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شتي ردماني جهرم گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

)غیرحضوری(دوره طرح  

Course plan           
 

 

  
 

 تهيه کنندگان:

  سفيد فرد دکتر : اساتيد گروه

کاری ب  و مرکز آموزش مجازی   ات و توسعه آموزش زپشكيمرکز مطالع ربانمه رزیی ردسي   كميتها هم

 سفيدفرددکتر  تدوين کننده:استاد 

 

1399سال  

 

 

 ..........کیپزش...... دانشگاه / دانشکده
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 3 تعداد واحد : روانپزشکیکارآموزی بیماری های  نام درس :

 حصیلیال تیک س : مدت زمان ارائه درس  ینیمقطع بال ،یعموم یپزشک  رشته و مقطع تحصیلی :

 یک ماه شمسی زمان شروع و پایان : سفیدفرددکتر :  و استاد مربوطه اساتید همکار ،مسئول درس 

آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای   پیشنیاز :

 مدیریت 

 

و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در ساامانه یاادگیری  گردده می ارائ یرضورحدراین درس جهت دانشجویان ورودی ...... بصورت تیمی )چنداستاد(بصورت غیشرح دوره : 

دگیری دانشجو انجام خواهد گرفت از یا تکوینی بییاه منظور ارزافالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد ب الکترونیک به صورت

 د شد.و پس آزمون نهایی متناسب با شرایط به صورت آنالین و یا حضوری برگزار خواه .
 

 ف نهایی دوره: اهدا
 

 ف نهایی دورهاهدا ردیف

حرفه ای  ررفتا ی هایگژو ویر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند کارکنان  و سای اجعان، بیماران،با مر 1

 طلوب نشان دهد.نحو ممناسب را در تعامالت خود به 

رد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، ح حال بگیین بخش شرو شکایات شایع و مهم مرتبط با از بیمار مبتال به عالئم ا 2

 .د دهدیشنهاتشخیص و نحوه مدیریت مشکل بیمار را پ های افتراقی مهم را مطرح کند وتشخیص 

را شناسایی کند، بر اساس شواهد علمی و یع و مهم مرتبط با این بخش ال به بیماری های شامشکالت بیماران مبت 3

در حد مورد  همراه با آموزش بیمار، ارجاع و توان بخشی ت پیشگیری، درمان، پیگیرید اقداما، در مورگایدالینهای بومی

دهای بخش  زیر نظر ودر مدیریت مشکل بیمار بر اساس استاندار دنمای شنهادانتظار از پزشک عمومی استدالل و پی

 سطوح باالتر مشارکت کند.

طابق با سب سطوح باالتر )میت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت مناضروری مرتبط با این بخش را با رعا یپروسیجر ها 4
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 ضوابط بخش( انجام دهد.

ت ه فعالیدر موارد شایع چشم پزشکی دارای کاربرد در حیط سخهوشتن نرست داروهای رایج چشم پزشکی و نحوه نفه 5

 عمومی آموزش داده شودبالینی پزشک 

 ند.مراعات ایمنی بیماران را یادبگیرند و عمال تمرین کنوه نح در طی این دوره الزم است دانشجویان 6

 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای ارائه **** سرفصل مطالب

 مجازی ت غیر درس بصور

ابزارهای تعاملی استاد با *** نوع محتوا*

 جو جهت ارائه محتوای درسدانش

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

ساعت 

 ارائه

آموزشهای **

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی شرح حال روان پزشکی

ه پ بووو تووآ آز طوو   الیوون  

 -، پاو پوینوو ویووآصووو   

 سامانه نوید

 د  سامانه نویدتکلیف    ئه 

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

 

 اختالل خلقی

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی

آپ بووه و تووآ  الیوون  ز طوو  

 -، پاو پوینوو ویووآصووو   

 سامانه نوید

 نویدد  سامانه     ئه تکلیف

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

 

 اختالل اضطرابی

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی

بووه   تووآ آپالیوون  ز طوو   و

 -، پاو پوینوو ویووآ   صووو

 سامانه نوید

   سامانه نوید   ئه تکلیف د

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 آموزشی

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،
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آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی  وسواس

پ بووه الیوون  ز طوو   و تووآ آ

 -، پاو پوینوو ویووآو   صوو

 سامانه نوید

 انه نوید   ئه تکلیف د  سام

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

آموزش آن آموووزش مجووازی   آموزش آن الین مجازی  اختالل خواب

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآصووو   

 سامانه نوید

    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

آن  آموزشآموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی  اسکیزوفرنیا

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -و پوینوو پا، ویووآصووو   

 سامانه نوید

 تکلیف د  سامانه نوید    ئه

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

پاری، به یادس

همیااااادن، ف

 کاربرد،

آن آموزش آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی  دمانس و دلیریوم

