دوم  سال تحصیلي :

نیمسال اول 

تاريخ ارائه درس :
نوع درس  :نظری 

دانشکده :
مقطع  /رشته:پزشکي

نام مدرس :

نام درس (واحد)  :معاينه فیزيکي 1و.........2

پیش نیاز درس:

مدت کالس :
عنوان درس :

گروه:

2

ساعت

عملي 

کارآموزی 

دکتر احمد معصومي

تعداد دانشجو :

مهارت های ارتباطي

هدف کلي درس  :دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس قادر به برقراری ارتباط موثر و مفید در جهت اخذ شرح حال
از بیمار و پذيرش توصیه های درماني
اهداف رفتاری :
 اهمیت و مراحل برقراری ارتباط حرفه ای سازنده با بیمار را شرح دهد و در عمل به کار بندد
 نقش و جايگاه شرح حال بیمار در استدالل بالیني
 اصول کلي اخذ شرح حال در شراط خاص (بیماران مسن  ،کودکان و افرادی که مشکالت ويژه دارند)
 اصول و ضوابط مستند کردن شرح حال
 ارتباط مراحل شرح حال و معاينه بالیني را با مراحل استدالل بالیني شرح دهد

روش آموزش  :دانشجو را از طريق حضور از کالس درسي به مرکز يادگیری مهارت بالیني  ،کارگاه های آموزشي و
انمام تکالیف فردی و گروهي به اهداف مشخص دست يابند
منابع درس :
خالصه روان پزشکي کاپالن
امکانات آموزشي مورد نیاز :
ويدئو پروژکتور – کامپیوتر – مرکز مهارت های بالیني
ارزشیابي محتوای تدريس شده:
از طريق آزمون تستي و مرکز مهارت های بالیني و يا محیط بالیني کنترل شدن تحت نظارت استاد

مدت زمان 50 :دقیقه

فعالیت دانشجو در کالس:
تمرين در گروه های کوچک

نیمسال اول 

دوم  سال تحصیلي :

تاريخ ارائه درس :
نوع درس  :نظری 

دانشکده :
مقطع  /رشته:پزشکي

نام مدرس :

نام درس (واحد)  :معاينه فیزيکي 1و.........2

پیش نیاز درس:

 2ساعت

تعداد دانشجو :

مدت کالس :

گروه:
عملي 

کارآموزی 

دکتر احمد معصومي

عنوان درس  :بیماری های روان پزشکي
هدف کلي درس  :دانشجو بايد پس از گذراندن اين کالس قادر به مصاحبه و اخذ شرح حال و معاينه بیمار روانپزشک و
ثبت شرح حال و ارائه آن
اهداف رفتاری :
 اصول کلي معاينه فیزيکي و مصاحبه روان پزشکي و معرفي بیمار
 اصول کلي معاينات مرتبط با عالئم حیاتي
 اصول معاينه وضعیت رواني بیمار
 اصول کلي ثبت شرح حال و معاينه روانپزشکي
 مالحضات فرهنگي و اخالقي و فردی در مورد مناطق خاص بدن

روش آموزش :

دانشجو از طريق حضور در کالس درس – کارگاه آموزشي يا مرکز مهارت های بالیني

منابع درس :
خالصه روانپزشکي کاپالن
امکانات آموزشي مورد نیاز :
ويدئو پروژکتور و کامپیوتر – مرکز مهارت های بالیني  -بیمارنما
ارزشیابي محتوای تدريس شده:
از طريق آزمون تستي و آزمون عملي با بیمار نما و يا محیط کنترل شده بالیني

مدت زمان 50 :دقیقه

فعالیت دانشجو در کالس:
تمرین در گروه های کوچک

