
 بسمه تعالی 
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 معاونت علوم پزشکی 

 

 روان شناسی بالینی و سالمت تعالی  تحول و  کمیتهدبیرخانه 
 

 

 برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 بالینی شناسی رشته: روان

 

 ) مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی ( 

 

 

 گاه آزاد اسالمی مصوب شورای برنامه ریزی دانش

 مورخ نهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه 

 و

 روانشناسی بالینی و سالمت   تعالیجلسه شورای تحول و  چهل و پنجمین

 مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود ونه
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 بسمه تعالی
 

  

بالینی و سالمت در    تعالی تحول و  کمیته   پنجمین  روانشناسی  برنامه   1399/ 5/ 16جلسه مورخ  چهل و  بررسی  از   بعد 

کالن دانشگاه آزاد اسالمی،  های در نظر گرفتن برنامه  با و  بالینیرشته روانشناسی  کارشناسی ارشد ناپیوسته نهایی دوره 

با تحوالت و   التحصیالن رشته متناسب  بالینی دانشجویان و فارغ  ارتقاء سطح مهارتهای  سند اسالمی شدن دانشگاه، 

  ، استانداردها و فصل )مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس  پنجبرنامه آموزشی این دوره را در  جامعه،  نیازهای به روز  

 دارد: و مقرر می  ه بی برنامه( بشرح پیوست تصویب کردشیاارز

آزاد    از تاریخ تصویب برای کلیه واحدهای دانشگاه  نشناسی بالینیرشته رواکارشناسی ارشد ناپیوسته  برنامه آموزشی    -1

 االجرا است. الزم دارای گرایش و مقطع،    سالمیا

تاریخ    -2 برنامهکلیه دوره   ، ابالغ از  آموزشی و  آزاد اسالمی در زمینه  های  دانشگاه  امر  در واحدهای تحت  های مشابه 

ناپیوسته   ارشد  رواکارشناسی  می  بالینی شناسی  نرشته  مقررات  مطابق  اسالمی  آزاد  دانشگاه  واحدهای  و  توانند  منسوخ 

 رنامه جدید را اجرا یا مطابق مقررات نسبت به دایر کردن این دوره اقدام نمایند. ب

دروس  -3 سرفصل  درسی،  برنامه  کلی،  و  مشخصات  برنامه  استانداردهای  برنامه  شیارز،  ارشد  دوره  ابی  کارشناسی 

 شود. فصل جهت اجرا ابالغ می پنجدر    بالینی به انضمام مقررات ضمیمهاسی شنرشته روانناپیوسته  
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 اول  فصل
 

 

 

 مشخصات کلی برنامه آموزشی 

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 شناسی بالینیرشته روان
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 تعریف رشته و مقطع مربوطه: 

 شناسی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته روان مقطع و نام رشته به زبان فارسی: 

 Clinical Psychology (M.Sc.): مقطع و نام رشته به زبان انگلیسی

 

های شناختی، هیجانی و  بینی و درمان نابهنجاری، ناتوانی و آشفتگی بالینی به درک، پیش  روانشناسی  تعریف رشته:

از جمعیت رفتاری کمک می  دارد.  کند و در گستره وسیعی  بالینی  روان  رشته های در جستجوی درمان کاربرد  شناسی 

روانشاخه از علم  علوم  ای  در چارچوب  است که  روان   بالینی شناسی  و  پژوهش، تشخیص  آموزش،  از  به  )غیر  درمانی 

 پردازد.  شناختی میروانو مشکالت  هادارودرمانی( اختالل
 

های بالینی  باشد و دانشجویان در کنار اساتید در موقعیتاین دوره براساس راهبرد بالینی استوار می  رشته: کلی  هدف  

های آموزشی پویا با مشارکت فعال دانشجویان،  با برگزاری کالس  به آموزش و پژوهش خواهند پرداخت. اهداف فوق

چنین برگزاری  های گروهی منظم و همجویی علمی پژوهشی، بحثنشبرگزاری هفتگی ژورنال کالب و سمینارهای دا

قادر    آموختگان این رشتهدانشیابد.  شناسی بالینی تحقق میهای منظم کارورزی در مراکز درمانی و خدمات رواندوره

مشکالت و  درمانی  عالوه بر تشخیص و روانو روانپزشکی  بالینی    شناسی خواهند بود با همکاری و نظارت استادان روان

دانشجویان در پایان این دوره باید بتوانند با    های فوق بپردازند. به آموزش و پژوهش در زمینه   ،شناختی های رواناختالل

 به ایفای نقش بپردازند. در زمینه های زیر کسب آموزش اصولی 

دانش  خدماتی:  - این رشته میدر نقش خدماتی،  ارشد  کارشناسی  با  آموختگان  ابتدا  درمانگر  عنوان  به  توانند 

های خاص و مردم جامعه به طور عام بپردازند و  های روانی در گروهریزی اصولی به پیشگیری از اختالل برنامه

گذاری  پزشکی با تشخیصشناسی بالینی و روان نظارت استادان رواندر نهایت در مراکز درمانی با همکاری و  

درمانی )غیر از دارودرمانی( در راستای بهداشت  ها به شیوه روان های روانی در افراد مبتال و درمان آناختالل

 روان جامعه گام بردارند. 

-به عنوان مدرس در کارگاه  توانندآموختگان کارشناسی ارشد این رشته میدر نقش آموزشی، دانش  آموزشی: -

های  شناسی بالینی را به صورت کاربردی آموزش دهند و با ارایه سمینارها و کنفرانسمفاهیم روان ،های علمی

 در راستای بهداشت روان جامعه گام بردارند.   ،های خاص و مردم جامعه به طور عامعلمی برای گروه 

دانشپژوهشی - پژوهشی،  نقش  در  کارشنا:  می آموختگان  رشته  این  ارشد  گروهسی  در  پژوهشی  توانند  های 

سازمان و  تهیه مراکز  با  و  داشته  فعالیت  آن  پایان  تا  ابتدا  از  پژوهش  روند  در چگونگی  پژوهشگر  بعنوان    ها 

های علمی براساس مفاهیم نوین و به روز جهانی، گامی  های علمی پژوهشی جدید و سخنرانیاصولی مقاله

 شت روان جامعه بردارند. دیگر در راستای بهدا

-شناسی بالینی به شرح ذیل خالصه می آموختگان کارشناسی ارشد رشته روانبا توجه به آنچه گفته شد، وظایف دانش

 شود: 
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 شناختی های روانریزی جهت پیشگیری از اختاللبرنامه -

 های روان تشخیص اختالل  -

 شناختی های رواندرمانی مشکالت و اختالل روان -

 وهشی در زمینه سالمت روان ژمراکز پهمکاری با  -

 های آموزشی در جهت ارتقاء سالمت روان جامعه برگزاری کارگاه -

 است.آموخته ای و اجتماعی دانشرشد شخصیتی و کسب شایستگی حرفه،  هاآموزشهدف    ،در مجموع

 

باورها:ارزش و  روان  ها  علم  تردید  رشتهبدون  ویژه  به  تمروان  شناسی  در  بالینی  زمینهشناسی  و  ام  رشد  به  رو  ها 

آموزشی منوط به بررسی   های روزافزون زندگی انسان بدیهی است مطلوب بودن برنامه. با توجه به چالش استگسترش  

های جامع  های بدست آمده مبتنی بر نظریه گیری از پیشرفتشناسی بالینی و بهرهتحوالت روان  سیر  جامع و همه جانبه

پایه  ها  محوری است که هدف آن دستیابی به زندگی سالم و بهبود کیفیت بهداشت روان انسان   دانش   و کاربردی بر 

-درمانی اختالل ای، آشنایی و کاربست با فرایند تشخیص و روان تاکید بر مبانی تفکر علمی و خالق، اخالق حرفه  .است

روان میهای  محسوب  برنامه  این  ارزشی  و  اصلی  نکات  از  تکیه  شناختی  با  که  بود  شود  خواهد  قادر  دانشجو  آنها  بر 

 های فرهنگی و بومی بکار گیرد. های خود را با توجه به ویژگی آموخته
 

  ء جانبه به منظور ارتقاتالش همه  ، شناسی بالینیروان  درمانی در رشتهتقویت مبانی آموزشی، پژوهشی و روان  رسالت:

رشته پژوهش بسط  و  تقویت  بومی،  و  بالینی  در  شناسی  روان  های  اسالمی،  بالینی  آزاد  دانشگاه  به  واحدهای  کمک 

کیفیت    ء شناختی و ارتقاشناختی گوناگون جامعه، کاهش مشکالت روانزایی با هدف مرتفع شدن نیازهای رواناشتغال

 شناسی بالینی است.روان آموزشی رشته  رسالت برنامه  ،زندگی افراد
 

-های پیشگیری، تشخیص و روان موزشی تربیت نیروهای کارآمد در حوزه آ انداز این برنامهترین چشممهم  انداز: چشم

 . استشناختی روانو مشکالت   ها ل درمانی اختال
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 : بالینیروانشناسی  کارشناسی ارشد ناپیوسته شرایط و نحوه پذیرش دانشجو در دوره 

 

باشد.   می  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مقررات  و  ضوابط  مطابق  ورودی  آزمون  در  مدرک  دقبولی  ارندگان 

رشته  کلیه  گرایش کارشناسی  )کلیه  روانشناسی  راهنماییهای  و  مشاوره  و ها(،  پرستاران  عمومی،    ،  پزشکان 

می  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  یا  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تأیید  این  مورد  در  توانند 

 آزمون شرکت نمایند. 

 

لی مورد پذیرش و مواد امتحانی و ضرایب آزمون ورودی هر سال  * مبنای آخرین تغییرات در مدارک تحصی

اسالمی  آزاد  دانشگاه  بالینی  روانشناسی  ناپیوسته  ارشد  کارشناسی  دوره  آزمون  دفترچه  براساس  تحصیلی، 

 خواهد بود.
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 فصل دوم
 

 

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مشخصات برنامه آموزشی

 شناسی بالینیرشته روان
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 شخصات دوره:م

 Clinical Psychology (M.Sc.)شناسی بالینی  نام دوره: کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان 

و ساختار آن:   به مدت  طول دوره  ب  3طول دوره  و  کارشناسی  راساس آیینسال  نامه آموزشی دوره 

 باشد. می ریزی علوم پزشکی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه 
 

 داد واحدهای درسینام دروس و تع
 تعداد واحد  نوع واحد

 28 اختصاصی اجباری 

 1 اختصاصی اختیاری 

 4 نامه پایان

 33 جمع کل
 

: در صورتی که مقررات تصریح شده و یا سیاست های کالن دانشگاه آزاد اسالمی، الزام ورود سایر رشته ها را  1توضیح 

دروس ذیل را از مجموع دروس کارشناسی رشته روانشناسی اخذ    به این رشته ایجاب کند، دانشجویان به طور قطع باید

 بگذرانند تا اجازه اخذ واحدهای دوره کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی را کسب نمایند.  14و با حداقل نمره 

 : در رابطه با دروس اعالم شده هیچگونه معادل سازی انجام و میسر نخواهد بود. 2توضیح 

ته های روانشناسی موظف اند، در صورت پایین بودن نمرات در برخی از درس ها، مطابق با  : دانشجویان رش3توضیح  

دانشگاه،   تکمیلی  تأیید شورای تحصیالت  و  آموزشی  گروه  با تشخیص  دوره  تعداد واحدهای  بر  مرتبط، عالوه  قوانین 

 تمامی یا تعدادی از دروس جبرانی مرتبط را بگذرانند. 

 

 ته روان شناسی بالینی جدول دروس جبرانی برای رش

 ساعت  واحد نام درس  
 ساعت  34 واحد نظری 2 1رشد  1

 ساعت  34 واحد نظری 2 2رشد  2

 ساعت  34 واحد نظری 2 1آسیب شناسی روانی  3

 ساعت  34 واحد نظری 2 2آسیب شناسی روانی  4

 ساعت  34 واحد نظری 2 نظریه های شخصیت  5

 ساعت  34 واحد نظری 2 روانشناسی فیزیولوژیک  6

 ساعت  34 واحد نظری 2 انگیزش و هیجان  7

 ساعت  34 واحد نظری 2 روانشناسی سالمت  8

 ساعت  34 واحد نظری 2 اصول روانشناسی بالینی  9

 ساعت  34 واحد نظری 2 فنون مشاوره و روان درمانی  10

 ساعت  34 واحد نظری 2 1آزمونهای روانی 11

 - واحد نظری 22 جمع  
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 تصاصی الف( دروس اخ

 ساعت واحد نام درس  

 نام درس 

داد
تع

ی 
ظر

ن
ی  

مل
ع

ی  
رز

رو
کا

 

ی
ظر

ن
ی  

مل
ع

ی  
رز

رو
کا

 

 - - 34 - - 2 2 روشها و طرح های پژوهشی آزمایشی و کیفی  1

 - - 34 - - 2 2 آمار پیشرفته در روانشناسی بالینی  2

 - - 34 - - 2 2       )عصب روانشناسی(نوروسایکولوژی بالینی 3

 - - 17 - - 1 1 ب شناسی روانی کلیات آسی 4

 30 - - 25/0 - - 25/0 آسیب شناسی روانی ) اینترنی(کارورزی 5

 - - 34 - - 2 2 نظریه های معاصر شخصیت و روان درمانی 6

 - - 17 - - 1 1 مصاحبه تشخیصی  7

 30 - - 25/0 - - 25/0 مصاحبه تشخیصی ) اینترنی(کارورزی 8

 - - 34 -  2 2 1ارزیابی بالینی  9

 30 - - 25/0 - - 25/0 1ارزیابی بالینی  )اینترنی(کارورزی 10

 - - 17 - - 1 1 درمانهای فیزیکی و دارویی در اختالالت روانی  11

 - - 17 - - 1 1 اخالق حرفه ای در روانشناسی بالینی 12

 - - 34 - - 2 2   2ارزیابی بالینی  13

 30 -  25/0 - - 25/0 2ارزیابی بالینی  )اینترنی(کارورزی 14

 - - 17 - - 1 1 گروه درمانی 15

 30 - - 25/0 - - 25/0 گروه درمانی  )اینترنی(کارورزی 16

 - - 34 - - 2 2 خانواده درمانی 17

 30 - - 25/0 - - 25/0 خانواده درمانی )اینترنی(کارورزی 18

 - - 34 - - 2 2 درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی  19

 30 -  25/0 - - 25/0 درمانهای رفتاری/ شناختی/ هیجانی)اینترنی(ارورزیک 20

 - - 17 - - 1 1 معنوی /دینیمداخالت  21

 30 - - 25/0 - - 25/0  معنوی /دینیمداخالت  )اینترنی(کارورزی 22

 - - 17 - - 1 1 روان درمانی پویشی 23

 30 - - 25/0 - - 25/0  1ژورنال کالب  24

 30 - - 25/0 - - 25/0 2کالب  ژورنال 25

 30 - - 25/0 - - 25/0 1 گزارش موارد بالینی )اینترنی(   26

 30 - - 25/0 - - 25/0 2 گزارش موارد بالینی )اینترنی(   27

 240 - - 2 - - 2 *بالینی ) اینترنی(کارورزی 28

 600 - 391 5 - 23 28 جمع کل بدون احتساب پایان نامه   -

 - - - - - - 4 هپایان نام 29

 در نظر گرفته شده است. ساعت 120* هر واحد کارورزی بالینی 
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بالینی،     240)است که دو واحد آن    ساعت(  600)  واحد   5مجموع واحد کارورزی در دوره کارشناسی ارشد روانشناسی 

 می شود.   هئارا ،به صورت یکپارچه و باقی موارد براساس دروس تنظیم شدهساعت( 

در دوره های برگزار شده در کلینیکهای    observerدانشجویان واحدهای کارورزی می توانند به عنوان    :(1توضیح )

