
 

 

 بسمه تعالی 
 

 

 دانشگاه آزاد اسالمی 

 معاونت علوم پزشکی 

 

 روان شناسی بالینی و سالمت تعالی  تحول و  کمیتهدبیرخانه 
 

 

 دکتری تخصصی برنامه آموزشی دوره  

 سالمت شناسی رشته: روان

 

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

 

 

 سالمی برنامه ریزی دانشگاه آزاد امصوب شورای 

 مورخ نهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و نه 

 و

 چهل و پنجمین جلسه شورای تحول و تعالی روانشناسی بالینی و سالمت 

 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  ببعد    5/1399/ 16جلسه مورخ  چهل و  برنامه از   ررسی 

سند  کالن دانشگاه آزاد اسالمی،  های  در نظر گرفتن برنامه  با  و    سالمت رشته روانشناسی  دکتری تخصصی    نهایی دوره

الن رشته متناسب با تحوالت و نیازهای  اسالمی شدن دانشگاه، ارتقاء سطح مهارتهای بالینی دانشجویان و فارغ التحصی

بی  شیاارز  ، استانداردها و فصل )مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس   پنج ن دوره را در برنامه آموزشی ای به روز جامعه،  

 دارد: و مقرر می هبرنامه( بشرح پیوست تصویب کرد

آموزشی    -1 تخصصیبرنامه  روا  دکتری  سالمترشته  بر  نشناسی  تصویب  تاریخ  دانشگاهاز  واحدهای  کلیه  آزاد    ای 

 جرا است. االالزم دارای گرایش و مقطع،    اسالمی

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

روا  دکتری تخصصی مقررات می  سالمتشناسی  نرشته  اسالمی مطابق  آزاد  دانشگاه  واحدهای  و  برنامه  منسوخ  توانند 

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

رشته    دکتری تخصصی ابی برنامه دوره  شیارز، استانداردهای برنامه و  مشخصات کلی، برنامه درسی، سرفصل دروس  -3

 شود. فصل جهت اجرا ابالغ می پنجدر انضمام مقررات ضمیمه  سالمت به اسی شنروان
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 ل اول ـفص

 

 یـ موزش ات کلی برنامه آـمشخص

 دکتری تخصصی دوره 

 سـالمت  انشناسیه روـرشت
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 تعریف رشته و مقطع مربوطه: 

 روانشناسی سالمت دکتری تخصصی  مقطع و نام رشته به زبان فارسی: 

 Health psychology (P.hD): رشته به زبان انگلیسیمقطع و نام 

 

 

 معرفی و پیشینه 
  سالمت   درباره جدیدی  فکر   طرز  به  فیزیولوژی  و  پزشکی  انشناسی،ور  هایرشته  درنوین دستاوردهای   اخیر،  هایسال   در

  مورد   اجتماعی   -روانی   -زیستی   الگوی  چارچوب   در  بیماری  و  سالمت  امروزه   اساس  این  بر.  است  شده   منجر  بیماری  و

...  خصایص ژنتیکی )  زیستی   عوامل   از   ترکیبی  محصول   بیماری   و  سالمت   الگو،  این   در .  گیردمی   قرار   توجه   وانی (، رو 

  گرفته  نظر   در (  اجتماعی  حمایت   خانوادگی،  روابط   فرهنگی،   تأثیرات )  اجتماعی   شرایط   و  باورها(   استرس،   زندگی،   )سبک

 . شود می

  بر   اجتماعی   زیستی روانی   عوامل  تأثیرگذاری   نحوه  درک   آن  هدف   که   است  روانشناسی   در   گرایشی  سالمت،  روانشناسی

  بهزیستی  و سالمت ارتقای  به روانشناسی   دانش  از استفاده  با تا دارند ش تال سالمت روانشناسان. است بیماری و سالمت

  ویژه   توجهی   بیماری   از   پیشگیری   بر   سالمت  روانشناسی.  کنند  کمک   جسمانی   های بیماری  تسکین   و   التیام   همچنین   و

  عین   در  و  دکننمی   طراحی  سالم   زندگی   سبک   ارتقای  برای   را  مداخالتی   گرایش،   این   در   متخصصان  و   فعاالن  و  دارد 

 . بیابند خود سالمت  به بیشتر توجه  به  افراد تشویق  برای  راهکارهایی  تا کنندمی  تالش حال

  سالمت   روانشناسی  آموزش.  است  عمل  و  پژوهش  آموزش،  هایزمینه   در  گسترش  درحال  حوزه  یک  سالمت  روانشناسی

دانشگاهی  مقاطع مختلف  است  در  اجرا    انجام   مختلف  اشکال  به  سالمت  سیروانشنا  حوزه  درنیز    پژوهشو    در حال 

گروه   رود می   انتظار   اغلب .  شود می و  اساتید    جستجوی   و  ها نظریه   بررسی   و   طراحی   برای   پژوهشی   های دانشجویان، 

  یعنی   دهند،می   پوشش  را  عملی  کاربردهای  مستقیم  طوربه   اغلب  هاییپژوهش   چنین.  کنند   پژوهش  جدید  هایحوزه 

 دهند.  می  قرار  اند، هدفشناسایی شده هاپژوهش   در  را که لیعوام  تغییر و درمانی،  مداخالت 

  آمریکا   در   میالدی  19۷۰  دهه   در  باید   را   روانشناسی   علم  در  گرایش   یک   عنوان  به  سالمت  روانشناسی  آغازین  نقطه

  با   روانی  فرایندهای  تعامل  و   سالمت  بر  رفتار  اثر  خصوص  در  بیستم  قرن   میانی   های سال  در   که  کشفیاتی .  کرد  جستجو

  روانشناسی   عنوان   با  مجزا  گرایشی  ظهور  برای   را  زمینه  شد،   حاصل  ایمنی   سیستم  حتی   و   فیزیولوژیکی  فرایندهای

  19۷۷  سال   در (APAروانشناسی آمریکا )  انجمن   که  بود  قدرآن   پژوهشی  دستاوردهای   این   اهمیت .  نمود  مهیا   سالمت

  بیشتری   گسترش   سالمت  روانشناسی   میالدی   19۸۰  هه د  در .  داد   اختصاص  سالمت  روانشناسی  به  را   ایشاخه   میالدی 

  در   سالمت   روانشناسی   تحصیلی   رشته   ایجاد   به   اقدام  ها دانشگاه .  شد   دایر   کشورها   سایر   در   مشابهی   های انجمن   و   یافت

 . شدند سالمت از مراقبت سیستم از جزئی   سالمت روانشناسان  و  کردند  تخصصی  دکتری  سطح

  برقرار   تخصصی   دکتری   سطح  در  را   سالمت   روانشناسی  رشته   شمسی   13۸۰  دهه   در  نیز   ما   کشور   عالی   آموزش   نظام

او  اما  شود می   محسوب  نوپا   ایرشته  کشورها  سایر   و  ما  کشور  در  رشته   این  هرچند.  کرد   سطح   در  سالها  این  لای در 
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حرفه  امروز  و  است  گذاشته  سر  پشت  را  مثبتی   روند  ایحرفه   و  صنفی  آموزشی، توجه  افزایش    همچنین   و  ایشاهد 

 .  هستیم سالمت روانشناسی رشته  در تحصیل  به  مندانعالقه  تعداد  افزایش

وجوه    یکی  .  نیست  انکار   قابل   سالمت  نظام   در   روان   بعد   نقش   که  چرا   ؛ است  آن   بودن   کاربردی   ، رشته  این   بارز از 

ایفای   بدون   اما .  باشند  داشته  فعال   حضوری  سالمت   مختلف   هایحوزه   در  توانندمی   سالمت  روانشناسان  برای    شک 

ساز  زمینه   ،پشتوانه پژوهشی پویا  حال   عین   در .  کنند  کسب  را  نیاز   مورد   هایصالحیت   و   الزم   آموزش  باید  مؤثر  نقشی

 ای خواهد بود. ی بیشتر مداخالت حرفه اغن

 

  سالمت روانشناسی اهداف
.  دارد   تأکید   بیماری   و   تسالم  پیامدهای   و   پیشرفت  شناسی،   سبب   در   روانشناختی   عوامل  نقش   بر   سالمت   روانشناسی 

 کرد؛   تقسیم عمل   در  نظریه کاربرد  و آن  آزمایش  و ساخت  تبیین،  نظریه، درک به توان  می را  سالمت روانشناسی  اهداف 

 بیماری  شناسی سبب در   رفتار  نقش ارزیابی  −

 بیماری زا  رفتارهای  بینی  پیش  −

 فیزیولوژی  و  روانشناسی  بین تعامل ارزیابی  −

 بیماری  ربه جت  در  روانشناسی  نقش  درک −

   بیماری،  درمان در  روانشناسی   نقش ارزیابی  −

 سالم  رفتار   ترویج −

 بیماری  از  پیشگیری  −

 

 های کلی آموزشی(راهبردهای اجرایی برنامه )راهبرد

( وظایف  بر  مبتنی  )Task basedیادگیری  مشکل  بر  مبتنی  یادگیری   ،)Problem based  ،)  بر مبتنی  یادگیری 

( بیمارستانی  یادگیری  Hospital basedآموزش  استادمحوری،  دانشجو  از  تلفیقی  یادگیری سیستماتیک  نگر  جامعه (، 

(Community oriented( یادگیری مبتنی بر شواهد ،)Evidence based .) 

 

 رسالت
بهره  با  باشند  قادر  که  است  متعهد  و  کارآمد  توانمند،  آگاه،  نیروهای  تربیت  دوره،  این  اصلی  علوم  رسالت  از  گیری 

پیشگیری  نوان عضو تیم درمانی به  اجتماعی، به ع  -روانی   -، رفتاری و اجتماعی، در قالب یک مدل زیستی روانشناسی

 و ارتقای کیفیت زندگی بیماران کمک نمایند.   حاد جامعهآو ارتقاء سالمت 
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 روانشناسی سالمت: دکتری تخصصیشرایط و نحوه پذیرش دانشجو در دوره 

 

مطاب ورودی  آزمون  در  دانشگاه  قبولی  مقررات  و  ضوابط  باشد.  ق  می  اسالمی  مدرک  آزاد  دارندگان 

مورد تأیید وزارت    ،و پزشکان عمومی  ، پرستارانها(های روانشناسی )کلیه گرایشکلیه رشته ارشد  کارشناسی  

 ین آزمون شرکت نمایند. توانند در ابهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می 

 

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

 تحصیلی، براساس دفترچه آزمون دوره دکترای روان شناسی سالمت دانشگاه آزاد اسالمی خواهد بود. 
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 دومل ـفص

 

 یـ برنامه آموزش ات کلی ـمشخص

   دکتری تخصصیدوره 

 سـالمت ناسی ــش روان
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 مشخصات دوره: 

 Health Psychology (Ph.D.)             سالمتشناسی رشته روان دکتری تخصصی نام دوره: 

 

ارتقا و تحول   کمیته  مصوب ( .Ph.D) تخصصی  دکتری  دوره  آموزشی  نامه آیین  مطابق طول دوره و ساختار آن: 

سال   ۸نیمسال تحصیلی( و بیشتر از  ۷سال ) 3/ 5در هر حال کمتر از ،  المی روانشناسی بالینی و سالمت دانشگاه آزاد اس

 نیمسال تحصیلی( نخواهد بود.  16)

درصورتیکه هریک از دروس  دانشجویان رشته روانشناسی به جز فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد روانشناسی سالمت،  

در جدول   باشند  را  1مندرج  نداشته  در کارنامه تحصیلی خود    12  دوره،   واحدهای   تعداد   بر  عالوه   هستند   موظف ،  عینا 

بگذرانند تا اجازه اخذ    14اخذ و با حداقل نمره   را    1 جدولمندرج در    کارشناسی ارشد روانشناسی سالمت   دروس   از   واحد

 واحدهای دوره دکترای روانشناسی سالمت را کسب نمایند. 

 ازی انجام و میسر نخواهد بود. سگونه معادل در رابطه با دروس اعالم شده هیچ   :1توضیح 

ها،  اند، در صورت پایین بودن نمرات در برخی از درس موظف  سالمت نیز  های روانشناسی دانشجویان رشته   : 2توضیح  

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

 از دروس جبرانی مرتبط را بگذرانند.  دانشگاه، تمامی یا تعدادی
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اجازه اخذ   جهت  های روان شناسی گرایشدانش بالینی، سایر   ازی راز ستهمالزامی  دروس  :1جدول 

 ( .Ph.D)  تخصصی دکتری دورهواحدهای 

 ساعت  واحد  نام درس  

 نام درس 

داد 
تع

ی 
ظر

ن
 

ی 
مل

ع
ورز 

کار
 ی 

ی
ظر

ن
 

ی 
مل

ع
ی  

ورز
کار

 

 - - 1۷ - - 1 1 مصاحبه تشخیصی  1

 3۰ - - 25/۰ - - 25/۰ کارورزی مصاحبه تشخیصی  2

 - - 34 -  2 2 1ارزیابی بالینی  3

 3۰ - - 25/۰ - - 25/۰ 1کارورزی ارزیابی بالینی  4

 - - 34 - - 1 1 درمانهای فیزیکی و دارویی در اختالالت روانی  5

 - - 1۷ - - 1 1 اخالق حرفه ای در روانشناسی بالینی  6

 - - 34 - - 2 2  2ارزیابی بالینی  ۷

 3۰ -  25/۰ - - 25/۰ 2بالینی کارورزی ارزیابی  ۸

 - - 34 - - 2 2 هیجانی  -شناختی -درمان های رفتاری 9

 3۰ -  25/۰ - - 25/۰ هیجانی  -شناختی -کارورزی درمانهای رفتاری 1۰

 - - 34 - - 2 2 خانواده درمانی 11

 12۰ - 2۰4 1 - 11 12 جمع  12

 
 
 

 :   درسی  واحدهای تعداد و  دروس نام

 است:  ذیل  شرح به  واحد  50 دوره این  واحدهای کل  تعداد

 
 

 واحد  28 اجباری  واحدهای اختصاصی

 ( ساعت 16۰ واحد  هر ) واحد  6 کارورزی 

 واحد  16 نامه پایان 

 واحد  5۰ کل  جمع
 

 
 
 
 

