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 : مقدمه

 روانپزشکی بخش به را شما عزیز،ورود کارآموزان به مقدم خیر عرض ضمن

 بخش این در بدانید هستید مایل شما قطعا.میداریم گرامی پزشکی

 دهید؟ قرار مدنظر باید را انتظاراتی و اهداف ،چه

 را فعالیتهایی شد؟چه خواهید ارزشیابی دید؟چگونه خواهید آموزش چگونه

 ... و فرمایید رعایت باید را مقرراتی چه و دهید انجام باید

 است امید.باشد می فوق سواالت به پاسخگویی کتابچه این تدوین از هدف

 بخش ماهه یک ،دوره مقررات رعایت و آن دقیق ی مطالعه با

 تالش حاصل حاضر کتابچه.کنید سپری موفقیت با را پزشکی روانپزشکی

 روانپزشکیپزشکی آموزشی گروه و پزشکی دانشکده آموزشی معاونت

 .میباشد

 :پزشکی روانپزشکی بخش در کارآموزی آموزش اهمیت

 روانپزشکیرا های بیماری اساتید نظر تحت دانشجویان کارآموزی دوره در

 مهارتهای کلینیکی گیری تصمیم و استدالل با رابطه در و نموده مشاهده

 تخصصی معاینه اصول با کارآموزان مینمایند کسب را الزم

 و روانپزشکیپزشکی ای پایه ی معاینه و حال روانپزشکیپزشکی،شرح

 اصلی محور.شوند می روانپزشکیآشنا معاینات اختصاصی روشهای انواع

 بوده روانپزشکیپزشکی های اورژانسی و شایع ها بیماری برمبنای دروس

 شایع های بیماری به کلی اشراف بایستی ،کارآموز دوره انتهای و

 به که مواردی و فوری ارجاع نیازمند موارد افتراق توانایی روانپزشکیو

 .نمایند کسب را هستند درمان قابل الکتیو صورت

 : معارفه جلسه

 که معارفه جلسه روانپزشکی گروه در بخش شروع کاری روز اولین در

 مدیر حضور با شود، می اعالم بخش شروع از قبل آن برگزاری زمان

 ارائه جلسه این در که مهمی مطالب به توجه با . گردد می برگزار گروه



 . باشد می الزامی دانشجویان تمامی برای جلسه، این در حضور شود، می

 نمره ( کل نمره از نمره 1 کسر موجب معارفه، جلسه در موجه غیر غیبت

 .شود می کارورزی / کارآموزی دوره ) نهایی

 : پوشش نحوه

 بیمارستان محیط در متعارف و مناسب ظاهری با دانشجویان است شایسته

 ای حرفه اخالق و پوشش نامه آیین " از پیروی . یابند حضور درمانگاه و

 علوم دانشگاه ، پزشکی دانشکده سایت در که " آموزشی های محیط در

 موارد رعایت و است، دسترس در ) ها نامه آیین قسمت ( جهرم پزشکی

 درمانگاه و بیمارستان بستری های بخش در حضور زمان کل در ذیل

 . است الزامی دانشجویان همه جهت

 تمیز و سفید روپوش پوشیدن 

 روپوش روی بر دار عکس شناسایی کارت نصب 

 پزشکی گوشی داشتن همراه 

 گروهی، های بحث و راند در اختالل از جلوگیری جهت 

 راند، طول در را خود همراه تلفن گوشی بایستی دانشجویان

 . دهند قرار " زنگ بدون " حالت در درمانگاه، و ها کنفرانس

 

 : مرخصی

 هیچگونه روانپزشکی، بخش در حضور زمان در اکسترن دانشجویان کلیه

 پیش قابل غیر اورژانسی، مشکل آمدن پیش صورت در . ندارند مرخصی

 دو حداکثر یکماهه بخش در تواند می دانشجو اضطراری، بسیار و بینی

 جهت . نماید مرخصی تقاضای روز یک حداکثر روزه 15 بخش در و روز

 گروه مدیر و بخش اتندینگ اولیه موافقت کسب موارد این در مرخصی اخذ

 از کمتر مرخصی تقاضای " فرم باید آن از بعد . باشد می الزامی بخش،

 شود رسانده الذکر فوق افراد همه امضاء به و نموده تکمیل را " روز سه



 آموزش دفتر به مربوطه فرم باید مرخصی، به رفتن از قبل " نهایتا و

  شود داده تحویل

 روز یک از بیش یا و یکماهه بخش در روز دو از بیش مرخصی : توجه

 تمدید یا و ( بخش تمدید به منجر موجه دلیل با حتی بخش در

 شود می ) گروه آموزشی شورای نظر حسب بر دوره

 

 )اکسترن و اینترن(: دانشجویان وظایف شرح

o ایشان همراهان و بیماران با مناسب ای حرفه ارتباط برقراری . 

o معاینه انجام و کامل حال شرح پرونده،گرفتن دقیق مطالعه 

 دقیق ثبت و بستری بخش هر شروع روز اولین در خود بیماران

 تحت بخش هر روز اولین در بیماران پرونده در گزارشات

 . Student/Extern/Intern on service note عنوان

o در جدید بیماران معاینه کامل انجام و کامل حال شرح گرفتن 

 اولین در بیماران پرونده در گزارشات دقیق ثبت و کشیک روز

 . Student/Extern/Intern admission note عنوان تحت بستری روز

o دقیق ثبت و بیماران روزانه معاینه انجام و حال شرح گرفتن 

 عنوان تحت خود بیماران بیماری سیر و پیشرفت گزارش روزانه

Student/Extern/Intern progress note . 