 دارای مجوز از معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی یا مراکز مورد تأیید این معاونت نیز شرکت نمایند. 
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 دروس اختیاری  ب( 

تأیید شورای    از دروس ذیل را متناسب  واحد  1  ،دانشجو موظف است با موافقت استاد راهنما و  با موضوع پایان نامه، 

 . تحصیالت تکمیلی دانشگاه بگذراند

 

 ساعت  واحد عنوان درس 

 ساعت  17 واحد نظری  1 درمانهای فراشناختی 

 ساعت  17 واحد نظری  1 روانشناختی در سوء مصرف مواد  تمداخال

 ساعت  17 ظری واحد ن 1 روانشناختی در اختالل های جنسی  تمداخال

 ساعت  17 واحد نظری  1 انسان شناسی اسالمی مبانی 

 ساعت  17 واحد نظری  1 مداخالت روانشناختی در بحران 

 ساعت  17 واحد  1 اختیاری که دانشجو باید بگذراند دروس  جمع

 

نداشته باشند،  *توضیح: درصورتیکه واحدهای دانشگاهی امکان برگزاری واحدهای اختیاری به شیوه توضیح داده شده را 

 خواهد بود.   مداخالت روانشناختی در بحراناولویت ارایه درس  با واحد 

 
 جمع واحدهای مصوب  

 23 نظری

 5 کارورزی 

 1 اختیاری 

 4 پایان نامه

 33 جمع
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 فصل سوم

 
 
 

دوره کارشناسی ارشد   مشخصات دروس برنامه آموزشی

 رشته روانشناسی بالینی ناپیوسته
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 روشها و طرح های پژوهشی آزمایشی و کیفی نام درس: 
and Qualitative Research  Methods and Designs of Experimental 

                                            

 01کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد  2تعداد واحد:  
 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 
 اختیاری  :    تخصصی نوع درس 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   شیابی : مستمرروش ارز

 

 هدف کلی: 

باید    درس  این  انتهای  در  تهیه دانشجو  حیطه   توانایی  از  یکی  در  پژوهشی  تحلیل  طرح  و  نقد  و  بالینی  روانشناسی  های 
 را داشته باشد.  های موجودپژوهش

 

 : رئوس مطالب 

آموزش یک طرح پژوهشی کامل را تعریف    کمی و کیفی آشنا شده و به عنوان نتیجه  ی مطالعهها در این درس دانشجو با روش 
 خواهد نمود.

 کیفی  پژوهش های -

 کمی  پژوهش های -

 های پس رویدادی آینده نگر و همتاسازی طرح -

 های پس رویدادی گذشته نگر مقطعی طرح -

 و ارزیابی مجزا   case - controlمطالعات  -

 گذشته نگر و آینده نگر  case - controlمطالعات  -

 ای و انواع آن  های مداخلهطرح -

 های نمونه گیری تعیین حجم نمونه و روش  -

 

 منابع : 

 هش کیفی. راهنمای عملی پژوهومن،  حیدرعلی.  -
 هومن، حیدرعلی. راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی.  -
 .2و  1جلد ، سی و علوم تربیتیهای تحقیق در روانشناروش . اسماعیل، )سعدی پور( بیابانگرد -
یانگ  ،کارل شپریس  - میرسعید جعفری.،  ج.اسکات  آشنا،  امیرحسین  )کمی،   مترجم:  درمانی  روان  و  مشاوره  در  تحقیق  روش 

 . (هکیفی و آمیخت

پرتو،   .یلس، دیوید سیگ  - بزازیان، غالمرضا صرامی فروشانی، مسلم  بهرامی احسان، سعیده  بازرگان، هادی  مترجمان: روحیه 
 . روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی مهران فرهادی.

و  های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی    روش   ترجمه احمدرضا نصر و همکاران.  گال مردیت  ،  و همکاران  مردیتگال    -
 . (2و   1روانشناسی )جلد

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84+%D8%B4%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AC.%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA+%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF&select-author=author-exact
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 وش تدوین رساله و پایان نامه در روان شناسی و مشاوره، . ر و همکاران ، شهرام وزیری -

 های تحقیق کیفی. روش  ، مهوش.صلصالی -

دهقان  ؛اشتراوس   ، آنسلم   ،کوربین  ، جولیتکوربین  - ناهید  رویه های    .نیری و همکارانترجمه  و  ها  اصول تحقیق کیفی)شیوه 
 . سعه گراندد تئوری(تو

   .های تحقیق در علوم رفتاریروش ؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. زهره سرمد، -
 نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبی. زاده، فرزاد؛ عبدالملکی، جمال. پروپوزال حکیم -
 بلیکی، نورمن. ترجمه حسن چاوشیان. طراحی پژوهشهای اجتماعی. -
 
 

- Barker, Chris; Elliott, Robert; Pistrang, Nancy . (2017). Research methods in clinical 

psychology: an introduction for students and practitioners. Wiley-Blackwell, 

- David F. Marks and Lucy Yardely (the latest edition). Research Methods for Clinical and 

Health Psychology  . Sage Publications 

- Hersen & Black (the latest edition). Research Method in Clinical Psychology. New York: 

pergamon Press. 

- Creswell, J. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 

4th edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 

- Brough, P. (2018). Advanced Research Methods for Applied Psychology: Design, 

Analysis and Reporting. Routledge. 
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 پیشرفته در روانشناسی بالینی یآمارهای  روش نام درس: 
Advanced Statistics in Clinical Psychology 

 

 02کد درس: 
 -پیش نیاز:  
 واحد  2تعداد واحد:  

 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 
 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 های آماری پیشرفته در روانشناسی بالینی فراگیری استفاده از روش  
 

 :  رئوس مطالب 

 های آماری رگرسیون دو متغیره و چند متغیره، تحلیل عاملی، تحلیل واریانس یک طرفه، دو طرفه و سه طرفه استفاده از روش 
کیفی  روش  اطالعات  در  کارکردها  و  الگوها  سازی  مشخص  کوواریانس،  تحلیل  کیفی،  مطالعات  در  اطالعات  کدگذاری  های 

 (، اندازه اثرRepeated measure) اندازه گیری های مکررطرحهای 

 استفاده از نرم افزار خواهد بود مبتنی برمختلف  یآمار یآموزش روشها -
 

 : منابع

 

 (. )آخرین چاپ آمار پیشرفته در روانشناسی، علی. دالور -
  ری با کاربرد نرم افزار لیزرل.مدل یابی معادالت ساختا هومن، حیدرعلی.  -
 ری در پژوهش رفتاری. استنباط آما هومن، حیدرعلی. -
 دمتغیری در پژوهش رفتاری. تحلیل داده های چنهومن، حیدرعلی.  -
  ن و فهمیدن انواع آمار چندمتغیری.خواند ،الرنس جی. گریم، پائول آر، یارنولد، ترجمه فرزاد و نجفی زند -

   .در علوم رفتاری و اجتماعیهای کمی تحلیل پیشرفته داده  ،فراهانی و همکارانترجمه حجت اهلل ، ندانک ،کرامر -
 

  

- Howel, David C. (the latest edition). Statistical Method for Psychology. New York: 

Routledge. 

- Dowdy S, Wearden 5. Statistics for Research. New York: Wiley, last edition 

- Hirotsu, C. Advanced Analysis of Variance. John Wiley & Sons. 

- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design 

and Implementation. NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

- Brown, J. D. Advanced Statistics For The Behavioral Sciences: A Computational 

Approach With R. Springer. 
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 )عصب روانشناسی (       بالینی  رس: نوروسایکولوژینام د
                                    Neuropsychology))  Clinical Neuropsychology                        

 

 03کد درس 
 -پیش نیاز: 

 واحد  2تعداد واحد:  
 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   وش ارزشیابی : مستمرر

 

 هدف کلی :  

 های آن. فراگیری مبانی عصب شناختی رفتار، ارتباط مغز و رفتار، آشنایی با ساختار و کارکردهای عالی قشر مغز و اختالل
 

 :  رئوس مطالب 

رویکرده مغز،  ساختمان  رفتار،  شناختی  شناختی  مبانی عصب  عالی  کارکردهای  و  مغز  کارکردی  اصول  مغز،  عملکرد  تبیین  ای 
نشانه و  هیجان و عالیم  تفکر،  ادراک،  زبان، حافظه، حرکت،  و  گفتار  قبیل  از  از  مرتبط  ناشی  رفتاری  و  های شناختی، عاطفی 

 اصول ارزیابی نوروپسیکولوژیک  ،آسیب مغزی
ارتباط مغز و    - با تاکید بر لوبرفتار، ساختمان سیستم عصبی و کارکرد بخش  رویکردهای تبیین عملکرد مغز،  ها و های مغز 

نوروپسیکولوژیک نیمکره نقایص  و  مغزی  آسیب  پسیکولوژیک،  نورو  و  شناختی  عملکردهای  مغز،  کارکردی  اصول  مغز،  های 
های سرندی  هالستدریتان، تست  -مرتبط، رویکردهای ارزیابی نوروپسیکولوژیک و آشنایی کلی با کاربرد آزمونهای لوریانبرسکا  

 نوروپسیکولوژیک.
 

 : منابع 

  .مقدمات نوروپسیکولوژی ،داود معظمی، -
 . روان شناسی فیزیولوژیک، ترجمه مهرداد فیروزبختجان. پینل،  -
 .فیزیولوژیک روانشناسی ترجمه یحیی سیدمحمدی، ،جیمز ،کاالت -
  .روانشناسی فیزیولوژیکخداپناهی، محمدکریم،  -
 

 -Lezak, M.D., Howicson, D.B., Loring, D.W. (the latest edition). Neuropsychological 

assessment. USA: Oxford University Prees. 
- Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (the latest edition). Introduction to brain and behavior. 

USA: Worth Publishers. 
-Kolb, B. & Whishaw, I.Q. (the latest edition). Fundamentals of human 

neuropsychology. USA: Worth Publishers. 
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                                     General Abnormal Psychology                   آسیب شناسی روانی             کلیات نام درس: 

 

 04کد درس 
 -پیش نیاز:  

 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 
 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی    پایان ترم  میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 تمایز بین رشد بهنجار و نابهنجار ، زندگی  های روانشناختی در چرخهآشنایی با فرآیند پدیدآیی آسیب
 

 : رئوس مطالب 

 در اسالم  موجود عیتوض با مطلوب عیتوض شباهتهای و تفاوت  مطلوب؛ وضعیت یا  مطلوب انسان  انسان؛ توصیف -

 ن رشد بهنجار و نابهنجارتمایز بی -

های روانشناختی، آشنایی با مفهوم  ( در طی رشد و تعامل فرد با محیط در شکل گیری ظرفیتselfفرآیند شکل گیری خود )  -
Resilience   .و عوامل دخیل در شکل گیری آن 

   Ethologyآشنایی با مفهوم جدید رشد از دیدگاه  -

 وانشناختی در شکل گیری نابهنجاری تأثیر عوامل زیستی اولیه و عوامل ر -

 های اساسی رشد نابهنجار زمینه  -

 تعامل نوزاد، کودک و مراقب -

 های کودک ارزیابی اختالل -

 های رفتاری کودک در مقاطع مختلف سنی بروز و شیوع اختالل -

وانی، میانسالی بزرگسالی و جنسی و اجتماعی مراحل کودکی، نوج  -های عاطفی، شناختی، اجتماعی، اخالقی، روانی  ویژگی  -
 کهنسالی 

 آسیب شناسی روانی در نگاه قرآن -

از منظر  در آسیب شناسی روانی ، وسوسه و خودپرستینقد و بررسی جایگاه حسد، تکبر، حرص، دنیاپرستی، کینه توزی، بخل -
 قرآن

 

 منابع : 

 )آخرین چاپ (. 2و 1 جلد ،آسیب شناسی روانی ،منگروزنهان و سلی -
 .)آخرین چاپ( آسیب شناسی روانی، د اچ بارلو و وینسنت مارک دیورانددیوی -
 آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان )آخرین چاپ(. ، فرح ،لطفی کاشانی  ،شهرام ،وزیری -
آسیب  - جعفر.  حسنی،  محمد؛  علی  نظری،  اسماء؛  تحل  یروان   یشناس   ابراهیمی،  قرآن:  منظر  و    .مضمون  یلاز  اسالم  فصلنامه 

 (. 3(، شماره )2دوره ) سالمت.
نغمه.    - رزاقی،  السادات؛  اکرم  حسینی،  سادات  عبدالحسین؛  حکمیخسروپناه،  الگوی    بین  مطالعات  برای  اجتهادی  –پیشنهاد 

 . (1(، شماره )4. فصلنامه اسالم و سالمت. جلد)اسالمی متون و سالمت علوم ایرشته

http://iahj.ir/article-1-178-fa.pdf
http://iahj.ir/article-1-178-fa.pdf
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-Sadock, B.J. & Sadock V.A. (the latest edition). Synopsis of Psychiatry. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
-Stanghellini, G., Broome, M., Fernandez, A. V., & Raballo, A. (Eds.). (2019). The 

Oxford handbook of phenomenological psychopathology. Oxford University 

Press, USA. 
-Whitbourne, S. K., & Halgin, R. P. (2013). Abnormal psychology: Clinical 

perspectives on psychological disorders. New York, NY: McGraw-Hill. 
- Mash, Eric J. & Wolfe, David A. (the latest edition) Abnormal Child Psychology. 
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 in Abnormal Psychology     Internship inآسیب شناسی روانی        )اینترنی(کارورزینام درس: 

                                   

 05کد درس 
 هم نیاز: کلیات آسیب شناسی روانی 

 کارورزی  واحد 25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30کارورزی نوع واحد:  

 ختیاریا  نوع درس:    تخصصی 

 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی : 

 تابلوهای بالینی روشن سازی های روانی، تشخیص اختاللبا نحوه  آشنایی  حضور در جلسه تشخیص جهت

 

 :  رئوس مطالب 

های رایج  نظامی، روشن سازی تابلوهای بالینی  های روانبا نحوه تشخیص اختاللو آشنایی  حضور در جلسه تشخیص   -

 های روانی و رفتاری ها و اختاللطبقه بندی بیماری

 های گوناگون معیارهای بهنجاری و نابهنجاری در مکاتب و فرهنگفراگیری  -

 زیست شناختی و اجتماعی  ، های روانی ناشی از عوامل روانشناختیتابلوهای بالینی اختالل -

 

 منابع : 

 (. )آخرین چاپ 2و 1 جلد ،شناسی روانیآسیب  ،منگان و سلیروزنه -
 .)آخرین چاپ( ،آسیب شناسی روانی ، دیوید اچ بارلو و وینسنت مارک دیوراند -
 (. )آخرین چاپ ،آسیب شناسی روانی  ،نیل و دیدیسون -
 (.)آخرین چاپآسیب شناسی روانی کودک و نوجوان،  ،فرح کاشانی ،لطفی ،شهرام ،وزیری -
 

-Sadock, B.J. & Sadock V.A. (the latest edition). Synopsis of Psychiatry. Philadelphia: 

Lippincott Williams & Wilkins. 

- Stanghellini, G., Broome, M., Fernandez, A. V., & Raballo, A. (Eds.). (2019). The Oxford 

handbook of phenomenological psychopathology. Oxford University Press, USA. 

-Whitbourne, S. K., & Halgin, R. P. (2013). Abnormal psychology: Clinical perspectives on 

psychological disorders. New York, NY: McGraw-Hill. 

