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 ٔ يقغغ يبيبییگزِٔ آيٕسػی: خزو آببد ییٔ يبيب یپزطتبر  داَؼکذِ:

                    ییيبيب ٕطتّیپ یکبرػُبط4تزو  ذصیهی:ت یرػتّ
 79-79تذصیهی طبل دٔوَیًظبل تذصیهی 

 

                          رٔاَپشػکی در يبيبئی :َبو ٔادذ درطی

 َذاردیغ َیبس:پ    َظزی:ذَٕع ٔاد   1       تؼذاد ٔادذ:
  يکبٌ بزگشاری:     2-4 :طبػت  ػُبّ:سيبٌ بزگشاري كالص: رٔس

  يژگبٌ يظؼٕدیيظئٕل درص: 22 تؼذاد داَؼجٕیبٌ:

  

 11-11چهارشنبو ساعات مشاوره با دانشجى:

  ػزح دٔرِ:

 

 ػُبطبیي اختالالت رٔاَي خصٕصب در دٔرِ ْبي يختهف طُیٍ ببرٔري

 

 ْذف کهی: 

گذراَذٌ ایٍ درص داَؼجٕیبٌ بب رٔاَپشػكي ٔ كبربزد آٌ در بب 

 ػُبطبیي اختالالت رٔاَي خصٕصب در

خٕرد ٔ  عزس بز ظگي ٔ  تب یبئ هٕؽ  بم اس ب هف اس ق ْبي يخت دٔرِ 

 يٕارد ارجبع آَٓب آػُب يي ػَٕذ

 

 بیُببیُی:اْذاف 

 

 .بب تؼزیف ٔ يبْیت كبربزدْبي رٔاَپشػكي آػُب ػٕد.1

 ي ٔ ػهم آَٓب آػُب ػٕد..بب اختالالت رٔا2َ

 . بب كهیبت رٔاَؼُبطي رػذ ٔ ػخصیت آػُب ػٕد.3

 . بب اختالالت رٔاَي ػبیغ در طُیٍ يختهف آػُب ػٕد4

 . بب يؼكالت رٔاَي در عٕل سَذگي یك سٌ آػُب ػٕد .5

 . بب تبثیز يذاْب انٓي بز آرايغ رٔاٌ اَظبٌ آػُب ػٕد.6

 

 ْبی تذریض:ػیِٕ

   بذث گزْٔی   ،  پزطغ ٔ پبطخ ، طخُزاَی

 

 

 
  ٔظبیف ٔ تکبنیف داَؼجٕ:

 

 دضٕر فؼبل ٔ بّ يٕقغ در کالص

 رػبیت ظبْز بز اطبص يٕاسیٍ ػزػی ٔ بٓذاػتی

 خبيٕع کزدٌ تهفٍ ًْزاِ

 يؼبرکت فؼبل در بذث گزْٔی

 

 ٔطبیم کًک آيٕسػی:  

   اطالیذ power point    ٔایت بزد
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 کم( )اس ًَزِ :درصذ ًَزَِذِٕ ارسػیببی ٔ 

   درصذ ًَزِ 02تزو يیبٌ آسيٌٕ 

    درصذ ًَزِ 11اَجبو تکبنیف 

 درصذ ًَزِ 1ػزکت فؼبل در کالص 

 

 َٕع آسيٌٕ

  غهظ، -ای،جٕر کزدَی،صذیخچُذگشیُّ

  

 :)نغفب َبو ببزیذ(: يُببغ پیؼُٓبدي بزاي يغبنؼّ

 يُببغ  -
 

 .(َبػز) يتزجى چبپ، آخزیٍ 2014ٔیهیبيش يبيبیي ًْكبراٌ، ٔ كبَیُگٓبو 1 .

 گهببٌ اَتؼبرات :تٓزاٌ

 چبپ آخزیٍ كبپالٌ رٔاَپشػكي 2.

2.American Psychiatric Association.(last edition).Diagnostic and .3 

statistical Manual of Mental Disorders 
 .1304،َؼزجبيؼّ َگز .جُتی یذهللا،خبکی َظزیٍ.رٔاَپشػکی در يبيبیی4

 

 
 

 جذٔل ْفتگی کهیبت  ارائّی درص

 اطتبد يزبٕط ػُٕاٌ يغبنب تبریخ جهظّ

يؼبیُبت ببنیُي در  14/11/76 1

 رٔاَپشػكي

 خبَى يظؼٕدی

 یخبَى يظؼٕد اضغزابي اختالالت خهقي 21/11/76 2

3 20/11/76  

 

اختالالت  اطكیشٔفزَي

 ٔطٕاطي

 یخبَى يظؼٕد

اختالالت يزبٕط بّ طبَذّ  5/12/76 4

خؼَٕت  ٔ ػٕايم اطتزص ٔ

 یخبَگ

 یخبَى يظؼٕد

تغییزات ٔ اختالالت رٔاَي  12/12/76 5

 در قبم ٔ دٔراٌ 

 قبػذگي ، بهٕؽ ، یبئظگي

 یخبَى يظؼٕد

تغییزات ٔ اختالالت رٔاَي  17/12/76 6

ٔ  یدر دٔراٌ ببردار

 ًبٌیسا

 یخبَى يظؼٕد

 یخبَى يظؼٕد يؼکالت رٔاَی ػیزخٕاراٌ 26/12/76 9

زخٕرد بب آػُبیی ٔ عزس ب 10/1/79 0

اختالالت رٔاَی ٔ يٕارد 

 ارجبع

 یخبَى يظؼٕد

 