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -پوینوو او ، پویووآصووو   

 سامانه نوید

 تکلیف د  سامانه نوید   ئه 

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

ی، دسپاربه یا

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی اختالل شخصیت

یوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه ال

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

زمون پایوان آ

 بخش

سپاری، به یاد

فهمیااااادن، 

 کاربرد،



 5 

 -ینوو ، پاو پوویووآصووو   

 سامانه نوید

 د  سامانه نوید    ئه تکلیف

 

 سامانه نوید

 

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی اوتیسم

 تووآ آپ بووه الیوون  ز طوو   و

 -، پاو پوینوو ویووآصووو   

 سامانه نوید

 نوید   ئه تکلیف د  سامانه 

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد،

ADHD آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 سامانه نوید

    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی اختالل سایکوسوماتیک

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 دسامانه نوی

    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی اختالل مصرف مواد

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 سامانه نوید

    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد
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آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی اختالالت جنسی

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 سامانه نوید

 تکلیف د  سامانه نوید    ئه

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی اورژانس های روان پزشکی

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 سامانه نوید

   ئه تکلیف د  سامانه نوید 

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

اسکیزوفرنیا و ساایر اخاتالالت 

 سایکوتیک

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -ینوو ، پاو پوویووآ  صووو 

 سامانه نوید

    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

اختالل وسواسی جبری و سایر 

 بیماری ها

آموزش آن آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی

 الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 سامانه نوید

    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد

درمااان هااای دارویاای و  یاار 

 دارویی در روان پزشکی

آن آموزش آموووزش مجووازی  آموزش آن الین مجازی

الیوون  ز طوو   و تووآ آپ بووه 

 -، پاو پوینوو ویووآ  صووو 

 سامانه نوید

و توووآ  ز   سوواداد 

 نویدسامانه  –آپ 

 سوووواداد   ز  2

 و تآ آپ

 سامانه نوید

 

زمون پایوان آ

 بخش

به یادسپاری، 

فهمیااااادن، 

 کاربرد
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    ئه تکلیف د  سامانه نوید

 

 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، ،آموزش آنالینآنالین  پادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای)نوع محتوا: شامل : *
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال ده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان و ایبوک هااستفا)تی و مکمل : آموزشهای حمای **
 

  (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ای،اسککانکتادوب اده از محیط استف)ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو:  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، ک وزش در گروههای کوچآم)روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی : * ***

 (گیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ترکیب قضاوتسطح یاد***** 

 (شگذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزحیطه نگرش عاطفی :)دریافت و 

اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدن (ن حرکتی : )تقلید، حیطه روا
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرم افزاراسنگیت  زار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال صداگذاری روی اسالیدنرم اف

 استوری الین
 

 

 

 : منابع درسی 

 شویرایآخرین  – سادوک درسنامه روان پزشکی دکتر قلعه بندی، درسنامه روان پزشکی کاپالن و

 

 

 :ارزشیابی نحوه 

 ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی : 

 باه دانشاجو تعلا   مره نهاایی لحااظ مای شاوددر صورت رعایت مالک های زیر .... درصد نمره در نارزشیابی تکوینی : -

 می گیرد.

 

 
 

 به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک پاسخ به موقع -

 
 

 الر گفتگوو تاآنالین ت شرکت فعال در تعامال -
 
 

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 

 نضباط در طول دورهنظم و ا -

 

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :
 

 زهای برگزارشده در طول ترم (کوئی....درصد کسب شده ) -

 توسط هر دانشجو(دی انجام شده ... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فر -

 در تعامالت و تاالر گفتگو( )مشارکت فعالی ...درصد کسب شده از انجام تکالیف گروه -

 ...درصد کسب شده از آزمون میانترم بصورت غیر حضوری -

 ترم .... درصد کسب شده در آزمون پایان  -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...(......درصد کسب شده از پروژه های کالسی  -

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
 
 

 نمره10: آزمون پایان بخش
 نمره10ه عملی: فرم نمر
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 مقررات : 

 نمره 12مره قبولی : حد ن

 های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 و امتحان پایانی ضروری است مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین ترم، کوئیزها 
 