 الف( دروس اختصاصی 
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 در نظر گرفته شده است. ساعت 160بالینی  () اینترنی هر واحد کارورزی* 

 

کد  

 درس 
 تعداد  نام درس 

 ساعت واحد

 کارورزی  نظری  کارورزی  نظری 

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

 - 1۷ - 1 1 سالمت آمار پیشرفته در روانشناسی  2

 - 34 - 2 2 شخصیت و سالمت  3

 - 34 - 2 2 مبانی تحولی سالمت  4

 - 34 - 2 2         های مزمنبیماری پزشکی -ابعاد زیستی 5

 - 34 - 2 2 مت بالینی روانشناسی سال 6

 - 1۷ - 1 1 روانشناسی سالمت اخالق حرفه ای در  ۷

 - 1۷ - 1 1 (1مدیریت بیماریهای مزمن) ۸

 ۸۰ - 5/۰ - 5/۰ (1مدیریت بیماریهای مزمن) ) اینترنی(کارورزی 9

 - 34 - 2 2 ارتقاء سالمت  1۰

 ۸۰ - 5/۰ - 5/۰ ارتقاء سالمت   ) اینترنی(کارورزی 11

 - 34 - 2 2 ی سالمت اجتماعی  شناسروان 12

 - 1۷ - 1 1 (2مدیریت بیماریهای مزمن) 13

 4۰ - 25/۰ - 25/۰ (2مدیریت بیماریهای مزمن) ) اینترنی(کارورزی 14

 - 1۷ - 1 1 پزشکی رفتاری  15

 - 1۷ - 1 1 بیمار                                                           -پزشک  تعامل/ارتباط 16

 - 1۷ - 1 1 گروه درمانی بیماری های مزمن 1۷

 ۸۰ - 5/۰ - 5/۰ گروه درمانی بیماریهای مزمن  ) اینترنی(کارورزی 1۸

 - 34 - 2 2 سایکو نوروایمونولوژی 19

 - 1۷ - 1 1 هیجانی  -شناختی -درمانهای رفتاری 2۰

 ۸۰ - 5/۰ - 5/۰ هیجانی -شناختی -درمانهای رفتاری ) اینترنی( کارورزی  21

 - 34 - 2 2 فرهنگ و سالمت  22

 - 1۷ - 1 1 سالمت و تغییر سبک زندگی  23

 4۰ - 25/۰ - 25/۰ سالمت و تغییر سبک زندگی ) اینترنی(کارورزی 24

 - 1۷ ۰ 1 1 پیشرفته  معنوی / دینی مداخالت 25

 ۸۰ - 5/۰ - 5/۰ پیشرفته  معنوی /دینیمداخالت ) اینترنی( کارورزی 26

 4۰ - 25/۰ - 25/۰ 1الب ال کژورن 2۷

 4۰ - 25/۰ - 25/۰ 2ژورنال کالب  2۸

 4۰ - 25/۰  25/۰ 1گزارش موارد بالینی  29

 4۰ - 25/۰ - ./ 25 2رش موارد بالینی گزا 3۰

 32۰ - 2 - 2 * سالمت اینترنی() کارورزی 31

 - - - - 16 رساله  32

 96۰ 4۷6 6 2۸ 5۰ جمع  
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به  ساعت(    32۰)واحد آن    2است که    ساعت(   96۰)  واحد   6روانشناسی بالینی،    دکترای مجموع واحد کارورزی در دوره  

 ارایه می شود.  ، یکپارچه و باقی موارد براساس دروس تنظیم شدهصورت 

 

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

 . نمایند  شرکت نیزیا مراکز مورد تایید این معاونت   پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی علوم معاونتاز  مجوز  دارای

  به   ( 31) مورد  )اینترنی(دانشجو را جهت انجام دوره کارورزی  3۰تا    1گروه موظف است بعد از اتمام دروس   (:2توضیح )

 اکز ذیربط معرفی نماید. مر

 منوط به قبولی در آزمون جامع خواهد بود.  (32شماره رساله )اخذ  (:3توضیح )
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 سوم ل ـفص

 

 یـبرنامه آموزش دروسات  ـمشخص

 دکتری تخصصی دوره 

 سـالمتناسی ــشه روانـرشت
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     های پژوهشی آزمایشی و کیفیو طرح ها روشنام درس: 
  Qualitative and Quantitative Research Method 

 01کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری   2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ گروهی فعالیت        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی 
تـدوین و اجرای طرح تحقیقی، نوشتن    ،فراگیری روش علمی پژوهش و مراحل و انواع آنجهت  در دانشجویان    تسلط

 مقاله، شرکت در سمینار، چاپ مقاله 

 رئوس مطالب 

 و کمی  های پژوهش کیفیپارادایم  -

 و کمی  های پژوهش کیفیطرح -

 می و ک حات رایج در پژوهش کیفیطالمفاهیم و اص -

 های پژوهش کیفی روش  انواع -

محتوا  - تحلیل  قوم  ،پژوهش  پدیدارشناسی  ،نگارانهپژوهش  ارزشیابی   ، پژوهش   ،پژوهش 
 پژوهش هرمنوتیک  ،پژوهش روایتی ر،پژوهش هنجا

   و کمی های کیفیاجرای پژوهش  -

 های پژوهش کیفی های ارزشیابی طرحشیوه -

 )کمی -کیفی) های ترکیبیپژوهش  -

 طرح اجرایی مطالعه  -

 پاورپوینت  و پوسترو تنظیم نوشتن مقاله  -

  تنظیم و ارسال مقاله به مجالت معتبر -

 منابع

 هومن،  حیدرعلی. راهنمای عملی پژوهش کیفی.  -

 هومن، حیدرعلی. راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی.  -
سی.    - دیوید  غالگیلس.  بزازیان،  سعیده  احسان،  بهرامی  هادی  بازرگانی،  روحیه   مرضاترجمه 

 روش تحقیق پیشرفته در روانشناسی.   صرامی فروشانی، مسلم پرتو، مهران فرهادی.
   .های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیروش بیابانگرد) سعدی پور(، اسماعیل.  -

های علوم رفتاری  های موردمنفرد در پژوهشمبانی کاربردی طرحفراهانی، حجت اهلل و همکاران.   -
 کی. و پزش

 . های تحقیق در علوم رفتاریروش مد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. رس -
 . نویسی در مطلعات کیفی و ترکیبیپروپوزالحکیم زاده، فرزاد، عبدالملکی، جمال.  -
 ورمن. ترجمه حسن چاوشیان. طراحی پژوهشهای اجتماعی.بلیکی، ن -
 ی انجه بهداشت سازمان  WHO بهداشتی،  هایسیستم در تحقیق -

- Corlien M. Varkevisser . Designing and Conducting Health System 

Research Projects,  last Edition. 

- David, F. Marks, D.F., & Yardley, L. (the latest edition). Research 

methods for clinical and health psychology. SAGE Publications.  
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-Dunbar, G. (the latest edition). Evaluation research methods in 

psychology: Study approach. Blackwall Publishing.  

-Searle, A. (the latest edition). Introducing research and data in 

psychology: A guide to methods and analysis. Routledge.  

- Roberts, M., & Llardi, S.S.(the latest edition).Handbook of research 

methods in clinical psychology. Blackwell Publishing. 

- Kelly S.McClure.Selecting and describing your research instruments.  
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 Advanced Statistic in Health Psychology          سالمتدر روانشناسی   آمار پیشرفته نام درس: 

 02کد درس: 
 -پیش نیاز: 

   واحد نظری 1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی 
نوشتن  تا    موضوعتدوین  )و مراحل مختلف پژوهش    روانشناسی سالمت  در  آماری  هایروش   کاربرد

 ( گزارش پژوهش

 رئوس مطالب 

 

  آن   بر موثر   عوامل و آزمون توان - 

  رگرسیون و همبستگی انواع - 

  میانگین دچن یا دو مقایسه - 

 عاملی  تحلیلانواع  - 

 مکرر گیری اندازه های طرح  -

  پیچیده های طرح  -

  پارامتریک غیر های آزمون  -

  شده بندی طبقه های داده  -

 

 منابع

 
های علوم رفتاری  های موردمنفرد در پژوهشمبانی کاربردی طرحفراهانی، حجت اهلل و همکاران.   -

 کی. و پزش
گری  - پائول  الرنس جی.  زند م،  نجفی  و  فرزاد  ترجمه   ، یارنولد،  آمار خواند  ،آر،  انواع  فهمیدن  و  ن 

  چندمتغیری.

های کمی در علوم رفتاری و  اهلل و همکاران تحلیل پیشرفته دادهحجت  ،، فراهانیندانک  ،کرامر   -
  .اجتماعی 

 (. )آخرین چاپ آمار پیشرفته در روانشناسی، علی. دالور -
 ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. مدل یابی معادالت هومن، حیدرعلی.  -
 هومن، حیدرعلی. استنباط آماری در پژوهش رفتاری.  -
 هومن، حیدرعلی. تحلیل داده های چندمتغیری در پژوهش رفتاری.  -
 

- Corlien M. Varkevisser. Designing and Conducting Health System 

Research Projects, last Edition. 

- Greene, J.,& D'Oliveira, M. (the the latest edition). Learning to use 

statistical tests in psychology, Open University Press.  

- Harris, H. (the latest edition). Designing and reporting experiments in 

psychology. Open  University Press.  

- Field, A.(the latest edition).Discovering statistics using spss. SAGE 

Publication.  

- Ho, R. (the latest edition). Hand book of univariate and multivariate 
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data analysis and   interpretation with spss. Taylor & Francis Group, 

LLC.  

- Kerr, A.W., Hall, H.K. & Kozub, S.A.(the latest edition).Doing 

Statistics with SPSS. SAGE Publications. 

- Russo, R. (the latest edition). Statistics for the behavioral sciences: An 

introduction. Psychology Press.  

- 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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 Personality & Health                                                                شخصیت و سالمتنام درس: 

 

 03کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری   2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم          ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
نظریه و  شخصیت  اهمیت  فرد بررسی  سالمت  بر  شخصیت  تیپهای  انواع  و ،  شخصیت  های 

 همبستگی آنها با حوزه روانشناسی سالمت 

 رئوس مطالب 

 اهمیت شخصیت در روانشناسی سالمت  -

 های شخصیت نظریه -

 سالمت های شخصیت و پیت -

 های مزمن بیماری وهای شخصیتی تیپ -

 های مزمنسازگاری با بیماریو های شخصیتی تیپ -

 نآشخصیت و روان درمانی از دیدگاه قر -

  

 منابع

 مطهری، مرتضی، تعلیم و تربیت در اسالم) آخرین چاپ(.   -
 ت. روانشناسی شخصی . الرسن، رندی. جی؛ دیوید. ام باس. ترجمه فرهاد جمهری و همکاران -
  روانشناسی شخصیت .یحیی سید محمدی ترجمه فیست و فیست،   -
 . مجله حوزه و دانشگاه، اسالم و روانشناسى یدگاهانسان کامل )مطلوب( از د، مسعود یجانى،آذربا  -
 . قم: انتشارات اسراء ن.در قرآطرت جوادی آملی، عبداهلل. ف -
 )آخرین چاپ(  ، راضیهحی. فتا و روانشناسی  اسالم در یتشخص -
 چاپ( ین)آخر . یاسالم یدگاهاز د یتشخص یروانشناس احمدی، علی اصغر.  -
عالیی رحمانی، فاطمه؛ پاک نیت، خضر؛ غالمی نژاد، فهیمه. بررسی تطبیقی ساختار شخصیت و    -

(،  9۷ه )دیدگاه قرآن کریم و روانشناسی. دو فصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث. دورابعاد آن از  
 (. 1شماره )

 
 

. Health psychology .Edward sarafino - 

 Health psychology. . David F. Marks. Michael Murray -  

 .Health psychology. Shelley E Taylor-   

 Health psychology.. Richard O Straub - 

 Handbook of personality and health.. Margarete E. Vollrath-    
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 Develpmental Basics of Health                               مبانی تحولی سالمت  نام درس: 

 

 04کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری   2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □م میان تر        ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 های تحول بر سالمت و عوامل مرتبطثیر دورهأشناخت ت، تسلط بر چرخه زندگی و تحوالت فردی هدف کلی  

 رئوس مطالب 

 م تداو و رتغیی :رشد −

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

   سالمت و رشد اصلی هایهزمین −

 تولد از پس و هنگام .پیش رشد، هکنندتعیین عوامل  −

 رشد شناختی و سالمت  −

 رشد جسمانی و سالمت  −

 سالمت  و هیجانی -روانی رشد −

 سالمت  و  اجتماعی - روانی رشد −

 یادگیری در گستره عمر و سالمت −

 یعلوم سالمت و متون اسالم یا رشته ینمطالعات ب یبرا یاجتهاد  –یحکم یالگو −

 

 

 منابع

نیا،   - مصداقی  محسن؛  پرویز،  رسول؛  دیناروند،  مصطفی؛  قانعی،  آرش؛  رشیدیان،  باقر؛  الریجانی، 
جمهور  سالمت  نظام  تحول  نقشه  دیگران،  و  اسالمی علیرضا؛  الگوی  بر  مبتنی  ایران  اسالمی  ی 

 آموزش پزشکی؛ شورای سیاست گذاری. ایرانی پیشرفت. تهران: وزارت بهداشت، درمان و 
  ی.سالمت جسم :مجامع سالمت اسال مدرآمدی بر نظانورمحمدی، غالمرضا.  -
نغمه.    - رزاقی،  السادات؛  اکرم  حسینی،  سادات  عبدالحسین؛  حکمیخسروپناه،  الگوی    –پیشنهاد 

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

 . فرهنگ، سالمت و بیماریحسنی، ماندانا شیرازی.  حکبری فال . ترجمه ، هلمنسیسیل -
- Sam.Morgan, Theresa M. Okwumabua. Child and Adolescent 

Disorders ( Developmental and Health Psychology Perspectives). 

