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 پزشکیۀ دانشکد

 شناسی بالینیروانگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی مرکز آموزشی درمانی: /دانشکده 2ارزیابی بالینی  عنوان واحد درسی:

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

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

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 34 عملی: 17 نظری:        تعداد ساعت

نیم سال اوّل  پیشنیاز:   کد درس:

99-1400 
دانشجویان   

 ارشد

 مشخصات مسؤل درس

 ی بالینیاسنشروان حصیلی:رشته ت امید ساعد نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: شناسی بالینیدکتری روان مقطع تحصیلی:

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

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

 عداسد امی  :(انرس)مدنام و نام خانوادگی مدرس

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  07/07/1399 ترکیبی مجازی حضوری

 *   00/00/1400  

 اهداف آموزشی

ه درمانی ب یشنهادهایپه ائو ار NEOو آزمون  MMPI-II ،MCMI-IIIساس ارزیابی بیماران بستری و سرپایی بر ا هدف کلی:

 درمانگران

 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری(: ❖

تشخیصی در محور یک و دو ارزیابی های زهدانشجو بتواند بیماران سرپایی و بستری را در حو طه شناختی:یح ❖

دقیق بنویسد زارش نهایی حبه بالینی ترکیب کند، گو مصاحال  ج شرحاینتها را با های حاصل از ارزیابیکند، یافته

 ارائه دهد. شنهادان پینگربه درمادرمانی و برای مداخالت روان

دقیق بیماران شکل دهد و خود را در  ای ارزیابیِسازمان ارزشی منسجمی دربارۀ مسئولیت حرفه یطه عاطفی:ح ❖

 ای کند.اس اعتبار حرفهاز این بابت احس و شریک بداندا رهبا انجام درست کاروند درمان بیماران 

 ---- 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                           یلنمایش عم  

     Bedside teaching                                  
                   د(:سایر) بنویسی 

 ی:مواد و وسایل آموزش

 ور، وایت بورد، فیلمپروژکتاسخ احتمالی، ها و پرسش و پراک گذاشتن پروفایلکانال مجازی برای به اشتلب تاپ، 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 کار گروهی، یادگیری اشتراکی، تکالیف کالسی و پرسش و پاسخ

 :تکالیف یادگیری) بعد تدریس(

 ت زمان محدود در کالس هفتۀ بعدو ارائه در مدّالیف خانگی کت

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

تهیه کند و در ئه شده در کالس کارهای ارا دقیق بر اساس نمونه ارش کارِود دانشجو بتواند سه گزرمیانتظار انتظارات: 

 قرر امتحان تحویل دهد.زمان م

 یرد.نیز به عنوان کار اضافه تحویل دهد و از استاد بازخورد بگد را خو هایوفایلپر ایلمجاز است در صورت تم: مجازها

 --------- محدودیتها:

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملیهای ایمنی )دروس یهتوص

 

 رسی:فهرست منابع د
 2013ویرایش شریفی، انتشارات رشد، . راهنمای سنجش روانی تالیف گراث مارنات ترجمه پاشا 1

 پنجمتالیف جان گراهام ترجمه یعقوبی و کافی، چاپ  MMPI-II. راهنمای 2

3 .The clinician’s handbook (2007) تالیف مایر 

4 .Personality disorders in modern life (2012) تئودور میلون 

 1380. رویکردی نوین در ارزیابی شخصیت، میرتقی گروسی فرشی، نشر جامعه پژوه، 5

 ابی:روش ارزی

 دعملکر مشاهده

 یست()چک ل 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

ارش تحویل سه گز

 کامل 
 

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

صحیح / 

 غلط

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

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

 16  و پروژه: عملی انجام تکالیف 2 سی:کال رکتمشا  2سی: حضور و غیاب کال
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 ---- امتحان پایان ترم: ----متحان میان ترم:ا ----کوئیز:

 :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه
شماره 

 جلسه
 روز روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 
های ورد ارزیابی و همبستههای مالینی، محتوای آنها، حوزههای بصی شاخرفمع 10-9 07/ 13 یکشنبه ی )آفالین(سخنران 1

 تفسیری و رفتاری آنها

امید تر کد

 ساعد

 الینیهای بشاخصاز قبل آماده شده جهت کار بروی  MMPI-IIبررسی سه پروفایل  12-10 07/ 13 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

ی شرح حال و مصاحبه اهفتهدر تطابق با یا انههای تفسیری و رفتاری آو همبسته

 بالینی

امید دکتر 

 ساعد

ها و معانی تفسیری و ترکیبات چندگانه کدتایپ ،ایکدتایپ های دو و سه نقطه 10-9 07/ 20 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 2

 بالینی آنها
امید دکتر 

 ساعد

های احتمالی در بیماران به منظور آشنایی با تشخیصونه پروفایل کار بروی سه نم 12-10 07/ 20 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 اییبستری و سرپ

امید دکتر 

 ساعد

امید دکتر  و محتوای ای اعتبار، تکمیلیمعرفی شاخص 10-9 07/ 27 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 3

 ساعد

ۀ اعتبار، های سه گاندر شاخص با بافتار متفاوت تشخیصینه پروفایل نمو 5کار بروی  12-10 07/ 27 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 تکمیلی و محتوایی

امید دکتر 

 ساعد

شااخصهای هریس لینگوز، بوچر و آموزش شاخص 10-9 08/ 11 نبهچهارش ی )آفالین(سخنران 4 صاو  دیگر  باه خ نای  هاای بحرا