- Mash, Eric J. & Wolfe, David A. (the latest edition) Abnormal Child Psychology. 
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 درمانی های معاصر شخصیت و رواننام درس: نظریه
        Contemporary Theories of Personality and Psychotherapy          

 

 06درس: کد 
   -پیش نیاز: 

 واحد  2تعداد واحد: 
 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   رم میان ت   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 درمانیهای دانشمندان مختلف در ارتباط با موضوع روانها و نظریه مکاتب، دیدگاه اآشنایی اجمالی دانشجویان ب 

 : رئوس مطالب 

 درمانی تعریف و تاریخچه روان -

 روانکاوی  رویکردو  شخصیت نظریه -

 تی شناخو رویکرد  شخصیت نظریه -

 آدلری  رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 وجودی رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 فردمدار  رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 گشتالتی  رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 رفتاری  رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 پست مدرن رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 یکپارچه نگر رواندرمانیو  شخصیت نظریه -

 نآدیدگاه قر شخصیت و روان درمانی از -

 

 منابع :  

 )آخرین چاپ(. نظریه های روان درمانی )نظامهای روان درمانی( تحلیل میان نظری.  ،جیمز پروچاسکا و جان نورکراس -
 )آخرین چاپ(. نظریه و کاربست مشاوره و رواندرمانی،  ،جرالد ،کری -
 .)آخرین چاپ(،  نظریه های شخصیت ،سیدنی آلن شولتزز، دوان شولت -
 .)آخرین چاپ( )ویراست هشتم(،نظریه های شخصیت  ،کریگوری فیست، س فیستج -
 )آخرین چاپ(  ، راضیه. فتاحی و روانشناسی  اسالم در یتشخص -
 چاپ( ین)آخر . یاسالم یدگاهاز د یتشخص یروانشناس احمدی، علی اصغر.  -
ساختار شخصیت و ابعاد آن از دیدگاه قرآن کریم    عالیی رحمانی، فاطمه؛ پاک نیت، خضر؛ غالمی نژاد، فهیمه. بررسی تطبیقی  -

 (. 1(، شماره )97. دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث. دوره )و روانشناسی
 

-Capuzzi, D., & Stauffer, M. D. (2017). Counseling and psychotherapy: Theories and 

interventions. John Wiley & Sons. 
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-Koffmann, A., & Walters, M. G. (2014). Introduction to psychological theories and 

psychotherapy. Oxford University Press. 
- Barry, A,Farber , et al. Secrets and lies in psychotherapy  (2019).  
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                                                         Diagnostic Interview     نام درس: مصاحبه تشخیصی

 

 07کد درس 

 آسیب شناسی روانی کلیات پیش نیاز: 

 واحد  1تعداد واحد: 
 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 کلی :  هدف

 تشخیصی در روانشناسی بالینی  های مصاحبهفراگیری دانش و کاربرد مهارت 
 

 : رئوس مطالب 

پایان جلسهفراگیری مهارت  با مراجع، چگونگی شروع و  ارتباط  با مهارت استفاده از   های مربوط به برقراری  مصاحبه، آشنایی 
 بر اساس معیارهای تشخیصی بین المللی. های مصاحبه جهت کسب اطالعات الزم و رسیدن به تشخیص شیوه

 عالمت گرا بینش گرا و مصاحبه مصاحبه -1
 راهبردهای ایجاد رابطه -2 
 ها راهبردهای کسب اطالعات: تکنیک -3 
 های ارزیابی وضعیت روانی روش  -4 
 های روانی های اختاللها و نشانه آشنایی با عالمت -5 
 های روانی طبقه بندی اختالل -6 
 محوری  5تشخیص  -7 

 

 منابع : 

 .)آخرین چاپ( ،DSM-5 مبنایبر بالینی اصول مصاحبه ، ترجمه مهدی نصر اصفهانیمروت ا ، زیگلیندهتمروااوکهارت  -
 جان سامرز فلنگن. هامایاک آوادیس یانس، مصاحبه بالینی.  -
روانی، انجمن    صی و آماری اختالل هایراهنمای تشخیهامایاک آوادیس یانس، حسن هاشمی میناباد، داوود عرب قهستانی،    -

 روانپزشکی امریکا.
  .DSM-5جلدی خالصه روانپزشکی براساس  3دوره  ،فرزین رضاعیکاپالن و سادوک،  -
 . DSM-5راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از مالکهای آبراهام، ام، ناسبوم،  -

 

-Sadock, B.J. & Sadock V.A. (the latest edition). Synopsis of Psychiatry. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
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           Internship in Diagnostic Interview      مصاحبه تشخیصی  ) اینترنی(نام درس: کارورزی

                       

 08کد درس 
 هم نیاز: مصاحبه تشخیصی 

 زی واحد کارور 25/0تعداد واحد: 
 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 تشخیصی در روانشناسی بالینی  های مصاحبهکاربرد مهارت

 

 : رئوس مطالب 

با  مهارت   مشاهده  ارتباط  برقراری  به  پایان جلسههای مربوط  از    مراجع، چگونگی شروع و  استفاده  با مهارت  آشنایی  مصاحبه، 
 های مصاحبه جهت کسب اطالعات الزم و رسیدن به تشخیص شیوه

 راهبردهای ایجاد رابطهمشاهده  -1
 ها راهبردهای کسب اطالعات: تکنیک مشاهده -2 
 های ارزیابی وضعیت روانی روش مشاهده  -3 
 تشخیصی زیر نظر استاد درس و تکمیل فرم ارزیابی راهبردهای ایجاد رابطه مصاحبه  3انجام  -4 

 

 منابع: 

 .)آخرین چاپ( ،DSM-5براساس  بالینی اصول مصاحبه ، ترجمه مهدی نصر اصفهانی،مروتا ، زیگلیندهتمروااوکهارت   -
  جان سامرز فلنگن. هامایاک آوادیس یانس، مصاحبه بالینی.  -
وانی، انجمن راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های ر یانس، حسن هاشمی میناباد، داوود عرب قهستانی،  هامایاک آوادیس    - 

  روانپزشکی امریکا.
 . DSM-5جلدی خالصه روانپزشکی براساس  3دوره  ،فرزین رضاعیکاپالن و سادوک،  -
 . DSM-5راهنمای عملی مصاحبه تشخیصی با استفاده از مالکهای آبراهام، ام، ناسبوم،  -

 
-Sadock, B.J. & Sadock V.A. (the latest edition). Synopsis of Psychiatry. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 
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                                  Clinical Assessment 1                                                (               1نام درس: ارزیابی بالینی ) 

 
 09کد درس: 

 -پیش نیاز: 
 واحد  2تعداد واحد: 
 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

اجرا، کد گذاری و تفسیر آزمونهای شناختی وتهیه گزارش  فراگیری مبانی نظری وکاربرد آزمونهای شناختی، ک سب مهارت در 
 روانشناختی 

 

 : رئوس مطالب 

نظری    یادگیری کادبری  مبانی  آنها  و  کاربرد و محدودیت  موارد  نظر آزمونهای شناختی،  نمره گذاری وتفسیر    از  یادگیری  اجرا، 
(، تست بندر گشتالت، WMS- Rان، آزمون حافظه وکسلر )آزمونهای هوش وکسلر بزرگساالن و کودکویژگی ها و نحوه اجرای  

تست یادداری دیداری بنتون، تست ویسکانسین، تست مفهوم سازی ویگوتسکی، تست آدمک گودیناف، آزمون هوش ریون و  
 گزارش روانشناختی (  تهیه

 

 منابع: 

 
 )آخرین چاپ(.2و  1راهنمای سنجش روانی، جلد  ،مارنات، گری گرات -
    .(جلد اول ارزشیابی شخصیت و سالمت روانی)  آزمون های روان شناختی ،علی  ،یانیفتحی آشت -
 ( آزمونهای شناختی فوق الذکر  Manualراهنمای عملی ) -

 
 
-Kaplan, R.M. & Saquza, D.P. (the latest edition). Psychological testing 

principles,applications and issues. USA: Brooks cole pub.co 
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                Clinical Assessment Internship in (1)                (1)ارزیابی بالینی )اینترنی(نام درس: کارورزی

 

 10کد درس: 
 1ارزیابی بالینی هم نیاز: 

 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 
 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   ش ارزشیابی : مستمررو 
 

 هدف کلی: 

 کاربرد آزمونهای شناختی، کسب مهارت در اجرا، کد گذاری و تفسیر آزمونهای شناختی وتهیه گزارش روانشناختی 

 

 : رئوس مطالب 

(، تست بندر  WMS- Rن، آزمون حافظه وکسلر )آزمونهای هوش وکسلر بزرگساالن و کودکاضمن مشاهده اجرای  دانشجو  
گشتالت، تست یادداری دیداری بنتون، تست ویسکانسین، تست مفهوم سازی ویگوتسکی، تست آدمک گودیناف، آزمون هوش  

 .تنظیم و تحویل دهد ارزیابی شناختی راگزارش  3کرده؛   یک نفر اجرا  یک از تست های نام برده را بر روی؛ هر ریون
 

 منابع: 

 
 )آخرین چاپ(.،2و 1راهنمای سنجش روانی، جلد  ،گری گراتمارنات، -
 (. ارزشیابی شخصیت و سالمت روانی جلد اول) آزمون های روان شناختی  ،علی  ،فتحی آشتیانی -
 ( آزمونهای شناختی فوق الذکر  manualراهنمای عملی ) -

 
-Kaplan, R.M. & Saquza, D.P. (the latest edition).Psychological testing 

principles,applications and issues. USA: Brooks cole pub.co 
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 های روانی                     های دارویی و فیزیکی در اختاللنام درس: درمان
Physical and Pharmacological Treatments of Mental Disorders 

 

 11 :کد درس
 -پیش نیاز: 

 واحد  1تعداد واحد: 
 ساعت(  17واحد نظری )  1وع واحد: ن

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 های فیزیکی. آشنایی فراگیران با طبقه بندی داروها و کاربرد آنها و سایر درمان 
 

 : رئوس مطالب 

 یز، ممنوعیت و عوارض داروهای مؤثر بر سیستم عصبی با موارد تجو آشنایی -
درمان  - دیگر  و  کنندگان  مصرف  درمانرفتارهای  الکتروشوک  همچون  فیزیکی  روانی ECT)  ی های  جراحی   ،) 
(Psychosurgery( نور درمانی )Phototherapy  و بیوفیدبک ) 

 گونه مداخله یا مشارکت در درمان درک کند. شود بتواند تشخیص احتمالی بیماری را به منظور هر به دانشجو کمک می
 های روانی و رفتاری درمان دارویی اختالل تاریخچه -
 های روانی های سیستمیک و نوروترانسمیترها در پیدایش و کنترل اختالل، بیماریCNSهای نقش اختالل -
 رفتاری با رویکردهای کاربردی  های روانیطبقه بندی کلی و اهمیت داروهای مورد استفاده در درمان اختالل - 
مواد،  مهم   - مصرف  سوء  اضطراب،  افسردگی، ضد  ضد  داروهای  عوارض  و  مصرف  ممنوعیت  مصرف،  موارد  ،  MAOIsترین 

 های خلق. تثبیت کننده
 ، نور درمانی، جراحی روانی (ECTهای فیزیکی غیر دارویی: )درمان  -

 

 منابع: 

راهنمای جامع داروهای روانپزشکی و مواد  کوماتی. ترجمه جزایری، پلوان و ابراهیم زاده رابرت ژولین، کالیر ادووکات و جوزف  -
 ،)آخرین چاپ(. موثر بر روان

 .)آخرین چاپ( راهنمای عملی مادزلی)تجویز داروهای روانپزشکی( علی فخرایی،تیلور، پاتون و کاپور، ترجمه  -
 

-Sadock, B.J. & Sadock V.A. (the latest edition). Synopsis of Psychiatry. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

-Edward L. Zuckerman, Clinician's Thesaurus,8th Edition: The Guide to Conducting 

Interviews and Writing Psychological Reports .Eighth Edition, 2019. 

-Regina Snyder, Psychology Terminology (Quick Study Reference Guide). New 

Edition, 2019. 
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                Ethics in Clinical Psychology               ای در روانشناسی بالینی            نام درس: اخالق حرفه
 

 12کد درس: 
 -پیش نیاز:  

 واحد  1تعداد واحد: 
 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  ان ترم پای  میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

،  بهداشت روان در ایران و سایر کشورهای جهان  ای در روانشناسی بالینی و قوانین موجود در زمینه آشنایی با اصول اخالق حرفه
 با اصول اخالقی رایج در روانشناسی بالینی  یم تطبیق اصول اخالقی اسال

 

 : رئوس مطالب 

اسالمدهای  بنیابا    آشنایی در  حرفه  ،  اخالق  اخالق  ضرورت  و  حرفهاهمیت  اخالق  اصول  و  درحیطه  ای  قانونی  مسائل  و  ای 
 ای  یت های حرفهئولنسبت به حقوق مراجع و درمانگر و مسکسب آگاهی روانشناسی بالینی و 

 های آموزش، پژوهش، و خدمات روانشناختی ضوابط اخالقی در حوزه آشنایی با
ضرورت و  حرفه  اهمیت  حرفهاخالق  اخالق  ضوابط  در  ای،  قانونی  مسائل  بالینی،  روانشناسی  در  روانشناختی،    ارایهای  خدمات 

ای، درمانی، حقوق مراجع و درمانگر، صالحیت حرفه  صول رازداری، ضوابط اخالقی در حوزه روانا ی،  قاصول تصمیم گیری اخال 
اری، خودکشی و بیماریهای واگیردار، آشنایی با قوانین ایران و قوانین  مسائل اخالقی و قانونی مرتبط با کودک آزاری، همسرآز

ای سازمان نظام مصوب سازمان بهداشت جهانی، ضوابط اخالقی در آموزش و پژوهش، آشنایی با قوانین و ضوابط اخالق حرفه
 روانشناسی و مشاوره جمهوری اسالمی ایران.

 

 : منابع

 . قم صدرا، ، فلسفه اخالقمطهری، مرتضی،  -
علیرضا  - موسوی جراحی،  یدا...؛  پژوهش  ،موازین  .حقیقی، زهره  و  فرهادی،  در  ملی اخالقی  مرکز  تهران:  پزشکی.  علوم  های 

 )آخرین چاپ(. ،تحقیقات علوم پزشکی کشور

 (. )آخرین چاپاخالق در مشاوره و روانشناسی،، حسینیان، سیمین -
ب  - اله  راضیه؛  زاده،  برجعلی  اصغر؛  علی  ندا.  هدایتی،  دینی داشتی،  های  آموزه  در  ای  حرفه  پزشکیاخالق  تاریخ  فصلنامه   .  .

 (. 8(. شماره) 3دوره)

عبدالحسین.    - خسروپناه،  یعقوب؛  خویی،  دقاسمی  اخالق  طباطبا  ینینسبت  عالمه  منظر  از  سکوالر  اخالق  پژوهشنامه  و  یی. 
 (. 22. سال ششم. شماره )اخالق 

ون آلبرت، زالی، علیرضا. مترجمان عباس سادات حسینی، حمیده آرین نیا. اخالق بالینی:  سیگلر، مارک، وینزالد ویلیام، جانس  -
 ی. بالین  رویکردی علمی به تصمیم گیریهای اخالقی در طب 

رشد اخالق در انسان از دیدگاه دانشمندان اسالمی و روانشناسان ثقه االسالم، طاهره، رضایی، امیدوار، موسوی، مریم سادات.    -
 (. 3(، شماره )2ه اخالق پزشکی. دوره ) . مجلجدید
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-Donohue, W.O. (the latest edition). Handbook of Professional Ethics for 

Psychologists.   
-Thosand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.Knapp, S.J. & Vand Creek, L.D. (the 

latest edition). Practical Ethics for Psychologists. A positive approach, USA: A.P.A 

-Gerald P. Koocher and Patricia Keith, Ethics in Psychology and the Mental Health 

Professions: Standards and Cases, 2016. 

