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شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي  30/9/65دانشگاه علوم پزشكي كاشان براساس تصويب نامه دومين اجالس مورخ 
كشور بعد از تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان دانشكده پزشكي در كاشان تاسيس 

دانشكده علوم پزشكي كاشان  1/10/72گرديده است و به موجب مصوبه شصت و سومين جلسه شوراي گسترش دانشگاهها مورخ 
هاي پيراپزشكي و بهداشت نيز تاسيس شده و  انشگاه باستناد مصوبات ، دانشكدهبه دانشگاه تبديل و با توجه به توان و استعداد اين د

در حال حاضر اين دانشگاه داراي چهار دانشكده پزشكي، پرستاري مامايي، پيراپزشكي و بهداشت و پنج مركز آموزشي ، پزشكي 
ارشناسي، كارشناسي ارشد ، دكتراي عمومي رشته تحصيلي در مقاطع مختلف كارداني، ك 23تخت بيمارستاني و  761و درماني بـا 

دانشجو در  2422باشد و در حال حاضر  هاي تخصصي : اطفال، داخلي، زنان و زايمان و جراحي عمومي و روانپزشكي مي و رشته
  دهند. نفر اعضاي هيئت علمي دانشگاه را تشكيل مي 143اين دانشگاه مشغول به تحصيل بوده و 

  اخوان بيمارستان آموزشي درماني 

 24000مركز آموزشي درماني اخوان اولين بيمارستان كاشان است كه به شكل امروزي در زميني به مساحت 
  شروع به ساخت گرديد. 1315متر به همت واالي مرحوم حاج علي اكبر اخوان در سال 

ن كاشان آران و در ابتدا اين بيمارستان يك بيمارستان عمومي بود و ساليان سال پذيراي بيماران از شهرستا
به يك مركز آموزش درماني روانپزشكي  1370بيدگل و شهرها و روستاهاي اطراف بود تا اينكه در سال 

تبديل گرديد و در سالهاي بعد در كنار آن ساختمان همودياليز و بيماريهاي خاص كاشان ساخته و به بهره 
  برداري رسيد

   
  معرفي بخش روانپزشكي

  اهداف كلي برنامه :

نپزشكي رشته اي از علوم پزشكي است كه به آموزش ،پژوهش ، مشاوره ، پيش گيري ، تشخيص ،درمان جامع ، وبازتوان روا
) اختاللها ومشكالت حاد ومزمن رواني در هر دو جنس ودر تمام سنين مي پردازد . در سال هاي اخير rehabilitationبخشي (

واني در سطح جهان كامال شناخته شده است وپژوهش هاي داخلي نيز شيوع ) اختالل هاي رglobal burdenاهميت بار كلي ( 
  باالي اين اختالل ها وپي آمدهاي نگران كننده آن را تائيد كرده اند .
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هدف از تربيت دستيار رشته روانپزشكي كسب شناخت ،نگرش ومهارت الزم براي انجام وظيفه به عنوان روانپزشك وعضوي موثر 
تشخيص ، درمان وپيشگيري كليه اختالل هاي روانپزشكي به منظور حفظ وارتقاي سالمت فرد فرد جامعه است  از تيم پزشكي براي

. كشفيات نوين علمي در زمينه علوم اعصاب ،يافته هاي جديد در علوم رفتاري وپيدايش روش هاي نوين بررسي ابعاد اجتماعي 
را به شكل رشته اي با ابعاد متنوع ( از جمله ابعاد زيستي ،رواني  اختالل هاي رواني ،گسترش دامنه وعمق آموزش روانپزشكي

  واجتماعي ) به يك ضروت تبديل كرده است .* 

براي دستيابي به اين هدف دستياران رشته روانپزشكي بايد در طي چهار سال آموزش فشرده دوره دستياري ، به تدريج توانايئهاي 
چهارچوب اهداف كلي وبينا بيني تدوين شده با حضور واستفاده مدوام از كليه  الزم در حيطه شناخت ،نگرش ومهارت را در

  امكانات آموزشي وبا نظارت اعضاي هيات علمي 

  در مراحل گوناگون آن كسب كنند ودر پايان دوره بتوانند به صورت مستقل به حرفه خود اشتغال ورزند.