 های تشخیصی خودکشیشاخص

امید دکتر 

 ساعد

شار  کار بروی سه پروف 12-10 08/ 11 چهارشنبه لم آموزشی()فی نمایش عملی باا  ماراه  بارای درک ایل از بیماران سرپایی و بستری ه حاال 

 های بحرانیو شاخص زیس لینگوهای هراهمیت شاخص

امید دکتر 

 ساعد

امید دکتر  نویسیگزارش آموزش مراحل  10-9 08/ 18 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 5

 ساعد

امید دکتر  از دانشجویانو دو نفر فسیر توسط استاد گام به گام مراحل تانجام  12-10 08/ 18 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 ساعد

 سه ی )آفالین(سخنران 6

 شنبه

امید دکتر  زوجی و قانونیهای کاربرد ام ام پی ای در ستینگآموزش  9-10 08/ 25

 ساعد

 سه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 شنبه

امید دکتر  ی جفایل زونونی و دو پروکار بروی سه پروفایل قا 10-12 08/ 25

 ساعد

هاای ن عرفیم 10-9 09/ 02 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 7 عاانی الگو صایت ظریه تکاملی شخصیت میلون، م شاد شخ صایتی، ر شخ

 گیری شخصیتشکلنرمال و پاتولوژیک، مفاهیم رفتاری در 
امید دکتر 

 ساعد

ساایی جویان و ارائه برای دانش MCMI-IIIارسال دو پروفایل  12-10 09/ 02 چهارشنبه لم آموزشی()فی نمایش عملی بارای شنا لای  تکلیف عم

 هاالگوهای نرمال و کلینیکال در این پروفایل
امید دکتر 

 ساعد

یاک و اهاای ماارتریسمعرفی  10-9 09/ 09 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 8 ماال و پاتولوژ صایت نر ناه شخ ناه چندگا شاش گا عااد  ب

 هاتظاهرات بالینی آن

امید دکتر 

 ساعد

گااری یک مورد برای شناساوی دو پروفایل نمونه کار ر 12-10 09/ 09 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی یی الگوهای نرمال و دی

 های پاتولوژیکبرای شناسایی الگو

امید دکتر 

 ساعد

خااتاللبا طبقه آشنایی 10-9 09/ 16 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 9 لااون از ا هااوم پبندی می صاایتی، مف سااتگی هااای شخ یو

 ع شخصیتیختالل شایی سه اار بروی و کنشانگان

امید دکتر 

 ساعد

صاایتی کار بروی سه پروفایل از سه اختال 12-10 09/ 16 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی ئااوری ل شخ ساااس ت باار ا یاال  و تحل

 میلون

امید دکتر 

 ساعد
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-MCMIو  MMPI-II ازهای تشخیصی بدست آمده آشنایی با ترکیب یافته 10-9 09/ 23 چهارشنبه )آفالین(ی سخنران 10

III یتر بالینیید تشخیصی و تلویحات دقیقجهت تا 

امید دکتر 

 ساعد

مااون های پروفایل دو بیمار که اطالعات شرح حال و یافته برویکار  12-10 09/ 23 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی هر دو آز

 در دسترس بودندآنها 

امید دکتر 

 ساعد

امید دکتر  نویسیگزارش آموزش مراحل  10-9 09/ 30 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 11

 ساعد

امید دکتر  از دانشجویانو دو نفر  گام به گام مراحل تفسیر توسط استادانجام  12-10 09/ 30 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 ساعد

امید دکتر  زوجی و قانونیهای در ستینگ MCMI-IIIکاربرد آموزش  10-9 10/ 07 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 12

 ساعد

امید دکتر  ی جنونی و دو پروفایل زوکار بروی سه پروفایل قا 12-10 10/ 07 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 ساعد

امید دکتر  در تبیین شخصیت نرمال و پاتولوژیک Big Fiveی با نظریه آشنای 10-9 10/ 14 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 13

 ساعد

ۀ اعتبار در گان 15های ه با پنج عامل اصلی و شاخصآشنایی اولی و پروفایل برایدکار  12-10 10/ 14 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

NEO 

امید دکتر 

 ساعد

امید دکتر  فاهیم زیربنایی و تلویحات بالینیهمراه با م NEOشاخص  30عرفی م 10-9 10/ 21 چهارشنبه ی )آفالین(سخنران 14

 ساعد

ماال و م و پروفایل از بیماران بستریکار بروی د 12-10 10/ 21 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی یال نر یاک پروفا سارپایی و  ساه و  قای

 های شخصیتی در آنهاالگو

امید دکتر 

 ساعد

امید دکتر  آنهابخشی هرکدام از  4های تریسیری ماو معانی تفس 10های یتمآشنایی با الگور 10-9 10/ 29 شنبهنج پ ی )آفالین(سخنران 15

 ساعد

امید دکتر  و زوجیتریسی متفاوت در ستینگ درمان فردی وفایل با الگوی ماکار روی دو پر 12-10 10/ 29 شنبهپنج  )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 ساعد

امید دکتر  نویسیگزارش آموزش مراحل  10-9 10/ 30 چهارشنبه الین(ی )آفسخنران 16

 ساعد

امید دکتر  از دانشجویاندو نفر  وگام به گام مراحل تفسیر توسط استاد انجام  12-10 10/ 30 چهارشنبه )فیلم آموزشی( نمایش عملی

 ساعد

د امیدکتر  بندی و رفع اشکالجمع 13-10 11/ 01 چهارشنبه پرسش و پاسخ 17

 ساعد

 10/11/1399        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1399               خ امتحان میان ترم: تاری 

 دانشکده: تحصیالت تکمیلیامضاء معاون  نام و امضاء مدیرگروه: نام و امضاء استاد مربوطه :

 

 


