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طبقِ بٌذی 

 اختالالت رٍاًی

 
 

 داًشجَ ثبيذ ثتَاًذ:
 حیطِ شٌبختی:

 .اختالالت رٍاًی را تعريف كٌذ 
 دّذ شرح را رٍاًی ثیوبري ٍيصگیْبي. 
 كٌذ ثٌذي طجقِ را رٍاًی ثیوبريْبي. 

 حیطِ عبطفی:
 درض تَجِ داشتِ يبشذ.درٌّگبم تذريط ث ِ 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ 
 

 عبطفی شٌبختی،
 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

حبى در اهت
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

آزهَى 
 ٍرٍدي
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اًَاع شٌاخت 

درهاى ّای 

هتذاٍل هَجَد 

 در رٍاًپسشکی

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 اًَاع دارٍّبي رايج در رٍاًپسشکی را طجقِ ثٌذي كٌذ.
 دظتِ ّبي دارٍيی را شرح دّذ.

 حیطِ عبطفی:
 شذ.درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يب

 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.

 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 عبطفی شٌبختی،

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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اًَاع شٌاخت 

درهاى ّای 

هتذاٍل هَجَد 

 در رٍاًپسشکی

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

دارٍّبي ضذ اضطراة را طجقِ ثٌذي كٌذ ٍعَارض آًْب را شرح 
 دّذ.

 دارٍّبي آًتی ظبيکَتیک ٍ هَارد هصرف آًْب را شرح دّذ.
رثرد طجقِ ثٌذي كٌذ،اثرات دارٍّبي ضذ افعردگی را ثر اظبض كب

 ٍ عَارض آًْب را شرح دّذ .
 حیطِ عبطفی:

 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.
 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.
 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

ن،اظتفبدُ از ًرم افسار فیل

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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 آشٌایی با *

 اختالل شخصیت.

 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 
  اختالالت شخصیت را تعريف كٌذ.اًَاع 

 شخصیت اختالالت لیٌیثب ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح راAگرٍُ 

 شخصیت گرٍُ  اختالالت هتذاٍل درهبًْبيAدّذ شرح  را. 

 دّذ شرح را شخصیت اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت. 

 حیطِ عبطفی:

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.
 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.

 درظی تَجِ ًوبيذ. ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت
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تشخیص ٍ *

اختالل  درهاى 

 شخصیت.

 

 در ثبشذ:داًشجَ ثبيذ قب
 حیطِ شٌبختی:

 گرٍُ  اختالالت شخصیتB ٍC .را تعريف كٌذ 

 شخصیت اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح را B ٍCگرٍُ 

 گرٍُ  شخصیت اختالالت هتذاٍل درهبًْبيB ٍC شرح را 
 .دّذ

 شخصیت گرٍُ  اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجتB ٍC 
 .دّذ شرح را

 :حیطِ عبطفی
 .درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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 تشخیص ٍ درهاى 

اختالالت 

 شٌاختی.

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 .اختالالت شٌبختی را تعريف كٌذ 

 را شٌبختی اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح

 جردث ًبم را شٌبختی اختالالت اًَاع. 

 ی را شرح دّذ..شٌبخت اختالالت هتذاٍل درهبًْبي 

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.

 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.

 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

اظتفبدُ از ًرم افسار فیلن،

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی

 َى تکَيٌیآزهآهبدگی  09كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش  ظخٌراًی شٌبختی،عبطفی داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ: تشخیص ٍ درهاى   7
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اختالالت 

اسکیسٍفرًیك ٍ 

سایر اختالالت 

 سایکَتیك.

 حیطِ شٌبختی:
 ثیبى را آى از اي تبريخچِ ٍ كردُ تعريف را اظکیسٍفرًی 

 .كٌذ

 شرح را اظکیسٍفرًی ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ

 ظکیسٍفرًی را ًبم ثجرد.ا اًَاع 
 دّذ شرح را اظکیسٍفرًی هتذاٍل درهبًْبي. 

 دّذ شرح را اظکیسٍفرًی در پرظتبري ّبي هراقجت. 

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.

 ضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.در هَرد هَ
 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

جْت  دقیقِ
اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی
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تشخیص ٍ  *

اختالالت  درهاى 

 خلقی.

 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 كردُ تعريف را خلقی اختالالت . 

 ٌی؛ اتیَلَشي ٍ ظیر ثبلیٌی اختالالت خلقی را ثبلی عالئن
 شرح دّذ.

 ثجرد ًبم را خلقی اختالالت اًَاع. 
 دّذ شرح را خلقی اختالالت هتذاٍل درهبًْبي. 

 دّذ شرح را خلقی اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت. 

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.

 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.

 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

از ًرم افسار فیلن،اظتفبدُ 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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تشخیص ٍ  *

اختالالت  درهاى 

 اضطرابی.

 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 كٌذ تعريف را اضطراثی اختالالت. 

 كٌذ يیشٌبظب را اضطراة ٍ ترض ثیي هَجَد تفبٍت. 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

 آزهَى تکَيٌی



 

 ِتربت حیذری علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 را اضطراثی اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح

 ثجرد ًبم را اضطراثی اختالالت اًَاع. 
 دّذ شرح را اضطراثی ختالالت هتذاٍل درهبًْبي. 

 دّذ شرح را اضطراثی اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت. 

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.

 هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ. در
 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 

ارائِ ٍ 
 كالظی
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تشخیص ٍ  *

اختالالت  درهاى 

 شبِ جسوی.

