضیح دهد 

 .بتواند انواع اختالالت با عاليم جسمي را توضیح دهد 

 .بتواند افتراق عاليم اختالالت جسمي از عاليم جسمي دراختالالت خلقي و افسردگي توضیح دهد 

  دهد. حیتوض اختالالت اضطرابيدر  يجسم مياز عال ياختالالت جسم ميافتراق عالبتواند 

 .بتواند اختالل جسماني سازی را تعريف کند 

 .بتواند اختالل تبديلي را تعريف کند 

  ها با ساير عاليم جسمي را توضیح دهد. نآبتواند انواع عاليم تبديلي و افتراق 

 تبديلي را انجام دهد. بتواند معاينات مرتبط با تشخیص عاليم 

 .بتواند اختالل بدشکلي بدن را تعريف کند 

 .بتواند اختالل خود بیمار انگاری را تعريف کند 

 .بتواند اختالل درد را تعريف کند 

 .بتواند اختالل ساختگي و اختالل ساختگي نیابتي را تعريف کند 

  را وضیح دهد. يجسمبتواند نکات بالیني مهم در برخورد د ومديريت بیماران با عاليم 

 .بتواند اصول کلي درمان دارويي و غیر د ارويي اين بیماران را توضیح دهد 
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 مطالعات پیش نیاز:

 کتاب دستنامه روانپزشکی بالینی کاپالن و سادوک ترجمه دکتر محسن ارجمند و همکاران 61فصل   

 
 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 

 ی تدريس شیوه جلسهمدت هر بخش از   رئوس مطالب

 سخنرانی دقیقه 61 ارایه اطالعات کلی درباره عالیم جسمی در روانپزشکی

 سخنرانی دقیقه  01  ارایه اطالعات کلی درباره انواع اختالالت شبه جسمی

 پخش فیلم دقیقه 61 ارایه فیلم درباره معاینات مرتبط با تشخیص عالیم تبدیلی

 سخنرانی 01 مدیریت بالینی این اختالالتارایه اطالعات درباره نحوه 

 بحث گروهی 21 ارایه مورد بالینی و بحث درباره آن

 پرسش و پاسخ  21 سوال در مورد نحوه مدیریت اختالالت شبه جسمی

 

 
 

 

 امکانات مورد نیاز برای اجرای اين جلسه: 

 کالس درس  :فضای آموزشي -

 و فیلم آموزشی نتیبا پاورپو دهایارائه اسال یبرا امکانات کمک آموزشي: -

 ساير موارد:  -

 ی. آزمون آسکیا نهیچهار گز یآزمون نظر: يو نمره ده رانیازفراگ يابينحوه ارز  -