- Al-Bar, M.A., Chamsi-Pasha, H. (2015). Contemporary Bioethics: Islamic Perspective. 

Cham(CH): Springer. 

 

 

https://www.amazon.com/Patricia-Keith-Spiegel/e/B00287TL5I?ref=sr_ntt_srch_lnk_1&qid=1582987516&sr=1-1
https://www.amazon.com/Ethics-Psychology-Mental-Health-Professions/dp/019995769X/ref=sr_1_1?keywords=Ethics+in+Health+Psychology&qid=1582987516&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Ethics-Psychology-Mental-Health-Professions/dp/019995769X/ref=sr_1_1?keywords=Ethics+in+Health+Psychology&qid=1582987516&s=books&sr=1-1
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                       Clinical Assessment 2(                                                              2)  نام درس: ارزیابی بالینی

 

 13کد درس: 
 پیش نیاز: مصاحبه تشخیصی  

 واحد  2تعداد واحد: 
 ساعت(  34)  واحد نظری 2نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 های ارزیابی روانشناختی در بافت بالینی آشنایی با اصول و روش 
 

مطالب: روانیارزیابی  رئوس  شنایی  آسیب  و  ارجاعی  ؛های شخصیت  پرسش  به  استانداردپاسخ  انجام  نحوه  گزارش   ،،  تفسیر، 

اندریافت موضوع برای  NEO- PI - R، آزمون    MCMI- IIIآزمون  ،    MMPIهای آزمون    آزموننویسی   ، رورشاخ ، آزمون 
، پرسشنامه افسردگی بک، مقیاس ناامیدی بک، مقیاس افکار  TAT، آزمون اندریافت موضوع برای بزرگساالن  CATکودکان  

اجبار پیل بروان، پرسشنامه    -اس درجه بندی افسردگی هامیلتون، پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس وسواس  خودکشی بک، مقی
 اجبار مادزلی  -وسواس 

 و بازخورد به بیمار 
 

 منابع: 

 )آخرین چاپ(. 2و 1راهنمای سنجش روانی، جلد  ،مارنات، گری گرات -

 .(زشیابی شخصیت و سالمت روانیار جلد دوم)  آزمون های روان شناختی ،علی  ،فتحی آشتیانی -
 هاراهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون  -
 

- Meyer, R.G. & Weaver, C.M. (the latest edition). Clinician Handbook. Vol.1 

(adults), Vol.2 (children). USA: Waveland Press inc. 
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                                        Clinical Assessment Internship in (2)              (2)ارزیابی بالینی ) اینترنی( نام درس: کارورزی

 

 14 :کد درس
 2ارزیابی بالینی  هم نیاز:

 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 
 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

انگیخته و بر اساس پاسخ به پرسش ارجاعی، نحوه انجام استاندارد آزمون، تفسیر، گزارش نویسی    –انتخاب تست به شکل خود  

 و بازخورد به بیمار 
 

 : رئوس مطالب 

آزمون    های  آزمون  مورد  یک  گزارش  و  آزمون    MMPI-2اجرا   ،MCMI- III    آزمون  ،NEO- PI - R،   آزمون  ، رورشاخ 
 ،  TAT، آزمون اندریافت موضوع برای بزرگساالن CATاندریافت موضوع برای کودکان 

 

 مورد افسردگی  2ارزیابی و گزارش  -

 ب اضطرا مورد 2ارزیابی و گزارش  -

 وسواس مورد  2ارزیابی و گزارش  -

 مراجع  /بیمار 3گزارش ارزیابی کامل  -

 

 منابع: 

 )آخرین چاپ(. 2و 1 راهنمای سنجش روانی، جلد، گری گرات مارنات، -

 .(ارزشیابی شخصیت و سالمت روانی جلد دوم)  آزمون های روان شناختی ،علی  ،فتحی آشتیانی -

 هاراهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون  -
 

- Meyer, R.G. & Weaver, C.M. (the latest edition). Clinician Handbook. Vol.1 

(adults), Vol.2 (children). USA: Waveland Press inc. 
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                 Group Psychotherapy                            نام درس: گروه درمانی                                           

 

 15کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روانتشخیصی، نظریه پیش نیاز: مصاحبه 
 ساعت(  17واحد نظری ) 1نوع واحد:  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 های گروهی روانی در موقعیت و مشکالت هاهای درمان گروهی به منظور درمان اختاللآشنایی دانشجویان با روش 

 

 : مطالب رئوس 

های تکنیکها،  اصول و فنون درمان گروهی، پویایی گروه، انواع گروه درمانی براساس رویکردهای مختلف و کاربرد آن  فراگیری
 گروه درمانی و کاربرد آن در انواع گروه درمانی

 

 منابع: 

 )آخرین چاپ(. ،گروهی درمانیفنون مشاوره و روان ،جرالد، کری و دیگران -
 )آخرین چاپ(. پویایی گروه شناخت و سنجش، ،سونفورسایت، دانل -
 )آخرین چاپ(. ، گروه درمانی روان درمانی گروهی و مباحث نظری و کاربردی ،یالوم و مولینگ لشچ -
 

- Paleg, K., & Jongsma, A. E. (2015). The Group Therapy Treatment Planner, with 

DSM-5 Updates. Wiley. 

- Paleg, K., & Jongsma Jr, A. E. (2011). The group therapy treatment planner (Vol. 

191). John Wiley & Sons. 



 عه علوم روانشناسی  دفتر توس   -معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  31

 
 

                    Internship in Group Psychotherapyگروه درمانی                          ) اینترنی(نام درس: کارورزی

 

 16کد درس: 
 گروه درمانی: هم نیاز

 واحد کارورزی  0/ 25تعداد واحد:  
 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی: 

 درمان گروهی   انجامآشنایی دانشجویان با 
 

 : رئوس مطالب 

 های گروه درمانی و کاربرد آن در انواع گروه درمانی. تکنیکاجرای 

درمانی  5  حداقل  مشاهده پیوسته گروه  فراگیری  جلسه  رویکردهای مختلفکاربرد    و  براساس  فنون درمان گروهی  و  و   اصول 
  جلسه پیوسته گروه درمانی به عنوان دستیار رهبر گروه انجام وظیفه می کند.  10دانشجو در 

 

 

 منابع: 

 )آخرین چاپ(. ، درمانی گروهیفنون مشاوره و روان ،جرالد، کری و دیگران -
 )آخرین چاپ(. پویایی گروه شناخت و سنجش، ،فورسایت، دانلسون -
 )آخرین چاپ(. ، گروه درمانی روان درمانی گروهی و مباحث نظری و کاربردی ،یالوم و مولینگ لشچ -
 

- Paleg, K., & Jongsma, A. E. (2015). The Group Therapy Treatment Planner, with 

DSM-5 Updates. Wiley. 

- Paleg, K., & Jongsma Jr, A. E. (2011). The group therapy treatment planner (Vol. 

191). John Wiley & Sons. 
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                                                 Family Therapy                                                              نام درس: خانواده  درمانی          

 

 17کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روانتشخیصی، نظریه پیش نیاز: مصاحبه 

 واحد  2تعداد واحد: 
 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 هدف کلی:  

با   دانشجویان  و  آشنایی  ها  اختاللروش نظریه  درمان  منظور  به  خانواده  درمان  مشکالت    هاهای    های   بدکارکردی  و  روانیو 
 آشنایی با مفاهیم خانواده از منظر دین و قرآن و روایات اسالمی خانواده.

 

 : رئوس مطالب 

 اصول و فنون خانواده درمانی براساس رویکردهای مختلف در تبین آسیب شناسی خانواده و کاربرد آن   فراگیری 
ی مصاحبه و تشخیص درخانواده درمانی، آشنایی با تکنیکهای  های سیستمی، نحوههای مربوط به خانواده در نظریه تبیین اختالل

 خانواده درمانی:  

 بوئن   -شناختی رفتاری  -ساختاری  -

 خانواده درمانی سیستمی یکپارچه نگر -

   یخانواده درمانی روان پویای -

 خانواده درمانی روان تربیتی -

 انواع زوج درمانی -

 خانواده از منظر دین و روانشناسی -

 تأثیر سبک زندگی اسالمی بر سالمت خانواده از منظر آیات و روایات اسالمی  -

 

 منابع: 

 )آخرین چاپ(.،خانواده درمانی ،ن شاهیحسی حمیدرضاترجمه  ،ایرنه ،گلدنبرگ -
 )آخرین چاپ(. ،خانواده درمانیترجمه دهقانی وهمکاران   ،ریچارد سی شوارتز، نیکولز، مایکل پی -
 خرین چاپ(. آ)،درمانی خانوادهروان ،جی،  هی لی -
 ، خانواده و خانواده درمانی. باقر ثنایی ذاکرمینوچین، سالوادور، ترجمه  -
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اسالم و تفاوت های جنسیتیبستان، حسین.  -
 بستان، حسین. خانواده در اسالم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  -
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  بستان، حسین. جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمی. -

ثیرات سبک زندگی اسالمی بر بهداشت روانی خانواده از منظر آیات و روایات أتسهرابی، حمیدرضا؛ عسکری طیبی، فرزانه.    -

 (. 1(، شماره )3. نشریه سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جلد)اسالمی
روا  - و  دین  منظر  از  خانواده  احمد.  علی  علمیپناهی،  مجله  مطالعات   -نشناسی.  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  معرفت.  ترویجی 

 (. 135فرهنگی. شماره )

http://islamiclifej.com/article-1-223-fa.pdf
http://islamiclifej.com/article-1-223-fa.pdf
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، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها )سمت(ساالری فر، محمدرضا. خانواده در نگرش اسالم و روانشناسی.    -
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 
 

- Hanna, S. M. (2018). The practice of family therapy: Key elements across models. 

Routledge. 

- Particia Pitta (the latest edition) .Solving Modern Family Dilemmas An assimilative 

Therapy Model . Routledge 

- Carr, Alen   . (the latest edition). Family therapy: Concepts, Process and Practice New 

York: John Wiley & Sons Ltd. 
- Lebow, J.L. (the latest edition) Handbook of Clinical Family therapy, N.J.: Wiley. 

 

 

https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87+%D9%88+%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%AA%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7+%28%D8%B3%D9%85%D8%AA%29&select-publisher=publisher-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&publisher=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87+%D9%88+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87&select-publisher=publisher-exact
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 Family therapy  in Internship                          رمانی  د  خانواده ) اینترنی(نام درس: کارورزی

 

 18کد درس: 
 خانواده درمانی: هم نیاز

 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 

 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 وخانواده درمانی. مشاهده و انجامهدف کلی: 

 

 : رئوس مطالب 

 کاربرد فنون خانواده درمانی براساس رویکردهای مختلف در تبین آسیب شناسی خانواده فراگیری

درمانی  5مشاهده حداقل   خانواده  پیوسته  درمانی    در  نحوه مصاحبه و تشخیص  ،جلسه  پیوسته   10در  و شرکت  خانواده  جلسه 

   خانواده درمانگرخانواده درمانی به عنوان دستیار 

 

 منابع: 

سنجش نرس، رادنی، ترجمه باقر ثنایی ذاکر، احمد حیدرنیا، حسن پاشا شریفی، سیمین دخت رضاخانی و علیرضا بوستانی پور،    -
 خانواده ها. یت برای زوج ها وخانواده: کاربرد آزمونهای شخص

مهارت های ازدواج و ارتباط زناشویی  دیوید، اچ السون، جان دفرین و ایمی کیو الیون، ترجمه احمدرضا بحیرایی، نادر فتحی،    -
 کارآمد. 

 مهارت های زندگی زناشویی.  متیو مک کی و پاتریک فنینگ، کیم پالگ، ترجمه شهرام محمدخانی و قدرت عابدی،  -
 اده در اسالم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. بستان، حسین. خانو -
 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  بستان، حسین. جامعه شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسالمی. -
 
 

- Hanna, S. M. (2018). The practice of family therapy: Key elements across models. 

Routledge. 

- Particia Pitta (the latest edition) .Solving Modern Family Dilemmas An assimilative 

Therapy Model . Routledge 

- Carr, Alen   . (the latest edition). Family therapy: Concepts, Process and Practice New 

York: John Wiley & Sons Ltd. 
- Lebow, J.L. (the latest edition) Handbook of Clinical Family therapy, N.J.: Wiley. 
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 هیجانی                                        /شناختی /نام درس: درمان های رفتاری
Behavioral /Cognitive /Emotional Psychotherapies 

 

 19کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روانتشخیصی، نظریه پیش نیاز: مصاحبه 

 واحد  2تعداد واحد: 
 ساعت(  34واحد نظری )  2نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 : هدف کلی

 درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی آشنایی با اصول و اهداف  

 

 رئوس مطالب: 

هیجانی  اصول    فراگیری شناختی/  رفتاری/  های  مصاحبهدرمان  تکنیک  ،  و  رایج  بالینی  شناختی/  های  رفتاری/  های  درمان 
 و کاربرد آنها  هیجانی 
 بالینی بر اساس درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی  مصاحبه

 فرمول بندی 
 های درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی تکنیک

 درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی در: کلیات اصول 
 و دوقطبی ها  اختالالت افسردگی -
 اضطرابی  اختالل -
 اختالالت وسواسی جبری  -
 اختالالت شخصیت  -
 

 منابع: 

های  بردی در درمان اختاللرفتار درمانی شناختی: راهنمای کار ،هاوتون کیت، سالکووسکیس پال، کرک جوان و کالرک دیوید -
 . روانی 

  مقدمه ای بر درمان شناختی رفتاری نوین.فیروزبخت، مهرداد جی هافمن، استفان، ترجمه  -
 کتابهای مرتبط با رفتار درمانی عقالنی هیجانی  -
 تعهد  وکتابهای مرتبط با درمان مبتنی بر پذیرش  -
 بر تنظیم هیجان کتابهای مرتبط با درمان مبتنی -

- Amy Wenzel et al. Cognitive - behavioral therapy, Techniques and Strategies  

(2017),  
- Cogry F , Newman and Daniel A ,Kaplan. Supervision Essential  for cognitive -

behavioral therapy  (2017),  
- Leslie S et al. Supervision Essentials for Emotion- focused  Therapy  (2017),  
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- Dobson, Keith S. (the latest edition). Hand book of cognitive-behavioral therapies. 

New York: Guilford press . 