 

 . بخش اتندینگ توسط شده ارائه های کنفرانس در فعال حضور

 شده ارائه ) گروهی های بحث( ها کنفرانس در فعال شرکت

 . بخش اتندینگ توسط

 گروه آموزشی اهداف مورد در فردی مطالعه

 ) آموزشی اهداف جدول به مراجعه ( روانپزشکی

 در بخش آموزشی برنامه ) نظرسنجی ( ارزشیابی در شرکت



 . شود می برگزار گروه توسط که کارآموزی دوره پایان

 نمره کسب و کارآموزی دوره همان آخر کتبی آزمون در شرکت

 . قبولی

 

 ارزشیابی دانشجویان:

نمره( دانشجویان ملزم به رعایت کامل 11برای کسب نمره ارزشیابی) -1

موارد فوق الذکر، مطالعه جدی و شرکت فعال در اصول اخالقی و سایر 

برنامه های آموزشی می باشند. در صورت تاخیر یا عدم حضور در برنامه 

 های آموزشی بخش به ترتیب ذیل از نمره ارزشیابی کسر خواهد شد:

نمره وبرای 2نمره، برای بار دوم  1غیبت از کنفرانس برای بار اول -

 سه بار یا بیشتر تکرار دوره.

 نمره.2غیبت غیر موجه از درمانگاه به ازای هر روز  -

 روز تکرار دوره. 2غیبت موجه یا غیر موجه بیشتر از -

 / نمره.5تاخیر در حضور در برنامه های آموزشی  -

کل  Logbook11%؛ تمدید دوره )logbookعدم تحویل  -

 نمره بخش نیز تشکیل می دهد(.

مره(، فرم نمره عملی ن11نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی)  -2

 نمره( می باشد. 11)

 

برنامه های آموزشی بخش به ترتیب ذیل از نمره ارزشیابی کسر خواهد  -3

 شد:

نمره 2نمره، برای بار دوم  1غیبت از کنفرانس برای بار اول -

 وبرای سه بار یا بیشتر تکرار دوره.



 نمره.3غیبت غیر موجه از درمانگاه به ازای هر روز  -

 روز تکرار دوره. 3غیر موجه بیشتر ازغیبت موجه یا  -

 / نمره.5تاخیر در حضور در برنامه های آموزشی  -

کل  Logbook11%؛ تمدید دوره )logbookعدم تحویل  -

 نمره بخش نیز تشکیل می دهد(.

نمره(، آزمون آسکی) 11نمره کل هر دانشجو مجموعی از آزمون کتبی) 

نمره( می 2الگ بوک ) نمره( و3نمره(، فعالیت کالسی و حضور و غیاب)5

 باشد. 