 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 .اختالالت شجِ جعوی را تعريف كٌذ 

 جعوی شجِ اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح را
 ثجرد ًبم را جعوی شجِ اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را جعوی شجِ ختالالتا هتذاٍل درهبًْبي. 

 شرح را جعوی شجِ اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت 
 .دّذ

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.

 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.

 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 گرٍّیثحث 

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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تشخیص ٍ  *

اختالالت  درهاى 

 تجسیِ ای.

 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 كٌذ تعريف را اي تجسيِ اختالالت. 

 را اي تجسيِ اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ئِ اراٍ 

 آزهَى تکَيٌی
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 .اًَاع اختالالت تجسيِ اي را ًبم ثجرد 

 دّذ شرح را اي تجسيِ اختالالت هتذاٍل درهبًْبي. 

 دّذ شرح را اي تجسيِ اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت. 

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ.

 در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ.

 ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ.

 

 كالظی
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 تشخیص ٍ درهاى 

* اختالالت 

 ٍابستِ بِ هَاد.

 

 حیطِ شٌبختی:
 .اختالالت ٍاثعتِ ثِ هَاد را تعريف كٌذ 

 ثِ ٍاثعتِ اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح را هَاد

 ثجرد ًبم را هَاد ثِ ٍاثعتِ اختالالت اًَاع. 

 دّذ شرح را هَاد ثِ ٍاثعتِ الالتاخت هتذاٍل درهبًْبي. 

 جت ّبي پرظتبري در اختالالت ٍاثعتِ ثِ هَاد را شرح هراق
 دّذ.

 حیطِ عبطفی:
 .درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پبظخپرظش ٍ 
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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 آشٌایی با *

فَریت ّای 

رٍاًپسشکی با 

تاکیذ بر 

 خَدکشی.

 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 دّذ تَضیح را خَدكشی. 

 دّذ شرح را تْبجوی رفتبرّبي ٍ خشًَت. 
 دّذ. شرح را خَدكشی در پرظتبري هذاخالت 

 حیطِ عبطفی:
 .درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 ش ٍ پبظخپرظ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی



 

 ِتربت حیذری علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
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 تشخیص ٍ درهاى 

اختالالت 

 اًطباقی.

 داًشجَ ثبيذ ثتَاًذ:
 حیطِ شٌبختی:

  تعريف كٌذ.اختالالت اًطجبقی را 

 را اًطجبقی اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح

 ثجرد ًبم را اًطجبفی اختالالت اًَاع. 

 ت اًطجبقی را شرح دّذ.اختالال هتذاٍل درهبًْبي 

 دّذ شرح را اًطجبقی اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت. 

 حیطِ عبطفی:
 درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ. 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ئِ اراٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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اختالالت آشٌایی 

جٌسی ٍ َّیت 

 جٌسی.

 
 

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 كٌذ تعريف را جٌعی اختالالت. 

 را جٌعی اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ اتیَلَشي ثبلیٌی؛ عالئن 
 .دّذ شرح

 ثجرد ًبم را جٌعی اختالالت اًَاع. 

 دّذ رحش را جٌعی اختالالت هتذاٍل درهبًْبي. 

 شرح دّذ. را جٌعی اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت 

 حیطِ عبطفی:
 .درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 .ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی تَجِ ًوبيذ 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

 كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

ارائِ ٍ 
 كالظی

 آزهَى تکَيٌی
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آشٌایی با 

 اختالالت دیگر

 داًشجَ ثبيذ قبدر ثبشذ:
 حیطِ شٌبختی:

 .اختالالت طجِ ثٌذي ًشذُ در رٍاًپسشکی را شرح دّذ 
 دّذ شرح را اختالالت ثبلیٌی ظیر ٍ َلَشياتی ثبلیٌی؛ عالئن. 

 شٌبختی،عبطفی

 ظخٌراًی

 پرظش ٍ پبظخ
 ثحث گرٍّی

كتبة،هقبلِ،عکط،ًوبيش 

فیلن،اظتفبدُ از ًرم افسار 

پبٍرپَيٌت،تختِ ٍايت 

 ثرد،،هبشيک

09 
 دقیقِ

آهبدگی 
جْت 

اهتحبى در 
 جلعِ آيٌذُ

 آزهَى تکَيٌی



 

 ِتربت حیذری علَم پسشکی داًشگاُ پسشکی ٍ تَسعِ آهَزش اتهرکس هطالع          
 

 دّذ شرح را ديگر اختالالت هتذاٍل درهبًْبي. 

 شرح دّذ. ديگررا اختالالت در پرظتبري ّبي هراقجت 

 حیطِ عبطفی:
 .درٌّگبم تذريط ثِ درض تَجِ داشتِ يبشذ 
 .در هَرد هَضَعبت هطرح شذُ اظْبر ًظر ًوبيذ 
 َجِ ًوبيذ.ثب اًگیسُ ٍ اشتیبق ثِ هطبلت درظی ت 

ارائِ ٍ 
 كالظی
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جوع بٌذی کلی 

هطالب ٍ رفع 

 اشکال

 داًشجَ قبدر ثبشذ
 ضیح جبهعی از هطبلت ارائِ شذُ در طَل ترم داشتِ ثبشذ.تَ-1
 ّذف از ارائِ ايي ٍاحذ درظی را درک كٌذ.-2
 اشتیبق الزم جْت اهتحبى پبيبى ترم داشتِ ثبشذ.-1

 129 ----- حل هعئلِ عبطفی -شٌبختی
حل هعبئل 
 دادُ شذُ

 پبيبًی
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