- O'Donohue William, Fisher Jane E. & Hayes Steven C. (the latest edition). Cognitive 

behavior  therapy: Applying empirically supported techniques in your practice. New 

Jersey: John Wiley & Sons Inc. 
- Jena S.P.K. (the latest edition). Behavior therapy: techniques, research and 

applications. New Delhi: Sage publications, 
- , Leslie S .et al.Working With Emotion in psycho dynamic, cognitive -behavior,  and 

emotion focused psychotherapy (2019). 
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 هیجانی                          /شناختی /درمان های رفتاری () اینترنینام درس: کارورزی
Behavioral /Cognitive /Emotional Psychotherapies   in Internship 

 

 20کد درس:  

   هیجانی درمان های شناختی/ رفتاری/: هم نیاز
 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30 نوع واحد: کارورزی 
 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 : هدف کلی

 انجام درمان های رفتاری  / شناختی / هیجانی 
 

 رئوس مطالب:  

و درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی  ایج  های ربالینی و تکنیک  ، مصاحبهدرمان های رفتاری  / شناختی / هیجانی    فراگیری
 کاربرد آنها  نحوه 

هیجانی  5مشاهده حداقل    / / شناختی  رفتاری   درمان های  پیوسته  رفتاری/     ،جلسه  درمان های  در  درمان  و  نحوه مصاحبه 
 رمانگر  جلسه پیوسته درمان های رفتاری  / شناختی / هیجانی به عنوان دستیار د 10 شرکت در شناختی/ هیجانی و

 

 منابع: 

 نکته و تکنیک کاربردی(.  100نی ) شناخت درمامایکل نینان، ویندی درایدن، ترجمه مجتبی انصاری شهیدی،  -
 پرداختن به هیجان در درمان شناختی رفتاری.  ناتان توما، دین مک کی. ترجمه شهرام محمدخانی و همکاران،  -
ترجمه    - کالرک،  سالکووسکیس،  کرک،  زاده،  حبیبهاوتون،  قاسم  شناختی  اهلل  درمان رفتاردرمانی  در  کاربردی  راهنمای   (

 اختالل های روانی(. 
 دیالکتیک.  رفتاردرمانیمهریار، امیرهوشنگ دیوید اچ بارلو، ترجمه  -
 رفتاردرمانی عقالنی هیجانی ) راهنمای درمانگران(.   مهرداد فیروزبخت،ترجمه  ،کاترین مک الرن آلبرت الیس، -
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 Religious/ Spiritual Interventionsمعنوی                             /دینیمداخالت : نام درس

 

 21 :کد درس
 آسیب شناسی روانیکلیات پیش نیاز:  

 واحد  1تعداد واحد: 
 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
   فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  م پایان تر  میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 
 

   هدف کلی:
 شناخت و   ،موجود در اسالم  وضتعیت  با   مطلوب  عیتوض  شباهتهای  و  تفاوت   مطلوب؛  وضعیت  یا   مطلوب   انسان   انسان؛   توصیف

  ی اسالمیمعنوی، با تکیه بر مبان /دینیتعمیق اطالعات دانشجویان در زمینه روان درمانی های مختلف و مقایسه آن با رویکرد 
 
 

 معنوی، مصاحبه بالینی و تکنیک های رایج  /دینی فراگیری بنیان های مداخالت  :رئوس مطالب 

 رابطه میان روان، ذهن و دین  -

 روان درمانی و معنویت  -

 رابطه میان دین و معنویت -

 مهارت های مورد نیاز در روان درمانی های معنوی  -

 درمانهای روانی براساس  دیدگاه اسالمی   -

 معنوی  /دینی تکنیک های روان درمانی با رویکردهای مقایسه  -

 روانی روان درمانی های معنوی در مبتالیان به بیمارهای  -
 

 منابع: 

 مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم) آخرین چاپ(.  -
 .چاپ( ین)آخر یاسالم یکردو مشاوره با رو یروان درمان  حسینی، سید مهدی، -
 .مجله حوزه و دانشگاه، اسالم و روانشناسى یدگاه امل )مطلوب( از دانسان ک، مسعود یجانى،آذربا -
 غفاری قره باغ، سید احمد. معنویت در ادیان ابراهیمی. انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. -
 . )آخرین چاپ( ،روان درمانی و معنویت. شهیدی شهریار ترجمه  وست. و، -
 رویکرد روانشناسی مثبت نگر. میرمهدی، سیدرضا، معنویت درمانی و -
 رویکردی آمیخته برای توانمندسازی مراجعان(. معنویت در مشاوره و روان درمانی) مطهری. سجاد ترجمه ،ریکجانسون،  -
 . 119. شماره . فصانامه بازتاب اندیشهسکوالر و رسانه یها یتمعنو ، عبدالحسین.خسروپناه -
قلب سلیم(. به سفارش مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بقیه  اسدزندی، مینو، مراقبت معنوی) الگوی    -

 اهلل) عج(. 
 .ری اسالمی وپزشکی جمه  ومتهران: فرهنگستان عل ن.ی برای بیماراواهنمای مراقبت معناسدزندی، مینو. ر -
 . قم: انتشارات اسراء ن.طرت در قرآجوادی آملی، عبداهلل. ف -
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 ء.قم: انتشارات اسرا ت.مفاتیح الحیا. جوادی آملی، عبداهلل -
 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ومتهران: انتشارات دانشگاه عل ی.اسالم یوسالمت معنعزیزی، فریدون. دانشنامه  -
شارات رسانه  تهران: انت  .درمانی یتوی و معنویت، مراقبت معنومعنمظاهری، منیر، فالحی خشکناب، مسعود، مومنی، همایون.   -

 . ینبخشاوبهزیستی و ت  ومتخصصی، دانشگاه عل

 خرین چاپ(. آدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،. راهنمای معنویت درمانی فرح ،لطفی کاشانی  ،شهرام ،وزیری -
ه مقاالت ی. مجموعاسالم  یکردبا رو  یسه متداول و مقا  یمشاوره و روان درمان  یها  یه نقد نظرو بهرامی، فاطمه.    عاطفه   حیرت،  -

 کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی.  
 

- Sperry L.L. (the latest edition). Spirituality in Clinical Practice in Corporating the 

Spiritual Dimension in Psychotherapy and Counseling. USA: Philadelphia Press.  
-Sharanske P.E. & Sperry L. (the latest edition). Spirituality Oriented Psychotherapy. 

USA: APA 
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 معنوی           /دینیمداخالت  )اینترنی(کارورزینام درس:  
 Internship in religious / spiritual interventions                         

 

 22 :کد درس
 معنوی  /دینیمداخالت : هم نیاز

 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 
 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 
 

 هدف کلی: 

 های رایج و نحوه کاربرد آنها بالینی و تکنیک ، مصاحبه معنوی /دینیمداخالت  اجرای
 

 :  رئوس مطالب 

جلسه پیوسته   10در  و شرکت    معنوی  /دینینحوه مصاحبه و درمان  معنوی،    /دینیمداخالت  جلسه پیوسته    5حداقل    مشاهده
 عنوان دستیار درمانگر به معنویت درمانی

 

 منابع: 

 مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم) آخرین چاپ(.  -
 .چاپ( ینر )آخیاسالم یکردو مشاوره با رو یروان درمان  حسینی، سید مهدی، -
 .مجله حوزه و دانشگاه، اسالم و روانشناسى یدگاه انسان کامل )مطلوب( از د، مسعود یجانى،آذربا -
 غفاری قره باغ، سید احمد. معنویت در ادیان ابراهیمی. انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران. -
 . پ()آخرین چا ،روان درمانی و معنویت. شهیدی شهریار ترجمه  وست. و، -
 میرمهدی، سیدرضا، معنویت درمانی و رویکرد روانشناسی مثبت نگر. -
 رویکردی آمیخته برای توانمندسازی مراجعان(. معنویت در مشاوره و روان درمانی) مطهری. سجاد ترجمه ،ریکجانسون،  -
 . 119. شماره . فصانامه بازتاب اندیشهسکوالر و رسانه یها یتمعنو ، عبدالحسین.خسروپناه -
اسدزندی، مینو، مراقبت معنوی) الگوی قلب سلیم(. به سفارش مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث دانشگاه علوم پزشکی بقیه    -

 اهلل) عج(. 
 .ری اسالمی وپزشکی جمه  ومتهران: فرهنگستان عل ن.ی برای بیماراواهنمای مراقبت معناسدزندی، مینو. ر -
 . : انتشارات اسراءقم ن.طرت در قرآجوادی آملی، عبداهلل. ف -
 ء.قم: انتشارات اسرا ت.مفاتیح الحیاجوادی آملی، عبداهلل.  -
 .پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ومتهران: انتشارات دانشگاه عل ی.اسالم یوسالمت معنعزیزی، فریدون. دانشنامه  -
تهران: انتشارات رسانه    .درمانی یتوی و معنوقبت معنیت، مراومعنمظاهری، منیر، فالحی خشکناب، مسعود، مومنی، همایون.   -

 . ینبخشاوبهزیستی و ت  ومتخصصی، دانشگاه عل

 خرین چاپ(. آدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) ،. راهنمای معنویت درمانی فرح ،لطفی کاشانی  ،شهرام ،وزیری -
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ی. مجموعه مقاالت اسالم  یکردبا رو  یسه تداول و مقام  یمشاوره و روان درمان  یها  یه نقد نظرو بهرامی، فاطمه.    عاطفه   حیرت،  -
 کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی.  

 

- Sperry L.L. (the latest edition). Spirituality in Clinical Practice in Corporating the 

Spiritual Dimension in Psychotherapy and Counseling. USA: Philadelphia Press.  

-Sharanske P.E. & Sperry L. (the latest edition). Spirituality Oriented Psychotherapy. 

USA: APA 
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 Psychodynamic Psychotherapy                                                 روان درمانی پویشینام درس: 

 

 23کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روانپیش نیاز: نظریه  

 واحد  1تعداد واحد: 
 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 

 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 آشنایی با اصول و فنون درمان روان پویایی هدف کلی:
 

 :  رئوس مطالب 

 های نوین روان پویایی  دیدگاه  دانشجویان با اصول و کاربرد فراگیری
تحلیلی،    -روابط شئی، رواندرمانی شناختی  من،  درمانی تحلیلی، روانشناسی خود، روانشناسی  های روان پویایی، رواناصول درمان 

 های روان پویایی کوتاه مدتدرمان
 

 منابع: 

 .) آخرین چاپ( ،روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت)مبادی و فنون( ،قربانی، نیما  -
 مدت.  مبانی روان درمانی روان پویشی درازتوکلی، سامان گابارد، گلن، ترجمه  -
 

- McWilliams, N. (the latest edition). Psychoanalytic Case Formulation. New York: 

The Guilford Press. 

- Frederickson, J. (the latest edition). Psychodynamic Psychotherapy. Philadelphia, 

PA: Taylor & Francis. 

- Sharf, R.S. (the latest edition). Theories of Psychotherapy and Counseling: Concepts 

and Cases. New York: Brooks/Cole Publishing Company. 

- Scharff, Jill Savege. Clinical Supervision of Psychoanalytic Psychotherapy. 

 
 
 

 
 
 
 

https://psycnet.apa.org/search/results?term=Scharff,%20Jill%20Savege&latSearchType=a
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            Journal Club 1                                                                                              1ژورنال کالب
     

 24کد درس: 

 -پیش نیاز: 
 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  
 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 : هدف کلی

 بالینی آشنایی و ارائه آخرین مقاالت و دستاوردها در حوزه روانشناسی 
 بالینی،  عملکرد  بهبود   متون،  نقادانه  ارزیابی  هایمهارت  آموزش   دنیا،  روز  علمی روانشناسی  هایپیشرفت  جریان  در  گرفتن  رقرا

 آموزشی

 ژورنال کالب: تعریف و چارچوب برگزاری جلسه
آن شرکتژورنال کالب جلسه در  که  است  آموزشی  دربارهای  بحث  به  میکنندگان  علمی  مقاالت  چار ی  ژورنال پردازند.  چوب 

گروه در  بحث  پایه  بر  یادگیری  میکالب،  برقرار  کنندگان  شرکت  بین  ساختاریافته  تعاملی  آن  در  که  است  کوچک   شود.های 
. جلسات ژورنال از این واحد بهرمند می شوندشان  های اول تا دوم دوره تحصیلسالدانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیم

دقیقه است.   30تا    20ی مقاله  ارایهشود و زمان تعیین شده برای  ای یک بار برگزار میلینی هفتهشناسی باکالب در گروه روان
 شود. دقیقه هم برای بحث و پرسش و پاسخ درباره مقاله در نظر گرفته می15تا  10
 

 شناسی بالینی:اهمیت ژورنال کالب در آموزش روان
-های علمیی آنها در فعالیت ه مقاالت و به کارگیری دانش کسب شده از مطالعهدستیابی به دانش روز و توانایی ارزیابی نقادان

مداخله  و  روانپژوهشی  آموزش  کلیدی  اجزای  از  بالینی  یادگیری  های  برای  دیرینه  سنتی  ژورنال کالب،  است.  بالینی  شناسی 
 ت. های ارزیابی نقادانه اسجدیدترین دانش در حوزه روان شناسی بالینی و آموزش مهارت

 

 اهداف  ژورنال کالب:
تجربه اهداف یک  بیان واضح  آنجا که  اهداف    از  یا  آغاز هدف  از  باید  دارد،  یادگیری  فرایند  در  مثبتِ چشمگیری  اثر  آموزشی، 

روز  ها و مقاالت علمی در دنیا، دیگر بهروشنی برای جلسات ژورنال کالب تعریف و مشخص شود. با حجم بسیار فزاینده پژوهش
بیش ناشدنی است و به همین دلیل اهداف دیگری نیز برای ژورنال  وتن اطالعات و خواندن تمام مقاالت منتشر شده، کمنگه داش

 ترین آنها عبارت است از:شود که مهمکالب در نظر گرفته می
ینی کودک و نوجوان  شناسی بالشناسی سالمت، روان شناسی بالینی، روانروز کردن اطالعات شرکت کنندگان در حوزه روانبه  -

 های مرتبط  و سایر زمینه
 های ارزیابی نقادانه  آموزش و تمرین مهارت-
 های مبتنی بر شواهدفراگیری اصول و مبانی نظری مداخله -
 های پژوهشی  یادگیری درباره مراحل و چگونگی انجام پژوهش و شیوه گزارش و تبیین یافته-
 

 وظایف:  
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 ل ژورنال کالب:ئووظایف مس
 است و وظایف زیر را بر عهده دارد:  و سالمت  ژورنال کالب یکی از اعضای هیات علمی گروه روان شناسی بالینی ول سئم
  دهندگان ارایه یاولیه فهرست تهیه-

 همه شرکت کنندگان  به رسانیاطالع و مقاالت ارایه بندیزمان جدول تهیه-

 همه حاضران در جلسه  از طریق تنظیم و تسهیل تعامالت بین  جلسه مدیریت-

 ها و گفتگوهای شرکت کنندگان در بحثایجاد انگیزه و فراهم کردن فرصت برای مشارکت همه-

  کالب ژورنال برگزاری به موقع و منظم-
 های پیشنهادی یا دادن پیشنهاد و راهنمایی در جهت یافتن مقاالت بهتر انتخاب از میان مقاله-

 برای دستیار ژورنال کالب  های انتخاب شده ارسال مقاله -

 کردن روز به  هدف، که جایی شود؛ درمی  توصیه انگیزبحث کنندگان و مسائل شرکت با مرتبط و جالب هایعنوان انتخاب-

 تعداد است، تفکر نقادانه توان ارتقای هدف، و اگر شودمروری توصیه می مقاله یک یا مقاله چند  مورد در است، بحث اطالعات

   .گیردبررسی قرار می مورد بیشتر جزئیات با ولی انتخاب شده یکمتر مقاالت

 مطالب روز  ارایههای مرتبط با روان شناسی بالینی برای دعوت از صاحب نظران و متخصصان حوزه
 خاص برای حضور در ژورنال کالب  زمینه آن باتجربه در یا مندعالقه اساتید از دعوت-

 

 کننده مقاله: ارایهوظایف 
مقاالت  انتخاب- پیشنهاد  تا زمان ژورنال جلسه از  هفته پیش 3 تا  2 و  بررسی  کافی کالب  از طرف   برای    ول ئمسمقاالت 

 باشد  داشته وجود ژورنال کالب

 های گوناگون مقاله و تسلط کافی بر محتوای مقالهمطالعه بیشتر درباره بخش-

 افزار پاورپوینت ی اسالیدهای نرمارایهتهیه و -

 در چارچوب زمانی تعیین شده مقاله ارایه-

  جلسه انتهای در مقاله منتقدانه ارزیابی و بندیجمع-

 های شرکت کنندگانگویی به پرسشپاسخ-

 

 وظایف شرکت کنندگان:
 مطالعه مقاله پیش از شرکت در ژورنال کالب     -
 حضور به موقع در ژورنال کالب و فعالیت هدفمند و موثر در آن     -

 

 ی ژورنال کالب:ی حاضران در جلسهمهوظایف عمومی ه
-اند اصول و معیارهای اخالقی را در بیان نظر، انتقاد و مباحثه با دیگران رعایت کنند. از مهمی شرکت کنندگان موظفهمه  -

 شود:ترین اصول و معیارهای اخالقی به موارد زیر اشاره می
 بر و نه باال به پایین بیان نظرات و گوش سپردن به نظرات دیگران از موضع برا -

 های دیگرانفروتنی و تواضع در بیان نظر و ابراز شک و تردید در گفته -

 های عقالنی دیگرانپرهیز از قضاوت درباره سطح دانش، بینش و توانایی -

 پرهیز از اصرار بیش از اندازه بر موضع خود -

های دیگران برای جلوگیری از بی احترامی و  دن به گفتهتوجه و دقت به لحن و زبان بدن خود در هنگام بحث یا گوش دا  -
 پرخاشگری  
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 سازی دیگران به هر شکل و شیوه  پرهیز از تحقیر یا ناارزنده -
 

 های  انتخاب مقاله:مالک
ی  شناسی رشته روانساز نویسندگان شناخته شدهـ در سه سال گذشته منتشر شده باشد؛ در موارد استثنا، مقاالت مهم و جریان

 شود.   ارایهژورنال کالب می تواند   مسوولاند، با تایید بالینی و شاخه های مرتبط که در سال های دورتر منتشر شده
ی  ( در مجالت نمایه شده در موسسه Impact Factorـ در مجالت مطرح و شناخته شده منتشر شده باشد؛ شاخص اثرگذاری )

 رای ارزیابی اعتبار علمی مجالت است.  شاخص خوبی ب(  ISIبین المللیِ اطالعات علمی ) 
 ـ نویسندگان مقاالت افراد شناخته شده آن حوزه باشند.

