
 

  زشموآنپزشکی حیطه رواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  زشموآحیطه ي تقاار :کلی فهد

  براي همه دستیاران فلوشیپ به منظور بهبود عملکرد علمی آنان  ژيیولورادسایکورونو و يسایکیاتررونو شیزموآ سکال و جلسه 40 اريبرگز 1: ختصاصیا فهد

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  1400ل سا

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  99ل سا

  فهرست فعالیت ها  اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

صد دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دمشخص شو

 

  وعشرن ماز  نپایان ماز  یفرد

%60  %40   سفندا 

1400 

 Neuropsychiatry تجلسااري برگزا و ین محتووتد  جبیرکتر فاطمه د  کتر برکتیند  99ین وردفر

notes lecture ، هفتهدر یک جلسه یک ساعته  

1 

    

%60  %40   سفندا 

1400 

 Neuropsychiatry club  اريبرگزا و ین محتووتد  جبیرکتر فاطمه د  کتر برکتیند  99ین وردفر

Journal ، هفته درنیمه و یک جلسه یک ساعت  

2 

    

%60  %40   سفندا 

1400 

   جبیرکتر فاطمه د  کتر برکتیند  99ین وردفر

 Neuropsychiatry اريبرگزا  و  ین  محتووتد

rounds grand ، همادر نیمه و یک جلسه یک ساعت  

3 

    

%60  %40    جبیرکتر فاطمه د  کتر برکتیند  99ین وردفر  1400سفند ا 

یک ژي، یولورادسایکورونوت جلسااري برگزا و ین محتووتد

  همادر جلسه یکساعته 

 

4 
    

  تجلسااري برگزت شاارگزات و مستند :هاآوري داده جمع ه نحو              هشدار برگزي سایکیاترروشی فلوشیپ نوزموت آصد جلسادر :فتحقق هد  شاخص



 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  زشموآحیطه ي تقاار :کلی فهد

       آشنایی بیشتر دستیاران در جهت center health mental community مرکزازي ندراه ابا ران ستیادتمام براي نپزشکی جامعه نگر زش رواموآبرنامه  واجراي ینوتد  2:ختصاصی ف اهد

  با این حیطه

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  1400ل سا

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  99ل سا

  فهرست فعالیت ها  اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

صد دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دمشخص شو

 

  وعشرن ماز  نپایان ماز  یفرد

%58  %42   سفندا 

1400 

99/4/1 اي برران ستیادجتماعی انپزشکی زش رواموآین برنامه وتد  کتر سلیمید  کتر برکتیند 

 ازيندراه انی با ي رواهاري بیماد عواوم و تدي از پیشگیر

  health mental community مرکز

center 

1 

    

%58  %42   سفندا 

1400 

99/4/1 اي برران ستیادجتماعی انپزشکی زش رواموآبرنامه ا جرا  سلیمیکتر د  کتر برکتیند 

دو روز قل انی حدي رواهاري بیماد عواوم و تدي از پیشگیر

  هفتهدر 

2 

    

%58  %42 99/4/1  1400سفند ا  در پزشکی ي روان با سابقه بسترران بیماي پیگیر  کتر سلیمید  کتر برکتیند 

مناطق تحت  درخیر ل اسادر دو شید رخون ستاربیما

  مرکز جامع سالمتدر دو پوشش 

3 

    

%58  %42   سفندا 

1400 

99/4/1 ه شدي بسترو کشی دبه خوه کنندام قدران ابیماي پیگیر  کتر سلیمید  کتر برکتیند 

ري حضورت شید به صورخون ستاربخش مسمومین بیمادر 

  مینن استارجامعه نگر بیماه مانگادر در

 

4 
    

  رانبیماه ندوپرو هی ارش دگز :هاآوري داده جمع ه نحو                                                                                 تجلسااري صد برگزدر :فتحقق هد شاخص



 

 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

 

  زشموآحیطه ء تقاار :کلی فهد
 

  1400تا پایان سال  به منظور بهبود عملکرد علمی دستیاران رانستیاد تمام ايتنی برروانحیطه اي در شتهربین رت مها-نشزش داموآجلسه  8حداقل اري برگز : 3 ختصاصیف اهد

 

پیش بینی پیشرفت 

  1400ل فعالیت سا

 

پیش بینی پیشرفت 

  99ل فعالیت سا

   فعالیتاي جرن اماز

  پایشول مسو
 

  اجرل امسئو

  یت هافهرست فعال
 

صد دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دمشخص شو

 

  یفرد

 

 

  نپایان ماز

 

