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 ّا سیستن ًظریِ بر تاکیذ با درهاًی رٍاى ّای ًظریِ :قالب طراحی ضذٌ جُت تذيیه ضرح درس

 درهاًی رٍاى ّای ًظریِ عٌَاى درس بِ فارسی: 

 ّا سیستن ًظریِ بر تاکیذ با

 عٌَاى درس بِ اًگلیسی:

 Psychotherapies Theories with Emphasis 
on System Theories 

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:
 تخصصی

 ّوٌیاز: یا درٍس پیطٌیاز ًظری 

 پیص ًیاز ًذارد. عولی 

 اختیاری
 ًظری

 ساعت86تعذاد ساعت:

 

 عولی

 جبراًی
 ًظری

 عولی

 ًذارد             آهَزش تكویلی عولی: دارد 

 سویٌار         آزهایطگاُ     کارگاُ        سفر علوی 

 

 َذف:

 هختلف ّایدیذگاُ ٍ هکاتة درتارُ تحقیقی ٍ تحلیلی هقاالت تْیِ ٍ تفصیلی تزرسی ٍ تحث تتثع،

-رٍاى گًَاگَى ّایًظزیِ تا تَیژُ داًطدَیاى درس ایي در تاکٌَى، علوی پیذایص تذٍ اس درهاًیرٍاى

 درهاًی، خاًَادُ گزٍّی، فزدی، درهاًیرٍاى هاًٌذ درهاًیرٍاى اساسی ّایضیَُ کارتست ٍ درهاًی

 .ضذ خَاٌّذ آضٌا...ٍ درهاًی ضٌاخت درهاًی، رفتار سیستویک، ًظزیِ درهاًی، گزٍُ

 

 َای اصلی درس: سرفصل
 

 ريش ارزیابی: 

 

 ّای ًْایی آزهَى هیاى ترم ارزضیابی هستور
 تحقیق

  ّای ًَضتاری  آزهَى 



 هٌابع : 
 تٌذر اًتؽارات. ّا ظیعتن عوَهی ًظریِ کارترد ٍ تکاهل(.6611. )هثاًی في، ترتاالًفی،لَدیک

 اًتؽارات هحوذی، ظیذ یحیی ترجوِ درهاًی، رٍاى ٍ هؽاٍرُ کارتعت ٍ ًظریِ(. 6636.)جرالذ کَری،

 ارظثاراى

. یاًط آٍادیط ّاهایاک هترجن درهاًی، رٍاى ّای ًظریِ(. 6631. )جاى ًَرکراض،  ٍ جیوس پرٍچاظکا،

 رؼذ اًتؽارات

 ّاهایاک هترجن فراًظری، تحلیل: درهاًی رٍاى ّایًظریِ(. 6631. )جاى ًَرکراض، ٍ جیوس پرٍچاظکا،

 .رؼذ اًتؽارات. یاًط آٍادیط

Messer, Stanley. B. & Gurman, Alan S. (    ). Essential Psychotherapies: 

Theory and Practice.Guilford Press. 

Leblow, L. J.(     ). Twenty- First Text Century Psychotherapies: Contemporary 

Text approaches to Theory and practice. New Jersey: John Wiley  

Corsini, R.J & Wedding, D. (    ).Current Psychotherapies. USA: Brooks cole 

pub.Co. 

Maddi, S. R. (    ). Personalities Theories. A Comparative Analysis. USA: 

Waveland Press. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Family Therapy)درهاًی :خاًَادُدرسقالب طراحی ضذٌ جُت تذيیه ضرح 

 Family Therapy عٌَاى درس بِ اًگلیسی: درهاًی : خاًَادُعٌَاى درس بِ فارسی

 ٍاحذ2:تعذاد ٍاحذ

 ٍ عولی ٍاحذ یک

 ًظری ٍاحذ یک

 تخصصی
  ّوٌیاز: یا درٍس پیطٌیاز ًظری 

 ًظریِ ّای رٍاًذرهاًی عولی 

 اختیاری
 ًظری

 تعذاد ساعت:

 ساعت( 43+71)

 عولی

 جبراًی
 ًظری

 عولی

 ًذارد             آهَزش تكویلی عولی: دارد 

 سویٌار         آزهایطگاُ     کارگاُ        سفر علوی 

 

