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معاونت آموزشی  و  

 یلی کم الت ت تحصی 

و علوم    شناسی دانشکده روان 

 تربیتی 

     کد فرم:

 
 

 تربیتی و مشاوره یشناس روان  گروه آموزشی: 

شناسی روان تحصیلی: ۀرشت ( 1399)مهر  دکتریتحصیلی:  مقطع                             شناسی بالینیروان عنوان درس:

       عمومی

 محمددکتر  :مدرس شناسی روانیآسیب  :ازینشیپ         0عملی:        2نظری:           2: تعداد واحد

 فرد خدایاری

 درس یهدف کل

روان  یعلم  ۀمطالعبالینی  شناسی  روان برا  و  ی اختالالت  در    یتالش  آنهاست.  کوشش  بالینشناسی  رواندرمان  ابتدا    شودمیی 

در این درس دانشجویان  .  مورد مداخله قرار گیرددرمانی  های رواننظریهاصول اساسی    توجه بهبا    و  ود شناخته ش   روانیهای  آسیب

ببینهای  کلینیکتا برای ورود به  شوند  میآماده    ، درمانیروانضمن آشنایی با فنون مختلف   د و فنون را  نمشاوره آموزش تخصصی 

 طور عملی کار بگیرند. به

 درس  )رفتاری(  ۀاهداف ویژ

ودانشی دانش  کسب  برخی  ییتوانا   :  روانها  نظریه  توصیف  فنون  با  و  آشنایی  اختهای  روشدرمانی،  الالت درمان 

 درمانی. خانوادهانی و رو

   مراجعان. درمان مشکالت روانی منظوربهکارگیری فنون درمانی هباز جمله  ،ی احرفه ی هامهارت جادیا:  رفتاری

و توانایی بحث  ای مشاورهدر کارهای بالینی و درمانی روانمختلف  های نظریهگیری رویکردها و کار: توانایی بهبینشی

 ینه. قوی در این زم
 

 قوانین و نکات مربوط به کالس 

 طوربده؛ به این صورت که ابتددا مباحدث نظدری شودیمنظری و بحث گروهی و هم اجرای عملی تدریس  ۀارائ صورتبهاین درس هم  ❖

 .گرددیمکارگاهی اجرا  صورتبهو سپس کار عملی هر درس  شودیمو مشارکت دانشجویان تدریس  نتیپاورپوخالصه از طریق 

معاونت آموزشی دانشگاه تهدران تمدامی جلسدات از طریدق  ۀصورت مجازی، طبق مصوببهها  کالستوجه به شیوع کرونا و برگزاری    با ❖

 .شودمی( برگزار utecsso.ut.ac.irآموزش یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران ) ۀسامان

رود میکروفون و دوربین را پیش از کالس دانشجویان انتظار می  صورت آنالین برگزار خواهد شد، ازاز آنجا که تا اطالع ثانوی کالس به ❖

مشارکت داشته باشدند یدا  صورت تصویریبه های کالسیا درخواست دانشجو، بتوانند در بحث تادچک کنند که در صورت صالحدید اس

 سؤال بپرسند.

 شناسی بالینیروان طرح درس
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معاونت آموزشی  و  

 یلی کم الت ت تحصی 

و علوم    شناسی دانشکده روان 

 تربیتی 

     کد فرم:

رود همدۀ گدااری خواهدد شدد. بندابراین، انتظدار مدیدر فواصل بین جلسات آنالین کالس، برخی مواد آموزشی در سامانۀ یدادگیری بار ❖

 .دانشجویان از دسترسی خود به سامانه اطمینان حاصل کنند

نیز در تمدا  طدول  را ندارد. بنابراین دانشجویان همراه تلفن استفاده ازخارج شدن از کالس یا  حقآنالین کالس زمان تشکیل در    استاد ❖

کنند، فعالیت دیگری در طول کالس بدا که برای ورود به کالس از گوشی همراه استفاده میدرصورتی  حضور داشته باشند وباید  کالس  

 آن انجا  ندهند. 