  وعشرن ماز

%75  %25  99/07/1   

  کتر برکتیند

می اکتر محبوبه بهرد

ضا رکتر محمدد

  شعربافچی

  بهه یزیت شدران وبین بیمااز شی زمورد آمعرفی مو

  case تجلسااري جهت برگزران ستیاد

discussion ران درستیااي دبرزي یا مجاري حضو  

  ریک باه ما 2هر ژي نکولواسایکوو تنی روان حیطه 

 
1 

   

%75  %25  99/07/1   
  کتر برکتیند

 

می اکتر محبوبه بهرد

ضا رکتر محمدد

  شعربافچی

به ه یزیت شدران وبین بیمااز شی زمورد آمعرفی مو

 مرتبط جهتي شته هارهماهنگی با سایر ران و ستیاد

  شیزموي آهاهگارکاو ند راند اگراري برگز

  باژي نکولواسایکوو تنی روان حیطه در  كمشتر

  ریک باه ما 2شی زموي آهاوهسایر گر رانستیاد

 

 

2    

  چک لیست، پرسشنامه :هاآوري داده جمع ه نحو                                   هشدا جري ابرنامههااد تعد  :فتحقق هد شاخص



 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  زشموآحیطه ي تقاار :کلی فهد

ارتقاي علمی دستیاران در حیطه روان  افزایش به منظورمانی روان در روتیشن رانستیاد تمام به *نپزشکرواتوسط  جلسه 15حداقل  جدیدي مانی هازش روان درموآ   :4ختصاصیف اهد

  درصد 40به  10درمانی مربوطه از 

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  1400ل سا

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  لسا

99 

   اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

  فهرست فعالیت ها
 

  (دصد مشخص شودریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

 
  یفدر

  وعشرن ماز  نپایان ماز

%75  %25    1400سفند ا 

99/7/1  

نپزشکی مانند وه رواگردر جدید ي مانی هاروان در عملی زشموآ  لعالیاکتر عبدد  کتر برکتیند

 ، رفتار درمانی دیالکتیکال(ACT)تعهدش و مبتنی بر پذیرن مادر

(DBT) روتیشن بخش در  رانستیااي دبر مانی تحلیلیروان دریا

  حداقل یک بیمار در هفته

 

1 
  

%75  %25    1400سفند ا 

99/7/1  

  مبتنی برن مادرمانند ص خاي مانی هاروان در ينظر زشموآ  لعالیاکتر عبدد  کتر برکتیند

روان یا (DBT) یا رفتار درمانی دیالکتیکال )ACT(تعهدش و پذیر

  ماهانه مانی تحلیلیدر

 

2 
  

  الگ بوك دستیارنس و کالاري برگزارش گز :هاآوري داده جمع ه نحو

  

  

  با توجه به کوریکولوم آموزشی دستیاران و فقدان آموزش کافی در این *

  این آموزش براي دستیاران نو آوري الزم را دارد. روانپزشک طراستا توس 

  

  :فشاخص تحقق هد  و بیماران درمان شده در بخش ينظر هاي سکال درصد



  

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  زشموآحیطه ي تقاار :کلیف هد

روز سه  قلاحدTMS  و tdcs يها هستگاد از دهستفاا در مغز تحریک نوین يها روش ردمو در نپزشکیروا رانستیاد تمام نشدا يتقاار : 5 ختصاصیا فهد 

  درصد 70 حداقل ه به منظور بهبود عملکرد دستیاران در این حیطه به میزانهفتدر 

 

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  1400ل سا

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  99ل سا

  فهرست فعالیت ها  اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

صد دریا د کمی با عدر بطوقیق ر دحجم فعالیت بطو)

  (دمشخص شو

 

  وعشرن ماز  نپایان ماز  یفرد

%60  %40   سفندا 

1400 

99/4/1 ران در ستیاز دنیاس سااشی جدید بر زمواي آنوشتن محتو  کتر ناجید  کتر برکتیند 

  منتوینسترابرنامه چرخشی 

1 

    

%60  %40    1400سفند ا 

99/4/1  

   کتر ناجید  کتر برکتیند
  ماهانه rtms ري روشتئول صوزش اموآ

2 

    

%60  %40    1400سفند ا 

99/4/1  

   کتر ناجید  کتر برکتیند

نپزشکی ر رواستیادبه  rtms هستگادعملی با ر کازش موآ

  هفتهروز در قل سه احد

3 

    

%60  %40    1400سفند ا 

99/4/1  

   کتر ناجید  کتر برکتیند
  ماهانه tdcs ي روشنظرل صوزش اموآ

 

4 

    



 

%60  %40    1400سفند ا 

99/4/1  

   کتر ناجید  کتر برکتیند

نپزشکی ر رواستیادبه  tdcs هستگادعملی با ر کازش موآ

  هفتهروز در قل سه احد

 