- Neal Halfon, C.B. Forrest, R.M. Lerner, E.M. Faustman. Handbook of 

Life Course Health Development. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF
http://iahj.ir/article-1-178-fa.pdf
http://iahj.ir/article-1-178-fa.pdf
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               های مزمن بیماریپزشکی  -ابعاد زیستی نام درس: 

     Biomedical Aspects of Chronic Diseases 

 05کد درس:  
 -پیش نیاز: 

 نظری واحد  2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ لیت گروهی فعا       ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 

 هدف کلی  
عوامل  شناخت    شناخت  همچنین  و  سالمت  در  او  فیزیولوژیک  اعمال  و  انسان  بدن  ساختمان 

 های مزمن ابتال به بیماریهای دفاعی بدن در برابر آنها و اصول زا و مکانیزمبیولوژیک بیماری

 رئوس مطالب 

 های مزمن شایع  مبانی فیزیولوژی بیماری -

 گوارش  تگاههای مزمن دساریفیزیولوژی بیم -
 عروقی  قلبی های مزمن دستگاهفیزیولوژی بیماری -
 هافیزیولوژی سرطان -

 فیزیولوژی بیماری دیابت  -
 تنفسی های مزمن دستگاهفیزیولوژی بیماری -
 اسکلتی  عصبی، عضالنی، های مزمن دستگاهفیزیولوژی بیماری -
 کلیوی های مزمن دستگاهفیزیولوژی بیماری -
   های مزمن  فیزیولوژی انواع دیگر بیماری -

 منابع

 )آخرین چاپ(فیزیولوژی پزشکی گایتون  -

- John P. J. Pinel, Biopsychology.the latest edition, 

- Ader, R., Felten, D. L., & Cohen, N. 

Psychoneuroimmunology.SanDiego, CA: Academic Press. last edition 

- Kaplan and Sadock's. Comprehensive Textbook of Psychiatry: 

Chapter.1, last edition 
- E.M. Goldberg, Family Influences and Psychosomatic Illnesses  

Physiology, emotion, & psychosomatic illness 

- Koh Kyung Bong, Somatization and Psychosomatic Symptoms, edition 

2013. 

- James J. Amos, Robert G. Robinson, Psychosomatic Medicine: An 

Introduction to Consultation-Liaison Psychiatry, last edition 

- William H. Campbell, Robert M. Rohrbaugh. The Biopsychosocial 

Formulation Manual.  

 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=E.M.+Goldberg&text=E.M.+Goldberg&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Koh+Kyung+Bong&text=Koh+Kyung+Bong&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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                           Clinical Health Psychology           روانشناسی سالمت بالینینام درس: 

 

 06کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری   2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □م میان تر        ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
نظریه تعامل  در  سالمت  روانشناسی  نظری    انجام   برای  بالینی  روانشناسی  فنون  و  هاالگوهای 

 ( هابیمارستان در بالینی  روانشناس  مداخالت) جسمانی هایبیماری در درمانی مداخالت

 رئوس مطالب 

  جسمانی وضعیت بر موثر درمانی هایتکنیک هایشیوه انجام و آشنایی -
 طبی  بیماران در شناختیروان مشکالت غربالگری -

 گوارش  دستگاه تنیروان اختالالت در شناختیروان مداخلهشناخت شیوه های  -
 عروقی  قلبی دستگاه تنیروان اختالالت در شناختیروانشناخت شیوه های مداخله  -
 ها سرطان مورد در شناختیمداخله روانوه های شناخت شی -

 انواع بیماری دیابت  در شناختیمداخله روانشناخت شیوه های  -
 تنفسی دستگاه تنیروان  اختالالت در شناختیمداخله روانشناخت شیوه های  -
 اسکلتی  عضالنی،عصبی،  دستگاه تنیاختالالت روان در شناختیمداخله روانشناخت شیوه های  -
 کلیوی دستگاه تنیاختالالت روان در شناختیمداخله روانشناخت شیوه های  -
 میگرنی  و تنشی منشاء با سردردهای انواع در شناختیمداخله روانشناخت شیوه های  -

 منابع

 . روانشناسی بالینی سالمترحیمیان بوگر، اسحاق،  -

 . روانشناسی بالینی سالمت بیگدلی، ایمان اهلل و همکاران.  -

فابول، توماس ج.    - انجدانی،  انسیه  فیروزآبادیطمترجمان:  زرانی، وحید صادقی  فریبا  میبدی،  آقایی   مه 
  نی.مت بالیروانشناسی سال

- Paul Marc Camic, Ph.D. Knight, Sara J., Ph.D. Kerns, Robert D. 

Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide Guide to 

Effective Interventions. 

- Bret A. Boyer, M. Indira Paharia. Jane Ogden. Health Psychology: A 

Textbook.Comprehensive Handbook of Clinical Health Psychology .  
- Jerry M. Suls, Karina W. Davidson & Robert M. Kaplan: Handbook of 

Health Psychology and Behavioral Medicine 
- Frank Andrasik, Jeffrey L. Goodie, Alan L. Peterson. Biopsychosocial 

Assessment in Clinical Health Psychology. 
- Amy Wachholtz. Clinical Health Psychology: Integrating Medical 

Information for Improved Treatment Outcomes. 

- Nikcevic A.V., Kuczmierczyk, A.R. & Bruch, M. (2009). Formulation 

and treatment in clinical health psychology. London: Routledge. 

 
 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Frank+Andrasik&text=Frank+Andrasik&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/Jeffrey-L-Goodie/e/B004G3YNN2/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Alan+L.+Peterson&text=Alan+L.+Peterson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Amy+Wachholtz&text=Amy+Wachholtz&sort=relevancerank&search-alias=books
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   Ethics in Health Psychology                             ای در روانشناسی سالمتاخالق حرفهنام درس: 

 

 07کد درس:  
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
بازتعریفحرفهق  اخال سالمت،  روانشناسی  در  حرفه  ای  حرفه  ،  ایهویت  اخالق  ای ضوابط 

 درمانی موثر رابطه، مسائل مربوط بـه مراجع و روانشناس  شامل مسائل مربوط به  روانشناسی

 رئوس مطالب 

 APA قیمطالعه استانداردهای اجرا و قضاوت بر مبنای اصول اخال -

 ایحرفه  تعیین حد و مرزهای فعالیت -

 در جامعه  سالمت روانشناسیتعیین موضوع و تبیین جایگاه  -

 حرفه ی کنندگان خدمات و منافع اعضاحفظ منافع مصرف -

 استانداردها  ها وباید -

 غربالگری و یکپارچگی مطابق استانداردها و ضوابط  -

 منابع

 صدرا، قم . مطهری، مرتضی، فلسفه اخالق -
های علوم  موازین اخالقی در پژوهش،  و حقیقی، زهره،  ی، علیرضاموسوی جراح   ،فرهادی، یدا...  -

 )آخرین چاپ(. ،پزشکی تهران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

اله بداشتی، ندا.    - .  اخالق حرفه ای در آموزه های دینیهدایتی، علی اصغر؛ برجعلی زاده، راضیه؛ 

 (. ۸(. شماره) 3. دوره)فصلنامه تاریخ پزشکی

و اخالق سکوالر از    ینینسبت اخالق دیعقوب؛ خسروپناه، خسروپناه، عبدالحسین.  خویی،  قاسمی    -
 (. 22. سال ششم. شماره )یی. پژوهشنامه اخالقمنظر عالمه طباطبا

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

 (. مشاوره و روانشناسی، حسینیان، سیمین )آخرین چاپاخالق در  -
سادات.    - مریم  موسوی،  امیدوار،  رضایی،  طاهره،  االسالم،  دیدگاه  ثقه  از  انسان  در  اخالق  رشد 

 (. 3شماره )(، 2. مجله اخالق پزشکی. دوره ) دانشمندان اسالمی و روانشناسان جدید

 
 

- Donohue, W.O. (the latest edition). Handbook of Professional 

Ethics for Psychologists. 

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

Islamic Perspective. Cham(CH): Springer.  

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

Mental Health Professions: Standards and Cases, 2016. 

- Shane S. Bush PhD ABPP, Mary A. Connell EdD ABPP, et al, 

Ethical Practice in Forensic Psychology: A Guide for Mental Health 

Professionals, 2019. 
-Pope, K.S. & Vasquez, M.J.T. (the latest edition).Ethics in 

psychotherapy and counseling: A practical guide. John Wiley & 

Sons, Inc.  

-Rest, J.R. (the latest edition).Moral development in the 

professions: psychology and applied ethics. Lawrence Erlbaum 

Associates, Publishers.  

-Tribe, R., & Morrissey, J. (the latest edition).Handbook of 

professional and ethical practice  for psychologists, Counselors 

and psychotherapists.  

-Sammel, J.Knapp & Leon D. VandeCreek (the latest edition). 

Practical ethics for  psychologists, A positive approach. American 

Psychological Association, Washington, DC.  

- S. J. Knapp. Ethics in Psychology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://www.amazon.com/Ethical-Practice-Forensic-Psychology-Professionals/dp/1433831171/ref=sr_1_2?keywords=Ethics+in+Health+Psychology&qid=1582987516&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.com/Ethical-Practice-Forensic-Psychology-Professionals/dp/1433831171/ref=sr_1_2?keywords=Ethics+in+Health+Psychology&qid=1582987516&s=books&sr=1-2
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 Chronic Diseases Management (1)                           (1های مزمن )مدیریت بیماری نام درس: 

 

 08کد درس: 
                    های مزمنبیماری پزشکی -ابعاد زیستیپیش نیاز: 

 نظری واحد  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■یابی: ارزشیابی مستمر ارزشروش 
 

 هدف کلی 

بیماری با  مزمنسازگاری  سببکودکی  های   مداخالت  کارگیریبه  و  شناسینشانه  شناسی،، 
مزمنبیماری  در  روانشناختی نقشدوران کودکی   های   شناسیآسیب  ایجاد  در  روانشناختی  عوامل  ، 

  با  همراه  روانشناختی  هایچالش  و  روانپزشکی  هایهمبودی  انواع  ،دوران کودکی  مزمن   هایبیماری
 سرپایی  و بستری بیماران دردوران کودکی مزمن  جسمی هایبیماری

 رئوس مطالب 

   در مرحله تشخیصدوران کودکی   مدیریت روانشناختی بیماریهای مزمن -
 در مراحل درماندوران کودکی مزمن  اختی بیماریهای  مدیریت روانشن -
   End stageدر بیماران دوران کودکی مدیریت روانشناختی بیماریهای مزمن   -
 دوران کودکی های مزمن بیماری در ایواسطه هایمکانیزم  -
 دوران کودکی  جسمی هایبیماری تشدید و گیریشکل بر عوامل روانشناختی ثیرأت -
 

 منابع 

- R.B. Daly. A.U.Rickel. Chronic Illness in Children and Adolescents.  

- Koh Kyung Bong. Symposium on Physiology, Emotion, and 

Psychosomatic Illness, Somatization and Psychosomatic Symptoms, 

edition 2013. 

- James J. Amos, Robert G. Robinson, Psychosomatic Medicine: An 

Introduction to Consultation-Liaison Psychiatry, last edition 

- Peter H. Knapp. Psychosomatic Aspects of Bronchial Asthma.  

- Ellen A. Dornelas. Psychological Tratment of Patients with Cancer. 

- Susan M. Labott. Psychological Tratment of Patients with Chronic 

Respiratory Disease. 

- Matthew M. Burg. Psychological Tratment of Cardiac Patients. 

- Paul Marc Camic, Ph.D. Knight, Sara J., Ph.D. Kerns, Robert D. 

Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide Guide to 

Effective Interventions. 

- Avani Modi, Kimberly Driscoll. Adherence and Self- Management in 

Pediatric Population.  
 

  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Koh+Kyung+Bong&text=Koh+Kyung+Bong&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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 (  1های مزمن )مدیریت بیماری )اینترنی( کارورزینام درس: 
Internship in Chronic Diseases Management (1) 

 09کد درس: 
 ( 1)مدیریت بیماریهای مزمن  : هم نیاز

 )اینترنی( واحد کارورزی  5/۰تعداد و نوع واحد: 
 ) اینترنی(ساعت کارورزی  ۸۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  
به   سازگاری  فرایند  بیماریهای  آموزش  به  مبتال  مراکزدرمانی،کودکان  در   مداخالت  مزمن 

مزمنبیماری  در  روانشناختی عملیاتکودکان  های  بی،  بیماریهای ازتوانی  سازی  به  مبتال  کودکان 
 های جامع بازتوانی مراکز درمانیهای درمانی در برنامه ، همکاری با تیممزمن 

 رئوس مطالب 

 کودکان های مزمنهای درمانی اختصاصی شده در بیماریاجرای پروتکل −
 من زمبه بیماریهای  کودکان مبتالهای حمایتی در  خانواده سازی درمانپیاده  −
 بیماریهای مزمن کودکی سازگاری، مقابله و کنترل −
 در بیماریهای مزمن کودکی های تسکینیمراقبت −
 مزمن کودکان مبتال به بیماریهای سازی نقش مراقبین پیاده  −
 در کودکان باورهای بهداشتی و رفتار −

 منابع 

- R.B. Daly. A.U.Rickel. Chronic Illness in Children and Adolescents.  

- S.A.Wolchik. I.N.Sandler. Handbook of Children,s Coping. 

- Koh Kyung Bong. Symposium on Physiology, Emotion, and 

Psychosomatic Illness, Somatization and Psychosomatic Symptoms, 

edition 2013. 

- James J. Amos, Robert G. Robinson, Psychosomatic Medicine: An 

Introduction to Consultation-Liaison Psychiatry, last edition 

- Peter H. Knapp. Psychosomatic Aspects of Bronchial Asthma.  

- Ellen A. Dornelas. Psychological Tratment of Patients with Cancer. 

- Susan M. Labott. Psychological Tratment of Patients with Chronic 

Respiratory Disease. 

- Matthew M. Burg  Psychological Tratment of Cardiac Patients. 

- Paul Marc Camic, Ph.D. Knight, Sara J., Ph.D. Kerns, Robert D. 

Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide Guide to 

Effective Interventions. 

- Avani Modi, Kimberly Driscoll. Adherence and Self- Management in 

Pediatric Population.  