 متناسب با رویکرد درمانی دانشجو )برای نمونه، تحلیلی، شناختی ـ رفتاری، وجودی، مثبت نگر و مانند آن( باشد.   -
 در اولویت است.  Article review و  Clinical  trial ،Longitudinal prospective، Meta analysisـ مقاالت 

 در اولویت است.  DSM-5موضوعات جدید به ویژه تشخیص های جدید  -

 

   کالب: ژورنال ارزشیابی

ژورنال برگزارکنندگان بازخورد ارایه هدف با کالب ارزشیابی  شود.  می انجام ارتقای کیفیت و آتی هایریزیبرنامه جهت به 
و دریافت نظرات، پیشنهادات  کالب  ژورنال از کنندگان رضایت شرکت میزان از آگاهی جهت سشنامهاز پر استفاده راه، بهترین

 و انتظارات آنها است.

 رئوس مطالب: 
 بالینی روانشناسی   مهم موضوعات از یافتن آگاهی -
   بالینیمقاالت روانشناسی  و متون  نقادانه ارزیابی هایتکنیک تدریس -
   بالینیروانشناسی  مطالب ائهار در توانمندی افزایش -
 بالینی متون روانشناسی  نقادانه مرور برای خاص هایمهارت ارتقا -
 پژوهش زمینه در توانمندی و دانش ارتقای -
 بالینی روز روانشناسی  دانشجویان درباره موضوعات  اطالعات و معلومات کردن روزبه  -
 اجتماعی  تعامالت افزایش -
 نقادانه در درمان و آموزش  تفکر هایمهارت ارتقا -
 

 منابع
- Swif G. How to make journal clubs interesting. Adv Psychiatr Treat 2004; 10:67-72. 

- Hartlaub PP. A new approach to the journal club. Acad  Med 1999; 74:607-8. 

- Askew PJ. Journal club 101 for the new practitioner: evaluation of a clinical trial. Am J 

Health Syst Pharm 2004; 61:1885-7. 
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 Journal Club 2                                                        2ژورنال کالب 

 

 25کد درس: 

 1 کالب ژورنالپیش نیاز: 
 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  
 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 : یهدف کل

کالب    ژورنال  ادامه  در  واحد  شود.    1این  می  فرمت    ارایه برگزار  بایستی  مقاله  گونه   ارایهدهنده  به  که  را  کند  تنظیم  ای 

  های زیر پاسخ داده شوند:پرسش

  توصیف مطالعه:-

  چرا این مطالعه انجام شد؟ اهمیت این مطالعه در چه است؟         ·
 فرضیه )های( آن چه بود)ند(؟        ·

 ارزیابی ادبیات پژوهشی: - 
سال پیش تا کنون( و مستقیماً مرتبط با موضوع    5آیا در این مقاله بررسی ادبیات پژوهش بر اساس مطالعات جدید )از          ·

  است؟ 

  می:چارچوب مفهو-

  کند؟ آیا این پژوهش از مدل نظری پیروی می        ·

    آیا مدل نظری انتخابی، واقعاً این مطالعه را هدایت کرده؟         ·

  نمونه:- 

  اندازه نمونه چقدر برای این مطالعه مناسب بود؟         ·

  گیری چگونه انجام شده بود؟ نمونه        ·

  وج چقدر دقیق مشخص شده بود؟ های ورود و خرمالک        ·

  گیری مناسب این مطالعه بود؟ آیا روش نمونه        ·

  گیری سوگیری داشت؟ آیا نمونه        ·

   روش و طرح پژوهش:- 

  ها بوده؟ طرح پژوهش را توصیف کنید. آیا این طرح مناسب این فرضیه        ·
 آیا این مطالعه گروه کنترل داشت؟        ·

  ها چگونه بود؟ آوری دادهروش اجرا و جمع        ·

  کنندگان در پژوهش رعایت شد؟ رضایت کتبی از آنها گرفته شده بود؟ آیا حقوق شرکت        ·

  ها:آنالیز داده -

  هایی آنالیز شدند؟ های یا چه روش داده        ·

  د؟ آزمایی مطالعه بودنهای آنالیز مناسب فرضیهآیا این روش         ·

  آیا نتایج بدست آمده معنادارند؟         ·

  نتایج:-
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  های اصلی مطالعه چه بود؟ یافته        ·

  شده؟  ارایه آیا نتایج به روشنی و قابل فهم بیان و         ·

  نویسندگان نتایج را چگونه تفسیر کردند؟         ·

  های پژوهش مورد بحث قرار گرفت؟ آیا محدودیت        ·

  یت بالینی:اهم-

  رهنمودهای بالینی این مطالعه چه بود؟         ·

  این مطالعه چگونه و تا چه اندازه به دانش مربوطه افزوده است؟         ·

  ایا این مطالعه تکرارپذیر است؟         ·

  انگیزد؟ هایی را برمیاین مطالعه چه پرسش        ·

 

 رئوس مطالب: 

 بالینی روانشناسی   همم  موضوعات از یافتن آگاهی -
 بالینی مقاالت روانشناسی  و متون  نقادانه ارزیابی هایتکنیک تدریس -
 بالینی روانشناسی  مطالب ارائه در توانمندی افزایش -
 بالینی متون روانشناسی  نقادانه مرور برای خاص هایمهارت ارتقا -
 پژوهش زمینه در توانمندی و دانش ارتقای -
 بالینی روز روانشناسی  دانشجویان درباره موضوعات  اطالعات و اتمعلوم کردن روزبه  -
 اجتماعی  تعامالت افزایش -
 نقادانه در درمان و آموزش  تفکر هایمهارت ارتقا -

 
 منابع: 

- Swif G. How to make journal clubs interesting. Adv Psychiatr Treat 2004; 10:67-72. 

- Hartlaub PP. A new approach to the journal club. Acad Med 1999; 74:607-8. 

- Askew PJ. Journal club 101 for the new practitioner: evaluation of a clinical trial. Am J 

Health Syst Pharm 2004; 61:1885-7. 
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 Clinical Case Report 1              1گزارش موارد بالینی )اینترنی( 

 

 26کد درس: 

 -نیاز: پیش 
 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30نوع واحد: کارورزی  
 اختیاری  نوع درس:    تخصصی 
 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 

 )معرفی مورد بالینی(: کیس ریپورت هدف و چارچوب برگزاری جلسه

 
بالین  مورد  معرفی  از  دشواریهدف  با  آشنایی  روانی  اختالالت،  های  تشخیص  و  مشکالت  ارزیابی  به  مربوط  مسایل  درمانی، 

معرفی   کیس ریپورتهای درمانی است. از این رو انتخاب درمانجویانی که در جلسات ریزی و اجرای مداخلهبندی، و طرحفرمول
سال سوم و چهارم دوره یان مقطع کارشناسی ارشد در نیم شود. دانشجوهای آموزشی انجام میشوند با در نظر گرفتن جنبه می

ای یک بار برگزار  شناسی بالینی هفتهپردازند. جلسات معرفی مورد بالینی در گروه روانشان به معرفی مورد بالینی میتحصیل
در مورد تشخیص و   دقیقه نیز برای بحث  20تا    15دقیقه است.    30تا    25شود و زمان تعیین شده برای معرفی درمانجو  می

 شود.اقدامات درمانی در نظر گرفته می
 

 دهنده مورد بالینی: ارایهشرح وظایف 

 
 آماده سازی و بیان شرح حال کامل -

 بندی اختالل/ مشکل بالینی فرمول -

 بندی  تشریح جلسات با ذکر نکات مهم با توجه به فرمول -

 ها به صورت یک کل  ها و سایر ارزیابیبیان نتایج آزمون  -

 بیان نتایج به دست آمده و سیر بهبودی    -

 های درمان، اشتباهات درمانی و نتایج آنبیان دشواری -

 دادن پیشنهاد برای کار با درمانجویان با مشکالت مشابه   -

 

 مالک های انتخاب مورد بالینی:
 جلسه درمان تشکیل شده باشد.  3دست کم  -

 دهنده متناسب باشد.  ارایهمورد بالینی با رویکرد تشخیصی و درمانی فرد  -

به فهرست اختالالت اضافه   DSM-5اختالالت شخصیت، اختالالت کودکان، اختالالت مصرف مواد و اختالالتی که در   -

 اند در اولویت است. شده

 معرفی درمانجویانی که مشکل یا اختاللی با تشخیص یا علّت شناسی پیچیده دارند در اولویت است.  -
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 ت و اختالالت نادر اولویت دارد.معرفی درمانجویانی با مشکال -

 معرفی درمانجویانی با اختالالت چندگانه اولویت دارد. -

 در مورد دانشجویان ارشد تاکید ویژه بر قسمت فرمول بندی بر اساس منابع زیر است: -

 

 منابع: 

- Tracy D. Eells. (2007). Handbook of Psychotherapy Case Formulation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عه علوم روانشناسی  دفتر توس   -معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  50

 
 

             Clinical Case Report 2    2 گزارش موارد بالینی ) اینترنی( 

 

 27کد درس: 

 1 گزارش موارد بالینی ) اینترنی(پیش نیاز: 

 واحد کارورزی  25/0تعداد واحد: 

 ساعت  30نوع واحد: کارورزی   

 اختیاری  نوع درس: تخصصی 

 فعالیت گروهی تکلیف کالسی   م  پایان تر   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 . ارایه می شود 1 گزارش موارد بالینی )اینترنی( این واحد در ادامه   :یهدف کل

 )معرفی مورد بالینی(: کیس ریپورت هدف و چارچوب برگزاری جلسه
دشواری با  آشنایی  بالینی  مورد  معرفی  از  روانهدف  و  های  مشکالت  ارزیابی  به  مربوط  مسایل  اختالالت، درمانی،  تشخیص 

معرفی   کیس ریپورتهای درمانی است. از این رو انتخاب درمانجویانی که در جلسات  ریزی و اجرای مداخله بندی، و طرحفرمول
با در نظر گرفتن جنبهمی سال سوم و چهارم دوره شود. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در نیمهای آموزشی انجام میشوند 

به معرفتحصیل بالینی میشان  بالینی در گروه روانی مورد  بالینی هفتهپردازند. جلسات معرفی مورد  برگزار  شناسی  بار  ای یک 
معرفی درمانجو  می برای  تعیین شده  و   20تا    15دقیقه است.    30تا    25شود و زمان  برای بحث در مورد تشخیص  نیز  دقیقه 

 شود.اقدامات درمانی در نظر گرفته می
 

 ه دهنده مورد بالینی:شرح وظایف ارای

 
 آماده سازی و بیان شرح حال کامل -

 بندی اختالل/ مشکل بالینی فرمول -

 بندی  تشریح جلسات با ذکر نکات مهم با توجه به فرمول -

 ها به صورت یک کل  ها و سایر ارزیابیبیان نتایج آزمون  -

 بیان نتایج به دست آمده و سیر بهبودی    -

 ات درمانی و نتایج آنهای درمان، اشتباهبیان دشواری -

 دادن پیشنهاد برای کار با درمانجویان با مشکالت مشابه   -

 

 مالک های انتخاب مورد بالینی:
 جلسه درمان تشکیل شده باشد.  3دست کم  -

 مورد بالینی با رویکرد تشخیصی و درمانی فرد ارایه دهنده متناسب باشد.  -

به فهرست اختالالت اضافه   DSM-5اد و اختالالتی که در  اختالالت شخصیت، اختالالت کودکان، اختالالت مصرف مو -

 اند در اولویت است. شده

 معرفی درمانجویانی که مشکل یا اختاللی با تشخیص یا علّت شناسی پیچیده دارند در اولویت است.  -
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 معرفی درمانجویانی با مشکالت و اختالالت نادر اولویت دارد. -

 اولویت دارد. معرفی درمانجویانی با اختالالت چندگانه -

 در مورد دانشجویان ارشد تاکید ویژه بر قسمت فرمول بندی بر اساس منابع زیر است: -

 

 منابع: 

- Tracy D. Eells. (2007). Handbook of Psychotherapy Case Formulation. 
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 Clinical Internship        بالینی                                                       ) اینترنی(نام درس: کارورزی

 

 28کد درس: 
 ( تمام دروس اختصاصی اجباری) پیش نیاز: دروس کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  
 واحدکارورزی  2تعداد واحد:  

بالینی،   آن به   ساعت(  240)است که دو واحد   ساعت(  600)واحد  5مجموع واحد کارورزی در دوره کارشناسی ارشد روانشناسی 
می شود. کارورزی های انجام شده در هر یک از دروس می تواند   ارایهپارچه و باقی موارد براساس دروس تنظیم شده  صورت یک

 شود. ولی در هر حال نمرات هر بخش باید به صورت مجزا ثبت و محاسبه شود.  ارایهبه تفکیک یا در یک مجموعه به دانشجو 
 

 هدف کلی:  

از بخش بالینی یکی  دانشجو در حیطههای اصلکارورزی  توانمندسازی  بالینی است. هدف  آموزش روانشناسی  ارزیابی و  ی  های 
ای است. ولیت و اخالق حرفهئتشخیص، فرمولبندی مورد، طرح درمان و ارزیابی پیامد با تاکید بر دانش روانشناسی بالینی و مس

اط، ارزیابی و تشخیص روانشناختی شامل مهارتهای ی برقراری ارتبدانشجو باید بتواند دانش، مهارت و نگرش خود را در حیطه
ها نظریه   های روانشناختی و گزارش سازمان یافته از مصاحبه و تست و در حیطه تشخیصی، مصاحبه، انتخاب، اجرا و تفسیر تست

 یکپارچه کند. های درمانی، فرمولبندی مورد و تعیین اهداف درمانی، انتخاب روش درمانی مناسب و ارزیابی پیامد آن و روش 

 

 ساعت(  240) رئوس مطالب:
های وابسته به  خدمات روانشناختی سرپائی در دانشگاه   دهنده  ارایه در یکی از مراکز    هفته  20به مدت    روز(  2)ساعت در هفته  12

بالینی و سالمت  ییا در کل  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد اسالمی  نیک های جامع روانشناسی  ر نظر  زیدانشگاه 
گروه   روانشناس  استادان  از  با  یکی  دانشگاه  اساتید  های  کلنیک  سالمت  تخصص  یا  یا  بالینی  ساعت   1حداقل  با  دکترای 