5 

    

%60  %40    1400سفند ا 

99/17/  

   کتر ناجید  کتر برکتیند

  یندافرح صالران، ابیماو  انگیرافراز نظرسنجی ، پایش برنامه

 

6 

    

  شیزمواي آمتن محتو، عملیي و نظرزش موآبرنامه هفتگی اد تعد :فتحقق هد  شاخص

  رستیاارش دیافت گزه، درهر ماران در ستیاي دثبت فعالیت هاران، بیماي هاه ندوپر:هاداده   آوريجمع ه نحو



 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  هشوحیطه پژ

  هشوحیطه پژي تقاار :کلی فهد
 

  رستیان و دینتراتوسط زال پووپران و عنوع از فات دجلساي تقاار : 1ختصاصیا فهد
 

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  لسا

1400 

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  لسا

99 

   اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

  فهرست فعالیت ها
 

صد مشخص دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دشو

 

 

  یفرد

  وعشرن ماز  نپایان ماز

%50  %50   سفندا 

1400 

   جبیرکتر د  کتر برکتیند  99ین وردفر

و نشجو ر دابا حضوزال پووپران و عنوع از فات دجلسااري برگز

  وهگردر تصویبی ي نامه هان کلیه پایااي هنما برد راستاا

 

1 
    

%08  20%   سفندا 

1400 

دي 99    جبیرکتر د  کتر برکتیند 

ري و ستیاي دلهازاپووکلیه پراي برر کادش یند گرافررت تهیه چا

  وهینترنی گرا

 

2 
    

%08  %02   سفندا 

1400 

دي 99    جبیرکتر د  کتر برکتیند 

یند افرن تا پایاوه به گرري ستیازال دپوویه پرن ارامات زکاهش مد

  همادو به وه گر خلدا

 

3 
    

  رهشیاوپژارش گز :هاآوري داده جمع ه نحو                                                                 تجلسااري برگزه نحوزال و پووئه پرن ارمات زمد :فتحقق هد شاخص



 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  هشوپژحیطه 

  هشوحیطه پژي تقاار :کلی فهد
 

  توسط حداقل بیست درصد اعضاي هیئت علمی جهت ارتقاي سطح علمی و پژوهشی گروه تر تخصصی يها حیطه درنوین  با موضاعات هشیوپژ حداقل یک طرح منجاا 2:ختصاصیا فهد
 

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  لسا

1400 

ان پیش بینی میز

پیشرفت فعالیت 

  لسا

99 

   اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

  فهرست فعالیت ها
 

صد مشخص دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دشو

 

 

  یفرد

  وعشرن ماز  نپایان ماز

٪75  ٪25 99/4/1  1400سفند ا  کتر د  کتر برکتیند 

  يحمدراکا

ل مالل ختالران ابطه با بیمادر راهشی وپژي هاح طرم نجاا

  تا پایان دو سالح قل یک طراجنسیتی حد

 

1 
    

٪75  ٪25 99/7/1  1400سفند ا  قل انپزشکی جامعه نگر حدروامینه در زهشی وپژي هاح طرم نجاا  کتر سلیمید  کتر برکتیند 

  تا پایان دو سالح یک طر

 

2 
    

٪75  ٪25 99/7/1  1400سفند ا  کتر د  کتر برکتیند 

  لعالیاعبد

 حقل یک طرامانی حدروان درمینه در زهشی وپژي هاح طرم نجاا

   تا پایان دو سال

 

3 
    

٪75  ٪25  1400/12/28  99/7/1 طن وکتر د  کتر برکتیند 

  اهخو

نپزشکی ت رواختالالالویت اوبا ك هشی مشتروپژي هاح طرم نجاا

ب اخوت ختالالت امرکز تحقیقااب در خوت ختالالامرتبط با 

  تا پایان دو سال حداقل یک طرح

 

4 

  و خواب مانیرند، روانپزشکی جامعه نگر؛ رواجنسیتیل مالي ها  حیطهب در هشی مصووپژي هاح طراد تعد  :فشاخص تحقق هد
 

  رهشیاوپژارش گز :هاآوري داده جمع ه نحو

  

  



  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

  مدیریتزه حو

  مدیریتزه حوء تقاار :کلیف هد

  در جهت بهبود روند ویزیت بیماران اختالل انزجار جنسی ربادو با پزشکی قانونی سالی ك مشترت جلساوم و لزرت صول در منزدر یزیت ي وبرنامه هادن ضافه کرا1:ختصاصیف اهد

ان پیش بینی میز

  پیشرفت

ل فعالیت سا

1400  

ان پیش بینی میز

  پیشرفت

  99ل فعالیت سا

   اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

  فهرست فعالیت ها

صد دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دمشخص شو

 