از مهمترين آنها رويكرد زيستي رواني اجتماعي است.در برنامه  *(رويكردهاي متنوع در روانپزشكي مدرن وجود داردكه يكي
  معنوي نام برده شده است.)*-مصوب وزارت بهداشت نيز از رويكرد زيستي رواني اجتماعي

  اهداف كلي :

  دستيار روانپزشكي بايد در پايان دوره آموزش تخصصي خود : 

  نا باشد با تاريخچه وسير تحوالت روانپزشكي در ايران وجهان آش -1

  .  باشد آشنا ها بيماري فرهنگي –با مباني زيست شناختي ، روان شناختي ، واجتماعي  -2

توانايي ارزيابي ،مشاوره ودرمان اختالل هاي روانپزشكي ،مشكالت روانشناختي وميان فردي وارائه خدمات مراقبتي مستمر  -3
  راداشته باشد . 

  ايه كننده خدمات سالمت روان را كسب كرده باشد .توانايي مديريت ونظارت بر گروههاي ار -4

براي درمان جامع وبازتوان بخشي تمام اختالل هاي روانپزشكي ونيز اختالل هاي شايع طبي مرتبط با روانپزشكي توانايي  -5
  ونگرش مناسب را كسب كرده باشد . 

  شد . توانايي انجام پژوهش هاي كاربردي در رشته روانپزشكي را كسب كرده با -6

  اصول اخالقي را در كار حرفه اي خويش به كار گيرد .  -7

  آموزش وارزيابي :

اهداف برنامه دستياري روانپزشكي در گروه روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان برنامه اي چهار ساله است كه مبتني بر 
وضوابط آموزش دستياري مصوب وزارت بهداشت ودرمان روانپزشكي طراحي شده است . هدف كلي از اين برنامه ،كسب 
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شناخت ، نگرش و مهارت الزم براي انجام وظيفه به عنوان روانپزشك وعضو موثري از تيم پزشكي براي تشخيص ، درمان 
  ظ وارتقاي سالمت فردفرد جامعه است .وپيشگيري كليه اختالل هاي روان پزشكي به منظور حف

اين برنامه ها شامل بخش هايي براي آموزش نظري وعملي است وارزيابي هاي مبتني بر آموزش هاي ارائه شده در چهار چوب آن 
در قرار مي گيرد . آموزش ها وارزيابيها از طريق دپارتمانهاي زيربط ارائه مي گردد .تدريس نظري مباحث هر دوره ممكن است 

طي همان دوره يا در زمانهاي ديگر دوران تحصيلي دستياران ارائه شود . در عين حال در اين آموزش به دستيار به صورت فراگيري 
) نگريسته مي شود كه با بهره گيري از امكانات وجود فعاالنه در كسب دانش ومهارت الزم ايفاي نقش active learnerفعال (

  سال ذكر مي شود .  4ز برنامه ها در هر يك از مي كند . در زير خالصه اي ا

   -1سال 

ماهه اول ارائه مي  12بخش اصلي آموزش دستياري را روانپزشكي بزرگسال تشكيل مي دهد كه در طي  :روانپزشكي بزرگسال 
ياران به طور ) است كه در آن دستorientationشود .در سه ماهه اول سال اول دستياري اين آموزش شامل يك دوره مقدماتي (

فشرده با مباني روانپزشكي آشنا مي شوند وتوانايي آن را مي يابند كه به تدريج مسئوليت در مان بيماران را تحت نظارت اساتيد 
ماه اول آموزش عملي در بخش بستري ودرمانگاه سر پايي بزرگسال ،درمانگاه اورژانس وكشيك در 12خود بپذيرند . در كل 

