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 ۀ پزشکیدانشکد

 شناسی بالینیروانگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :دانشکده 1 بالینی ارزیابی عنوان واحد درسی:

 شناسی بالینیروان رشته تحصیلی: عملی -نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی ارشد مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: 17 عملی: 1 نظری: داد واحدتع

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 34 عملی: 1 نظری:        تعداد ساعت

سال دوم نیم پیشنیاز:   کد درس:

99-1400 
دانشجویان   

 ارشد

 مشخصات مسؤل درس

 ینیی بالاسشنروان حصیلی:رشته ت د ساعدمیا نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: شناسی بالینیدکتری روان لی:یحصمقطع ت

 o.saed@zums.ac.ir پست الکترونیک: 09128425270   اس:تم شماره

    شناسی بالینیختمان آموزش طبقه سوم، گروه روانسابیمارستان شهیددکتر بهشتی، : محل کار

 عداسامید   :(انرس)مدو نام خانوادگی مدرسم نا

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس ره:دوبرگزاری  وهنح

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

  *  00/00/1400  

 اهداف آموزشی

 هوش و بندرهای حافظه، نویسی آزمون، تفسیر و گزارش آشنایی، اجرا، نمره گذاری هدف کلی:
 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیرامه آموزشیرنب در پایان ی(:اهداف اختصاصی )رفتار ❖

بر اساس های اشاره شده آشنا شود، بتواند آنها را اجرا کند، ریخچه آزموندانشجو با مبانی و تا حیطه شناختی: ❖

ه دامات تهیقو گزارش تفصیلی از ا دهدم مراحل تفسیر را انجام گام به گاگذاری کند، های آموزشی نمرهپروتکل

 ن کند.تدویو 

ای در سنجش های ذکر شده در باال تسلط پیدا کند و خود را به عنوان فردی حرفهبه آزمون حیطه عاطفی: ❖

 های هوشی و حافظه معرفی کند.آزمون

 ----یطه روانی حرکتی:ح ❖
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 روش های تدریس:
                                        شقن یایفا                              یهورگ ثحب                             رسش و پاسخپ                                  یرانسخن

                                             شبیه سازی شده             بیمار                                           یشزومآ هاگراک                           یلعمیش نما  

     Bedside teaching                                  
           سایر) بنویسید(:         

 مواد و وسایل آموزشی:

 ور، وایت بوردپروژکتالی، احتماسخ ها و پرسش و پراک گذاشتن پروفایله اشتکانال مجازی برای بلب تاپ، 

 دریس(:تجارب یادگیری )حین ت

 گیری اشتراکی، تکالیف کالسی و پرسش و پاسخهی، یادروکار گ

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 مان محدود در کالس هفتۀ بعدت زارائه در مدّتکالیف خانگی و 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 فسیر کندو ت ریاذگاجرا، نمرهو آزمون بندر را  WMS-III ،WISC-IV ،WAIS-IIIهای بتواند آزمون دانشجوانتظارات: 

 .زارش از آنها تحویل دهدو سه نمونه گ

 ---: مجازها

 ---- محدودیتها:

 (:بالینی/عرصه/ییشگاهآزما/عملیهای ایمنی )دروس توصیه

 رسی:فهرست منابع د
 ، انتشارات ارجمند، چاپ دوم ،تهران(. بینان های روان شناختی و بیولوژیکی حافظه. 1395ساعد، امید.)

 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان،  ،زنجان. WMS-IIIیابی روان شناختی حافظه بر اساس (. ارز1396)د.ساعد، امی

 (. دفترچه راهنمای اجرا و نمره گذاری آزمون بندر گشتالت دو. ترجمه حبیب هادیانفر. شیراز، انتشارات دانشگاه شیراز1389برنیکان، گری؛ دکر، اسکات.)

Flanagan, D., Kaufman, A. (2009). Essentials of WISC-IV assessment (Second Edition). New York. John Wiley Publication. 