 تالیٌی رٍاًطٌاسی در درهاًی خاًَادُ فٌَى ٍ اصَل فزاگیزیَذف: 

 

 کارتزد ٍ...( ٍ رٍاًکاٍی ًظزیِ ٍ سیستویک ًظزیِ) ًظزی ّایخٌثِ هؽالعِ َای اصلی درس: سرفصل

 اس استفادُ ؼزیق اس اٍ خاًَادُ ٍاععای رٍاًی تیوارّای درهاى هٌظَر تِ درهاًی خاًَادُ ّایضیَُ

 چطن .است تَهی فزٌّگ تا هتٌاسة ٍ درهاًی خاًَادُ خذیذ ّای  ًظزیِ پایِ تز عوذتاً کِ ّاییرٍش

 تزرسی تغییز، ٍ تذاٍم خاًَادُ، تحَل خاًَادگی، ارتثاغ چارچَب تزرسی درهاًی، خاًَادُ اًذاسّای

 هعاصز ّایضیَُ ٍ ّاًظزیِ درهاًی، خاًَادُ رضذ ٍ خاستگاُ اختواعی، -رٍاًی ًظام هثاتِ تِ خاًَادُ

 ّایًظزیِ فزد، تِ هٌحصز سیستن عٌَاى تِ سٍج اتتکاری، ضیَُ ّای ٍ اًذاسّا چطن  خاًَادُ درهاًی،

 سٍج ارسیاتی درهاًی، سٍج ًگزدر یکپارچِ هذل درهاًی، سٍج تِ ًسلی چٌذ رٍیکزدّای درهاًی، سٍج

 ٍ ،صویویت سٍخیي سًذگی ٍ خاًَادُ در رایح هسائل درهاى، ٍؼزح گشیٌی ّذف آًْا، هطکالت ٍ

 افزاد اس ّزیک ّایکٌص خاستگاُ تعارض، حل ّایرٍش درخاًَادُ، تعارض سًاضَیی، توایالت

 فعل ٍ پزخاضگزی -خاًَادُ افزاد اس ّزیک ضخصیتی خصَصیات تزرسی خاًَادُ، کل تِ ًسثت

 خَردى ّن تِ -خاًَادُ در ساتیواری افزاد یا فزد ضٌاخت -خاًَادُ تز فزد تسلػ -خاًَادُ افزاد پذیزی



 -تیوار حعَر در خاًَادُ تا خلسات داضتي -هزیط خاًَادُ تا درهاًی خلسات داضتي -خاًَادُ رٍاتػ

 :....ٍ تیوار درهاى تِ کوک تزای خاًَادُ اهکاًات تدْیش

 

 ريش ارزیابی: 

 

 : مىابع

 حویذرظا، تزاٍتی، ضاّی حسیي تزخوِ. درهاًی خاًَادُ(. 5931) ّزتزت، گلذًثزگ، ، ایزًِ گلذًثزگ،

 .رٍاى اًتطارات. الْام ارخوٌذ، ٍ سیاهک ًقطثٌذی،

 فزضاد، سیا، فزح تْاری تزخوِ.  درهاًی خاًَادُ(. 5931) چارلش. اذ فیطوي، هیٌَچیي،سالَادر،

 .رضذ اًتطارات

 .ؼثیة اًتطارات، خاًَادُ، رٍاًطٌاسی(. 5935.) اکزم پزًذ، ٍ آهٌِ ضْائیاى، ، هحسي ، یکتا ضکَّی

. ّوکاراى ٍ هحوذ ،علی ًظزی تزخوِ. ٍضَّزی سى درهاى ٍ هطاٍرُ(. 5939.) هارک یاًگ، لیي، الًگ،

 .ًَر آٍای اًتطارات

 .اهیزکثیز اًتطارات. ثٌایی تاقز تزخوِ خاًَادُ، درهاًی رٍاى(. ٍیزایص آخزیي 5931.)لی ّی خی

Patricia McKinsey, C.(    ). Attachment and family therapy. McGraw-

Hill/Open University Press. 

Rudi, D. (    ). an introduction to family therapy: systemic theory and 

practice. McGraw-Hill/Open University Press. 