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Koh+Kyung+Bong&text=Koh+Kyung+Bong&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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 Health Promotion                                                                    سالمت  ءارتقا ام درس: ن

 010کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری  2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  
های کیفیت زندگی و ضرورت کاربردهای آن کیفیت زندگی و سالمت، شناخت ابعاد و شاخص  رتقاءا

    ، ادراک خطر و رفتارهای پرخطرسالمت ء، اهداف ارتقا های کیفیت زندگیو توسعه شاخص

 رئوس مطالب 

 کیفیت زندگی و سالمت  ءارتقا −
 الگوهای زیستی پزشکی و عوامل مرتبط به سالمت −

 رفتارهای سالم و پرخطرهای نظری مدل −
 آموزش سالمت و بهبود کیفیت زندگی  −

 پیشگیری از رفتارهای پرخطر −

 ارتباط متقابل سالمت و کیفیت زندگی و مداخالت بهداشتی  −
 های کیفیت زندگی ابعاد و شاخص −

 های کیفیت زندگی و توسعه شاخصارتقاء سالمت  دهای ضرورت کاربر −

 گذاری سالمت سیاستروانشناسی سالمت در  −

 سازماندهی مراقبت از سالمت در روانشناسی سالمت  −

 منابع 

ی، سید حسن؛ اولیایی منش، علیرضا؛ شیروانی، آرمین؛ قناعی، رکسانا؛ و  و؛ امامی رض  مزدانی، شهرای -

  ل،ری اسالمی ایران )شامل مدوهد در جمهوابر شسالمت مبتنی  ملی مراقبتهایو سند دیگران
 .14۰۰ل اهای ملی تا س ساختار، فرایندها، سیاستهای پشتیبان و برنامه 

 ر. زش سالمت و تغییر رفتا وآمری. کب نوری،زاده، داود؛  شجاعی -

چه، آموزش و ارتقای سالمت )تاریخ 9۸31رخشانی، فاطمه؛ شمس، محسن؛ پریانی، عباس ) .( -
 ا. وظایف و شاخصه

 

 

 

- A.S.Snelling. Introduction to Health Promotion. 
- Sherri Sheinfeld Gorin. Healt Promotion In Pracrice.  

- C.l.Fertman. Workplace Health Promotion Programs.  

- Edelman.Mandle. Health Promotion Througbout the lifespan.  
- M.R.Korin. Healt Promotion for Children Adolescents.  
- Raczynski, James M. Diclemente, Ralph J. Handbook of Health 

Promotion and Diseases Privention. 

- Linda Curran. 101Trauma-Informed Interventions. 
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  Internship in Health Promotion                    سالمت ءارتقا  (اینترنی ) کارورزینام درس: 

 

 011کد درس: 
 ارتقاء سالمت  :هم نیاز

 کارورزی) اینترنی( واحد  5/۰تعداد و نوع واحد: 
 ) اینترنی(ساعت کارورزی  ۸۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
سالمتسازی  عملیاتی و  زندگی  کیفیت  مختلف   ارتقای  سطوح  اطالعات ،  در  دریافت  و  جستجو 

  سطوح مختلف سالمتارتقای تبعیت در  مراقبت بهداشتی، آموزش رفتار سالم، 

 رئوس مطالب 

 ارتقای کیفیت زندگی و سالمت مداخله در  −
 کیفیت زندگی  ءر ارتقام موثر دای سالرفتارهآموزش  −

 آموزش شیوه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر  −
 کاربردی  کیفیت زندگی و مداخالت بهداشتیارتباط متقابل سالمت و  −
 های کیفیت زندگی ابعاد و شاخصبررسی عملیاتی  −

 های کیفیت زندگی و توسعه شاخص  سالمتء ارتقا ضرورت کاربردهای  −

 

 منابع

- J.tandon. Quality of life. 

- David Machin. Peter Fayers. Quality of life.  
- A.S.Snelling. Introduction to Health Promotion.  

- Sherri Sheinfeld Gorin.Health Promotion In Pracrice.  

- C.l.Fertman. Workplace Health Promotion Programs.  

- Edelman.Mandle. Health Promotion Througbout the lifespan.  

- M.R.Korin. Healt Promotion for Children Adolescents.  

-Raczynski, James M. Diclemente, Ralph.J. Handbook of Health 

Promotion and Diseases Privention.  
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                                Social Health Psychology وانشناسی سالمت اجتماعیرنام درس: 

 

 012کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری   2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی 
سالمت،   اجتماعی  مفاهیم  بیماری،  شناخت  و  سالمت  متغیر  الگوهای  بررسی  بیماری،  و  ناخوشی 

 نقش طبقات اجتماعی، قومیت و جنسیت در سالمت 

 رئوس مطالب 

 مفاهیم اجتماعی سالمت، ناخوشی و بیماری  −
 سالمت و بیماری الگوهای متغیر  −
 طبقات اجتماعی، قومیت و جنسیت در سالمت  −
 ها و سالمت رسانه −
 اجتماعی و سالمت تبلیغات، روانشناسی  −
 کار و سالمت  −
 جایگاه روانشناسی اجتماعی در سالمت  −
 های مزمن  های اجتماعی بیماریجنبه −

 منابع 

پ  - رسول؛  دیناروند،  مصطفی؛  قانعی،  آرش؛  رشیدیان،  باقر؛  نیا،  الریجانی،  مصداقی  محسن؛  رویز، 
سالم نظام  تحول  نقشه  دیگران،  و  مبتنی  علیرضا؛  ایران  اسالمی  جمهوری  اسالمی ت  الگوی  بر 

 ایرانی پیشرفت. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ شورای سیاست گذاری. 
نظانورمحمدی، غالمرضا.    - بر  اسال  مدرآمدی  ان ی.سالمت جسم   :مجامع سالمت  تشارات تهران: 
 طب.رانیان ای

 

-  William. D.Marelich. The Social Psychology of Health.  

-W.Stroebe. Social Psychology and Health. 

- G.S. Sanders. Social Psychology of Health and Illness.  
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 Chronic Diseases Management (2)                    (2های مزمن )مدیریت بیمارینام درس: 

 013کد درس: 
                    های مزمنبیماری پزشکی -ابعاد زیستیپیش نیاز: 

 واحد نظری  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■درسی  تکلیف        ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 

 هدف کلی 

با   مزمن، سبببیماریسازگاری    در   روانشناختی  مداخالت  کارگیریبه  و  شناسینشانه  شناسی،های 
نقشبیماری مزمن،    انواع   مزمن،  هایبیماری  شناسیآسیب  ایجاد  در  روانشناختی  عوامل   های 

 بیماران  مزمن در  جسمی  هایبیماری  اب  همراه  روانشناختی  هایچالش  و  روانپزشکی  هایهمبودی
 سرپایی و بستری

 رئوس مطالب 

  مدیریت روانشناختی بیماریهای مزمن در مرحله تشخیص -
 مدیریت روانشناختی بیماریهای مزمن در مراحل درمان  -
   End stageمدیریت روانشناختی بیماریهای مزمن در بیماران  -
 مزمن های بیماری در ایواسطه هایمکانیزم  -
  جسمی  هایبیماری دتشدی و گیریشکل  بر عوامل روانشناختی تاثیر -
 

 منابع 

- Koh Kyung Bong, Somatization and Psychosomatic Symptoms, edition 

2013. 

- James J. Amos, Robert G. Robinson, Psychosomatic Medicine: An 

Introduction to Consultation-Liaison Psychiatry, last edition 

- Peter H. Knapp. Psychosomatic Aspects of Bronchial Asthma.  

- Ellen A. Dornelas. Psychological Tratment of Patients with Cancer. 

- Susan M. Labott. Psychological Tratment of Patients with Chronic 

Respiratory Disease. 

- Matthew M. Burg. Psychological Tratment of Cardiac Patients. 

- Paul Marc Camic, Ph.D. Knight, Sara J., Ph.D. Kerns, Robert D. 

Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide Guide to 

Effective Interventions. 

- Jennifer Moye. Assessing Capacities of Older Adults: A Casebook to 

Guide Difficult Decisions. 

- Regan A. R. Gurung. Health Psychology: A Cultural Approach. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Koh+Kyung+Bong&text=Koh+Kyung+Bong&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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            (2های مزمن )مدیریت بیماری کارورزی) اینترنی(نام درس: 

Internship in Chronic Diseases Management (2) 

 014کد درس: 
 (2مدیریت بیمارهای مزمن) هم نیاز: 

 )اینترنی( واحد کارورزی 25/۰تعداد و نوع واحد: 
 )اینترنی(ساعت کارورزی 4۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 

 هدف کلی  
بیمارینظریهکاربرد   در  درمانی  مداخالت  انجام  برای  بالینی  روانشناسی  فنون  و  مزمن ها  های 

 ی  و مدیریت روانشناخت زیابیجسمانی، ار 

 رئوس مطالب 

 

 های مزمن های ارزیابی روانشناختی در بیماریشیوه  -
 مشاوره پیشگیرانه در روانشناسی سالمت بالینی  -

  مداخله برای مدیریت روانشناختی بیماریهای مزمن در مرحله تشخیص -
 بیماریهای مزمن در مراحل درمانمداخله برای مدیریت روانشناختی  -
   End stageمزمن در بیماران روانشناختی بیماریهای مداخله برای مدیریت  -
 های مزمن بیماری در ایواسطه هایمکانیزم  -
  جسمی  هایبیماری تشدید و گیریشکل  بر عوامل روانشناختی تاثیر -
 

 منابع 

- Koh Kyung Bong, Somatization and Psychosomatic Symptoms, edition 

2013. 

- James J. Amos, Robert G. Robinson, Psychosomatic Medicine: An 

Introduction to Consultation-Liaison Psychiatry, last edition 

- Peter H. Knapp. Psychosomatic Aspects of Bronchial Asthma.  

- Ellen A. Dornelas. Psychological Tratment of Patients with Cancer. 

- Susan M. Labott. Psychological Tratment of Patients with Chronic 

Respiratory Disease. 

- Matthew M. Burg.  Psychological Tratment of Cardiac Patients. 

- Paul Marc Camic, Ph.D. Knight, Sara J., Ph.D. Kerns, Robert D. 

Clinical Handbook of Health Psychology: A Practical Guide Guide to 

Effective Interventions. 

- Jennifer Moye. Assessing Capacities of Older Adults: A Casebook to 

Guide Difficult Decisions. 

 

 
  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Koh+Kyung+Bong&text=Koh+Kyung+Bong&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
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                                                       Behavioral Medicine  پزشکی رفتارینام درس:  

 015کد درس: 
 روانشناسی سالمت بالینی پیش نیاز: 

 واحد نظری  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت   1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■تمر روش ارزشیابی: ارزشیابی مس

 هدف کلی  
سالمت   فهم  با  مرتبط  فنون  شناخت  رفتاری،  علوم  دانش  با  سالمت  روانشناسی  ارتباط  شناخت 

 ها جسمی و بیماری، کاربرد علوم رفتاری در پیشگیری، تشخیص و درمان و توانبخشی بیماری

 وس مطالب ئر

 های مزمن بیماریدر  بررسی عوامل رفتاری موثر -

 ی مزمن هاتحلیل کارکردی رفتار در بیماری -

 کاربرد عوامل روانشناختی، خانوادگی، اجتماعی و معنوی و دیگر عوامل غیردارویی -

 های مزمنبرای بیماران مبتال به بیماری آموزش خودمراقبتی -

 تمرکز بر مبحث تبعیت  -

 ماری، آسیب یا ناتوانی ر رفتاری در بیشناخت عوامل خط -

 منابع 

 

- F.P.McKegney. The teaching of Psychosomatic Medicine 

Consultation- Liaison Psychiatry. 

- Kenneth Freedland. Handbook of Behavioral Medicine: Methods 

and Applications. 

- Mitchell Feldman. Behavioral Medicine (A Guide for Clinical 

Practice).  

- Robert M. Kaplan. Handbook of Health Psychology and Behavioral 

Medicine. Jerry M. Suls, Karina W. Davidson, 
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      Patient - Doctor Communication/Interaction            بیمار -پزشک  تعامل/ارتباطنام درس: 

 016کد درس: 
 -: نیازپیش 

   واحد نظری 1نوع واحد: تعداد و 
 ساعت   1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  
ردهای مختلف در مواجهه ویکدرمانی، رری برای روانگیبیمار، ابعاد تصمیم  –پزشک    تعامل  /ارتباط

 از توصیه های پزشکی/ درمانی  تبعیت عوامل موثر بر ، با بیمار
 

 رئوس مطالب 

 بیمار  –پزشک  تعامل /ارتباط -

 درمانی در بیماران گیری برای روانابعاد تصمیم -

 رویکردهای مختلف در مواجهه با بیمار  -

   یپزشکی/ درمان از توصیه های تبعیت موثر بر عوامل  -

 درک بیماری  -

 افزایش رضایتمندی بیماران  -

 های ارتباطی مهارت -

 فنون گفتن خبرهای بد -

 درمانی..(                                                        )عمل جراحی، شیمیازی بیمار برای دریافت برنامه درمانیسآماده  -

 منابع 

 

 : رابطه پزشک و بیمار. نشناسی اجتماعیدرآمدی بر رواپیش الهی، اصغر.  -

 ر. مبانی نوین ارتباط پزشک و بیما عباسی، محمود؛ زالی، محمدرضا. -

- S.L.Rye. Older Patient- Doctor Communication. 

- Debra Roter. Doctors Talking with Patients/ Patients Talking with 

Doctors.  

- A.M. Capron. The Silent World of Doctor and Patient.  
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                                     Group Therapy In Chronic Diseases                      های مزمنگروه درمانی بیمارینام درس: 

 017کد درس: 
 روانشناسی سالمت بالینی پیش نیاز: 

   واحد نظری 1د: تعداد و نوع واح
 ساعت   1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■درس: تخصصی ع نو
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  
 های رماند  رویکردهای  از  یکی  حداقلدرمانی  های درمانی، شناخت اصول و فنون گروه گروه  شناخت
  بالینی هایقعیتمودر  گروهی

 رئوس مطالب 

 بیماران مزمن گروه  تشکیل -

 در بیماران مزمن  رهبری گروه -

 مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانیشناخت  -

 درمانی حمایتی در بیماران مزمن گروه -

 با بیماریهای مزمن بررسی عوامل موثر گروه در سازگاری -

 منابع 

 

- Weber, R. (the latest edition). Mentalization-Based Group Therapy 

(MBT-G). A Theoretical, Clinical, and Research Manual By S. 

Karterud. 
- Sochting, I. (the latest edition). Cognitive behavioral group therapy: 

Challenges and opportunities. John Wiley & Sons. 

- Brabender, V. M., Smolar, A. I., & Fallon, A. E. (the latest edition). 

Essentials of group therapy (Vol. 29). John Wiley & Sons. 