 : دوره پایان کتبی آزمون

 بالینی آموزش دفاتر توسط کارآموزی دوره اواخر در دوره، پایان کتبی آزمون

 اعالم کارآموزی، دوره اواخر در کتبی آزمون دقیق زمانگردد.   می برگزار

 دوره پایان کتبی آزمون اولین در موظفند دانشجویان کلیه . گردد می

 کارآموزی بخش باید آزمون این در شرکت جهت و نمایند شرکت ارآموزیک

 ، کارآموزی دوره یک در کارآموز هر . باشد رسیده پایان به دوره همان

 غیبت . نماید شرکت دوره پایان کتبی آزمون در تواند می بار دو حداکثر

 در . است ممنوع کارآموزی دوره پایان کتبی آزمون اولین در غیرموجه

 و دوره اولین ( دوره پایان کتبی آزمون در دانشجو موجه غیر غیبت صورت

 ، ) بعدی دوره اولین در مردودی صورت در یا

 نظر در تنبیه و مطرح روانپزشکی گروه آموزشی شورای در موضوع

 دانشجویی . باشد کارآموزی دوره کل تکرار است ممکن که شود می گرفته

 شرکت دوره پایان کتبی آزمون اولین در نتواند موجه غیبت علت به که

 نکرده کسب را قبولی نصاب حد نمره اول آزمون در یااینکه و نماید،

 این در باید بعدی دوره آزمون اولین در " الزاما و دیگر یکبار فقط باشد،



 نمره نصاب حد کتبی آزمون دو در که دانشجویی . نماید شرکت آزمون

 در نتوانسته موجه غیبت بعلت که دانشجویی و ننماید، کسب را 12 قبولی

 را 12 قبولی نصاب حد نمره دوم آزمون در و نماید شرکت آزمون اولین

 پس و نماید تکرار ذیل بشرح را کارآموزی دوره باید باشد، ننموده کسب

 مفاد طبق دوره پایان کتبی آزمون در شرکت اجازه دوباره / بخش ازتکرار

 . دارد را ) بار دو حداکثر ( الذکر فوق

 پایان کتبی آزمون متوالی دوره دو در قبولی نمره کسب عدم صورت در

 : کارآموزی دوره

 . نماید تکرار را بخش ماه یک باید ( کارآموزی ( اکسترنی دوره در -

 آزمون دوره دو در " مجددا فوق، میزان به بخش تکرار از پس دانشجو اگر

 کارآموزی دوره کل باید نشد، قبولی نمره کسب به موفق دوره پایان کتبی

 نماید راتکرار

 :روانپزشکی گروه آموزشی های برنامه و اهداف

 دانش حیطه اهداف

 : زیر موارد در دانش کسب

 خطر، ارزیابی روانپزشکی، اختالالت با بیماران در بالینی مصاحبه اصول 

 . درمانی برنامه و افتراقی تشخیص اصول

 زندگی طبیعی چرخه و روانی رشد

 ی بیمار در جسمی مشکالت و جسمی های بیماری در روانپزشکی مسائل

 روانی های

 بندی طبقه طبق روانپزشکی عمده های ی بیمار بندی تقسیم

 ICD یا DSM رایج های

 فسرده ا ختالل عمده،ا فسردگی ا اختالل ( خلقی اختالل

 سوگو قطبی، دو خلقی ختالل خویی،ا

 اختالل قاعدگی، از پیش اختالالت تطابق، اختالالت فقدان، .



 ) زایمان از پس پسیکوز و افسردگی

 پسیکوتیک اختالالت سایر و اسکیزوفرنی اختالل 7.

 اختالل ( اضطرابی اختالل، هذیانی اختالل ، ،اسکیزوفرنی

 هراس، اختالل منتشر، اضطرابی اختالل جبری، وسواسی

 ) سانحه از پس استرس ترس،اختالل اختالل

 شخصیتی اختالالت

 مواد مصرف سوء

 ختالل سازی،ا جسمانی اختالل ( م سوماتوفر اختالالت

 ) بیمارانگاری خود ختالل بدن،ا بدشکلی ختالل تبدیلی،ا

 خواب اختالالت

 ) کارکردی اختالالت طبیعی، چرخه ( جنسی اختالالت

 ) دلیریوم دمانس، ( شناختی اختالالت

 توجهی،ا فعالیکم بیش اختالل ( ن نوجوا و کودک روانپزشکی اختالالت

 ینترنالیزه ا ختالالت ختاللتیک،ا یذایی،ا رفتارا ختالل وا سولک ختالل

 مدفوع، اختیاری بی و درار ا ختیاری ا واضطراب،بی افسردگی ( ن درکودکا

 ) ذهنی عقبافتادگی

 عالئم با برخورد در مناسب غیردارویی و دارویی رویکرد

 روانپزشکی های بیماری شایع های نشانه و

 نحوه و روانپزشکی های ورژانس ا ارزیابی و آگاهی

 خطر موارد و درمان کلی اصول و اولیه مراقبت

 زیست - ی معنو - اجتماعی عوامل متقابل تأثیر از آگاهی 8

 . اسالمی مدل ( ها بربیماری هم با روانشناختی شناختی

)spritobiopsychosocial 

 آن شیوع و کشور در روانپزشکی رایج اختالالت انواع با آشنایی

 آن ارائه نحوه و ایران در روان بهداشت برنامه



 های ی بیمار حیطه در مشاوره و ارجاع موارد تشخیص

 روانپزشکی

 مهارت حیطه اهداف

 مناسب ارتباط و پویا دادن گوش ( ی بالین مصاحبه های ت مهار .

 های م پیا دریافت مهارت - مختلف سنی های گروه از بیمار با

 داوری پیش بدون ارتباط و همدلی بیمار، از غیرکالمی و کالمی

 ) ر بیما با

 جمع روانی، وضعیت روانپزشکی، کامل حال شرح ثبت و تهیه .

 انجام روانپزشکی، تاریخچه اخذ ( درپرونده فرموالسیون و بندی

Mental status examination ، تشخیص طرح توانایی 

 ) مناسب افتراقی های تشخیص و محوری های

 درمانی کلی برنامه یک طرح توانایی

 جهت مشکالت، فهرست اساس بر مناسب های راهکار شرح

 افتراقی های تشخیص به رسیدن

 بیماران پیگیری و درمان تشخیص، مورد در اطالعاتی رائه

 

 منابع درسي : 

پزشکی کاپالن و درسنامه روان پزشکی دکتر قلعه بندی، درسنامه روان 

آخرین ویرایش -سادوک  

 

 