L. Lebow. J. (    ). Handbook of Clinical Family Therapy. Wiley. 

Sexton, T., Robbins, M., Sexton, T.& Weeks, G.   (    ). Handbook of 

Family Therapy: The Science and Practice of Working with Families and 

Couples. Taylor & Francis. 

ShapiroF, R.., Kaslow, F.W. & Maxfield., L.(    ) .Handbook of Family 

Therapy: The Science and Practice of Working with Families and Couples. 

Wiley 

 ّای ًْایی آزهَى هیاى ترم ارزضیابی هستور
 تحقیق

  ّای ًَضتاری  آزهَى 



Rambo, A., Boy, T.& Gonzalez Marquez, M. (    ) .The Marriage 

and Family Therapy Career Guide: Doing Well While Doing Good. 

Taylor & Francis. 

Lebow, M c, Williams, N.(    ). Psychoanalytic Case formulation. 

New York.Guilford Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بالیٌی رٍاًطٌاسی ًَیي ّایدرهاى :قالب طراحی ضذٌ جُت تذيیه ضرح درس  

 

در  ًَیي ّای درهاىعٌَاى درس بِ فارسی: 

 ٌیبالی رٍاًطٌاسی

 عٌَاى درس بِ اًگلیسی:

New Therapies for clinical psychology 

 ٍاحذ. 2تعذاد ٍاحذ:

 7 ٍ عولی ٍاحذ7 

 ًظری ٍاحذ

 تخصصی
  ّوٌیاز: یا درٍس پیطٌیاز ًظری 

 ًظریِ ّای رٍاًذرهاًی عولی 

 اختیاری
 ًظری

 تعذاد ساعت:

 ساعت( 43+71)

 

 عولی

 جبراًی
 ًظری

 عولی

 ًذارد           اردآهَزش تكویلی عولی: د

 سویٌار         آزهایطگاُ     کارگاُ        سفر علوی 

 

 :َذف

 تالیٌی. رٍاًؽٌاظی در درهاًیرٍاى ًَیي ّایرٍغ کارترد چگًَگی فراگیری

 

 :َای اصلی درس سرفصل

 CBT، NCBT، NET، MBSR،  ACTٍ ًظیر درهاًی رٍاى ًَیي ّایرٍغ از اظتفادُ در کارآهَزی

. رفتاری ٍ رٍاًی ًاتٌْجاریْای درهاى ٍ اصالح در آى کارترد ٍ ّادرهاى ایي زیرتٌایی اصَل اظاض تر ٍ... 

 اضطراب، افعردگی، ًظیر فراگیر ّایتیواری ٍ اختالالت تا ارتثاط در آى تکارگیری ًحَُ تخصَؾ

 .کؽَرهاى ٍ فرٌّگ در ترتخػ اثر درهاى ّای تر تاکیذ تا... ٍ ٍظَاض

 

 ريش ارزیابی: 

 

 ّای ًْایی آزهَى هیاى ترم ارزضیابی هستور
 تحقیق

 ّای ًَضتاری  آزهَى  



 هٌابع : 
 

 اختالالت درهاى در کارتردی راٌّوای:  ؼٌاختی درهاًی رفتار(. 6631. ) کالرک ظالکٍَض، کرک، ّاتَى،- 

 تْراى. ارجوٌذ اًتؽارات. 2 6ٍ جلذ ،...ا حثیة ، زادُ قاظن ترجوِ رٍاًی،

: ظَم هَج ّای درهاًی رٍاى(. ٍیرایػ آخریي.)جی راترت، کَلٌثرگ، ٍ هَیط، تعای، دتلیَ، جاًاتاى کاًتر،

 ظپٌذ اًتؽارات.اظواعیلی یَظف، اعظوی، ثاتت، حعیي .عولکردی تحلیل تر هثتٌی درهاًی رٍاى کارتردّای

