
 

 
یمعاونت آموزشی بیمارستان استاد مطهر  

  

 

 روان پزشکی:مقررات بخش 

توفیق حاصل کنید نکاتی را در مورد نحوه آموزش  درس روان پزشکیبا امید به اینکه در این دوره یک ماهه در فراگیری ضروریات 

 و ارزشیابی در این بخش خدمتتان متذکر می شویم و امیدواریم که با بذل توجه به مطالب ذیل  ما را در حفظ نظم یاری فرمایید.

 خوانید.قبل از شروع بخش لطفا جزئیات اهداف آموزش و برنامه را که در بورد مخصوص دانشجویان نصب شده به دقت ب -1

 ساعت مشخص شده از جانب استاد به موقع در کالس های مجازی آن الین شوند. دانشجویان باید طبق -2

 الزامی می باشد. پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت در محیط درمانگاه  -3

 شود. ترک درمانگاه در ساعات آموزشی بدون اطالع و موافقت استاد به هیچ عنوان مجاز نبوده و غیبت محسوب می  -4

نمره( دانشجویان ملزم به رعایت کامل اصول اخالقی و سایر موارد فوق الذکر، مطالعه جدی و 12برای کسب نمره ارزشیابی) -5

 شرکت فعال در برنامه های آموزشی بخش می باشند

 نمره( می باشد. 10فرم نمره عملی )نمره(، 10نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی)  -6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
یمعاونت آموزشی بیمارستان استاد مطهر  

  

 

 99ماه  مهر بخش روان پزشکی برنامه آموزشی 

 

آموزش در گروه واتس آپ با 

استفاده از پاورپوینت و ویس / 

 بارگذاری در سامانه نوید

 ایام هفته تاریخ مبحث استاد تکلیف

01/07/99 معرفی بخش دکتر سفیدفرد  *  شنبه 

 & P/E دکتر سفیدفرد  *

history 

06/07/99  یک شنبه 

سفیدفرددکتر   * 08/07/99 بای پوالر   سه شنبه 

11/07/99 افسردگی دکتر سفیدفرد * *  چهارشنبه 

12/07/99 اختالل اضطرابی دکتر سفیدفرد  *  شنبه 

13/07/99 اسکیزوفرنیا دکتر سفیدفرد  *  یک شنبه 

15/07/99 اختالل خواب دکتر سفیدفرد  *  سه شنبه 

ADHD 15/07/99 دکتر سفیدفرد * *  چهارشنبه 

19/07/99 اوتیسم دکتر سفیدفرد  *  یک شنبه 

20/07/99 سوء مصرف مواد دکتر سفیدفرد  *  دو شنبه 

21/07/99 دلیریوم و دمانس دکتر سفیدفرد  *  سه شنبه 

22/07/99 وسواس جبری  دکتر سفیدفرد * *  چهارشنبه 

27/07/99 اختالل شخصیت دکتر سفیدفرد  *  شنبه 



 

 
یمعاونت آموزشی بیمارستان استاد مطهر  

  

 

 99ماه   مهر بخش روان پزشکی درمانگاهبرنامه 

 
 استاد دانشجویان  تاریخ

06/07/99  خانم دکتر سفید فرد ملک حسینی یک شنبه 

07/07/99  خانم دکتر سفید فرد ملک حسینی دوشنبه 

08/07/99  خانم دکتر سفید فرد دانشمند سه شنبه 

09/07/99  خانم دکتر سفید فرد دانشمند چهارشنبه 

19 /07/99  خانم دکتر سفید فرد قاسمی شنبه 

20 /07/99  خانم دکتر سفید فرد قاسمی یک شنبه 

22 /07/99  خانم دکتر سفید فرد آتشی سه شنبه 

23 /07/99  خانم دکتر سفید فرد آتشی چهارشنبه 

27 /07/99  خانم دکتر سفید فرد وحیدی نژاد یک شنبه 

28 /07/99  خانم دکتر سفید فرد وحیدی نژاد دوشنبه 

29 /07/99 شنبهسه    خانم دکتر سفید فرد محمدی 

30 /07/99  دکتر سفید فرد محمدی چهارشنبه 


