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 بهشتی شهید درمانی آموزشی مرکز/پزشکی: مرکز/ دانشکده

 و مطالعات اعتیاد بالینی شناسی روان: آموزشی گروه

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 درمانی روان و شخصیت معاصر های نظریه عنوان واحد درسی:
پزشکی/شهید / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 بهشتی

 روان شناسی بالینی رشته تحصیلی: اجباری واحد درسی: عنو

 کارشناسی ارشد مطقع تحصیلی: -کارورزی: -کارآموزی: -عملی: 2نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی -کارورزی: -کارآموزی: -عملی: 43نظری:        تعداد ساعت

     پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مسؤل درسمشخصات 

    بالینی شناسی روان رشته تحصیلی:        رضایی مظاهر دکتر نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: مقطع تحصیلی:

 mazrez@zums.ac.irپست الکترونیک: 09128418354تماس: شماره

 بهشتی شهید درمانی آموزشی مرکز/  پزشکی دانشکده   محل کار:

   :(ان)مدرسمدرسنام و نام خانوادگی 

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

    20/00/3499  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

 :)با مبانی نظری دو دیدگاه مطرح روان  در باشندقا (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری

 درمانی یعنی روانکاوی و شناختی آشنا شوند.

   .:رویکرد روانکاوی و شناختی پیرامون شکل گیری اختالالت  مانند هایی پدیده های مورد بحث این حیطه پدیده حیطه شناختی

 روان شناختی و درمانهای مرتبط می باشد.

 . 

 :حیطه عاطفی 

 . 

 وانی حرکتی:حیطه ر 

 . 

 روش های تدریس:

                                                                     نمایش عملی                                                                                                      ایفای نقش                                                                                                                                  بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                 سخنرانی

                                  Bedside teaching                                                                شبیه سازی شده             بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی 

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 دکتر الهه حجازیدکترسید کمال خرازی و  ترجمه  – رابرت استرنبرگنوشته  -روان شناسی شناختی 

  

 وش ارزیابی:ر

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 گسترده پاسخ -: تشریحیآزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

 نمره 02 نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف مشارکت کالسی: ب کالسی: حضور و غیا

  امتحان پایان ترم: -امتحان میان ترم: -کوئیز:
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 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز

 تاریخ

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  ساعت ارائه 

 دكتر مظاهر رضایی یدگاه دینامیک: واپس زنید  -روانکاوی 21-21 1/9/99 شنبه سخنرانی 1

 دكتر مظاهر رضایی زنی واپس: دینامیک دیدگاه -روانکاوی " 8/9/99 شنبه  2

 دكتر مظاهر رضایی اقتصادی: فراز و نشیب غرایز دیدگاه -روانکاوی " 11/9/99 شنبه  3

 دكتر مظاهر رضایی ایزاقتصادی: انواع فراز و نشیب غر دیدگاه -روانکاوی " 22/9/99 شنبه  4

 دكتر مظاهر رضایی تکنیک تداعی آزاد -روانکاوی " 29/9/99 شنبه  5

 دكتر مظاهر رضایی نظریه رویاها: كار رویا -روانکاوی " 6/11/99 شنبه  6

 دكتر مظاهر رضایی تحقق بخشی آرزوها: رویاها نظریه -روانکاوی " 11/11/99 شنبه  7

 دكتر مظاهر رضایی تکنیک تفسیر -ویروانکا  21/11/99 شنبه  8

 دكتر مظاهر رضایی تاریخچه تحول نظریه آئرون بک –شناخت درمانی  " 22/11/99 شنبه  9

 آئرون روانی شناسی آسیب دیدگاه -شناخت درمانی  " 4/11/99 شنبه  11

 بک

 دكتر مظاهر رضایی

 دكتر مظاهر رضایی بک آئرون تکنیکهای درمانی – درمانی شناخت " 11/11/99 شنبه  11

 دكتر مظاهر رضایی شناخت درمانی آئرون بک در پژوهش  18/11/99   12

 دكتر مظاهر رضایی فرمول بندی از دیدگاه آلبرت الیس  –درمانی  شناخت " 21/11/99 شنبه  13

 9/32/99        تاریخ امتحان پایان ترم:     -              تاریخ امتحان میان ترم:  

 امضاء معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده: نام و امضاء مدیرگروه: ام و امضاء استاد مربوطه :ن

 

 