ماهه اول در كل سال به صورت برگزاري يك جلسه كالس در هفته  6ئه مي شود . آموزش نظري عالوه بربيمارستان اخوان ارا
خواهد بود . درضمن دستياران نه فقط در سال اول ، بلكه دركل دوران تحصيل با شركت در جلسات گزارش صبحگاهي ،گزارش 

وه آموزش هاي خاصي مانند آموزش مصاحبه وصورت بندي بيمار ،ژورنال كالب وسخنرانيهاي هفتگي آموزش خواهند ديد . بعال
  وآموزش الكترو شوك در ماني دراين دوره داده مي شود . 

   -2سال 

ماهه) ونورولوژي 3ماهه) روانپزشكي كودك ونوجوان (3در اين سال هر دستيار به طور چرخشي دوره هاي روانپزشكي اورژانس (
ماهه ديگر نيز مانند سال اول در روانپزشكي بزرگسال شركت خواهد كرد  3ند ودر گذرا خواهد را) ماهه3( روانپزشكي –وعصب 

 .  

در اين دوره دستياران با حضور در بخش اورژانس بيمارستان اخوان آموزش عملي ونظري اورژانسهاي  روانپزشكي اورژانس :
در بخش اورژانس وهم آموزش در درمانگاه روانپزشكي را خواهند ديد . آموزش عملي هم شامل آموزش مراقبت بيماران بستري 

  خواهد بود . در ضمن آموزش نظري ونيز آموزش كارگاهي مداخله در بحران نيز جزو برنامه هاي اين دوره است . 

دستياران دراين دوره آموزش روانپزشكي كودك ونوجوان را در بخش بستري ودرمانگاه  روانپزشكي كودك ونوجوان :
 آموزش مشاور –ديد . الزم به ذكر است كه آموزش روانپزشكي كودك ونوجوان در حيطه رابط  كودك ونوجوان خواهند

 دوره در دارويي غير درمانهاي واموزش نگر جامعه روانپزشكي دوره در نگر جامعه حيطه در ونوجوان كودك روانپزشكي
  . شد خواهد ارائه رواندامي

ولوژي وعصب روانپزشكي در سال دوم دستياري ودر بخش بخش اعظم آموزش نور نورولوژي وعصب روانپزشكي :
نورولوژي بيمارستان شهيد بهشتي ارائه ميگردد . در اين دوره آموزش عملي شامل آموزش در درمانگاه و بخش نورولوژي است . 
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داري عصبي در ضمن دراين سه ماهه عالوه بر مباحث مربوط به نورولوژي وعصب روانپزشكي به طور موازي آموزش تصوير بر
والكتروآنسفالوگرافي نيز داده خواهد شد . آموزش نورولوژي در بخش نورولوژي يك بيمارستان عمومي به سال چهارم منتقل 

  شده است . 

   -3سال 

ماه از كل طول دوره دستياري به آموزش رواندرماني اختصاص يافته است كه در سال سوم ارائه مي گردد . در  9 رواندرماني :
ماهه دستياران يكي از دورويكرد اصلي رواندرماني (درمان شناختي رفتاري ورواندرماني پويا ) را آموزش مي بينند . (  9ره اين دو

ماه ) در دوره رواندرماني پويا عالوه بر آموزش نظري آموزش عملي دستياران به شكل مشاهده  9روز در هفته در  3به مدت 
ي بيماران بانظارت مستمر( نظارت انفرادي يا گروهي ) انجام مي شود.آموزش دوره درمان ومسئوليت رواندرماني انفرادي وگروه

 اساتيد نظارت تحت بيماران مستقل ودرمان اساتيد رفتاري –شناختي رفتاري نيز شامل دروس نظري ،شركت در درمانگاه شناختي 
ن ( شامل مداخالت ويژه خانواده ) وآموزش طب ونوجوا كودك دارويي غير مانهاي در آموزش ماه 9 اين در ضمن در.  است