 .هیٌَ

 تعثت ًؽر. آگاّی رّي تر هثتٌی درهاًی ؼٌاخت (6636) .رتکا کرتي،

Hayes, Steven C., Strosahl, Kirk D. & Wilson, Kelly G. (the latest edition). 
Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful 
Change. The Guilford Press. 
Hayes, Steven C., Strosahl, Kirk D. & Wilson, Kelly G. (the latest edition). 
Acceptance and Commitment Therapy An Experiential Approach to Behavior 
Change:. The Guilford Press.Bob Stahl, Bob,. Goldstein, Elisha.(the latest 
edition). Mindfulness-Based Stress Reduction Workbook (A New Harbinger 
Self-Help Workbook 
Rhodes, John. (    ).Narrative CBT: Distinctive Features 
Rhodes, John. (    .).Narrative CBT for Psychosis. 
Schauer, M., Neuner, F.& Elbert, T. (    ).Narrative exposure therapy:A short-
term treatment for traumatic stress disorders. Hogrefe publishing 
Auerbach, Randy P Webb,. Christian. Stewart, A. Jeremy G.(    ).Cognitive 
Behavior Therapy for Depressed Adolescents :A Practical Guide to 
Management and treatment. Routledge 
Dobson, Deborah & Dobson, Keith S.(    ). Evidence-Based Practice of 
Cognitive-Behavioral Therapy. The Guilford Press. 
Sperry, Len & Sperry Jon,(    ) .Cognitive Behavior Therapy of DSM-  
Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment. 
Routledge. 
Clark, Susan M. (    ). DBT-Informed Art Therapy: Mindfulness, Cognitive 
Behavior Therapy, and the Creative Process. Jessica Kingsley Publishers 
Wenzel, Amy, Dobson, Keith S &. Hays, Pamela A. (    ).Cognitive Behavioral 

Therapy Techniques and Strategies. 
 

 

 



 (Neuropsychology) عصب رٍاًطٌاسی :قالب طراحی ضذٌ جُت تذيیه ضرح درس

 Neuropsychology عٌَاى درس بِ اًگلیسی: عصب رٍاًطٌاسیعٌَاى درس بِ فارسی: 

 ٍاحذ2تعذاد ٍاحذ:

 تخصصی

 ّوٌیاز: یا درٍس پیطٌیاز ًظری 

 پیص ًیاز ًذارد. عولی 

 اختیاری
 ًظری

 ساعت43ساعت:تعذاد 

 

 عولی

 جبراًی
 ًظری

 عولی

 ًذارد             آهَزش تكویلی عولی: دارد 

 سویٌار         آزهایطگاُ     کارگاُ        سفر علوی 

 

 فارهاکَلَشی ٍ ظایکَلَشی ًَرٍ پسؼکی، رٍاًؽٌاظی هقذهات فراگیریَذف: 

 

:است  عمذٌ بخص دي ضامل درس ایه َای اصلی درس سرفصل   

 از رٍاًی هعائل تررظی تِ کِ اظت ظایکَلَشی ًَرٍ ٍ پسؼکی رٍاًؽٌاظی درتارُ کلیاتی ؼاهل اٍل تخػ

 جعواًی ّایپایِ آى، ّایًاتٌْجاری ٍ ادراک ٍ احعاض قثیل از پسؼکی داًػ الگَّای ٍ ّادیذگاُ

 ٍ حعی اختالالت اًعاى، رفتارّای ؼٌاظی عصة ٍ ًَرٍفیسیَلَشی ّایپایِ ٍ رفتار تا آى راتطِ ٍ اًگیسغ

 راتطِ تررظی آًْا، تیَؼیوی ٍ فیسیَلَشیکی ًَرٍ ّایپایِ ؼٌاخت ٍ رٍاًی ّایًاتٌْجاری اًَاع در حرکتی

 ًَرٍفیسیَلَشی تیَؼیوی ٍ زهیٌِ در اخیر ّایپصٍّػ تررظی اًعاى، ؼخصیت ٍ جعواًی ظاخت تیي

 فرایٌذّای ًَرٍفیسیَلَشیک هثاًی هغس، کارکردی تٌذیظازهاى ٍ ظاختواى رٍاًی، ٍ عصثی ّایًاتٌْجاری

 تاثیر ٍ رّي عالی فعالیتْای رفتار، کٌترل ٍ دّی ًظن تٌذی، ًظن در ظیعتن یک عٌَاى تِ هغس ًقػ رٌّی،

