
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 شناسیروان گروه آموزشی:

    شناسی بالینیروان تحصیلی: رشته   ارشدکارشناسی تحصیلی:  مقطع                                        درمانیها و کاربردهای رواننظریهعنوان درس: 

 دکتر فاطمه دهقانی آرانیاستاد مربوطه:        1عملی:          2نظری:               3: تعداد واحد

 شناسی روانیآسیب در گری(تحلیلدرمانی )با تأکید بر رویکرد رواناصول کاربرد روانو  هاتکنیک، هانظریهآشنایی دانشجویان با مبانی،  هدف کلی درس:

 :درس رفتاری() اهداف ویژه

 درمانیهای روانو تکنیک کاربرد اصولو گیری مهارت سنجش شکل دانشجویان در حوزه اختالالت روانی تحلیلباال رفتن قدرت 

 سازی در راستای مهارت دریافت سوپرویژن و نظارت بالینیزمینه یندر فضای بال سازی دانشجویان برای کارآماده

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 شیوه تدریس رئوس مطالب مبحثتاریخجلسه

113/11/98پیشگفتار چهار منبع کلیات 

 سخنرانی
220/11/98یراهنمای بالین 1گابارد؛ بخش  1هنر رواندرمانی؛ بخش  4تا  1های بخش مفاهیم اساسی 

327/11/98راهنمای بالینی 2گابارد؛ بخش  2بخش  ارزیابی 

44/12/98 ای بالینیراهنم 3گابارد؛ بخش  5تا  3های هنر رواندرمانی؛ بخش 7و  5های بخش مداخلهآغاز درمان و 

511/12/98ای بالینیراهنم 5گابارد؛ بخش  8تا  6های هنر رواندرمانی؛ بخش 8و  6های بخش مقاومت، رویا، انتقال Role Play 

618/12/98تعطیل 

725/12/98هنر رواندرمانی 12 تا 9های بخش اختالالت شخصیت 

 سخنرانی
8 17/1/99یراهنمای بالین 7و  6های گابارد؛ بخش 9هنر رواندرمانی؛ بخش  13بخش  پایان درمان 

924/1/99ینیراهنمای بال 4گابارد؛ بخش  11و  10های هنر رواندرمانی؛ بخش 14بخش  های درمانگرویژگی 

1031/1/99شناسی ایگو، نظریه دلبستگیشناسی خود، روانروانای، روابط ابژه های نظریمدل 

117/2/99بندی فرمول 1بخش  بندیفرمول Role Play 

1214/2/99بندیفرمول 2بخش  توصیف 

 بندیفرمول 3بخش  مرور1321/2/99 سخنرانی

1428/2/99بندیفرمول 5و  4بخش  پیوند عناصر+ بالینی 

154/3/99تعطیل 

16 11/3/99گفتگو بحث و بررسی و پرسش و پاسخ و رفع اشکال درخصوص مطالب و تکالیف بندیجمع 

 جزوه کالسی بعالوه مطالعه منابع زیر: :منابع

 . انتشارات ارجمند.1394درمانی. آنتونی استور، ترجمه آذردخت مفیدی. روان هنر .1

 . انتشارات ارجمند.1397ترجمه سامان توکلی. ویراست سوم، . گلن اُ گابارد، پویشی درازمدتدرمانی روانروانمبانی  .2

 مند.. ارج1396دوم،  مقدم و مهرناز میرنوش. چاپ، ترجمه بابک روشناییدبورا ل. کابانیس و همکاراندرمانی تحلیلی )راهنمای بالینی(.  روان .3

 . نشر ویرایش.1397کاران. چاپ اول، ، ترجمه لیال محمدی و همدبورا ل. کابانیس و همکارانپویشی. بندی روانفرمول .4

 .(… ,Discussion, Role Play, Formulationنمره فعالیت کالسی ) 8 +  نمره آزمون پایان ترم تشریحی 12  :ارزشیابی

 موفق باشید  

 فرم طرح درس