جنسي وزوج درماني نيز آموزش هاي مدوني دريافت خواهند كرد . آموزش نظري مباحث مربوطه در هر دوره به طورمجزا ارائه 
  تدريس مي شود .  2و1مي شود وپيش نياز هاي نظري هريك در سالهاي 

  - 4سال 

ماه) روانپزشكي  2ال چهارم دستياران به طور چرخشي در دوره هاي روانپزشكي اعتياد (در سه ماه آخر سال سوم ونه ماهه اول س
)  ماه1( نورولوژي)  ماه1( سالمندان روانپزشكي) ماه1(قانوني روانپزشكي) ماه 3( مشاور –ماه) روانپزشكي رابط  3جامعه نگر (

ق برنامه وزارت بهداشت اختصاص يافته طب دستياران ازمركز خارج طرح به هم ماه يك درضمن.كرد خواهند شركت
ماه جهت آماده سازي براي  1ماه) وروانپزشكي بزرگسال ( 2است.دستياران در سه ماهه آخرسال چهارم در دوره هاي انتخابي (

  امتحانات گواهينامه ودانشنامه ) شركت خواهند كرد . 

سلطان مير احمد وببيمارستان اخوان خواهد بود . در طي اين عمده آموزش روانپزشكي اعتياد در مركز اعتياد روانپزشكي اعتياد:
دوره دستياران در كارگاهي جهت آموزش مباني درمان سوء مصرف مواد شركت مي كنند ودر ضمن در درمانگاه سرپائي اعتياد 

  ودرمانهاي غير دارويي اعتياد آموزش خواهند ديد . 

ماه از دوره دستياري را به خود اختصاص داده است  3انپزشكي جامعه نگر آموزش مسائل مرتبط با رو روانپزشكي جامعه نگر :
كه اين آموزش از طريق شركت در خدمات مختلف جامعه نگر خواهد بود . در اين دوره دستياران با پيگيري فعال بيماران شديد 

اتي همچون آموزش خانواده ،در مان روانپزشكي از جمله از طريق ويزيت در منزل آشنا خواهند شد وآموزش مفصلي درباره خدم
  در مراكز روزانه ومداخالت در سطح جامعه از طريق مراكز سالمت روان مدارس معاونت بهداشتي خواهند ديد.

يك هدف عمده آموزش دستياري آموزش جهت درمان مشكالت روانپزشكي در بيماري هاي  مشاور : -روانپزشكي رابط
 بخش در مشاور –هاي پزشكي است . در اين دوره سه ماهه آموزش روانپزشكي رابط جسمي وارائه مشاوره به ساير تخصص

 نيز وخود ديد خواهند تخصصها ديگر به مشاوره ارائه در را الزم نظارت ودستياران بود خواهد عمومي بيمارستان يك روانپزشكي
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زشكي را كه در بخش روانپزشكي در بيمارستان روانپ هاي بيماري با همراه جسمي هاي بيماري داراي بيماران درمان است ممكن
  عمومي بستري شده اند تحت نظارت اساتيد بر عهده گيرند . 

در اين يك ماه دستياران تشخيص ودرمان اختالالت روانپزشكي در سالمندان را با حضور در درمانگاه  روانپزشكي سالمندان :
هند گرفت ونيز با مسائل روانپزشكي سالمندان در مراكز سالمندان در وبخش سالمندان مركز نگهداري سالمندان گالبچي فرا خوا

  سطح جامعه آشنا خواهند كرد . 

آموزش مسائل قانوني مرتبط با حرفه روانپزشكي از طريق دروس نظري ونيز حضور در بخش روانپزشكي  روانپزشكي قانوني :
  و كميسيونهاي روانپزشكي قانوني داده خواهد شد . 