 حضدوررود پیش از  یان انتظار مین از دانشجویبنابرا  یابد،میان  یو پاشود  میۀ جلسات رأس ساعت مقرر شروع  یلکه  کشایان تاکر است   ❖

 ند. باشر اضالس حکاستاد در 

 . صورت تصویری داشته باشندهتما  لحظات حضور فعال بدر باید متمرکز باشند و  زمان برگزاری کالس دردانشجویان  ❖

 دانشجومحور برگزار خواهد شد و فعالیت و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل جلسات خواهد بود.  و   فعالیت محور کالس ❖

 د. کننبرای هر جلسه را طبق طرح درس مطالعه  شدهمشخصنابع داشته باشند و م یخوانشیپالز  است دانشجویان قبل از هر جلسه  ❖

 دانشجویان در هر جلسه ابتدا از طریق سامانه و سپس در کالس مورد پرسش قرار خواهد گرفت. یخوانشیپ ❖

و  هدکرادگی پیش رو اعال  آم  ۀو در مورد مبحث جلسود  وارد سامانه ش  ،روز قبل از برگزاری هر جلسه  2  هر دانشجو موظف است حداکثر ❖

 د.کن سؤالطرح 

بلندد اگر پاورپوینت، فدیلم و  ۀباید از طریق سامان جلسه طبق طرح درس،بر مطالعۀ منابع مربوط به آن انشجویان برای هر جلسه عالوهد ❖

 .ارنددر کالس به اشتراک بگا و دکننارسال در سامانه خود را  هایمطالعه کرده و نظرآنها را  ،شودیمگااشته  یامقالهیا 

، لداا قابل اجراسدتکه دانشجویان پیشنهاد حاف عناوین یا جایگزین عناوین دیگری را داشته باشند، از نظر اینجانب بالمانع و درصورتی ❖

 .جلسات اول و دو  آن را مطرح کنند طیبایست حداکثر می

  جلسه غیبت براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. 3بیش از  ❖

 جلسات را بدون تأخیر حضور داشته باشند، یک نمره به نمرۀ امتحان آنها اضافه خواهد شد.دانشجویانی که تما   ❖

یک نفر از دانشجویانی که بهترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، با نظرسنجی از کلیۀ دانشجویان کالس در آخرین جلسه   یکبه  ❖

 تعلق خواهد گرفت.نمره 

که در میان بگاارید، در صورت حل نشدن با مدیر گروه و درصدورتی اینجانبردید، موضوع را ابتدا با مشکلی پیدا کدرس که با  درصورتی ❖

 مشکل باقی ماند، با معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده مطرح کنید.

 مطالب ۀارائ بندیزمانجدول 

  ۀمارش

 جلسات 

  منابع رئوس مطالب  موضوع درس 

ار  ک تشریحآشنایی،  1 ۀجلس
ی  هایژگیو ،یلعم

 مصاحبه خوب

کالسی مقررات  ارائۀ  عملکۀ  ویش،  آشنایی،  و    یار  خانواده  مطالعۀ 
ای در  همچنین به ارائه مقدمه  تهیۀ مقاله توضیح داده خواهد شد.

 شود.خوب پرداخته می ۀشناسی بالینی و مصاحبباب روان

شمار .1  ۀ منبع 
1 

مباحثه     روانی  ارزیابی مصاحبه و 2 ۀجلس و  بالینی. حالشرحهای  روشرد  مور  دبررسی  اریابی  و    گیری 
 آموزش داده خواهد شد.  مصاحبه تشخیصی به صورت عملی همچنین

  1 ۀشمارمنبع 
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معاونت آموزشی  و  

 یلی کم الت ت تحصی 

و علوم    شناسی دانشکده روان 

 تربیتی 

     کد فرم:

