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 ۀ پزشکیدانشکد

 شناسی بالینیروانگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :دانشکده شناسی تحولی پیشرفتهآسیب عنوان واحد درسی:

 شناسی بالینیروان رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 کارشناسی ارشد قع تحصیلی:طم کارورزی: کارآموزی: عملی: 1 نظری: داد واحدتع

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

سال دوم نیم پیشنیاز:   کد درس:

99-1400 
دانشجویان   

 ارشد

 مشخصات مسؤل درس

 ی بالینیاسشنروان حصیلی:رشته ت د ساعدمیا نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: شناسی بالینیدکتری روان :لیمقطع تحصی

 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 ه:ری دوربرگزانحوه 

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

  *  00/00/1400  

 اهداف آموزشی

 هایتاللخشناسی روانی تحولی و اتخاذ دیدگاهی تحولی در ارتباط با ای آسیبهانظریه و آشنایی با مفاهیم هدف کلی:

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

شناختی های رواناختالل تحلیل زیربناییو  شناسی روانی تحولیسیبۀ آهیم و مبانی پایدرک مفا حیطه شناختی: ❖

 گسترۀ تحول در چارچوبِ

 --- حیطه عاطفی: ❖

 --- رکتی:حیطه روانی ح ❖
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 یس:درروش های ت
                                        شقن یایفا                              یهورگ ثحب                             رسش و پاسخپ                                  یرانسخن

                                             شبیه سازی شده             بیمار                                           یشزومآ هاگراک                           یلنمایش عم  

     Bedside teaching                                  
           سایر) بنویسید(:         

 مواد و وسایل آموزشی:

 ور، وایت بوردپروژکتالی، احتماسخ ها و پرسش و پلایاشتن پروفگذ راکه اشتبکانال مجازی برای لب تاپ، 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

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

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 مان محدود در کالس هفتۀ بعدارائه در مدّت زتکالیف خانگی و 

 مدرس یاست هایسضوابط آموزشی و 

 شناختی را در چارچوب تحولی تبیین و فرموله کند.شایع روانهای بتواند اختاللرود از دانشجو انتظار میات: انتظار

 ----: مجازها

 ----- محدودیتها:

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

 

 رسی:فهرست منابع د
Lewis M. Handbook of developmental psychopathology. 2014. Springer New York Heidelberg Dordrecht 

London. 
 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

** 

 کوته پاسخ

** 
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 برابر ...... می باشد(.، 20ز بولی ا) نمره ق   

 --- و پروژه: عملی انجام تکالیف 2 سی:مشارکت کال 2 حضور و غیاب کالسی: 

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

 جلسه
 روز روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

  ارائه
 لسه عنوان ج

مدرس 

  )مدرسان(

پرسش و  -نالینآ 1

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

دکتر امید  های مطالعهروانی تحولی: مبانی، مفاهیم و حوزهشناسی آسیب 14-12 15/11/99 چهارشنبه

 ساعد

پرسش و  -آنالین 2

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

دکتر امید  ، شخصیت و ابعاد خلق و خو DPP 14-12 29/11/99 چهارشنبه

 ساعد

پرسش و  -آنالین 3

 بحث گروهی -اسخپ

 )حضوری(

دکتر امید  ق و خوهای خلو نظریه DPP 14-12 06/12/99 چهارشنبه

 ساعد

پرسش و  -آنالین 4

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

دکتر امید  شناسی روانیو ابعاد آسیبق و خو خل 14-12 13/12/99 چهارشنبه

 ساعد

پرسش و  -آنالین 5

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

سااا هااایاضطرابی: دوره هایتاللخو ا   DPP 14-12 20/12/99 چهارشنبه حااولیس، ح کااالیف ت ، ت

  ۀ تحولهای اضطرابی در گستراختاللسیر  تحولی و گذار

دکتر امید 

 ساعد

پرسش و  -آنالین 6

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

دکتر امید  ز تحولیانداه پیوستار تحول و چشمنظری 14-12 27/12/00 چهارشنبه

 ساعد

و  پرسش -آنالین 7

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

شاام: رشد اختاللمال و پاتولوژیکضطراب نرا 14-12 18/01/00 چهارشنبه نااداز های اضطرابی از چ ا

 شناسی روانی تحولیآسیب

دکتر امید 

 ساعد

پرسش و  -آنالین 8

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

دکتر امید  های خلقیو اختالل DPP 14-12 25/01/00 چهارشنبه

 ساعد

پرسش و  -نآنالی 9

 بحث گروهی -پاسخ

 )حضوری(

دکتر امید  بط با سوء مصرف موادهای مرتتاللو اخ DPP 14-12 22/02/00 چهارشنبه

 ساعد

 00/00/1400        تاریخ امتحان پایان ترم:     ---               تاریخ امتحان میان ترم:  

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

 

 