- Bitter, J. R., Sonstegard, M. A., & Pelonis, P. (the latest edition). 

Adlerian group counseling and therapy: Step-by-step. Routledge. 

- Tolin, D. F., Worden, B. L., Wootton, B. M., & Gilliam, C. M. (the 

latest edition). CBT for hoarding disorder: A group therapy program 

therapist's guide. John Wiley & Sons. 

- Treadwell, T. W., Dartnell, D., Travaglini, L. E., Staats, M., & 

Devinney, K. (the latest edition). Group therapy workbook: Integrating 

cognitive behavioral therapy with psychodramatic theory and practice. 

Outskirts Press. 

- Kassan, L. (the latest edition). Introduction to Group Therapy: A 

Practical Guide. 

- Schlapobersky, J. (the latest edition). From the couch to the circle: 

Group-analytic psychotherapy in practice. Routledge. 
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 های مزمن  درمانی بیماریگروه )اینترنی(کارورزینام درس: 
Internship in Group Therapy in Chronic Diseases 

 018کد درس: 
 بیماریهای مزمن  گروه درمانی هم نیاز:

 )اینترنی(  یاحد کارورز و 5/۰تعداد و نوع واحد: 
 کارورزی)اینترنی(ساعت   ۸۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی        ■تکلیف درسی         □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  
تحت   های درمانی بیماران مزمنوهگر  رهبری وهدایت،  گروهی بیماران مزمندرمان   جلساتتشکیل  

 های مزمن.بیماری حمایتیدرمانی های  گروه هدایت ،نظارت سوپروایزر

 رئوس مطالب 

 عملیاتی سازی مراحل زیر تحت نظارت سوپروایزر: 

 بیماران مزمن گروه  تشکیل -

 بیماران مزمن رهبری گروه در  -

 مراحل طبیعی در فرآیند گروه درمانیشناسایی  -

 بیماران مزمنحمایتی در  درمانی روهگ -

 بررسی عوامل موثر گروه در سازگاری با بیماریهای مزمن -

 منابع 

- Weber, R. (the latest edition). Mentalization-Based Group Therapy 

(MBT-G). A Theoretical, Clinical, and Research Manual By S. 

Karterud. 
- Sochting, I. (the latest edition). Cognitive behavioral group therapy: 

Challenges and opportunities. John Wiley & Sons. 

- Brabender, V. M., Smolar, A. I., & Fallon, A. E. (the latest edition). 

Essentials of group therapy (Vol. 29). John Wiley & Sons. 

- Bitter, J. R., Sonstegard, M. A., & Pelonis, P. (the latest edition). 

Adlerian group counseling and therapy: Step-by-step. Routledge. 

- Tolin, D. F., Worden, B. L., Wootton, B. M., & Gilliam, C. M. (the 

latest edition). CBT for hoarding disorder: A group therapy program 

therapist's guide. John Wiley & Sons. 

- Treadwell, T. W., Dartnell, D., Travaglini, L. E., Staats, M., & 

Devinney, K. (the latest edition). Group therapy workbook: Integrating 

cognitive behavioral therapy with psychodramatic theory and practice. 

Outskirts Press. 

- Kassan, L. (the latest edition). Introduction to Group Therapy: A 

Practical Guide. 

- Schlapobersky, J. (the latest edition). From the couch to the circle: 

Group-analytic psychotherapy in practice. Routledge. 
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                                                    Psychoneuroimmunology    سایکونوروایمنولوژی        نام درس: 

 

 019کد درس: 
 بیماریهای مزمنپزشکی  -ابعاد زیستیپیش نیاز: 

 نظری واحد  2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         □تکلیف درسی        ■پایان ترم         □میان ترم         ■ش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر و ر
 

 درون ریز با سیستم ایمنی  -سیستم عصبی فراگیری ارتباط متقابل رفتار.  هدف کلی  

 رئوس مطالب 

 ایمنی  سیستم بر عصبی سیستم تأثیر -

 ایمنی  سیستم بر نورواندوکرین تأثیر -

 عصبی  سیستم بر ایمنی سیستم أثیرت -

  ایمنی سیستم بر رفتار تأثیر -

 در سایکونورایمونولوژی فردی هایتفاوت فاکتورهای -

 ایمنی  سیستم و استرس  -

 منابع 

 
- Ader, R., Felten, D. L., & Cohen, N. Psychoneuroimmunology.San 

Diego, CA: Academic Press. last edition 

- Herman Friedman. Psychoneuroimmunology, Stress and Infection.  

- Uwe Tewes. Psychoneuroimmunology. Manfred Schedlowski. 

- Qing Yan. Psychoneuroimmunology. Methods and Protocols.  

- Qing Yan. Psychoneuroimmunology.Systems Biology Approaches to 

Mind- Body Medicine.  
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 هیجانی   /شناختی /رفتاریهای  درماننام درس: 
     Behavior / Cognitive/ Emotive Therapies 

 020کد درس: 
   1کارورزی )اینترنی( مدیریت بیماریهای مزمن  - 1مدیریت بیماریهای مزمن پیش نیاز: 

 واحد نظری  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی 
رفتاری    رایج  های  تکنیک  از   استفاده   و  ن درما  طرح  بندی،  فرمول   بالینی،  مصاحبه رویکردهای 

   بیماریهای مزمن درمانشناختی هیجانی در 

 رئوس مطالب 

 آشنایی با رویکردهای رایج درمانهای رفتاری/ شناختی/ هیجانی شامل: -
REBT/ CBT/ ACT/ DBT/  Mindfulness/Schema Therapy/ AB/ EFT  ... و 

 هیجانی  شناختی های رفتاریبالینی بر اساس درمان مصاحبه -

 موارد بالینی  بندیفرمول  -

 نی هیجا های رفتاری شناختیهای درمانتکنیک -

درمان  - اصول  هیجانیکلیات  شناختی  رفتاری  به  در  های  اختالالت  با  انواع  مرتبط  ویژه 
 روانشناسی سالمت؛ 

  خلقیاختالالت  (1
 اختالل اضطرابی  (2

 بدنی های نشانه اختالالت (3
 جنسی اختالالت  (4

 اختالالت خوردن  (5

 منابع 

دیویدهاوتون کیت، سالکووسکی  - پال، کرک جوان و کالرک  راهنمای   شناختی:رفتاردرمانی  ؛  س 
  های روانی،کاربردی در درمان اختالل

 )راهنمای درمانگران(.  رفتاردرمانی عقالنی هیجانیمک الرن، الیس. ترجمه مهرداد فیروزبخت.  -
 ی.  نل پروتکل رفتاردرمانی عقالنی هیجامراح. درایدن، دیگیوزیپی، نینان -

- LEN Spery. Psychological Treatment of Chronic Illness: A 

Biopsychosocial Therapy Approach.  

- C.A. White. Cognitive - behavioral therapy for Chronic Medical 

Problems.  

- R.R.Taylor. Cognitive - behavioral therapy for Chronic Illness and 

Disability.  
- 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. Supervision Essentials for Emotion- focused Therapy (2017). 

- Dobson, Keith S. (the latest edition). Handbook of cognitive-

behavioral therapies. New York: Guilford press. 
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 هیجانی  /شناختی   /های رفتاری درمان )اینترنی( کارورزینام درس: 

          Internship in Behavior / Cognitive / Emotive Therapies            

 

 021کد درس: 
 هیجانی درمانهای رفتاری/ شناختی/ نیاز: هم 

 )اینترنی( واحد کارورزی ۰/ 5 تعداد و نوع واحد: 
 )اینترنی( کارورزیساعت  ۸۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هیجانی  -شناختی  -ای رفتاریهانجام درمان هدف کلی  

 رئوس مطالب 

به تفصیل و به صورت عملی   2۰یکی از درمانهای کد در بالینی  مصاحبهمهارت بر  تسلطدستیابی و 
 با توجه به رویکرد استاد درس 

 رایج  های  تکنیک  از  استفاده  و  ندرما  طرح  بندی،  فرمول  بالینی،   مصاحبهجلسات    مشاهده
با  بیماریهای مزمن  درمانهیجانی در    -یشناخت  -رویکردهای رفتاری از،    ،یک طرفه  آینه  استفاده 

هیجانی   -شناختی  -رویکردهای رفتاری  رایج  های  تکنیک  از   استفاده  و  ن درما  طرح  بندی،  فرمول 
   بیماریهای مزمن  درماندر 

 

 منابع 

دیویدهاوتون کیت، سالکووسکی  - پال، کرک جوان و کالرک  هنمای را  رفتاردرمانی شناختی:؛  س 
 های روانی، کاربردی در درمان اختالل

 )راهنمای درمانگران(.  رفتاردرمانی عقالنی هیجانیمک الرن، الیس. ترجمه مهرداد فیروزبخت.  -
 ی.  مراحل پروتکل رفتاردرمانی عقالنی هیجان. درایدن، دیگیوزیپی، نینان -

- LEN Spery. Psychological Treatment of Chronic Illness: A 

Biopsychosocial Therapy Approach.  

- - C.A. White. Cognitive - behavioral therapy for Chronic Medical 

Problems.  

- R.R.Taylor. Cognitive - behavioral therapy for Chronic Illness and 

Disability.  
- 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). 

- Dobson, Keith S. (the latest edition). Handbook of cognitive-

behavioral therapies. New York: Guilford press. 
- Pamela A. Hays. Cognitive Behavioral Therapy Techniques And 

Strategies. Amy Wenzel, Keith S. Dobson. 
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        and Culture   Health                                                        فرهنگ و سالمت نام درس: 

 

 022کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری  2تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  34تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

   هدف کلی
بیماریأت بر  فرهنگ  اهمیت  و  فرهنگها، شناختثیر  تقابل  دین  شناسی  کارکردهای ،  در  اجتماع  و 

 های جسمی و روانشناختی(  فردی )بیماری

 رئوس مطالب 

 اهمیت فرهنگ  −
 فرهنگی سالمت تعریف بین −
 نقش فرهنگ در تامین سالمت و بیماری  −
 تحوالت اجتماعی و اثرات آن بر سالمت  −
 مذهب و سالمت  −

 سالمت باط دین، فرهنگ و ارت −
 رویکرد فرهنگ به سالمت  −
 فرهنگ حمایت اجتماعی و  −
   مزمنهای نقش عوامل فرهنگی در بیماری −

 

 منابع 

 

 .قم: انتشارات اسراء ت. مفاتیح الحیاجوادی آملی، عبداهلل.  -
با مقدمه جعفر بوالهری.    - و    ایمان کوئینگ، هارولد. ترجمه نجف طهماسبی پور و محمد شعبانی. 

 .سالمت روان: منابع مذهبی جهت شفاجستن

الریجانی، باقر؛ رشیدیان، آرش؛ قانعی، مصطفی؛ دیناروند، رسول؛ پرویز، محسن؛ مصداقی نیا، علیرضا؛ و   -
اسالمی ایران. مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت. تهران:  . نقشه تحول نظام سالمت جمهوری  دیگران

 زش پزشکی. شورای سیاست گذاری. وزارت بهداشت، درمان و آمو
 نلسون. جیمز ام. روانشناسی، دین و معنویت. مترجمان مسعود آذربایجانی و امیر قربانی. انتشارات سمت.  -
 اسالم: سالمت جسمی.نورمحمدی، غالمرضا. درآمدی بر نظام جامع سالمت  -

  پژوهشگاه نتشاراتا مفهومی. سازمان الگوهای و مبانی اسالمی، ناب ذوعلم، علی. فرهنگ -
   اسالمی اندیشه و فرهنگ

 محور )آخرین چاپ(.  فرهنگ رویکردی: مسلمانان با مشاوره و درمانیدویری، مروان، روان -

 

 

- Regan A.R. Gurung. Health Psychology: A Cultural Approach. 3rd 

Edition,  
- Hector Y. Adames, Nayeli Y. Chavez-Dueñas, 2018, Cultural 

https://www.amazon.com/Hector-Y-Adames/e/B01DYRGQXK/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Nayeli-Y-Chavez-Due%C3%B1as/e/B01IDPS2PI/ref=dp_byline_cont_book_2
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Foundations and Interventions in Latino/a Mental Health (Explorations 

in Mental Health). 1st Edition. 
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  & changing life style Heath                                       سالمت و تغییر سبک زندگینام درس: 

 

 023کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
آموزش   در  بکسیادگیری  مداخله  سالم،  دارو  زندگی  دستورات  و  بدنی  فعالیت  و  غذایی  یی،  رژیم 

، اسالم  و سالمت در دیدگاه اسالم و آموزه های دینی، سبک زندگی  سالمت رفتاری و رفتار پزشکی
 و سیاست گذاریهای درمانی و بهداشتی 

 رئوس مطالب 

 ها بیماریپیشگیری از و  های زندگی سالمسبک −
 های رفتار مرتبط با سالمتیکنندهتعیین −
 های بدنی ورزش و انواع فعالیت −
 های تغییر رفتار به منظور اصالح سبک زندگی برنامه  −
 ها و سالمتی باور −

 سبک زندگی و سالمت در دیدگاه اسالم  −

 مراقبت از بیمار در سبک زندگی اسالمی  −

 اسالم و سیاست گذاری بهداشتی درمانی  −

 آموزه های اسالمی در کاهش رفتارهای پرخطر برای سالمتی  −
 مداخله درباره رژیم غذایی و فعالیت بدنی و دستورات دارویی  −
 سالمت رفتاری و رفتار پزشکی  −
 های اجتماعی سالمت کنندهنتعیی −

 مباحث اخالقی آموزش سالمت در سبک زندگی اسالمی  −

 

 منابع 

. درآمدی به روانشناسی دین. انتشارات سمت و پژوهشگاه  سید مهدیی اصل، وس ود و موآذربایجانی، مسع -

 حوزه و دانشگاه. 

