
 پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران روان های نظری دستیاران سال اولکالس  برنامه

 12لغایت  8ساعت کالس:                    99-1400سال تحصیلی 

 محل کالس مدرس عنوان مدرس عنوان تاریخ

  دکتر صدیق سایکوپاتولوژی دکتر صدیق سایکوپاتولوژی 8/8/99

 تعطیل 15/8/99

پزشکی بندی، شرح حال و مصاحبه روان طبقه 22/8/99 بندی دکتر قلعه  پزشکی بندی، شرح حال و مصاحبه روان طبقه  بندی دکتر قلعه    

  دکتر قدیری پزشکی های روان اورژانس دکتر قدیری پزشکی های روان اورژانس 29/8/99

  دکتر شعبانی اجتماعی خودکشیمدیریت فردی و  دکتر شعبانی مدیریت فردی و اجتماعی خودکشی 6/9/99

 آموزش مهارتهای بالینی  13/9/99

 )مدیریت بیمار پرخاشگر(

 آموزش مهارتهای بالینی دکتر شالبافان

 )آموزش روانی(

  دکتر شالبافان

  دکتر هاشمی پزشکی معاینات روان دکتر هاشمی پزشکی معاینات روان 20/9/99

  دکتر علوی اصول مقدماتی درمان دارویی دکتر علوی اصول مقدماتی درمان دارویی 27/9/99

های بالینی اختالالت  مدیریت نمونه 4/10/99

 سایکوتیک

های بالینی اختالالت  مدیریت نمونه دکتر میرفاضلی

 سایکوتیک

  دکتر میرفاضلی

  دکتر شعبانی اخالق در پژوهش دکتر شعبانی نامه انتخاب عنوان پایان 11/10/99

 تعطیل 18/10/99

 دانشکده علوم رفتاری ها( امتحان کتبی اول )همه سال 25/10/99

  دکتر قدیری حال بندی شرح صورت دکتر قدیری حال بندی شرح صورت 2/11/99

 بیمارستان ایران )سال سوم و چهارم(  OSCEآزمون  9/11/99

 

 



 پزشکی ایرانپزشکی دانشگاه علوم  های نظری دستیاران سال دوم روان برنامه کالسه

 12لغایت  8ساعت کالس:                    99-1400سال تحصیلی 

 بیمارستان ایران م()سال اول و دو  OSCEآزمون  16/11/99

 تعطیل 23/11/99

  دکتر نصر های مصاحبه اصول و تکنیک دکتر نصر های مصاحبه اصول و تکنیک 30/11/99

7/12/99 - 

  دکتر جاللی تفکر انتقادی  دکتر جاللی تفکر انتقادی  14/12/99

 تعطیل 21/12/99

 تعطیل 28/12/99

  دکتر شریعت معاینه نوروسایکیاتریک دکتر شریعت معاینه نورولوژی 19/1/1400

  دکترصالحی مقدمات اختالالت جنسی دکترصالحی مقدمات اختالالت جنسی 26/1/1400

  دکتر ثریا اصول درمان با الکتروشوک ثریادکتر  اصول درمان با الکتروشوک 2/2/1400

 تعطیل 9/2/1400

 دانشکده علوم رفتاری ها( امتحان کتبی دوم )همه سال 16/2/1400

 های بالینی  مدیریت نمونه 23/2/1400

 اختالل استرس پس از سانحه
 های بالینی  مدیریت نمونه دکتر هادی

 اختالل وسواسی جبری
  دکتر هادی

نوشتن پروپوزال و استراتژی جستجو و نوشتن  30/2/1400

 منابع
نوشتن پروپوزال و استراتژی جستجو و نوشتن  شریعتدکتر 

 منابع
  شریعتدکتر 

نوشتن پروپوزال و استراتژی جستجو و نوشتن  6/3/1400

 منابع
نوشتن پروپوزال و استراتژی جستجو و نوشتن  دکتر محمدصادقی

 منابع
  دکتر محمدصادقی

 تعطیل 13/3/1400

  دکتر جاللی درمانی مفاهیم مقدماتی روان دکتر جاللی درمانی مفاهیم مقدماتی روان 20/3/1400



 