   ارزيابي :

ارزيابيها به صورت ارزيابيهاي درونبخشي وارزيابيهاي ارتقا ،گواهينامه ودانشنامه خواهد بود . در ارزيابيهاي درون بخشي ،دانش 
نظري ومهارتهاي عملي سنجيده مي شود كه شامل آزمون كتبي ومجموعه روش هاي نوين ارزيابي است . اين روش ها شامل 

) آزمون باليني ساختار Case- based discussion) بررسي مبتني بر پرونده ها ( MiniCEXارزيابي كوتاه مدت باليني ( 
است كه در طي چهار سال به طور مستمر انجام مي شود . در  Logbook) بررسي صالحيت باليني توسط اساتيد وOSCEيافته (

ارم آزمونهاي كتبي گواهينامه وكتبي وعملي پايان سالهاي اول ،دوم وسوم آزمون كتبي ارتقا برگزار مي شود ودر پايان سال چه
  دانشنامه برگزار مي گردد . جزئيات ارزشيابي ها ونمرات اختصاص داده شده به هريك متعاقبا اعالم مي گردد . 

   

  راهنمايي ونظارت اساتيد :

مي كنند بهره مند شوند . جهت  دستياران مي توانند از نظارت وراهنمايي اساتيد عالوه بر نظارتي كه در بخش ودرمانگاه در يافت
تسهيل اين فرايند طبق جدول پيوست ،هريك از اساتيد ساعاتي را در اين زمان ها دستياران مي توانند به اساتيد مراجعه ودر موارد 

  مختلف كسب راهنمايي كنند . 

  ارزيابي دستياران :

  الف ) ارزيابي تكويني (فيدبك ) 

هستند وجهت بهبود آموزش نظري وعملي داده مي شوند ودر نمره ارزيابي نهايي دوره لحاظ نمي اين ارزيابيها به شكل فيد بك 
  شوند . اين ارزيابيها به دو شكل زير مي باشند :

1- Quiz . از آموختني هاي هر مبحث كه يك هفته بعد از كالس نظري ( چهارشنبه ها ) گرفته مي شود  

  طي دوره  فيد بك اساتيد در بخش ودرمانگاه در -2

  فيدبك مسئوالن آموزشي درباره پيشرفت دستياران در پايان هر ماه  -3
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  ب) ارزيابي نهايي 

  )از مباحث تدريس شده در پايان دوره MCQآزمون كتبي ( -1

  ،ارزيابي صالحيت باليني توسط اساتيد  Logbook،بررسي پرونده ، MiniCEXآزمون هاي  -2

  ارزيابي دوره 

  ساتيد ودستياران در باره دوره نظر خواهي از ا -1

  منابع درسي دوره مقدماتي 

1-(symptoms in the Mind,by Ardrew Sims  

  24-21-20-17-16-7-6-1فصول :

2-(Psychiatric Examination in clinical Practice ,by Leff &Isaac  

3-(Synopsis of Psychiatry ,10th edition (2007 (  

  36-34-17-16-15-14-13-10-9-8-7-1فصول :

  4راهنماي روان پزشكي عملي مودزلي (

  1383 – سپاسي مير غالمرضا دكتر ترجمه –ديويد گلبرگ 

5(OXFORD Core Textbook of Psychiatry  :  

  برنامه هاي هفتگي :

  ) كالسهاي آموزشي طبق برنامه در كالس در س بيمارستان برگزار مي شود . 14-9ساعتيكشنبه و پنج شنبه هر هفته ( 

  ژورنال كالب : 

  ) برگزار مي شود . 10:30-9در روزهاي يكشنبه هر هفته ( ساعت 

  ) برگزار ميشود.9:30-8دوشنبه هر هفته از ساعت (سخنراني هفتگي:

  گزارش صبحگاهي :

  برگزار مي شود .  8-9پنج شنبه هر هفته ساعت در روزهاي يكشنبه وسه شنبه و 
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  معرفي بيمار :

 دستياران عهده بر معرفي مسئوليت.  گردد مي برگزار بيمارستان درس كالس در)  30/10 –9در روزهاي شنبه هر هفته ( ساعت
  . است

  راند بخش ودرمانگاه اساتيد :