 اهلل، مفاتیح الحیات. قم: انتشارات اسراء. ادی آملی، عبدوج -

 جید. سبک زندگی اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم.کافی، م -

آرش؛    - رشیدیان،  باقر؛  نیا، الریجانی،  مصداقی  محسن؛  پرویز،  رسول؛  دیناروند،  مصطفی؛  قانعی، 
اسالمی  الگوی  بر  مبتنی  ایران  اسالمی  جمهوری  سالمت  نظام  تحول  نقشه  دیگران،  و  علیرضا؛ 

 . تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ شورای سیاست گذاری. ایرانی پیشرفت
احمدنیا،  - محسن؛  زهرایی،  محمد؛  سید  اصول    طباطبایی،  فرانک.  رحیمی،  مرجان؛  قطبی،  هاله؛ 

 پیشگیری و مراقبت از بیماریها.
وانی، آرمین؛  ؛ امامی رضوی، سید حسن؛ یزدانی، شهرام؛ اولیایی منش، علیرضا؛ شیر میزدانی، شهرا - -

اهد در جمهوری اسالمی ایران وملی مراقبتهای سالمت مبتنی بر ش سند. قناعی، رکسانا؛ و دیگران
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 (. 14۰۰های ملی تا سال  دل، ساختار، فرایندها، سیاستهای پشتیبان و برنامه)شامل م
 فجری، محمدمهدی. نعمت سالمتی، حکمت بیماری: نگرشی نو به نقش سالمتی و بیماری در -

 زندگی انسان

 

- Chritine Stephen.  Health psychology, health promotion, A 

psychological approach, last edit. 

- H.S. Friedman. Healthy Life- Style Across the life span. 

- K . Thirlaway, D.Upton. The Psychology of Life- Style (Promoting 

Healthy Behavior). 

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

Islamic Perspective. Cham(CH): Springer. 

- Barmania, S., & Reiss, M.j. (2018). Islam and Health Policies Related 

to HIV Prevention in Malaysia. Springer International Publishing. 

-Koenig, H., King, D., & Carson, V. B (2012). Hanbook of Religion and 

Health. 2nd edition. UK: Oxford University Press. 

- Koenig, H.G., Shohaib, S. Al. (2014). Health and Well-being in 

Islamic Societies: Background, Research, and Applications. New York, 

NY: Springer. 

- Oman, D. (2018). Why Religion and Spirituality Matter for Public 

Health. Springer International Publishing.  
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               سالمت و تغییر سبک زندگی )اینترنی( کارورزینام درس: 

     Internship in Heath & Changing life style  
 

 024کد درس: 
 تغییر سبک زندگی سالمت ونیاز:  هم

 )اینترنی( واحد کارورزی  25/۰تعداد و نوع واحد:  
 )اینترنی(ساعت کارورزی  4۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
یی، سالمت  رژیم غذایی و فعالیت بدنی و دستورات دارو  زندگی سالم، مداخله در  موزش دهی سبکآ

پزشکی رفتار  و  بهداشت  رفتاری  مراکز  ذیربط)  مراکز  ها  ،در  شهرداری  محله  ، مدارس   ،سرای 
 سبک زندگی و سالمت در دیدگاه اسالم و آموزه های دینی.  دانشگاهها و ....

 رئوس مطالب 
موارد ذکر شده در    سالمهای زندگی و مهارتهای زندگی  سبکآموزش دهی   − به  با توجه 

 ( ۰23درس سالمت و تغییر سبک زندگی) کد 

 

 منابع

. درآمدی به روانشناسی دین. انتشارات سمت و پژوهشگاه  ی اصل، سید مهدیوس ود و موآذربایجانی، مسع -

 حوزه و دانشگاه. 

 قم: انتشارات اسراء. اهلل، مفاتیح الحیات. ادی آملی، عبدوج -

 مجید. سبک زندگی اجتماعی با تأکید بر آیات قرآن، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. قم.کافی،  -

نیا،   - مصداقی  محسن؛  پرویز،  رسول؛  دیناروند،  مصطفی؛  قانعی،  آرش؛  رشیدیان،  باقر؛  الریجانی، 
مبتنی   ایران  اسالمی  جمهوری  سالمت  نظام  تحول  نقشه  دیگران،  و  اسالمی علیرضا؛  الگوی  بر 

 ت. تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ شورای سیاست گذاری. ایرانی پیشرف
اصول    - فرانک.  رحیمی،  مرجان؛  قطبی،  هاله؛  احمدنیا،  محسن؛  زهرایی،  محمد؛  سید  طباطبایی، 

 پیشگیری و مراقبت از بیماریها.
روانی، آرمین؛  رام؛ اولیایی منش، علیرضا؛ شی؛ امامی رضوی، سید حسن؛ یزدانی، شه  میزدانی، شهرا - -

اهد در جمهوری اسالمی ایران وملی مراقبتهای سالمت مبتنی بر ش سند. قناعی، رکسانا؛ و دیگران
 (. 14۰۰های ملی تا سال  )شامل مدل، ساختار، فرایندها، سیاستهای پشتیبان و برنامه

بیماری در نو به نقش سالمتی و  فجری، محمدمهدی. نعمت سالمتی، حکمت بیماری: نگرشی -
 زندگی انسان

 

- Chritine Stephen.  Health psychology, health promotion, A 

psychological approach, last edit. 

- H.S. Friedman. Healthy Life- Style Across the life span. 

- K . Thirlaway, D.Upton. The Psychology of Life- Style (Promoting 

Healthy Behavior). 

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



   ر توسعه علوم روانشناسیدفت   -زشکی دانشگاه آزاد اسالمی معاونت علوم پ 41

 

Islamic Perspective. Cham(CH): Springer. 

- Barmania, S., & Reiss, M.j. (2018). Islam and Health Policies Related 

to HIV Prevention in Malaysia. Springer International Publishing. 

-Koenig, H., King, D., & Carson, V. B (2012). Hanbook of Religion and 

Health. 2nd edition. UK: Oxford University Press. 

- Koenig, H.G., Shohaib, S. Al. (2014). Health and Well-being in 

Islamic Societies: Background, Research, and Applications. New York, 

NY: Springer. 

- Oman, D. (2018). Why Religion and Spirituality Matter for Public 

Health. Springer International Publishing.  
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                پیشرفته مداخالت دینی/ معنوینام درس: 

                                                                    Advanced Religious/ Spiritual Interventions 

 

 025کد درس: 
 -پیش نیاز: 

 واحد نظری  1تعداد و نوع واحد: 
 ساعت نظری  1۷تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی        □کلیف درسی ت       ■پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  

 وضتعیت  با  مطلوب  وضتعیت  شباهتهای  و  تفاوت؛   مطلوب  وضعیت  یا   مطلوب  انسان ؛  انسان  توصیف
  و   مختلف  های  درمانی  روان  زمینه  در  دانشجویان  اطالعات  تعمیق  و  شناخت،  اسالم  در  موجود
  اسالمی مبانی  بر تکیه با، معنوی /دینی رویکرد با آن  مقایسه

 

 رئوس مطالب 

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

 رابطه میان روان، ذهن و دین  -

  Endstageروان درمانی و معنویت با تمرکز بر بیماران جسمانی و  -

 مهارتهای مورد نیاز در روان درمانی های معنوی در بیماریهای مزمن -

 اختی مبتنی بر دیدگاه اسالمیدرمانهای روانشن -

 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 انسان کامل )مطلوب( از د، مسعود یجانى،آذربا -
 .)آخرین چاپ( ،روان درمانی و معنویت. شهیدیشهریار ترجمه  ،وست .و  -
 روانشناسی مثبت نگر.میرمهدی، سیدرضا، معنویت درمانی و رویکرد  -
و    - حکمت  پژوهشی  موسسه  انتشارات  ابراهیمی.  ادیان  در  معنویت  احمد.  سید  باغ،  قره  غفاری 

 فلسفه ایران. 
 . 119. شماره . فصانامه بازتاب اندیشهرسانه سکوالر و یها یتمعنو ، عبدالحسین.خسروپناه -
رویکردی آمیخته برای روان درمانی)معنویت در مشاوره و    مطهری.  سجاد  ترجمه  ،ریکجانسون،    -

 توانمندسازی مراجعان(.  
و   - قرآن  طب،  تحقیقات  مرکز  سفارش  به  سلیم(.  قلب  الگوی  معنوی)  مراقبت  مینو،  اسدزندی، 

 یه اهلل) عج(. حدیث دانشگاه علوم پزشکی بق
مینو. ر  - مراقبت معناسدزندی،  بیماراواهنمای  برای  عل ن.ی  ری وپزشکی جمه   ومتهران: فرهنگستان 

 . اسالمی
 . قم: انتشارات اسراء ن.طرت در قرآجوادی آملی، عبداهلل. ف -
 ء.قم: انتشارات اسرا ت.مفاتیح الحیاجوادی آملی، عبداهلل.  -
پزشکی و خدمات   ومتهران: انتشارات دانشگاه عل ی.اسالم  یومعنسالمت  عزیزی، فریدون. دانشنامه    -

 .بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 یتوی و معنویت، مراقبت معنومعنمظاهری، منیر، فالحی خشکناب، مسعود، مومنی، همایون.   -
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 .ینبخشاو بهزیستی و ت ومتهران: انتشارات رسانه تخصصی، دانشگاه عل  .درمانی

ب  عاطفه  حیرت،   - فاطمه.  و  نظرهرامی،  درمان  یها  یهنقد  روان  و  مقا  یمشاوره  و  با    یسه متداول 
 ی. مجموعه مقاالت کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی.  اسالم یکردرو
 . (چاپ آخرین) محور فرهنگ رویکردی: مسلمانان با مشاوره و درمانیدویری، مروان، روان -
 
 
 

- 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 

- Kenneth l. Pargament. APA. Handbook of Psychology, Religion and 

Spirituality.  

- Steven J. Sandage. David Rupert. George S. Stavros, Nancy G. Devor. 

Relational Spirituality in Psychotherapy: Healing Suffering and 

Promoting Growth.  
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           دینی/ معنوی  پیشرفتهمداخالت  )اینترنی( کارورزینام درس: 
     Advanced Internship in Religious/ Spiritual Interventions 

 

 026کد درس: 
 مداخالت دینی/ معنوی پیشرفتهنیاز:  هم

 )اینترنی(  واحد کارورزی ۰/ 5تعداد و نوع واحد:  
 )اینترنی( ساعت کارورزی ۸۰تعداد ساعت: 

 □ یاری اخت         ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  
معنوی، فرمول    /دینیمهارت مصاحبه و ارزیابی بالینی در مداخالت  ، کسب  استفاده از آینه یکطرفه

 ج  بندی، طرح درمان و استفاده از تکنیک های رای
 

 رئوس مطالب 
و    دینی/ معنوینحوه مصاحبه و درمان  مداخالت دینی/ معنوی،  جلسه پیوسته    5مشاهده حداقل      -

 عنوان دستیار درمانگر به جلسه پیوسته معنویت درمانی 1۰در شرکت 

 منابع

 )آخرین چاپ(. تهران روانپزشکی انیسیتوی: تهران ،معنوی های مهارت های آموزش . ج، بوالهری -
  قم   ،  توصیفی  یکپارچه  درمان  معرفی  با  یکپارچه  درمانی  روان  الگوهای.  ح .  م،    نیا  شریفی  -

  دانشگاه)آخرین چاپ(.  و حوزه پژوهشگاه
و    - حکمت  پژوهشی  موسسه  انتشارات  ابراهیمی.  ادیان  در  معنویت  احمد.  سید  باغ،  قره  غفاری 

 فلسفه ایران. 
سده  فریده  ترجمه.  ث،  یوهانسن  -   رویکردی .  مشاوره  و  درمانی  روان  در  معنویت  و  دین  ،براتی 

 )آخرین چاپ(.  رشد: تهران. مسلمانان با مشاوره و درمانی روان بر تأکید با آدلری
دانشگاه علوم پزشکی شهید  ،مداخله معنویشانی، ف؛ اکبری م ح ، وزیری، ش؛ لطفی کا -

 بهشتی)آخرین چاپ(. 
 

- Field, N. (the latest edition) .Ten lectures of psychotherapy and 

spirituality. New York : Karnac 

- Schreurs, A. (the latest edition). Psychotherapy and spirituality: 

integrating the spiritual dimention into  therapeutic practice. 

Philadelphia : Jessica Kingsley 

- West, W. (the latest edition). Spiritual issues in therapy, relating 

experience to practice. New York : Palgrave  Macmillan 

- West, W. (the latest edition). Exploring therapy, spirituality and 

healing. Basingstoke: Palgrave Macmillan 
. 
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 ۲/ ژورنال کالب1ژورنال کالب نام درس:نام درس: 
Journal Club(1) & Journal Club(2)                            

 028و  027کد درس: 

 -پیش نیاز: 
 کارورزی  واحد 25/۰ هر درس  تعداد واحد: 

 ( ساعت 4۰هر درس ) کارورزیواحد  25/۰ هر درس  نوع واحد:
 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        □پایان ترم         □ن ترم میا        ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 
 

 هدف کلی  

 علمی  مقاالت  ی  درباره  بحث  به  کنندگان  شرکت  آن  در  که  است  آموزشی  ای  جلسه  کالب  ژورنال
  آن   در  که  است  کوچک  های  گروه  در  بحث  پایه   بر   یادگیری،  کالب  ژورنال  چارچوب.  پردازند  می

  های روان   گروه  در  کالب  ژورنال  جلسات.  شود  می  برقرار  کنندگان  شرکت  بین  افتهساختاری  تعاملی
اسالمی، هفته  دانشگاه   سالمت  شناسی   برای   شده  تعیین  زمان   و  شود  می  برگزار  بار  یک   ای  آزاد 

 در   مقاله  درباره  پاسخ  و  پرسش  و  بحث  برای  هم  دقیقه15  تا  1۰.  است  دقیقه  3۰  تا  2۰  مقاله  ارائه

  .شودمی  گرفته نظر
 چگونگی  و  کالب  ژورنال  جلسات  در  دانشجویان  موقع  به  و  منظم  حضور  که  است  ذکر  شایان

  نمره   عنوان  به  تحصیل  دوره  پایان  در،  آن  نتیجه  و  شده  ارزیابی،  جلسات  این  در  فعالیت  و  مشارکت

  .شد  خواهد گرفته نظر در بخشی درون
 

 :بالینی شناسی روان آموزش در کالب ژورنال اهمیت
  ی   مطالعه  از  شده  کسب  دانش  کارگیری  به  و  مقاالت  نقادانه  ارزیابی  توانایی  و  روز  دانش  به  یابیدست
  شناسی  روان  آموزش   کلیدی  اجزای  از  بالینی  های  مداخله  و  پژوهشی-علمی  های  فعالیت  در  آنها

