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ID  :تلگرام@manirafiee  )لطفا فقط در موارد اضطراری از این شیوه تماس استفاده کنید( 

 برای آشنایی بیشتر با رزومه و فعالیت های من می توانید به بخش درباره من وب سایت مراجعه نمایید.

 اهداف دوره 

شیوه تدریس و مطالب این در س بر مبنای آخرین کتاب های این حوزه و معتبرترین دانشگاه های جهان مانند دانشگاه  سرفصل ها، 

ر طول ترم با مطالبی در مورد نشانگان، شیوع، علت و درمان چند ه است. شما دییل و دانشگاه ایالتی فلوریدای جنوبی طراحی شد

.  آشنا خواهید شد   ، جنسی و سالمندیاختالالت شخصیت،  مصرف مواد،  طیف اسکیزوفرنیای  هروانی، شامل اختاللگروه از اختالالت  

همچنین در جلسات این درس با مطالعات موردی و نمونه هایی از این اختالل ها روبرو شده و تشخیص های افتراقی و همبودی های  

 هر اختالل را خواهید شناخت. 

 منابع درسی 

• Comer,R.J.(2015). Abnormal psychology (9th. ed.). New York: Worth publisher. 
• American Psychiatric Association. (2013). The Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (5th Ed).Washington, DC: American Psychiatric Association. 
 منابع درسی تکمیلی 

 تهران: سمت. . تحولی: از کودکی تا بزرگسالی مرضی روانشناسی(. 1390دادستان،پ.) •

. )فریبا بشردوست  بالینگران سالمتهای روانی )به زبان ساده( اصول و فنونی برای  تشخیص اختالل(.  1388. )جی  موریسون، •

   تجلی، مترجم(.تهران: نشر ارسباران.

 )محمد علی اصغری مقدم، مترجم(. تهران: رشد. . الگوهای جامع درمانی (. 1388تیموتی،ب. ) •

• Oltmanns, Th. Emery, R.E. (2012). Abnormal psychology (7th ed.). New Jersey: Pearson. 

• Rosenberg,R.S. & Kosslyn,S.M.(2010). Abnormal psychology. New York: Worth publisher. 
 

 مطالعه منابع درسی 

و سؤاالت احتمالی در جلسه مربوطه توسط   مطالعه انجام شودانتظار داریم با توجه به جدول برنامه درسی قبل از هر جلسه پیش 

   .شما پرسیده شوند 

 

 

 

 دهی شیوه نمره 

 % نمره هم توسط امتحان پایان ترم سنجیده می شود.35از نمره مربوط به امتحان میان ترم بوده و  35% •
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 نمره بر اساس تکالیفی که در  ادامه توضیح داده خواهد شد تعیین می شود.  20% •

 عاالنه در کالس ها اختصاص دارد.نمره به حضور ف 10% •

   امتحانات 

 می شود.  کامرکتاب 16و  15، 14، 12های  جلسه اول و فصل 6امتحان میان ترم شامل مطالب ارایه شده در •

 DSm 5بخش های مطرح شده از  و    کامر  18و    13و فصل    12تا    8جلسه  امتحان پایان ترم شامل مطالب ارایه شده از   •

 می شود. 

 تکالیف 

کنید اخیرا کلینیکی با دو نفر از همکاران تان تاسیس کردید و قصد دارید برای مراجعانی که از یکی از اختالالت  فرض   •

روانی رنج می برند پکیج آموزشی ای تهیه کنید. این پکیج باید شامل بروشور یا کاتالوگ راهنما، فیلم آموزشی و یک آیتم 

یا راهنمایی برای خانواده یا شریک زندگی او باشد(. زبان ساده و قابل فهم    خالقانه دیگر ) به عنوان مثال یک نقشه ذهنی

، پوشش نشانه شناسی، شیوع شناسی، علت شناسی، شیوه های درمان، و راه حل های ساده  در عین حفظ ساختار علمی

الزم است به آن  آموزشی برای کنترل یا پیش گیری از شدت گرفتن بیماری آیتم هایی است که در این پکیج آموزشی  

 توجه شود. کار گروهی مناسب نیز در نمره دهی به عنوان یک آیتم مهم در نظر گرفته می شود.  

 و پرسش از آموخته ها   کالسی   ی ها فعالیت 

در طول ترم پرسشهایی از شما به عمل خواهد آمد و فعالیت های کالسی ای مشخص می شود که معیار تصمیم گیری در خصوص   •

 ا خواهد بود. نمره کالسی شم 
 

 رویه اداره دوره   
تواند به یادآوری برخی از تجارب ناخوشایند  شوند میموضوعاتی که در این کالس مطرح می  از  برخی:  شخصی   ناراحتی   یا   مشکالت  •

دوره مواجه شدید به  شما در ارتباط با اختالل روانی احتمالی شما یا یکی از نزدیکانتان بیانجامد. اگر با هر نوع مسئله شخصی در طی  

 توانید از طریق مرکز مشاوره دانشگاه به این امکان دسترسی پیدا کنید. شود که با یک مشاور صحبت کنید. شما می  شما توصیه می

های کار  ترین جنبهشناسان و مشاوران آینده با بنیادیاین کالس فرصتی برای شماست تا به عنوان روان:  پذیری مسئولیت   و  صداقت  •

های شکل دهنده  ترین ویژگیپذیری بالینگر از اساسیینی آشنا شده و آنها را تمرین کنید. با توجه به این که صداقت و مسئولیتبال

رود در طی این دوره صادقانه و مسئوالنه تکالیف و امتحانات خود را انجام دهید. هر  یک رابطه درمانی کارآمد است، از شما انتظار می

 م تکالیف و امتحانات مانع شما در به پایان رساندن درس خواهد بود. نوع تقلب در انجا

از طریق    Microsoft Wordدر مدت زمان تعیین شده برای تحویل تکالیف خود به صورت تایپ شده و در فرمت   : تکالیف   تحویل  •

 ایمیل به من اقدام کنید. تأخیر در تحویل تکالیف به معنای از دست دادن نمره مربوط به آن است.  

 و بخشی از نمره به حضور فعال در کالس ها اختصاص دارد.   نبودهحضور در کالس ها الزامی    : غیاب   و   حضور  •

 

 

 

 

 

 برنامه دوره  •

 



 موضوع  زمان 

 اختالالت خوردن  جلسه اول  

 اسکیزوفرنی و اختالالت مرتبط با آن  جلسه دوم 

 اسکیزوفرنی و اختالالت مرتبط با آن  جلسه سوم 

 اختالالت شخصیت )بخش اول(  جلسه چهارم 

 اختالالت شخصیت )بخش دوم(  جلسه پنجم 

 اختالالت مربوط به مصرف مواد  جلسه ششم 

 امتحان میان ترم  جلسه هفتم 

 کژکاری ها( اختالالت جنسی )  جلسه هشتم 

 اختالالت جنسی ) انحرافات و اختالل هویت جنسی(  جلسه نهم 

 اختالالت تجزیه ای  جلسه دهم 

 اختالالت مربوط به سالمندی  جلسه یازدهم

 DSM 5مروری بر سایر اختالالت مطرح در  جلسه دوازدهم

 