 . اظت هغسی ضایعات ٍ ّاآظیة

 عَارض هوٌَعیت، تجَیس، هَارد آًْا، اثر هکاًیعن ٍ رٍاًپسؼکی دارٍّای اًَاع تا آؼٌایی ؼاهل دٍم تخػ

 ًظیر دیگر فیسیکی ّاییدرهاى تا آؼٌایی ٍ کٌٌذگاى هصرف رفتارّای ٍ عصثی ظیعتن تر هَثر دارٍّای

 تیَفیذتک ٍ (phototherapy) درهاًی ًَر ،(psychosurgery)رٍاًی جراحی ٍ (ECT) ؼَک الکترٍ

  اظت. جذیذ فیسیکی درهاى ّای ظایر ٍ

 



 ريش ارزضیابی:

 

 هٌابع :

 .ظوت اًتؽارات ًَرٍظایکَلَشیک، هقذهات(. 6631) داٍٍد هعظوی،

 اًتؽارات تالیٌی، رٍاًپسؼکی -رفتاری علَم رٍاًپسؼکی خالصِ(. 6631. )تٌیاهیي ظادٍک، ٍ ّارٍلذ کاپالى،

 . ؼْرآب

Lezak, Muriel Deutsch, Howieson, Diane B., Bigler, Erin D. & Tranel, 

Daniel. (    ). Neuropsychological Assessment. USA: Oxford University 

Press. 

Kolb, Bryan & Whishaw, Ian Q.(    ). Fundamentals of Human 

Neuropsychology. USA: Oxford University Press . 

Kolb, Bryan & Whishaw, Ian Q.(    ).Introduction to Brain and Behavior. 

USA:Worth Publishers 

Goldstein, L. H. & McNeil, J. E.(    ). Clinical Neuropsychology: A 

Practical Guide to Assessment and Management for Clinicians. 

Faust, M.(    ).The Handbook of the Neuropsychology of Language. 

Wiley-Blackwell. 

Sibley, D., Hanin, I., Kuhar, M. & Skolnick, P. (    ). Handbook of 

Contemporary Neuropharmacology. John Wiley and Sons. 

 

 

 

 

 

 ّای ًْایی آزهَى هیاى ترم هستورارزضیابی 
 تحقیق

  ّای ًَضتاری  آزهَى 



جذيل مقایسٍ تطبیقی عىايیه دريس در سرفصل قذیمی با سرفصل بازوگری 

 آمًزضی ي ضًرای آمًزضی ي تحصیالت تکمیلی داوطکذٌ(ییذ در جلسٍ گريٌ )جُت تأضذٌ

 

 عٌَاى هقطع تحصیلی ًام رضتِ تحصیلی

 کارضٌاسی ارضذ رٍاًطٌاسی بالیٌی

جذیذ  عىًان درس

 )یا جایگسیه(

تعذاد 

 ياحذ

 وًع تغییر

عىًان درس 

 قذیمی

تعذاد 

 ياحذ

درصذ 

تغییر 

محتًای 

ضرح 

 درس

درصذ تغییر 

مىابع 

دريس)ريز 

 آمذی(
 تغییر عىًان

تغییر عىًان ي 

محتًای ضرح 

 درس

 تغییر عٌَاى ٍ هحتَا   2 عصب رٍاًطٌاسی
رٍاًطٌاسی پسضكی ٍ 

 ًَرٍسایكَلَشی 
7 

17%  17%  

ًظریِ رٍاًذرهاًی با تأکیذ 

 ّابر ًظریِ سیستن
2   تغییر عٌَاى ٍ هحتَا 

 2 ّای رٍاى درهاًیًظریِ
17%  17%  

ٍاحذ تعذاد تغییر  2 خاًَادُ درهاًی  %17 7 خاًَادُ درهاًی   17%  

ّای ًَیي در درهاى

 رٍاًطٌاسی بالیٌی
2   تغییر عٌَاى ٍ هحتَا 

 %777 %777 2 رفتار درهاًی

 

 )عىًان دريس با َذف مسبًر معرفی گردد( 

 سازی ي  میريزآمذی، کارآمذی، بً مطتمل بر  َای بازوگری دريس ضاخص ارائٍ تًضیحاتی پیرامًن رعایت

 سازی میاسال
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