( در هفته، استاد بصورت فردی یا گروهی با دانشجو به  caseمورد ) 1کند و حداقل سوپرویژن فردی و چهره به چهره فعالیت می
 به جلسه موارد با  امضای استاد قابل قبول است. پردازند. گزارش جلسه تبادل نظر می 

 

 مصاحبه و تشخیص: کودکان، نوجوانان و بزرگساالن -
 های روانشناختی: کودکان و بزرگساالنتست  -
 رواندرمانی حداقل یک دیدگاه   -
 

 های مختلف:شیوه ارزیابی دانشجو در حیطه 
با تاکید بر آسیب( در طول caseمورد )  3معرفی و گزارش    - های تشخیصی، روان درمان و  شناسی، سبب شناسی، شیوه  ترم 

 ول کارورزی گروه روانشناسی با هماهنگی استادئدرمانی به مسطرح روان
  خدمات  ایه ار  به  و  داشته  حضور  شده  تعیینیا بیمارستان    مرکز  در  فتهه  رد  روز  2  مدت  به  است  موظف  انشجو د  دوره  ینا  * در
 ط سوپروایزرگروه روانشناسی بالینی و سالمت صورت میگیرد.توس بخش در نظارت. بپردازد بالینی

براساس یک رویکرد درمانی با تأکید بر حداکثر دو نوع بیماری   * دانشجو موظف است طبق نظر سوپروایزر خود در تمام فعالیتها
 مورد بالینی بطور مستمر مهارت آموزی کند. 10در حداقل 

  کار   انجام  گواهی  دوره  پایان  در و  دهد  ارایه  سوپروایزر  به   را  خود   روزانه  فعالیت  گزارش   ماهانه،  دوره  طول   در  است  موظف  دانشجو
  دوره کارورزی   پایان  در.  برسد  نیز  رییس کلینیک جامع  تایید  به   و  نماید  اخذ  مربوطه  سوپروایزر  از  شده  راندهگذ  ساعات  ذکر  با

 . شد خواهد صادر سالمتو بالینی  شناسی روان گروه مدیر طرف از دانشجو برای ماه 6 گواهی
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  . ستا ساعت 120 یکارورز  واحد هر *

  د. ش خواهد ارائه تابستانی ترم یک و تحصیلی نیمسال یک در کارورزی دوره*
میزان   به  و  تجمیع  باید  ساعت  تعداد  نظر  از  مرتبط  گواهی  کارورزی،  دوره  پایان  در   : از   600توضیح  هریک  باقید  ساعت 

کار  تمام  و  باال  جدول  موضوعات  در  مختلف  دروس  برای  شده  تعریف  های  و     2ورزی  جامع  کلینیک  رییس  توسط  و  انجام 
 مدیرگروه روانشناسی بالینی و سالمت واحد مربوطه امضا و ممهور شود.  
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                       Thesis                                  نام درس پایان نامه                                                       

 

 29کد درس: 
 -پیش نیاز:  

 واحد  4تعداد واحد:  

 -نوع واحد:  

 مطابق مفاد آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته   :شیوه ارزیابی

 

 : هدف کلی

 قیق دانشگاهی. اجرای یک تح ها و نحوهروانشناسی بالینی و آشنایی با ویژگی های حوزهدانش افزایی و درک بهتر از چالش 

 

 رئوس مطالب: 

درمانی، و یا بهداشت روان را  انتخاب نماید و  دانشجو موظف است یکی از موضوعات حائز اهمیت در آسیب شناسی روانی، روان

 خود دفاع نماید. پایان نامه از مطابق آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 

 منابع: 

- Debora J. Bell PhD, Dr. Sharon L. Foster PhD, et al, Dissertations and Theses From Start to 

Finish: Psychology and Related Fields, 2019. 

 

https://www.amazon.com/Dissertations-Theses-Start-Finish-Psychology/dp/1433830647/ref=sr_1_1?keywords=theses+from+start&qid=1583004793&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Dissertations-Theses-Start-Finish-Psychology/dp/1433830647/ref=sr_1_1?keywords=theses+from+start&qid=1583004793&s=books&sr=1-1
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 سرفصل دروس اختیاری 

 

            Metacognitive Pstchotherapiesهای فراشناختی                                           نام درس: درمان

 

 1-30کد درس: 
 ختی/ هیجانی های رفتاری/ شنادرمانی، درمان شخصیت و روان های معاصرپیش نیاز: نظریه  

 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 
 اختیاری  نوع درس:  تخصصی 

 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر
 
 

 هدف کلی: 

 های روانی آشنایی دانشجویان با نقش فراشناخت در ایجاد و درمان اختالل
 

 : رئوس مطالب 

 شناخت و پدیدآیی افسردگی و اضطراب  دانشجو از فراشناخت و حل مساله های زندگی، فرا فراگیری 
اختاللفراگیری   اول: نقش فراشناخت در درمان  با سه موج شناخت درمانی )موج  اجمالی  افسردگی و اضطراب و آشنایی  های 

میالدی ( و )موج    1990های شناخت درمانی دهه  میالدی (، )موج دوم: نظریه   1980و    1970های شناخت درمانی دهه  نظریه
 (  2000های شناخت درمانی بعد از یهسوم: نظر

، آشنایی با دیدگاههای مربوط به  توجه آگاهیهای فراشناختی براساس درمان افسردگی، نشخوار فکری، افکاراضطرابی )تکنیک
 های روانی با دید گاه فراشناختیدرمان فراشناختی تیزدیل، سگال، دابسون، ویلز و ویلیامز(. تبیین آسیب شناسی بیماری

 

 : نابعم

 .  ) فراشناخت درمانی(درمانگری فراشناختی ،ترجمه مسعود جان بزرگی و مژگان آگاه هریس پیتر فیشر و آدرین ولز، -
حمیدپور  - حسن  و  اکبری  مهدی  محمدی،  ابوالفضل  اندوز،  زهرا  ترجمه  ولز،  و    ،آدرین  اضطراب  برای  درمانی  فراشناخت 

 افسردگی. 
 

- Wells A. (the latest edition). Emotional Disorder and Metacognition. Innovative Cognitive 

Therapy. UK: Wiley,Segal, Z. V. Williams, J.M.G. & Teasdale, J. D. (the latest edition). 

- Dobson, K.S. Mindfulness Based Cognitive Therapy for Depression. A new approach for 

preventing relapse. New York: Gailford press. (the latest edition). 

- Hand book of Cognitive Behavioral Therapies. New York: Gailford press. 
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                          مصرف مواد ء  روانشناختی در سو  تنام درس: مداخال
Psychological interventions in substance abuse and addiction 

 

 2-30د درس: ک
 درمانی های معاصر شخصیت و روان، نظریهآسیب شناسی روانی کلیات پیش نیاز: مصاحبه تشخیصی، 

 ساعت(  17واحد نظری ) 1نوع واحد:  
 اختیاری  نوع درس:  تخصصی 

 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر
 

 : هدف کلی

 های روانشناختی در سوء مصرف مواد نشجویان با اصول مداخلهدا آشنایی 

 

 رئوس مطالب:  

 مهارت الزم جهت ارزیابی نیازهای درمانی معتادین کسب دانشجویان با اصول تشخیص و درمان سوء مصرف مواد و  آشنایی
صرف مواد، پیشگیری از عود،  های درمان سوء مها و تکنیکرویکردهای سبب شناسی سوء مصرف مواد، اصول، روش آشنایی با  

 های کاهش آسیب های دارویی، روش آشنایی با درمان
 

 : منابع

 .  DSM- 5نابدل، یونس. اختالالت وابسته به مواد، تشخیص و درمان براساس  -

 

- Lowinson, J. H. et al. (the latest edition). Substance Abuse: A Comprehensive 

Textbook. Baltimore, MD: Williams and Williams. 
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 های جنسی                روانشناختی در اختالل  تنام درس: مداخال
Psychological interventions in sexual disorders           

 

 3-30کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روان، نظریهآسیب شناسی روانی کلیات تشخیصی،  پیش نیاز: مصاحبه

 ساعت(  17واحد نظری ) 1 نوع واحد: 
 اختیاری  نوع درس:  تخصصی 

 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر
 

 : هدف کلی درس

اختالل  تشخیص  و  ارزیابی  اصول  با  تکنیکآشنایی  یادگیری  جنسی،  مهارت های  و  درمانها  انواع  های  روانشناختی  های 
 جنسی  هایاختالل

 

 رئوس مطالب: 

اختالل  آشنایی روانشناختی  و  فیزیولوژیک  مبانی  با  روش دانشجو  و  مشکالت  های جنسی  روانشناختی  ارزیابی  و  مصاحبه  های 
 های درمان روانشناختی مربوط  جنسی و تکنیک

انزال زودرس، ارگاسم مهار شده، اختاللانواع اختالل درد جنسی، فوبیا جنسی،   هایهای جنسی از قبیل، میل جنسی کم کار، 
اختالل اختاللواژینیسموس،  نعوظی،  ارزیابی مشکالت جنسی )فرایند مصاحبههای  پارافیلیاها،  بالینی(،  های هویت جنسی و  ی 

اختاللبیماری با  مرتبط  فیزیولوژیک  و  تکنیکهای جسمی  اختاللهای جنسی،  انواع  در  روانشناختی  درمانی  های جنسی، های 
 های جسمانی نسی افراد با محدودیتهای جاختالل

 

 : منابع

 )آخرین چاپ(.  ،رفتاری -های جنسی، دیدگاه شناختیدرمان اختالل ،اسپنس، سوزان، اچ -
 ناکارآمدی جنسی ) آخرین چاپ(.اچ بارلو، دیوید، ترجمه مهریار، امیرهوشنگ،  -

 

-Levin, Stefen(the latest edition). Hand Book of Clinical Sexuality for Mental Health 

Professional. New York: Brunner-Routledge 
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                  in Crisis psychological Interventions         مداخالت روان شناختی در بحران              نام درس: 

 

                                                        4-30کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روان، نظریهآسیب شناسی روانی کلیات نیاز: مصاحبه تشخیصی، پیش 

 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 
 اختیاری  نوع درس:  تخصصی 

 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر
 

 : هدف کلی 

با مدیریت بحران و    افراد در موقعیتواکنشآشنایی  اجتماعی و شیوه مداخله در بحرانهای  های روانی  های بحرانی فردی و 
 اجتماعی  

 

 رئوس مطالب: 

 انواع بحران  - 
 تعریف بحران -
 پیامدهای بحران -
 کننده بحرانهای تبییننظریه  -
 اختالالت شایع در بحران -
 رویکردهای مداخله در بحران -
 ه در بحرانهای موثر مداخلروش  -
 اصول و فنون مداخله در بحران   -
 کننده در بحرانبهداشت روانی افراد و تیم مداخله -
 عالئم روانشناختی افراد دچار بحران -
 بحران و داغدیدگی -

 

 : منابع

 

 اصول مشاوره و مداخله بحران.  ،علی اکبر اصغری راد، وحیده شهریاری -
 اجتماعی: مداخله در بحران.  مددکاری ابراهیم نجف آبادی، اعظم،  -
 اصول و فنون مداخله روانشناختی در بحران. احمدی، خدابخش،  -
اچ انریچ، جان، مک گاید، شارون. ترجمه حمید نصیری، راحله سموعی و جنت فروزنده. شیوه های سازگاری با سوانح و بالیا)   -

 راهنمای مداخالت روانی اجتماعی(.
 
 

- Kristi Kanel.( the latest edition).   A Guide to Crisis Intervention (5th Edition). 

- Albert R. Roberts. (the latest edition). Crisis Intervention Handbook: Assessment, 

Treatment, and Research. 
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- Lisa R. Jackson-Cherry and Bradley T. Erford, Crisis Assessment, Intervention, and 

Prevention (3rd Edition) (Merrill Counseling), 2017 
- Richard K. James and Burl E. Gilliland,  Crisis Intervention Strategies, 2016 

-  Kenneth Yeager and Albert Roberts, Crisis Intervention Handbook: Assessment, 

Treatment, and Research, 2015. 

- Tammi D. Kolski , Arthur E. Jongsma Jr., et al, The Crisis Counseling and Traumatic 

Events Treatment Planner, with DSM-5 Updates, 2nd Edition (PracticePlanners), 2014 

-Jeanne Brooks,  Crisis Intervention: The Neurobiology of Crisis, 2017 

Derek D. Reed & Florence D. DiGennaro Reed & - James K. Luiselli, Handbook of Crisis 

Intervention and Developmental Disabilities. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.amazon.com/Assessment-Intervention-Prevention-Merrill-Counseling/dp/0134522710/ref=sr_1_1?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Assessment-Intervention-Prevention-Merrill-Counseling/dp/0134522710/ref=sr_1_1?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.com/Crisis-Intervention-Strategies-Richard-James/dp/1305271475/ref=sr_1_3?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.com/Crisis-Intervention-Handbook-Assessment-Treatment/dp/0190201053/ref=sr_1_4?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.com/Crisis-Intervention-Handbook-Assessment-Treatment/dp/0190201053/ref=sr_1_4?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-4
https://www.amazon.com/Tammi-D-Kolski/e/B001IQZJ7Y?ref=sr_ntt_srch_lnk_12&qid=1583256325&sr=1-12
https://www.amazon.com/Counseling-Traumatic-Treatment-Planner-PracticePlanners/dp/1119063159/ref=sr_1_12?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.com/Counseling-Traumatic-Treatment-Planner-PracticePlanners/dp/1119063159/ref=sr_1_12?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-12
https://www.amazon.com/Crisis-Intervention-Neurobiology-Jeanne-Brooks/dp/1979421110/ref=sr_1_15?keywords=Crisis+intervention&qid=1583256325&s=books&sr=1-15
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 Fundamentals of Islamic Humanology                        انسان شناسی اسالمیبانی م نام درس: 

 

                                                        5-30کد درس: 
 درمانی های معاصر شخصیت و روان، نظریهآسیب شناسی روانی کلیات صاحبه تشخیصی، پیش نیاز: م

 ساعت(  17واحد نظری )  1نوع واحد: 
 اختیاری  نوع درس:  تخصصی 

 فعالیت گروهی  تکلیف کالسی  پایان ترم   میان ترم   روش ارزشیابی : مستمر

 

 : هدف کلی 

ان علوم  مبانی  با  دانشجویان  اسالمی(.سانی)  آشنایی  و  سکوالر  انسانی  علوم   وضعیت   یا  مطلوب  انسان  انسان؛  توصیف  مبانی 
اسالم.  وضعیت  با  مطلوب  وضعیت  شباهتهای  و  تفاوت   مطلوب؛ در  زمینه   موجود  در  دانشجویان  اطالعات  تعمیق  و    شناخت 

ن انسان.  وجودی  های  دینی، ساحت  شناسی  انسان  ویژگیهای  شناسی،  انسان  و ضرورت  و  اهمیت  انسان، عقل  فطرت  و  یازها 
 آگاهی، کمال، آزادی و معنویت و ازخودبیگانگی در انسان.

