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 چشم انداز

در راستای برنامه راهبردی معاونت آموزشی دانشکده و با توجه به  دانشگاه علوم پزشکی جهرم پزشکی دانشکدهگروه روان پزشکی 

های آموزشی در سطح ملی و ظرفیت ها و توانمندی های موجود تمایل دارد دانشکده در جهت کسب جایگاهی برتر در حیطه

 .باشدمنطقه ای گام برداشته و در سطح بین المللی در زمینه آموزش رشته های مرتبط با سالمت روان مطرح 

 رسالت 

می باشد که در راستای تقویت  دانشکده پزشکی از گروه های آموزشی بالینی جهرم دانشگاه علوم پزشکی گروه روانپزشکی

ربیت ت): شامل روانپزشکی وظایف گروه. فعالیت می نماید پژوهشسیاست های دانشگاه درزمینه های آموزش درمانی و

حد بهداشت شرکت درفعالیتهای وا، سالمت روانی آحاد مردم  ارتقاء و حفظ تامین ،در مقطع دکترای حرفه ای شکیپز نیروی

آموزش آحاد جامعه به صورت سخنرانی، جلسه وآموزش حضوری و....( گروه با بهره گیری از توان علمی  ،روانی معاونت بهداشتی

نوین علمی و آموزشی و آموزش تئوری وعملی  ، روانشناسان ،پرستاران ومددکاران با تکیه بر فن آوری های روانپزشکی متخصصین

عمومی می پردازد . تالش گروه بر آن است تا با در نظر گرفتن نیاز های در حال تغییر  پزشکی دانشجویان ،روان پزشکی دستیاران

فته کارگر هب. شود بهرمند اعضاء  جامعه با هدف رفع مشکالت بهداشتی و درمانی دریک جو هماهنگ و با صمیمی از توان کلیه

درتالش است تا زمینه الزم را جهت مطالعه وتحقیق دانشجویان واعضاء هیئت علمی فراهم کرده و از طریق  روانپزشکی شود. گروه

 پژوهش انگیزه ایجاد و وکتب تالیف ترجمه ، ها نامه پایان راهنمایی و مقاله ارائه و خارجی و داخلی  شرکت در سمینارهای

 .شا باشد ارزیابی مداوم عملکرد گروه و به کارگیری افراد شایسته از جمله اهداف گروه می باشدکو علمی اهداف پیشبرد درجهت

 اهداف آموزشی

با توجه به بازنگری درسی دوره علوم پایه و روان پزشکی بازنگری و اصالح رئوس مطالب آموزشی و طرح درس برای واحد  -1

 مقدمات بالینی پزشکی عمومی

 دانشجویانارزیابی مداوم  -2

بصری و یا نرم افزار های چند رسانه  –با استفاده از امکانات  و وسایل کمک آموزشی، سمعی  روان پزشکیآموزش بهینه  -3

 ای جهت تسهیل فرآیند یادگیری

 برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با رشته -4

 ارائه مشاور آموزشی مناسب به دانشجویان -5

 به منظور راه اندازی و تجهیز کتابخانه گروه روان پزشکی خریداری کتاب های رفرنس  -6

 روان پزشکی توسعه همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی در زمینه گروه -7

 امکان دسترسی به اینترنت برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی -8

 شیتعیین راهکار های جذب و تامین منابع مالی برای پایان نامه ها و طرح های پژوه -9

 اهداف پژوهشی
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 تامین تجهیزات و ملزومات برای انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط -1

 انجام طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی مرتبط با رشته در راستای دانشگاه علوم پزشکی -2

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی -3
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 برگزاری سمینارهای پژوهشی درون گروهی و بین گروهی -5

 همکاری نزدیک با واحد های پژوهشی مرتبط در داخل و خارج دانشگاه -6

 برگزاری کارگاه های پژوهشی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه و برای سایر دانشگاه ها -7
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