USA 

Lichtenberger, E., Kaufman, A. (2013). Essentials of WISC-IV assessment (Second Edition). New York. John 
 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 (ست)چک لی 

 مصاحبه 

 اهی(شف )
 آزمون کتبی

تحویل سه گزارش 

 عملی
 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 کوته پاسخ

 
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.20) نمره قبولی از    

 16 و پروژه: لیعم یفانجام تکال 2 سی:مشارکت کال 2 حضور و غیاب کالسی: 

 -- امتحان پایان ترم: ---امتحان میان ترم: ---- کوئیز:
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 :جدول زمانی ارائه برنامه
شماره 

 جلسه
 روز روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

 -پرسش و پاسخ -آنالین 1

 بحث گروهی )حضوری(
ید دکتر ام حافظه روان شناختی یک ویکولوژاسآناتومیکی، نورو مبانی بیولوژیکی، 10-9 15/11 چهارشنبه

 ساعد
، تاریخچه، شاخص ها، خرده مقیاس ها، جداول نرم، WMS-IIIآشنایی با  12-10 15/11 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 اجرا، فرم ثبت آزمونکتابچه های 

ید دکتر ام

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 2

 بحث گروهی )حضوری(

ید دکتر ام حافظه روسایکولوژیک و روان شناختیمیکی، نوی بیولوژیکی، آناتوانمب 10-9 29/11 چهارشنبه

 ساعد
، تاریخچه، شاخص ها، خرده مقیاس ها، جداول نرم، WMS-IIIآشنایی با  12-10 29/11 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 اجرا، فرم ثبت آزمونکتابچه های 

ید دکتر ام

 ساعد

ر اتاق آیینه(، و )اجرا توسط استاد د WMS-IIIآموزش اجرا و نمره گذاری  10-9 06/12 چهارشنبه )حضوری( کار عملی 3

 دیدن فیلم اجرا و مشکالت شایع در اجرای آزمون
ید دکتر ام

 ساعد
)اجرا توسط استاد در اتاق آیینه(، و  WMS-IIIآموزش اجرا و نمره گذاری  12-10 06/12 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 رای آزموندیدن فیلم اجرا و مشکالت شایع در اج
ید دکتر ام

 دساع

 -پرسش و پاسخ -آنالین 4

 بحث گروهی )حضوری(
هفت مرحله ای لیچنبرگر و کافمن، انجام تفسیر بر تفسیر بر اساس پروتکل  10-9 13/12 چهارشنبه

 شده اساس نمونه گزارش های از پیش آماده
ید دکتر ام

 ساعد
 -پرسش و پاسخ -آنالین

 بحث گروهی )حضوری(

برگر و کافمن، انجام تفسیر بر مرحله ای لیچن هفتبر اساس پروتکل تفسیر  12-10 13/12 چهارشنبه

  اساس نمونه گزارش های از پیش آماده شده
ید دکتر ام

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 5

 بحث گروهی )حضوری(

ید دکتر ام WMS-III آشنایی با ایرادهای شایع در اجرا و تفسیر 10-9 20/12 چهارشنبه

 اعدس
هااایدیدن چند  12-10 20/12 چهارشنبه )حضوری( کار عملی شاایوه بر اار   نمونه فیلم از کار شااکالت و  دارای م

 کردن ایرادها

ید دکتر ام

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 6

 بحث گروهی )حضوری(

ئاوری  10-9 27/12 چهارشنبه بار ت ماک آموزش تئوری قدیمی و جدید هوشی با تمرکز  گاان و  فالنا

 (2003گریو )
ید دکتر ام

 ساعد
 -پرسش و پاسخ -آنالین

 بحث گروهی )حضوری(

ئاوری آموزش ت 12-10 27/12 ارشنبهچه بار ت ماک ئوری قدیمی و جدید هوشی با تمرکز  گاان و  فالنا

 (2003گریو )
ید دکتر ام

 ساعد

 -ش و پاسخپرس -آنالین 7

 بحث گروهی )حضوری(

چاه  10-9 18/01 چهارشنبه نارم، کتاب جاداول  آشنایی با خرده مقیاس، شاخص ها، عوامل زیربنایی، 

 WISC-IVهای اجرا و فرم های ثبت 
ید دکتر ام

 ساعد
اجرا  آیینه یک  رفه و دیدن فیلم آزموزشیپشت  WISC-IVاجرای آزمون  12-10 18/01 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 برای شناخت مشکالت رایج اجرا
ید دکتر ام

 ساعد

آیینه یک  رفه و دیدن فیلم آزموزشی اجرا پشت  WISC-IVاجرای آزمون  10-9 25/01 چهارشنبه )حضوری( کار عملی 8