  و ارزیابی مصاحبه 3 ۀجلس
 خانواده  

 .ردیگیممراحل اولین جلسۀ مصاحبه با خانواده مورد بحث قرار 
با خانواده به    انجا   صورت عملی در کالس اولین جلسۀ مصاحبه 

  .)در صورت فراهم شدن شرایط( خواهد گرفت

منبع شمارۀ 
2 

 ی درمانخانواده فرایند  4 ۀجلس
 و تدوین طرح درمان

ی و چگونگی تدوین طرح درمان آموزش داده درمانخانوادهفرایند  
 .ردیگیمگو و بحث قرار ومورد گفت و

منبع شمارۀ 
2 

  5 ۀجلس
  خانواده درمانی

 سیستمی 

اصو و  درمان  مبانی  گفت  سیستمیل  میومورد  قرار  و گو  گیرد 
منطق   بر  است  الز   نظری  لحاظ  از   یدرمانخانوادهدلنشجویان 

باش  سیستمی اولی ن مسلط  فنون  شناختی  ۀد.  )از -درمان  رفتاری 
 شود.جمله بازسازی شناختی و حل مسئله( آموزش داده می

منبع شمارۀ 
2 

خانواده درمانی  فنون  6 ۀجلس
 ی رفتار -شناختی

عملی،ب کار  مداخله    ررسی  ارتباطی  سیستمی  فنون  تعارضات  در 
گفت فن  جمله  )از  گفتوخانواده  و  همدالنه  ذهن گوی  گوی 

 شود.آموزشی اجرا می صورت کارگاهبه  آگاهانه(

منبع شمارۀ 
2 

فنون خانواده درمانی   7 ۀجلس
 رفتاری -شناختی

عملی، کار  مداخل  بررسی  منفیسیستمی  ه  فنون  باورهای    و   در 
فنوارهطرح جمله  )از  خانوادگی  صورت به   (اندیشیمثبت  های 

 شود.کارگاه آموزشی اجرا می

منبع شمارۀ 
2 

فنون خانواده درمانی   8 ۀجلس
 رفتاری -شناختی

صورت کارگاه آموزشی نگری بهمثبت  ادامه فن  بررسی کار عملی،
 شود.اجرا می

منبع شمارۀ 
2 

خانواده درمانی   فنون 9 ۀجلس
 فتاری ر-شناختی

عملی، کار  توانمندی   بررسی  ارتقای  اعضای فنون  منش  های 
صورت کارگاه آموزشی به  های منش(شناسایی توانمندیخانواده )
 شود.اجرا می

منبع شمارۀ 
2 

فردی  درمان  فنون 10 ۀجلس
 رفتاری -شناختی

عملی،   کار  اول  بررسی  فاز  و  نظری  رفتارهمبانی  در  ای  مداخله 
خانوا اعضای  تغییر  تکنی)  ده ناکارمد  کارگاهی   صورتبه  (رفتارک 

 شود.آموزش داده می 

منبع شمارۀ 
2 

  جوانحضور یک زوج  11 ۀجلس
فنون که  در کالس 
 درمانی خانواده

را  شناختی رفتاری
 اندکردهتجربه 
 

 و یا ادامۀ 

فردی  رمان دفنون 
 رفتاری -شناختی

 
 
 
 
 

عملی،   کار  اعضای  ادامه  بررسی  ناکارمد  رفتارهای  در  مداخله 
( تغییرخانواده  داده   صورتبه  (ررفتا  تکنیک  آموزش  کارگاهی 

جل  همچنین  شود.می به  دادن  خاتمه  روانساشیوه  و   ت  درمانی 
 گیرد.گو قرار میوپیگیری مورد گفت

منبع شمارۀ 
2 

 ارائه دانشجویی 12 ۀجلس
کاهش استرس مبتنی  

  گاهیآبر ذهن
(MBSR ) 

 
آگاهی مدل کاهش استرس مبتنی بر ذهنررسی کار عملی، ب
(MBSR )گو قرار خواهد گرفت. ومورد گفت 

مقاله و پاور 
 پوینت
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معاونت آموزشی  و  

 یلی کم الت ت تحصی 

و علوم    شناسی دانشکده روان 

 تربیتی 

     کد فرم:

 رائه دانشجوییا 13 ۀجلس
 ویکرد مک مستر( )ر

مورد گفتگو قرار خواهد  رویکرد مک مستر بررسی کار عملی، 
 گرفت. 