 

 رئوس مطالب: 

 چیستی علوم انسانی -

   انسان توصیف -
 اهمیت و ضرورت انسان شناسی. ویژگیهای انسان شناسی دینی -

 ساحت های وجودی انسان، نیازها، فطرت، عقل و آگاهی -

 ادی و از خود بیگانگی انسانمعنویت و کمال، جبر و اختیار و آز -

 مقایسه انسان شناسی اسالمی با مکاتب دیگر -

 انسان در اندیشه برخی متفکران بزرگ اسالمی  -

 

 منابع: 

 مطهری، مرتضی. انسان کامل. انتشارات صدرا.  -

 ) بنیادهای نظری(. دفتر نشر معارففلسفه علوم انسانیخسروپناه، عبدالحسین.  -

 نسان شناسی اسالمی. دفتر نشر معارف.خسروپناه، عبدالحسین. ا -

، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روان شناسی در نهج البالغه )مفاهیم و آموزه ها(آذربایجانی، مسعود.  -  

مصطفی.    - مختاری،  احمد؛  سید  باغ،  قره  طباطبائیغفاری  عالمه  اخالقی  رویکرد  در  خداشناسی  و  شناسی  انسان   ،  مبانی 

 .(1398)پاییز و زمستان  26پیاپی  ،نشریه معرفت اخالقی

بررسی تحلیلی هویت و مبانی انسان شناختی توسعه اجتماعی مدرن بر غفاری قره باغ، سید احمد؛ هاشمیان، فاطمه سادات،    -

 . (1396)زمستان  73پیاپی  ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمی، ه اسالمیاساس اندیش
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 استانداردهای ضروری برنامه های آموزشی

 

   :* ضروری است
 . گیردمورد ارزیابی در دسترس اعضای هیأت علمی و فراگیران قرار  ( Curriculum)برنامه آموزشی -
 طول دوره، طبق مقررات، توسط واحدهای مجری رعایت شود.  -

 ران با محوریت تفکر نقاد و دین بنیاد موضوعات روان شناسی بالینی را مد نظر قرار دهند. فراگی -
( قابل قبول، منطبق با توانمندیهای عمومی و اختصاصی مندرج در برنامه مورد  Log bookفراگیران کارنمایی ) -

 ارزیابی در اختیار داشته باشند. 
سط استادان مربوطه پایش و نظارت شود و بازخورد مکتوب  کارنما به طور مستمر توسط فراگیران تکمیل و تو -

 . شود الزم به آنها ارائه 
فراگیران برحسب نیمسال تحصیلی، مهارتهای مداخله ای اختصاصی الزم را براساس موارد مندرج در برنامه   -

 انجام داده باشند و در کارنمای خود ثبت نموده باشند و به امضای استادان ناظر رسانده باشند. 
 روش ها و فنون آموزشی مندرج در برنامه استفاده شود.   %70در آموزش ها حداقل از   -
داشته،   - فعال  حضور  خود  کار  محل  در  جاری  قوانین  در  مندرج  روزهای  تعداد  طبق  هفته  طول  در  فراگیران 

ماهانه  یا  برنامه هفتگی  و  انجام دهند  باالتر  فراگیران سال  یا  و  استادان  نظر  را تحت  در    وظایف خود  گروه 
 دسترس باشد. 

پژوهشی نظیر کنفرانس های درون بخشی،   - آموزشی و  برنامه های  در  تنظیمی گروه،  برنامه  فراگیران طبق 
سمینارها، انجام کارهای تحقیقاتی و مشارکت در آموزش رده های پایین تر حضور فعال داشته باشند و برنامه  

 هفتگی یا ماهانه آموزشی گروه در دسترس باشد. 
گیران بر حسب سال تحصیلی، واحدهای خارج از گروه آموزشی را )در صورت وجود( گذرانده و از مسئول  فرا -

 عرصه مربوطه گواهی دریافت نموده باشند و مستندات آن به رویت گروه ارزیاب رسانده شود. 
بر - و  بینی شده  پیش  قبل  از  علمی  آموزشی، همکاری های  دیگر گروههای  و  اصلی  آموزشی  نامه  بین گروه 

 ریزی شده وجود داشته باشد و مستنداتی که مبین این همکاری ها باشند در دسترس باشد. 
 )مقررات ضمیمه( را رعایت کنند.  Dress Code فراگیران مقررات  -
تأیید گروه   - مورد  آنها  و عمل  نمایند  آن عمل  به  و  باشند  آگاه  برنامه  در  مندرج  اخالقی  از کدهای  فراگیران 

 . ارزیاب قرار گیرد 
 عرصه های آموزشی خارج از گروه، مورد تأیید قطعی گروه های ارزیاب باشند.  -
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 مپنجفصل 

 آموزشی ارزشیابی برنامه

 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 رشته روانشناسی بالینی 
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 هدف از ارزشیابی برنامه: 

از نظر  قبول  ین یک برنامه قابل  تدو  ،دانشگاه آزاد اسالمی  سالمت و بالینی   روان شناسی  تعالیتحول و    کمیتههدف  

است.    مطابق با مقررات و چشم اندازهای دانشگاه آزاد اسالمی  سالمتمیزان دستیابی به اهداف برنامه روان شناسی  

 ترین ابزارهای برنامه عبارتند از: اصلی 

سند اسالمی  طباق آن با  اجرای آن، کارایی و میزان ان  الف( قضاوت کارشناسانه در مورد اجزای مختلف برنامه و نحوه  

   نیازهای واقعی و روز کشور.شدن دانشگاه، عرصه های بالینی مورد نیاز دانشجویان و 

 پیشنهادهای مناسب جهت ارتقای برنامه و رفع کمبودهای آن.  ب( تشخیص علمی کمبودها و ارایه 

 

 انجام ارزشیابی برنامه:   نحوه 

می صورت خواهد گرفت، با تاکید بر ارزشیابی تکوینی و ضرورت آن، با این روش با ارزشیابی به دو شکل تکوینی و تراک  نحوه

بهتری   مراتب  به  سودمندی  از  تراکمی  با  پایانی  ارزشیابی  آنها،  رفع  برای  تالش  و  کمبودها  بهتر  و  بیشتر  هرچه  شدن  آشکار 

 شوند:برخوردار خواهد بود. ابزارهای ارزشیابی شامل موارد زیر می

 رونی.یورت کمی و کیفی از طریق سازو کارهای دورنی و بالف( به ص 

روان شناسی بالینی  تعالی تحول و    کمیتهو   ی روانشناسی بالینیو ارزشیابی رشته هاب( توسط دانشجویان، اساتید، مدیریت گروه 

 .و سالمت  دانشگاه آزاد اسالمی

با تدوین و تکمیل پرسشنامه   بازدیدهای مناسب توسط  های حضوری و  های جامع، مصاحبهج(    تعالی شورای تحول و  با انجام 

  آنهانمایندگان روان شناسی بالینی و سالمت  دانشگاه آزاد اسالمی یا 

 : 1تبصره 

اعضای  پرسشنامه  آزاد اسالمی    تعالیتحول و    کمیتههای جامع توسط  دانشگاه  بالینی و سالمت   ، تهیه، تنظیم، روان شناسی 

 هد شد. تجدید نظر و تکمیل خوا

 : 2تبصره 

بالینی و سالمت واحدهای دانشگاهی خواهد  ارزشیابی درونی از طریق گروه آموزشی مجری و   شورای تخصصی روان شناسی 

 )نظارت بر حسن انجام ارزشیابی بعهده مراکز ذیربط در دانشگاه خواهد بود(.بود
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 مراحل اجرایی ارزشیابی برنامه: 

در مورد موضوع ارزشیابی، و در پی آن برنامه ریزی و طراحی ارزشیابی استوار است تا بتوان  این مراحل مشتمل بر تصمیم گیری 

 های مناسب اتخاذ نمود:با نگاهی جامع و واقع بینانه در جهت اجرا و انجام ارزشیابی اقدام کرد و در نهایت تصمیم

 الف( ارسال پرسشنامه، مصاحبه و بازدید 

 دست آمدهب( تجزیه و تحلیل اطالعات ب 

 ول ئمسج( ارسال نتایج به مقامات   

 

 تواتر انجام ارزشیابی:  

صورت خواهد گرفت. برای دستیابی )هر دوسال یکبار(بسته به مورد، در پایان هر سال تحصیلی و یا در پایان هر دوره ارزشیابی  

مکان تشکیل جلسه و نام مدرس در درس همراه با    های دروس برای هر جلسهبه نتایج مناسب الزم است که منابع و سرفصل

 اختیار دانشجویان قرار داده شود. به عبارتی تهیه طرح درس از جانب اساتید گروه مجری الزامی است. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 عه علوم روانشناسی  دفتر توس   -معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی  66

 
 

 

 

 

 
 

 مقررات ضمیمه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالینی  -( و اخالق حرفه ای دانشجویان در محیط های آزمایشگاهیDress Codeآیین نامه اجرایی پوشش )
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نحوه پوشش و رفتار تمامی خدمتگزاران در مشاغل گروه روانشناسی سالمت و بالینی باید به گونه ای باشد که حفظ  
ضمن شئون حرفه ای، زمینه را برای ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران و همراهان بیماران) مراجعان(، همکاران  

 و اطرفیان در محیطهای آموزشی فراهم سازد. 
رعایت مقررات برای کلیه عزیزانی که در محیط های آموزشی بالینی و آزمایشگاهی در حال تحصیل یا ارائه خدمت  لذا  

 هستند، اخالقا الزامی است.  
 

 فصل اول: لباس و نحوه پوشش

لباس دانشجویان جهت ورود به محیط های آموزشی به ویژه محیطهای بالینی و آزمایشگاهی باید متحدالشکل بوده و  
 امل مجموعه ویژگیهای زیر باشد: ش
 روپوش سفید بلند) در حد زانو و غیر چسبان با آستین بلند(   -1
 روپوش دارای آرم دانشگاه و یا واحد دانشگاهی مربوطه باشد.  -2
 تمامی دکمه های روپوش در تمام مدت حضور در محیطهای آموزشی بطور کامل بسته باشد.  -3
تبر عکس دار حاوی ) حرف اول نام، نام خانوادگی، عنوان، نام دانشکده و نام رشته( بر  استفاده از کارت شناسایی مع   -4

 روی پوشش، در ناحیه سینه سمت چپ در تمام مدت حضور در محیط های آموزشی الزامی می باشد. 
 دانشجویان خانم تمامی سر، گردن، نواحی زیر گردن و موها را با پوشش مناسب بپوشانند.   -5
 لند، متعارف، ساده و غیر چسبان باشد.  شلوار ب -6
 پوشیدن جوراب ساده که تمامی پا و ساق پا را بپوشاند.   -7

نامه   - آیین  رعایت  به  ملزم  بالینی  های  در عرصه  تمام مدت حضور  در  دانشجویان  است که  توضیح  به  الزم 
 پوشش دانشگاه آزاد اسالمی می باشند. 

 

 بالینی  -خالق حرفه ای دانشجویان در محیطهای آزمایشگاهی( و اDress Codeآیین نامه اجرایی پوشش )

 اجتناب از پوشیدن جوراب های توری و یا دارای تزیینات   -8
 کفش راحت و مناسب بوده، هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد.  -9

 نباشد.  روپوش، لباس و کفش راحت، تمیز و در حد متعارف باشد و دارای رنگهای تند و زننده و نامتعارف  -10
 اجتناب از استفاده از نشانه های نامربوط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش   -11
حلقه    -12 به جز  گوشواره)  بند و  انگشتر طال، دستبند، گردن  دادن هرگونه  قرار  دید  در معرض  و  استفاده  از  اجتناب 

 ازدواج( در محیط های آموزشی  
 ی و صندل در محیط های آموزشی  اجتناب از استفاده از دمپای  -13

 

 

 

 فصل دوم: بهداشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی

 

و    -1 دیگران  به  آسیب  احتمال  و  عفونت  انتقال  افزایش شانس  بلند موجب  های  )ناخن  باشد.  تمیز  و  کوتاه  ناخن ها 

 تجهیزات پزشکی می باشد.( 
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 صورت به صورت غیر متعارف و دور از شئون حرفه ای   اجتناب از آرایش سر و  -2

اجتناب از نمایان نمودن هرگونه آرایش به صورت تاتو و یا استفاده از حلقه یا نگین در بینی یا هر قسمت از دستها و   -3

 صورت  

 اجتناب از استعمال ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی   -4

 

 درمانی  – ازین رفتار دانشجویان در محیطهای آموزشی فصل سوم: مو

رعایت اصول اخالق حرفه ای، تواضع و فروتنی در برخورد با بیماران و مراجعان، همراهان آنها، استادان، فراگیران و   -1

 کارکنان  

دن کلماتی که در  با ادب و متانت و اجتناب از هرگونه ایجاد سر و صدای بلند و یا بر زبان رانٔ  صحبت کردن آرام  -2

 شأن حرفه نیست 

 درمانی   -عدم استعمال دخانیات در کلیه زمان های حضور فرد در محیطهای آموزشی    -3

اجتناب از جویدن آدامس و نظایر آن در آزمایشگاهها، سالن کنفرانس و در هنگام مالقات مراجعان و حضور اساتید و   -4

 کارکنان و بیماران  

 در زمان حضور در کالسها، راند بیماران و مراجعان  خاموش بودن تلفن همراه -5

 اجتناب از هرگونه بحث و شوخی دور از شأن در مکانهای عمومی مرتبط نظیر آسانسور، کافی شاپ و رستوران   -6

 

 فصل چهارم: نظارت بر اجرا و پیگیری موارد تخلف آیین نامه

آموزشی و کلینیکهای جامع روانشناسی و سایر محیطهای  نظارت بر رعایت اصول این آیین نامه در بیمارستانهای    -1

آموزشی بالینی بر عهده معاون آموزشی بیمارستان، مدیر گروه، رییس بخش و کارشناسان آموزشی و دانشجویی واحد  

 مربوطه می باشد. 

د و در صورت اصرار  به افرادی که اخالق حرفه ای و اصول این آیین نامه را رعایت ننمایند، ابتدا تذکر داده می شو  -2

 بر انجام تخلف به شورای انضباطی دانشجویان ارجاع داده می شوند. 
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 برنامه ترم بندی 

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clinical Psychology (M.Sc.)                   شناسی بالینیکارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان

ول ترم ا  

 واحد نام درس  ردیف

 2 آمار پیشرفته در روانشناسی بالینی  1

 2 )عصب روانشناسی(  نوروسایکولوژی بالینی  2

 1 کلیات آسیب شناسی روانی  3

%25 آسیب شناسی روانی  )اینترنی(کارورزی 4  
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 2 نظریه های معاصر شخصیت و روان درمانی  5

 1 اخالق حرفه ای در روانشناسی بالینی  6

مانهای فیزیکی و دارویی در اختالالت روانی در 7  1 

%25 1ژورنال کالب  8  

5/9 جمع واحد ترم  

 ترم دوم 

 2 روشها و طرح های پژوهشی آزمایشی و کیفی  1

 1 مصاحبه تشخیصی  2

%25 ( 3یا  2)ترم  مصاحبه تشخیصی )اینترنی(  کارورزی 3  

 2 1ارزیابی بالینی  4

%25 ( 3یا  2)ترم  1لینی ارزیابی با )اینترنی(کارورزی 5  

 1 گروه درمانی  6

%25 گروه درمانی )اینترنی(  کارورزی   

%25 2ژورنال کالب  7  

 8 جمع واحد ترم

 ترم سوم 

 2 خانواده درمانی  1

%25 ( 4یا  3)ترم  خانواده درمانی)اینترنی( کارورزی 2  

 2 درمان های رفتاری/ شناختی/ هیجانی  3

%25 ( 4یا  3)ترم های رفتاری/ شناختی/ هیجانی درمان)اینترنی(  کارورزی 4  

 1 مداخالت دینی/معنوی   5

%25 کارورزی)اینترنی( مداخالت دینی/معنوی  6  

 1 روان درمانی پویشی  7

 2 2ارزیابی بالینی  8

%25 2ارزیابی بالینی )اینترنی(کارورزی 9  

%25 (1گزارش موارد بالینی)اینترنی( )  10  

25/9 جمع واحد ترم  

 ترم چهارم 

بالینی  )اینترنی( کارورزی  1  2 

(2گزارش موارد بالینی)اینترنی() 2  25%  

 4 پایان نامه  3

25/6 جمع واحد ترم  

 


