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 پزشکی دانشکده

 شناسی بالینیروانگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :دانشکده گروه درمانی و خانواده درمانی عنوان واحد درسی:

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

 کارشناسی ارشد مطقع تحصیلی: کارورزی: :موزیکارآ 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:

99-13400 
دانشجویان   

 ارشد

 مشخصات مسؤل درس

 بالینی یاسشنروان ی:حصیلرشته ت د ساعدمیا نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: شناسی بالینیدکتری روان لی:مقطع 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 نحوه برگزاری دوره:

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

 *   00/00/1399  

 اهداف آموزشی

 و گروه خانواده ،مداخالت درمانی در زوجها و ها، تکنیکآشنایی با تئوری هدف کلی:
 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی ایاندر پ اری(:رفتی )اختصاصاهداف  ❖

را  و گروه درمانی زوج درمانی ،از ازدواج در زمینۀ مشاورۀ قبلهای شواهد محور دانشجو تئوری حیطه شناختی: ❖

ج اینتبتواند های کار درمان آشنا شود، زمان مناسب و روش مناسب اجرای تکنیک را یاد بگیرد، سد، با تکنیکبشنا

 د.های مناسب را به کار گیرها و راهبرد، استراتژیکپارچه کند، کیس را فرموله کندرزیابی را یحاصل از ا

 ---- یطه عاطفی:ح ❖

 ----- 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                                  
 

 مواد و وسایل آموزشی:

 ور، وایت بوردپروژکتالی، احتماسخ ها و پرسش و پراک گذاشتن پروفایلکانال مجازی برای به اشتلب تاپ، 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 یف کالسی و پرسش و پاسخی، تکالری اشتراککار گروهی، یادگی

 بعد تدریس(:تکالیف یادگیری) 

 تکالیف خانگی و ارائه در مدّت زمان محدود در کالس هفتۀ بعد

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

را برای  های مناسبطول هفته مرور کند، تکنیکهای ارائه شده در کالس را در رود کیسمیاز دانشجو انتظار انتظارات: 

روش درمانی را شناسایی کند و روش مناسب تر های اد کند، چالشنیک جایگزین پیشنهتککیس مورد نظر استخراج نماید، 

 آموزش دیده است، ارائه دهد. ی که از قبلهایرا بر اساس تئوری

 ----: مجازها

 ------ محدودیتها:

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

 رسی:نابع دفهرست م
 1392انتشارات ارجمند، تهران، ترجمه نبی اهلل خواجه همکاران،  خانواده ها، تالیف فرانک داتیلیو،درمان شناختی رفتاری با زوج ها و . 1 

 1388راهبردهای جدید در زوج درمانی، تالیف اکرم خمسه، انتشارات ارجمند، تهران، . 2

 1395، تهران سارمهرداد فیروزبخت، انتشارات رجمه ندرا سرن تتالیف سااز ازدواج،  . مشاورۀ قبل3

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

 *** 
 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

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

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

 2هر جلسه نمره ) 16 کوئیز:

 ( نمره
 ---- امتحان پایان ترم: -- امتحان میان ترم:

 :جدول زمانی ارائه برنامه
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شماره 

 جلسه
 روز روش ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ت ساع

 ارائه 
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

. نقش ارزیابی ، اصول و ساختار جلساتاهدافمشاورۀ قبل از ازدواج:  11-10 14/07 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 1

 شناختی اولیهروان

دکتر امید 

 ساعد

 -)آفالین( سخنرانی

 گزارش کیس

-خصیتی و آسیبهای شیلکیس ریپورت دو مورد همراه با پروفا 13-11 14/07 دوشنبه

 شناختی

دکتر امید 

 ساعد

دکتر امید  گانه 10های ارزیابی آمادگی و تناسب افراد و بررسی مالک 11-10 21/07 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 2

 ساعد

 -)آفالین( سخنرانی

 گزارش کیس

ادی ه و فرم پیشنهجلسدو مورد به همراه گزارشات کیس ریپورت  13-11 21/07 دوشنبه

 کار برای

دکتر امید 

 ساعد

دکتر امید  سی آموزش پیش از ازدواج: آموزش مهارتهای اسا 11-10 28/07 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 3

 ساعد

دکتر امید  کار بروی پروتکل سازمان بهزیستی کشور 13-11 28/07 دوشنبه )آفالین( سخنرانی

 ساعد

دکتر امید  پیشرفتهپیش از ازدواج: آموزش مهارتهای  آموزش 11-10 05/08 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 4

 ساعد

دکتر امید  کار بروی پروتکل سازمان بهزیستی کشور 13-11 05/08 دوشنبه )آفالین( سخنرانی

 ساعد

مید دکتر ا  تدریس مفاهیم پایه زوج و خانواده درمانی در رویکرد شناختی رفتاری 11-10 12/08 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 5

 ساعد

 -)آفالین( سخنرانی

 گزارش کیس

دکتر امید  واقعیج کیس ریپورت یک زو 13-11 12/08 دوشنبه

 ساعد

رفتاری در زوج ها آموزش روش های ارزیابی و فرمول بندی شناختی  11-10 19/08 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 6

 و خانواده ها 

دکتر امید 

 ساعد

 -)آفالین( سخنرانی

 گزارش کیس

یککک زو 13-11 19/08 دوشنبه عککیج کیس ریپورت  گککزارش واق یککک  نککال زوج  و  چککاپ از ژور

 درمانی

دکتر امید 

 ساعد

دکتر امید   IBCTو  TBCTتدریس تئوری، راهبرد و تکنیک های  11-10 26/08 دوشنبه )آفالین( سخنرانی 7

 ساعد

 -)آفالین( سخنرانی

 گزارش کیس

دکتر امید  واقعیج پورت یک زوکیس ری 13-11 06/08 دوشنبه

 ساعد

مداخالت مبتنی ، روش و short term IBCTتدریس مدل مداخله  11-10 03/09 شنبهدو )آفالین( سخنرانی 8

 بر آن

دکتر امید 

 ساعد

 -)آفالین( سخنرانی 

 گزارش کیس

دکتر امید  واقعیج کیس ریپورت یک زو 13-11 03/09 دوشنبه

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) جلسۀ اوّل گروه درمانی 12-10 10/09 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 9

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی دوّمجلسۀ  12-10 17/09 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 10

 ساعد
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دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی سومجلسۀ  12-10 24/09 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 11

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی چهارمجلسۀ  12-10 01/10 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 12

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی پنجمجلسۀ  12-10 08/10 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 13

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی ششمجلسۀ  12-10 15/10 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 14

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی تمهفجلسۀ  12-10 22/10 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 15

 ساعد

دکتر امید  (CBGT) گروه درمانی هشتمجلسۀ  12-10 29/10 دوشنبه وه درمانی )آنالین(گر 16

 ساعد

 09/11/1399            تاریخ امتحان پایان ترم: 00/00/1399               ان ترم: متحان میتاریخ ا 

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

 

 