 شناسی  روان  حوزه  در  دانش  جدیدترین   یادگیری  برای  دیرینه  سنتی ،  کالب  ژورنال.  است  بالینی

 .است نقادانه ارزیابی های مهارت آموزش  و لینیبا
 

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

 حجم  با.  شود  مشخص  و  تعریف  کالب  ژورنال  جلسات  برای  روشنی  اهداف  یا  هدف  آغاز  از  باید
 تمام  خواندن  و  اطالعات  داشتن  نگه  روز-به  دیگر ،  دنیا  در  علمی  مقاالت  و  ها  پژوهش  فزاینده  بسیار

  ژورنال   برای  نیز   دیگری  اهداف  دلیل   همین  به  و  است  ناشدنی  بیش   و  کم،  شده  منتشر   مقاالت

 :از است عبارت آنها ترین مهم  که شود می گرفته نظر در کالب
 روان،  سالمت   شناسی  روان،  بالینی  شناسی  روان  حوزه  در  کنندگان  شرکت  اطالعات  کردن  روز  به

   مرتبط های زمینه سایر و نوجوان و کودک بالینی شناسی
  نقادانه ارزیابی های مهارت تمرین و آموزش 

 شواهد بر مبتنی های مداخله نظری مبانی و اصول فراگیری
  پژوهشی های یافته تبیین و گزارش  شیوه و پژوهش انجام چگونگی و مراحل  درباره یادگیری
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  ایف:وظ
 :کالب ژورنال مسوول وظایف
 بر را زیر وظایف و  است بالینی  شناسی روان گروه علمی هیات اعضای از یکی کالب ژورنال مسئول

  :دارد عهده
  دهندگان ارائه ی اولیه فهرست تهیه
 کنندگان  شرکت همه به رسانی اطالع و مقاالت ارائه بندی زمان جدول تهیه

  جلسه در  حاضران همه بین تعامالت تسهیل و ظیمتن طریق از جلسه مدیریت
 گفتگوها و ها بحث در کنندگان شرکت ی همه مشارکت برای فرصت  کردن فراهم و انگیزه ایجاد

  کالب ژورنال منظم و موقع به برگزاری
 بهتر مقاالت یافتن جهت در راهنمایی و پیشنهاد دادن یا پیشنهادی های مقاله میان از انتخاب
  کالب  ژورنال دستیار برای شده انتخاب های الهمق ارسال

 در ؛  شود  می  توصیه  انگیز  بحث  و  کنندگان  شرکت  مسائل  با  مرتبط  و  جالب  های  عنوان  انتخاب
 توصیه  مروری  مقاله  یک  یا  مقاله  چند  مورد  در  بحث،  است   اطالعات  کردن  روز  به،  هدف  که  جایی

  با   ولی  شده  انتخاب  کمتری  مقاالت  تعداد  ،است  نقادانه  تفکر  توان  ارتقای،  هدف  اگر  و  شود  می

  .گیرد می قرار بررسی مورد بیشتر جزئیات
 روز  مطالب ارائه برای بالینی شناسی روان با مرتبط های حوزه متخصصان و نظران صاحب از دعوت
 کالب  ژورنال در حضور برای خاص زمینه  آن در باتجربه یا مند عالقه اساتید از دعوت

 

 :کالب ژورنال ئولمس دستیار وظایف
  دانشجویان   بین  از،  گروه  مدیر  تایید  و  کالب  ژورنال  مسئول  پیشنهاد  با  کالب  ژورنال  مسئول  دستیار

 :دارد عهده  بر را زیر وظایف و شود می  برگزیده دکترا مقطع سوم و دوم های سال
 البک ژورنال مسئول به  قبول قابل های مقاله ارسال و پیشنهادی های مقاله اولیه بررسی

 دانشجویان  غیبت یا حضور ثبت
  کالب  ژورنال جلسات برگزاری به کمک
  یک   کار  این  گروه  در  شده  تهیه  فهرست  اساس   بر  کنندگان  شرکت  الکترونیک  پست  به  مقاله  ارسال
 را    مقاله،  جلسه  در  شرکت  از  پیش   کنندگان  شرکت  تا  شود  می  انجام  مقاله  ارائه  از  پیش  هفته

 باشند کرده مطالعه
  سخنرانی متن و اسالیدها تهیه  زمینه در کنندگان ارائه اییراهنم
 نیاز  مورد مطالب تکثیر و تهیه

 

 :مقاله کننده ارائه وظایف
  بررسی  برای  کافی  زمان  تا  کالب  ژورنال  جلسه  از  پیش  هفته  3  تا  2  مقاالت  پیشنهاد  و  انتخاب
 باشد داشته وجود کالب ژورنال مسئول  طرف از مقاالت
 مقاله محتوای بر کافی تسلط و مقاله گوناگون های بخش درباره بیشتر مطالعه

  پاورپوینت افزار نرم اسالیدهای ی ارائه و تهیه
 شده تعیین  زمانی چارچوب در مقاله ارائه
  جلسه انتهای در مقاله منتقدانه ارزیابی و بندی جمع
 کنندگان شرکت های پرسش به گویی پاسخ
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 :کنندگان شرکت وظایف
 کالب  ژورنال در شرکت از پیش قالهم مطالعه
 آن  در موثر و هدفمند فعالیت و کالب ژورنال در موقع به حضور

 

 :کالب ژورنال جلسه در حاضران  همه عمومی وظایف
 بیان  در  را  اخالقی  معیارهای  و  اصول   اند  موظف  کنندگان  شرکت  ی  همه  که  ندارد  گفتن  به  نیازی

  زیر   موارد  به  اخالقی  معیارهای  و  اصول  ترین  مهم  از.  کنند  رعایت  دیگران  با  مباحثه  و  انتقاد،  نظر

 :شود می اشاره
 پایین  به باال  نه و برابر  موضع از دیگران نظرات به  سپردن گوش  و نظرات بیان

 دیگران های گفته در تردید و شک ابراز و نظر بیان در تواضع و فروتنی
 دیگران  عقالنی های توانایی و بینش، دانش سطح درباره قضاوت از پرهیز
 خود موضع  بر اندازه  از بیش اصرار از پرهیز
 برای  دیگران  های  گفته  به  دادن  گوش   یا  بحث  هنگام  در  خود  بدن   زبان  و  لحن  به  دقت  و  توجه

  پرخاشگری و احترامی بی از جلوگیری
  شیوه و شکل  هر به دیگران سازی ناارزنده یا تحقیر از پرهیز

 

 :مقاله انتخاب  های مالک
  شناخته   نویسندگان  ساز  جریان  و  مهم   مقاالت،  استثنا  موارد  در؛  باشد  شده   منتشر  گذشته  سال  سه  در

  تایید   با،  اند  شده  منتشر  دورتر  های  سال  در  که  مرتبط  های  شاخه  و  بالینی  شناسی  روان  رشته  شده

  .شود ارائه تواند می کالب ژورنال مسئول 
  در  (Impact Factor) اثرگذاری  شاخص؛  باشد  شده  منتشر   شده   شناخته  و  مطرح  مجالت  در

 ارزیابی  برای  خوبی  شاخص (ISI) علمی   اطالعات  المللیِ  بین  ی  موسسه   در  شده  نمایه  مجالت

  .است مجالت علمی اعتبار

 .باشند حوزه آن شده شناخته افراد مقاالت  نویسندگان
  و   نگر  مثبت،  وجودی ،  رفتاری  ـ  شناختی،  تحلیلی،  نمونه  برای)  دانشجو   درمانی  رویکرد  با  متناسب

  .باشد( آن مانند
 Article و  Clinical  Trial   ،Longitudinal prospective  ، Meta Analysis مقاالت

 Review  است اولویت در. 
 

  جهت   برگزارکنندگان  به  بازخورد  ارائه  هدف   با  کالب  ژورنال  ارزشیابی   :کالب  ژورنال  ارزشیابی

  جهت   پرسشنامه   از  استفاده ،  راه  بهترین.  شود  می  انجام  تکیفی  ارتقای  و  آتی  های  ریزی  برنامه 
  انتظارات   و  پیشنهادات،  نظرات  دریافت  و  کالب  ژورنال  از  کنندگان  شرکت  رضایت  میزان  از  آگاهی

 .است آنها
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 رئوس مطالب 

 روانشناسی سالمت  مهمروز و به  ارائه موضوعات  مطالعه و -
   سی سالمتمقاالت روانشنا و متون  نقادانه ارزیابی -
   روانشناسی سالمت مطالب ارائه -
 پژوهش زمینه در توانمندی و دانش ارتقای -
 اجتماعی  تعامالت افزایش -
 نقادانه در درمان و آموزش  تفکر هایمهارت ارتقا -
 

 منابع 

- TY.Jour et al. How to prepare for and present at a journal club (2013). 

British Journal of Hospital Medicine, Vol 74.  

-Swif G. How to make journal clubs interesting? Adv Psychiatry 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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 (                2)گزارش موارد بالینی /(1 )بالینیگزارش موارد  نام درس: 
   Clinical Case Report (1) / Clinical Case Report (2) 

 030و  029کد درس: 
 -پیش نیاز: 
 رزی کارو واحد  25/۰ هر درس  تعداد واحد:
 ( ساعت 4۰هر درس ) کارورزیواحد  25/۰ هر درس  نوع واحد:

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  

بیماریهای جسمانی  انیدرم  روان  هایدشواری  با  آشنایی  بالینی  مورد  معرفی   به   مربوط   مسایل ،  در 
در بیماریهای  درمانی هایمداخله اجرای و ریزی طرح و، بندی فرمول، تشخیص و مشکالت ارزیابی

 جسمانی 
  گرفتن   نظر   در  با  شوندمی  معرفی  کالب  ژورنال  جلسات  در  که  درمانجویانی   انتخاب  رو  این  از*  

  تا  دوم  های   سال  نیم  در،  تخصصی  دکترای  مقطع  ندانشجویا.  شودمی  انجام  آموزشی  هایجنبه
  گروه   در  بالینی  مورد  معرفی  جلسات.  پردازندمی  بالینی  مورد  معرفی  به  شان  تحصیل  دوره  چهارم
 تعیین  زمان  و  شودمی  برگزار  بار  یک  ای  هفته  آزاد اسالمی  دانشگاه  و سالمت  بالینی  شناسی  روان
  و  تشخیص مورد در بحث برای نیز دقیقه 2۰ تا  15. است دقیقه 3۰ تا 25 درمانجو معرفی برای شده

 در نظر گرفته می شود. درمانی اقدامات

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

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

 .است  اولویت در نددار پیچیده شناسی علّت کهبیمارانی  معرفی
 است.  اولویتدر  نادر بیماریهای و مشکالت با بیمارانی معرفی

  بر   تاکید  دکتری  دانشجویان  مورد  درو    بندی  فرمول   قسمت  بر  ویژه  تاکید  ارشد  دانشجویان   مورد  در
 . است درمان روش 

وپروایزر  کارآموزی )مصاحبه، تشخیص و درمان( روانشناختی باتوجه به رویکرد انتخابی در حضور س
 من تنی و مزهای روانبا تاکید بر بیماری

 رئوس مطالب 

 اصول تشخیص در حوزه روانشناسی سالمت  -
 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  -
 دست آمده و سیر بهبودی   به  یجارائه گزارش نتا -
 های درمان، اشتباهات درمانی و نتایج آنبیان دشواری -
 دادن پیشنهاد برای کار با درمانجویان با مشکالت مشابه   -
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 Health Internship                                   سالمت            )اینترنی(کارورزینام درس: 

 031کد درس: 
 تمام دروساز: پیش نی

 )اینترنی(  واحد کارورزی 2تعداد و نوع واحد:  
 )اینترنی(ساعت کارورزی  32۰تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 
 □ فعالیت گروهی         ■تکلیف درسی        □پایان ترم         □میان ترم         ■روش ارزشیابی: ارزشیابی مستمر 

 هدف کلی  
مهارتکاربه حرفهگیری  بخشهای  در  سالمت  روانشناسی  در  بالینی  و  مراکز ای  مختلف  های 

 پزشکی. 

 رئوس مطالب 

 

 های ارتقای سالمت )تغییر رفتار و سبک زندگی(مهارت ماهه  2دوره  -1

 محور در بیماران جسمانی مداخله روانشناختی سالمتماهه  2دوره  -2

 زیر.. هایبخش یکی از در روانشناسی سالمت در ت بالینیمداخال کارگیری به ماهه  3دو دوره   -3
  قلب  -
 انکولوژی -
 گوارش  -

 دیابت -

 بیماریهای کلیه و نفرولوژی  -

 اسکلتی  -عصبی، عضالنی  بیماریهای -

 کنترل درد و طب تسکینی -

 تنی روان بیماریهای -
 

 خدمات  ایه ار  به  و  داشته  حضور  شده  تعیینبیمارستان    یا  مرکز  در  فتهه  رد  روز  3  مدت  به  است  موظف  انشجود  دوره  ینا  * در
 توسط سوپروایزرگروه روانشناسی بالینی و سالمت صورت میگیرد. ،بخش در نظارت. بپردازد بالینی

براساس یک رویکرد درمانی با تأکید    سوموم و  د دوره های  * دانشجو موظف است طبق نظر سوپروایزر خود در تمام فعالیتهای  
 مورد بالینی بطور مستمر مهارت آموزی کند.  2۰در حداقل  بیماریدو نوع بر حداکثر 

 :  دانشجو ارزیابی شیوه
  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  ییدأ ت  به  و  مایدن  اخذ  مربوطه   سوپروایزر  از   شده  راندهگذ  ساعات   ذکر  با
 . شد خواهد صادر سالمتبالینی و  شناسی روان گروه مدیر طرف از دانشجو برای ماه 1۰ گواهی

 
  . ستا ساعت ۰61 یکارورز  واحد هر *

  د.ش خواهد ارائه تابستانی ترم یک و تحصیلی نیمسال دو در کارورزی دوره *
باقید هریک از موضوعات    ساعت  96۰یح: در پایان دوره کارورزی، گواهی مرتبط از نظر تعداد ساعت باید تجمیع و به میزان  توض

جدول   در  مختلف  دروس  برای  شده  تعریف  های  کارورزی  تمام  و  مدیرگروه     2باال  و  جامع  کلینیک  رییس  توسط  و  انجام 
 ممهور شود.  و  واحد مربوطه امضا بالینی و سالمتروانشناسی 
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 Thesis                                                                                                    رساله     نام درس: 

 

 032کد درس: 
 تمام دروسپیش نیاز: 

 واحد    16تعداد و نوع واحد: 
 -تعداد ساعت: 

 □ اختیاری          ■نوع درس: تخصصی 

 □ فعالیت گروهی         □تکلیف درسی        □پایان ترم         □میان ترم         □یابی: ارزشیابی مستمر روش ارزش
 

 روانشناسی سالمت   انجام پژوهش در حوزه هدف کلی  

 رئوس مطالب 
با   مرتبط  موضوعی  راهنما  استاد  نظارت  تحت  است  موظف  روانشناسی سالمت  حوزه دانشجو  های 

 ر پایان از رساله خود دفاع نماید.انتخاب کرده و د
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 چهارم ل ـفص

 استانداردهای برنامه 
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 استانداردهای ضروری برنامه های آموزشی

 

مورد ارزیابی در دسترس اعضای هیأت علمی و فراگیران قرار گرفته    (Curriculum)* ضروری است، برنامه آموزشی

 باشد. 