مقاله و پاور 
 پوینت

 ارائه دانشجویی 14 ۀجلس
 )بازی و قصه درمانی( 

مورد گفتگو قرار   بازی درمانی و قصه درمانیبررسی کار عملی، 
 خواهد گرفت. 

مقاله و پاور 
 پوینت

 دانشجوییارائه  15 ۀجلس
هیجان  یدرماندهخانو)

 مدار(

مورد گفتگو قرار خواهد   درمان هیجان مداررسی کار عملی، بر
 گرفت. 

مقاله و پاور 
 پوینت

بندی از مطالب ارائه شده ، پرسش و پاسخ، جمعبررسی کار عملی بندی و نقد کالسجمع 16 ۀجلس
 در طول تر  و نقد کالس

- 

 آزمون پایان ترم 17 ۀجلس

 

 : نوع ارزشیابی

 .شدصورت تستی برگزار خواهد بهو از طریق سامانه شده معرفیاز منابع  کهدارد نمره  5پایان تر   ونآزم ❖

 گیرد.تعلق میو انجا  تکالیف  کالسیفعالیت نمره از نمرۀ کل پایان تر  به  5 ❖

 د. نکار عملی نیز بپردازه شتر ب، برای یادگیری بیو آزمون پایان تر  شدهدر کنار مطالعۀ منابع معرفی ندایان موظفدانشجو ❖

  .گیردتعلق میفنون درمانی جدید و کاربردی یکی از  ۀدر حوز ارائۀ کالسینمره از نمرۀ کل پایان تر  به  5 ❖

 گیرد. تعلق میگزارش کار عملی یا مقاله  ۀارائنمره از نمرۀ کل پایان تر  به  5 ❖

در کالس بدر روی ایدن خدانواده و  شدهدادهآموزش یهامهارتو  ن  ی فنویک خانواده یا یک گروه و اجرا  ۀمطالعکار عملی شامل   ❖

 تبدیل گزارش به مقاله است.

 )بدا ذکدر هایهمکالسیکی از  توسط واست   Word  Track change - - - Accept PDF صورتمقاله بهکار عملی و  ❖

 ( ارزیابی و بعد از انجا  اصالحات نمره داده شود.  و نا  خانوادگی نا 

یش از امتحان پایان تر  تحویل داده شود، در صورت تأخیر در تحویل کار عملی بین یک روز تا تا یک هفته پ  ستیبایمی  ملکار ع ❖

شود و پس از آن کار عملی تحویل گرفته نخواهد نمره کسر می  2نمره کسر خواهد شد. تأخیر از روز هشتم تا دو هفته    1یک هفته  

 نمره خواهد گرفت. ،تهایی که داده اسپاسخ سبرحبتبی شد و دانشجو فقط از آزمون ک

 منابع 

)  ؛فرد، محمدخدایاری  (1 فرامرز  اساس  روان (.  1397سهرابی،  بر  کلی  تجدیدنظر  با  نوجوان،  و  بالینی کودک    ، چ سو . DSM-5شناسی 

 تهران: آوای نور. 

رفتاری و  -درمان شناختی   نوین  هاینظریه بر    تأکید ا  ب یاندرمخانواده  اصول و هاه ینظر (.  1398ن )یاسمی،  ین یعابد  ؛فرد، محمدی ار یخدا (2

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ویراست سو . ، کلی تجدیدنظر، با معنوی ماهبی

 