  ش ونيز درمانگاه اساتيد شركت مي كنند .براساس برنامه تنظيمي (پيوست) ،دستياران در جلسات راند بخ

  پژوهش :

  پايان نامه :

در دوره چهار ساله دستياري ،انتخاب وثبت شود ومعرفي به آزمون  3به 2موضوع پايان نامه بايد حداكثر تا قبل از آزمون ارتقاء 
صيلي از پايان نامه خود دفاع نمايند ومعرفي وابسته به آن است . ضمنا دستياران بايد حداكثر تا قبل از ارديبهشت ماه سال چهارم تح

  به آزمونهاي گواهينامه ودانشنامه موكول به آن است . 

   ساير پژوهشها :

  دستياران مي توانند طبق نظارت اساتيد در ساير پژوهش هاي مصوب گروه مشاركت داشته باشند . 

   نكات ضروري :

 5/2است . در ضمن در هر ماه  30/16تا  30/7زه (بجز ايام تعطيل ) ازدوره دستياري تمام وقت است وساعات حضور همه رو -1
  روز مرخصي استحقاقي تعلق مي گيرد . 

كليه بيماران بستري بايد هرروز توسط دستيار مسئول ويزيت شوند . ايشان در قسمت دستورات پزشك ،دستورات درماني را هر  -2
ش برسانند . گزارش ويزيت نيز در قسمت پيشرفت درمان ثبت شود . درضمن روزه درج ومهر وامضا كنند وبه اطالع پرستار بخ

خالصه پرونده بيمار توسط دستيار مسئول بالفاصله پس از دستور ترخيص نگاشته شود وترخيص بيمار موكول به نوشتن خالصه 
  پرونده است . 

  تيار افراد ديگر قرار گيرد يا از بخش خارج شود .پرونده بيماران چه در درمانگاه وچه در بخش محرمانه است ونبايد در اخ -3

موارد خاص وخطر ساز بيماران ،خطر جدي آسيب به خود ويا ديگران را موكدادر پرونده ثبت كنيد وبه اطالع كادر پرستاري  -4
  برسانيد . 

  كنيد . در زمان حضور در بيمارستان از كارت شناسايي قابل رويت ويا نصب آن بر روي لباس استفاده  -5
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فيكس كردن بيمار تنها در صورتي كه ضروري است وبا دستو.ر دستيار انجام مي شود ومراتب در فرمي كه براي همين منظور  -6
  وجود دارد ،ثبت شود . 

در ساعات كشيك بيماران تحت نظر بايد توسط دستيار كشيك ويزيت شوند ومراتب ثبت گردد وصبح روز بعد بيماران تحت  -7
  ستياران مسئول كشيك صبح معرفي شوند . نظر به د

  اجتناب شود .  PRNدر هر صفحه دستورات درماني حداقل يك بار كليه دستورات درج شوند واز استفاده روتين از  -8

  ويزيت بيماران بصورت روزانه با ذكر تاريخ وساعت در برگه مربوطه ثبت گرديده به اطالع پرستار مسئول رسانده شود . -9

ورات دارويي به طور روزانه با ذكر تاريخ وساعت در برگه مربوطه ثبت گرديده به اطالع پرستار مسئول رسانده شود دست-10
  (ضروري است از ثبت دستورات متعدد باتاريخ هاي مختلف در يك روز قويا اجتناب شود . ) 

رستاري ضروري است به صورت روزانه به منظور اجتناب از هر گونه اشتباه در انتقال دستورات پزشك به كاردكس پ-11
  دستورات دارويي با برگه مخصوص پرستار چك گردد . 

در خصوص بيماران تحت نظر اورژانس ،ضروري است دستيار كشيك حداقل يك بار در طول ساعات كشيك بيماران مزبور -12
  را ويزيت وثبت نمايند. 

ئه نگردد وپرستاران نيز ملزم به اجراي فقط دستوركتبي دستيار مي باشند دستور پزشكي تلفني به هيچ وجه از طرف دستياران ارا-13
 .  