 ه، طبق مقررات، توسط واحدهای مجری رعایت شود. * ضروری است، طول دور

( قابل قبول، منطبق با توانمندیهای عمومی و اختصاصی مندرج در  Log book* ضروری است، فراگیران کارنمایی )

 یار داشته باشند. برنامه مورد ارزیابی در اخت 

 ا مد نظر قرار دهند. فراگیران با محوریت تفکر نقاد و دین بنیاد موضوعات روان شناسی بالینی ر* 
کارنما به طور مستمر توسط فراگیران تکمیل و توسط استادان مربوطه پایش و نظارت شود و بازخورد  * ضروری است،  

 مکتوب الزم به آنها ارائه گردد. 

فراگیران برحسب نیمسال تحصیلی، مهارتهای مداخله ای اختصاصی الزم را براساس موارد مندرج در  * ضروری است،  

 امه انجام داده باشند و در کارنمای خود ثبت نموده باشند و به امضای استادان ناظر رسانده باشند. برن

 استفاده شود.  روش ها و فنون آموزشی مندرج در برنامه % ۷۰* ضروری است، در آموزش ها حداقل از 

م  قوانین جاری در  در  تعداد روزهای مندرج  حل کار خود حضور فعال  * ضروری است، فراگیران در طول هفته طبق 

در   گروه  ماهانه  یا  هفتگی  برنامه  و  دهند  انجام  باالتر  سال  فراگیران  یا  و  استادان  نظر  تحت  را  خود  وظایف  داشته، 

 دسترس باشد. 

نامه تنظیمی گروه، در برنامه های آموزشی و پژوهشی نظیر کنفرانس های درون  * ضروری است، فراگیران طبق بر

م کارهای تحقیقاتی و مشارکت در آموزش رده های پایین تر حضور فعال داشته باشند و برنامه  بخشی، سمینارها، انجا

 هفتگی یا ماهانه آموزشی گروه در دسترس باشد. 

، واحدهای خارج از گروه آموزشی را )در صورت وجود( گذرانده و از  * ضروری است، فراگیران بر حسب سال تحصیلی

 ت نموده باشند و مستندات آن به رویت گروه ارزیاب رسانده شود. مسئول عرصه مربوطه گواهی دریاف

* ضروری است، بین گروه آموزشی اصلی و دیگر گروههای آموزشی، همکاری های علمی از قبل پیش بینی شده و  

 شده وجود داشته باشد و مستنداتی که مبین این همکاری ها باشند در دسترس باشد. برنامه ریزی 

 )مقررات ضمیمه( را رعایت کنند.  Dress Code گیران مقررات * ضروری است، فرا

* ضروری است، فراگیران از کدهای اخالقی مندرج در برنامه آگاه باشند و به آن عمل نمایند و عمل آنها مورد تأیید  

 ارزیاب قرار گیرد. گروه 

 اب باشند. * ضروری است، عرصه های آموزشی خارج از گروه، مورد تأیید قطعی گروه های ارزی
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 م پنجل ـفص

 

 ی ـبرنامه آموزش ارزشیــابی

 سـالمتناسی ــشروان دکتری تخصصیدوره 
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 هدف از ارزشیابی برنامه:
از نظر  قبول  تدوین یک برنامه قابل    ،دانشگاه آزاد اسالمی  سالمت و بالینی   روان شناسی  تعالیتحول و    کمیتههدف  

است.    مطابق با مقررات و چشم اندازهای دانشگاه آزاد اسالمی  سالمتشناسی    میزان دستیابی به اهداف برنامه روان
 ترین ابزارهای برنامه عبارتند از: اصلی 

سند اسالمی  اجرای آن، کارایی و میزان انطباق آن با    نامه و نحوه الف( قضاوت کارشناسانه در مورد اجزای مختلف بر 
   نیازهای واقعی و روز کشور.شجویان و شدن دانشگاه، عرصه های بالینی مورد نیاز دان

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

 انجام ارزشیابی برنامه:   نحوه  
ین  کید بر ارزشیابی تکوینی و ضرورت آن، با اأارزشیابی به دو شکل تکوینی و تراکمی صورت خواهد گرفت، با ت  نحوه

روش با آشکار شدن هرچه بیشتر و بهتر کمبودها و تالش برای رفع آنها، ارزشیابی پایانی با تراکمی از سودمندی به  
 شوند: وردار خواهد بود. ابزارهای ارزشیابی شامل موارد زیر می مراتب بهتری برخ

 و کارهای دورنی و بیرونی.  الف( به صورت کمی و کیفی از طریق ساز  
روانشناسی   تعالیتحول و  کمیتهو  سالمتروانشناسی  شجویان، اساتید، مدیریت گروهها و ارزشیابی رشتهب( توسط دان 

 اسالمی. بالینی و سالمت  دانشگاه آزاد 
تحول و    کمیته های حضوری و با انجام بازدیدهای مناسب توسط  های جامع، مصاحبه ج( با تدوین و تکمیل پرسشنامه 

 و سالمت  دانشگاه آزاد اسالمی یا نمایندگان آنها   روان شناسی بالینیتعالی 
 :  1تبصره  

اعضای  پرسشنامه  توسط  جامع  و  کمیتههای  بالینی   تعالی  تحول  تهیه،    روانشناسی  اسالمی،  آزاد  دانشگاه  سالمت  و 
 تنظیم، تجدید نظر و تکمیل خواهد شد.  

 :  2تبصره  
صی روان شناسی بالینی و سالمت واحدهای دانشگاهی  ارزشیابی درونی از طریق گروه آموزشی مجری و شورای تخص 

 . خواهد بود)نظارت بر حسن انجام ارزشیابی بعهده مراکز ذیربط در دانشگاه خواهد بود(
   

 مراحل اجرایی ارزشیابی برنامه:
ارزشیابی استو  ارزشیابی، و در پی آن برنامه ریزی و طراحی  ار  این مراحل مشتمل بر تصمیم گیری در مورد موضوع 

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

 ید الف( ارسال پرسشنامه، مصاحبه و بازد 
 ب( تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده  
 ولئ ج( ارسال نتایج به مقامات مس 
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 تواتر انجام ارزشیابی:  
صورت خواهد گرفت. برای    بسته به مورد، در پایان هر سال تحصیلی و یا در پایان هر دوره ارزشیابی )هر دوسال یکبار(

درس همراه با مکان تشکیل جلسه    های دروس برای هر جلسه سرفصل دستیابی به نتایج مناسب الزم است که منابع و  
 نب اساتید گروه مجری الزامی است. عبارتی تهیه طرح درس از جا و نام مدرس در اختیار دانشجویان قرار داده شود. به
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 مقررات ضمیمه 
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 بالینی  -( و اخالق حرفه ای دانشجویان در محیط های آزمایشگاهیDress Codeآیین نامه اجرایی پوشش )

 
 

اغل گروه روانشناسی سالمت و بالینی باید به گونه ای باشد که حفظ  نحوه پوشش و رفتار تمامی خدمتگزاران در مش
ماران) مراجعان(، همکاران  ضمن شئون حرفه ای، زمینه را برای ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با بیماران و همراهان بی

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

 هستند، اخالقا الزامی است.  
 

 فصل اول: لباس و نحوه پوشش

ای آموزشی به ویژه محیطهای بالینی و آزمایشگاهی باید متحدالشکل بوده و  لباس دانشجویان جهت ورود به محیط ه 
 شامل مجموعه ویژگیهای زیر باشد: 

 د بلند) در حد زانو و غیر چسبان با آستین بلند( روپوش سفی  -1
 روپوش دارای آرم دانشگاه و یا واحد دانشگاهی مربوطه باشد.  -2
 حضور در محیطهای آموزشی بطور کامل بسته باشد. تمامی دکمه های روپوش در تمام مدت  -3
گی، عنوان، نام دانشکده و نام رشته( بر  استفاده از کارت شناسایی معتبر عکس دار حاوی ) حرف اول نام، نام خانواد  -4

 روی پوشش، در ناحیه سینه سمت چپ در تمام مدت حضور در محیط های آموزشی الزامی می باشد. 
 امی سر، گردن، نواحی زیر گردن و موها را با پوشش مناسب بپوشانند. دانشجویان خانم تم  -5
 شلوار بلند، متعارف، ساده و غیر چسبان باشد.   -6
 شیدن جوراب ساده که تمامی پا و ساق پا را بپوشاند. پو  -۷
 

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

 

 بالینی  -اهی( و اخالق حرفه ای دانشجویان در محیطهای آزمایشگDress Codeآیین نامه اجرایی پوشش )

 
 اجتناب از پوشیدن جوراب های توری و یا دارای تزیینات   -۸
 کفش راحت و مناسب بوده، هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد.  -9

 روپوش، لباس و کفش راحت، تمیز و در حد متعارف باشد و دارای رنگهای تند و زننده و نامتعارف نباشد.  -1۰
 ای نامربوط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش  اجتناب از استفاده از نشانه ه -11
انگشتر طال، دستبند، گرد   -12 دادن هرگونه  قرار  دید  در معرض  و  استفاده  از  حلقه  اجتناب  به جز  گوشواره)  بند و  ن 

 ازدواج( در محیط های آموزشی  
 اجتناب از استفاده از دمپایی و صندل در محیط های آموزشی   -13
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 بهداشت فردی و موازین آرایش در محیط های آموزشی دانشگاه آزاد اسالمیفصل دوم: 

ان  -1 افزایش شانس  بلند موجب  های  )ناخن  باشد.  تمیز  و  کوتاه  و  ناخن ها  دیگران  به  آسیب  احتمال  و  عفونت  تقال 
 تجهیزات پزشکی می باشد.( 

 ه ای  اجتناب از آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و دور از شئون حرف -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  
 اب از استعمال ادکلن و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیط های آموزشی  اجتن  -4
 

 رمانی د - فصل سوم: موازین رفتار دانشجویان در محیطهای آموزشی 

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

با ادب و متانت و اجتناب از هرگونه ایجاد سر و صدای بلند و یا بر زبان راندن کلماتی که در  ،  صحبت کردن آرام  -2
 شأن حرفه نیست 

 درمانی   -مال دخانیات در کلیه زمان های حضور فرد در محیطهای آموزشی  استع عدم   -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  
 راجعان و م خاموش بودن تلفن همراه در زمان حضور در کالسها، راند بیماران  -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

 

محیطهای    سایرنظارت بر رعایت اصول این آیین نامه در بیمارستانهای آموزشی و کلینیکهای جامع روانشناسی و    -1
آموزشی بالینی بر عهده معاون آموزشی بیمارستان، مدیر گروه، رییس بخش و کارشناسان آموزشی و دانشجویی واحد  

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

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

 دکتری تخصصی روانشناسی سالمت
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 .Ph.D (Health Psychology)                     سالمت  روانشناسی  رشتهدکتری تخصصی 

 ترم اول 

 واحد نام درس  ردیف

 1 سالمتآمار پیشرفته در روانشناسی  1

 2 شخصیت و سالمت  2

 2 مبانی تحولی سالمت 3

 2 روانشناسی سالمت بالینی  4

 1 اخالق حرفه ای در روانشناسی سالمت 5

1ژورنال کالب 6  25%  

ترم  جمع واحد  25/8  

 ترم دوم 

 2 روشها و طرح های پژوهشی آزمایشی و کیفی  1

 2 پزشکی بیماریهای مزمن  -ابعاد زیستی  2

 2 ارتقاء سالمت  3

%5 کارورزی)اینترنی( ارتقاء سالمت 4  

 1 بیمار  -پزشک  )تعامل( ارتباط  5

2ژورنال کالب 6  25%  

ترم  جمع واحد  75/7  

 ترم سوم 

 1 ( 1مدیریت بیماریهای مزمن) 1

 %5 ( 1مدیریت بیماریهای مزمن)  )اینترنی(کارورزی 2

 2 سالمت اجتماعی روانشناسی  3

 1 گروه درمانی بیماری های مزمن  4

 %5 کارورزی گروه درمانی بیماری های مزمن  5

 2 نوروایمونولوژیسایکو 6

 1 فرهنگ و سالمت  7

 %25 ( 1گزارش موارد بالینی) 8

ترم  جمع واحد  8 

 ترم چهارم 

 1 ( 2مدیریت بیماریهای مزمن) 1
 %25 (2بیماریهای مزمن)کارورزی مدیریت  2
 1 هیجانی   -شناختی -درمانهای رفتاری 3
 %5 هیجانی   -شناختی -درمانهای رفتاری )اینترنی(رزیکارو 4
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 1 سالمت و تغییر سبک زندگی  5
 %25 سالمت و تغییر سبک زندگی کارورزی)اینترنی(  6
 1 پیشرفته معنوی /دینیمداخالت  7
 %5 پیشرفته  معنوی /دینیمداخالت  )اینترنی(کارورزی 8
 1 پزشکی رفتاری 9
 %25 ( 2گزارش موارد بالینی) 10

25/6 جمع واحد ترم   

 ترم پنجم 

 واحد نام درس  ردیف

سالمت  )اینترنی( کارورزی  1  2 

 _ آزمون جامع  2

 2 جمع واحد ترم 

 ترم ششم 

 16 رساله 1

 16 جمع واحد ترم 
 