 

  یفرد

  وعشرن ماز  نپایان ماز

٪70  ٪30   سفندا 

1400 

99/4/1    يحمدراکتر کاد  کتر برکتیند 

یک س و شناروان یک ن ضافه شدامانی شامل درتکمیل تیم 

  جتماعیر اکادمد

 

1 

    

٪70  ٪30   سفندا 

1400 

99/4/1    يحمدراکتر کاد  کتر برکتیند 

جنسی ر نزجال اختالابا ران بیمال منزدر یزیت وین برنامه وتد

  وملزرت صودر 

 

2 

    

٪70  ٪30   سفندا 

1400 

99/4/1    يحمدراکتر کاد  کتر برکتیند 

ه ما 6پزشگی قانونی هر ن مازبا ساك مشترت تشکیل جلسا

  ریکبا

 

3 

    

٪70  ٪30   سفندا 

1400 

99/4/1 ري، روان کادمد)ران ین بیمان اماه درقیق بر نحورت دنظا  يحمدراکتر کاد  کتر برکتیند 

  (رانبیماه ندوپرو مربوطه ي هام فرس ساابر و دارو، مانی در

 

4 

    



 

٪70  %30   سفندا 

1400 

99/4/1   

  کتر برکتیند

 

  يحمدراکتر کاد

   یندافرح صالران، ابیماان و گیرافراز نظرسنجی ، پایش برنامه

5 

    

  لمنزدر یزیت ران و وهمه جانبه بیمان ماك و درمشترت جلسا  تشکیلاد تعد :فشاخص تحقق هد

  تکمیلیي هام فرو جلسه رت صو :هاآوري داده جمع  هنحو



 

 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

 

  حیطه مدیریتي تقاار :کلی فهد
 

  در حیطه سالمندان آنان ارتقاي علمیدستیاران سال سه جهت براي شناختی ي یابی هاه ارزمانگادر 15حداقل  اريبرگز  2:ختصاصیف اهد
 

ان پیش بینی میز

  پیشرفت

ل فعالیت سا

1400  

ان پیش بینی میز

  پیشرفت

  99ل فعالیت سا

   اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

  فهرست فعالیت ها
 

صد مشخص دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دشو

 

 

  یفرد

  وعشرن ماز  نپایان ماز

%57  %25   سفندا 

1400 

99/7/1    دنی فراعمرکتر د  کتر برکتیند 

ران ستیااي دیابی شناختی برارز فوق تخصصی همانگادرتشکیل 

  هماروز در  حداقل یکسال سه در روتیشن سالمندان 

 

1 
    

  وهگرارش گز :هاآوري داده جمع ه نحو                                                     شناختیي یابی هاه ارزمانگااري دربرگزاد تعد :فتحقق هد شاخص



 

  نپزشکیرواشی زمووه آگردر برنامه عملیاتی 

 

  حیطه مدیریتي تقاار :کلیف هد
 

  براي دستیاران در جهت افزایش آگاهی دستیاران با اختالالت خواب هفتهروز در یک اب خوت ختالالابا تیم فلوشیپ تخصصی ري همکااب و خوت ختالالافیلد ازي ندراه ا 3:ختصاصیف اهد
 

پیش بینی 

پیشرفت ان میز

  لفعالیت سا

1400 

پیش بینی 

پیشرفت ان میز

  لفعالیت سا

99 

   اجرل امسئو  پایشول مسو  فعالیتاي جرن اماز

  فهرست فعالیت ها

صد دریا د کمی با عدر قیق بطور دحجم فعالیت بطو)

  (دمشخص شو

 

 

  یفرد

  وعشرن ماز  نپایان ماز

%57  %25   سفندا 

1400 

99/7/1   روزیک )اب خوت ختالالانپزشکی رواکلینیک ازي ندراه ا  اهطن خووکتر د  کتر برکتیند 
 

  (هفتهدر
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%57  %25   سفندا 

1400 

99/7/1  CBT-I ريفتار -مانی شناختیروان در عملی زشموآ  اهطن خووکتر د  کتر برکتیند 

  همانگادر در (هفتهروز در یک )بی ابی خو لختالا

  هفتهروز در یک اب خو تختالالا
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%57  %25 99/7/1  1400سفند ا    روزیک )اب خوت ختالالانپزشکی رواکلینیک ازي ندراه ا  اهطن خووکتر د  کتر برکتیند 
 

  (هفتهدر
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  وهگرارش گز :هاآوري داده جمع ه نحو                                                             ابخوت ختالاله امانگااري دربرگزاد تعد :فتحقق هد شاخص

 

 

 

 