به منظور ويزيت بيماران مراجعه كننده به اورژانس از همان ابتدا ، حضور همزمان دستيار وكارورز كشيك الزامي مي باشد . -14
  مار به عهده دستيار مي باشد. كارورزان نقش همكاري در انجام شرح حال بيمار دارند وتصميم گيري در مورد بي

جهت بستري بيمار در اورژانس در شيفت عصر وشب ،ويزيت بيمار توسط دستيار ارشد وتائيد ايشان براي بستري ضروري -15
  است . 

در صورتي كه در مواقع بسيار ضروري نياز به انتقال بيمار از اورژانس به بخش در ساعات كشيك مي باشد ،ضروري است -16
  ارشد وسوپروايزر كشيك مراتب را تائيد وامضاء نمايند .  دستيار

به منظور بستري بيماران، بيمار مذكوربايد توسط دستيارآنكال ويزيت گردد وتوسط ايشان تائيد وامضاء گردد . در اين -17
  بيمار بستري مي گردد .خصوص معاينه مجدد رواني وجسمي توسط دستيار آنكال ضروري است وپس از تائيد ايشان 

به منظور بستري بيماران ،وجود شرح حال توسط دستيار در برگه بستري ونيز معاينه فيزيكي كامل ومهر وامضا دستيار ضروري -18
  است . 
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دستيار ضروري اسامي تمام بيماران مراجعه كننده به درمانگاه اورژانس توسط پرستار در دفتر ثبت شود وبعد از ويزيت توسط -19
  وتعين تكليف مجدد به پرستار اطالع داده شده اقدامات انجام گرفته توسط ايشان ثبت گردد . 

در صورت ارجاع بيمار توسط اورژانس كاشان بيمار سريعا توسط دستيار كشيك ويزيت گرديده ودرصورت ارجاع مناسب -20
  توسط ايشان تحويل گرفته مي شود . 

  ورژانس ضروري است توسط دستيار كشيك صبح روز بعد به دستياركشيك رسما تحويل گردد . تمامي بيماران بستري در ا-21

بعدازظهر به  2صبح تا 8حضور دستياراني كه طبق برنامه تنظيمي براي ويزيت بيماران اورژانسي صبح تعين مي گردند از ساعت -22
  طور مستمر در اورژانس ضروري است . 

ن كشيك به طور مرتب در تمامي ساعات كشيك دربيمارستان و اورژانس ضروري است . در حضور حداقل يكي از دستيارا-23
  اين خصوص الزم است دستيارن بر حضور مستمر كارورزان نيز نظارت نمايند .

  منابع درسي :

   الف ) منابع درسي :

  از :  منابع اصلي كه در اكثر دوران آموزشي دستياران به مطالعه آنها مي پردازند عبارتند -

1(Sadock BJ, Sadock VA Kaplan and Sadock’s synopsis oof psychiatry:  

Behavioral Sciences / Clinical psychiatry, 10th ed  .Philadelphia ,lippincott willams & 
wilkins ,2007  

2 (Sadock BJ ,Sadock VA)eds):Kaplan and Sadock’s comprehensive Textbook of 

psychiatry,8th ed . Philadelphia , lippincott Williams &wilkins ,20099  

3(Gelder MG, Mayou R , Cowen P.Shotrer Oxford Textbook of Psychiatry5th ed . 

Oxford :Oxford University Press  

  البته در هر دوره چرخشي ممكن است منابع ديگري هم براي مطالعه بيشتر معرفي شوند .

   منابع امتحاني : ب)

قابل ذكر است كه براي هريك از آزمونها منابع مشخصي به عنوان امتحان معرفي گردند ؛براي مثال جهت آزمون كتبي دوره  -
در نظر گرفته شده است . منابع ساير آزمونهاي كتبي درون بخشي وآزمونهاي ارتقا ،  12مقدماتي منابع معرفي شده در صفحه 

  مه متعاقبا اعالم مي گردد . گواهينامه ودانشنا

 