 خت مشکالت رایج اجراشنابرای 
ید دکتر ام

 عدسا
یادن پشت وسط دانشجویان ت WISC-IVاجرای آزمون  12-10 25/01 چهارشنبه )حضوری( کار عملی فاه و د آیینه یک  ر

 فیلم آزموزشی اجرا برای شناخت مشکالت رایج اجرا
ید دکتر ام

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 9

 بحث گروهی )حضوری(

ید دکتر ام WISC-IVتفسیر ل مراح آموزش 10-9 01/02 چهارشنبه

 ساعد

ید دکتر ام WISC-IV گزارش از دو نمونهمرور  12-10 01/02 چهارشنبه )حضوری( کار عملی 

 ساعد
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 -پرسش و پاسخ -آنالین 10

 بحث گروهی )حضوری(

ید دکتر ام WISC-IV  (2)تفسیر مراحل  آموزش 10-9 08/02 چهارشنبه

 ساعد
 یددکتر ام WISC-IV (2) گزارش از دو نمونهمرور  12-10 08/02 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 11

 بحث گروهی )حضوری(

، نسخه های جدید، خرده مقیاس ها، WAISآموزش تاریخچه تحول آزمون  10-9 15/02 چهارشنبه

نای  -WAISشاخص ها، فرم های ثبت و جداول نرم، و آشنایی با نسخه ایرا

R و همچنین نرم افزار تبدیل نرم 

د یدکتر ام

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین

 بحث گروهی )حضوری(

، نسخه های جدید، خرده مقیاس ها، WAISآموزش تاریخچه تحول آزمون  12-10 15/02 بهچهارشن

نای  -WAISشاخص ها، فرم های ثبت و جداول نرم، و آشنایی با نسخه ایرا

R و همچنین نرم افزار تبدیل نرم 

ید دکتر ام

 ساعد

ید دکتر ام WAIS-R و دیدن فیلم آزموزشی اجرایک  رفه آیینه اجرای آزمون پشت  10-9 22/02 چهارشنبه )حضوری( کار عملی 12

 ساعد
ید دکتر ام WAIS-R آیینه یک  رفه و دیدن فیلم آزموزشی اجرااجرای آزمون پشت  12-10 22/02 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 ساعد

ید دکتر ام دانشجویانپشت آیینه توسط  WAIS-Rاجرای  10-9 29/02 چهارشنبه )حضوری( کار عملی 13

 دساع
ید دکتر ام ت آیینه توسط دانشجویانپش WAIS-Rاجرای  12-10 29/02 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 14

 بحث گروهی )حضوری(

ید دکتر ام WAIS-R آشنایی با ایرادهای شایع در اجرا و تفسیر 10-9 05/03 چهارشنبه

 ساعد
شاا 12-10 05/03 چهارشنبه )حضوری( کار عملی شااکالت و  هااای دارای م یوه بر اار  دیدن چند نمونه فیلم از کار

 کردن ایرادها

 یددکتر ام

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 15

 بحث گروهی )حضوری(
ید دکتر ام WAIS-R تفسیرمراحل  آموزش 10-9 12/03 چهارشنبه

 ساعد
ید دکتر ام WAIS-R دو نمونه گزارش ازمرور  12-10 12/03 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 ساعد

 -پرسش و پاسخ -آنالین 16

 بحث گروهی )حضوری(
حوه نحول، تغییرات در نسخه جدید، و معرفی آزمون بندر دو، تاریخچه ت 10-9 19/03 چهارشنبه

 اجرا
ید دکتر ام

 ساعد
 -پرسش و پاسخ -آنالین

 بحث گروهی )حضوری(
تفسیر گام (. و آموزش 2008وتکل برنیکان )پرنمره گذاری آزمون بر اساس  12-10 19/03 چهارشنبه

 به گام
ید دکتر ام

 ساعد

ید دکتر ام ایع بر اساس فیلم آموزشیو رفع ایرادات شاجرای آزمون بندر  10-9 26/03 چهارشنبه )حضوری( کار عملی 17

 ساعد
ید دکتر ام فیلم آموزشی و رفع ایرادات شایع بر اساساجرای آزمون بندر  12-10 26/03 چهارشنبه )حضوری( کار عملی

 ساعد

 00/00/1400        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1400               ان ترم: تاریخ امتحان می 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده:امضاء معاون  نام و امضاء مدیرگروه: ربوطه :نام و امضاء استاد م

 

 


