
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders- DSM-5 

  منابع: اصول پایه ارزیابی سالمت استدالل بالینی، ارزیابی و ثبت یافته ها، مصاحبه و شرح حال سالمت. لین.اس بیکلی
 2015ن. خالصه روان پزشکی کاپالن و سادوک ، ویراست یازدهم،تکنیک های مصاحبه و مشاوره. باربارا.اف.اوکا-

 

 1ساعت جلسه:  2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:     ارشد مشاوره ماماییکارشناسی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطیعنوان درس:  

 با بیمار آشنا شود.  مشاورههدف کلی درس: دانشجو باید با فرایند 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

خالصه محتوای 

 درس

روش  زمان

 تدریس

 وسایل

 آموزشی 

 ارزشیابی

حین  

 تدریس

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود كه :

 را توضیح دهد.چهار تکلیف مصاحبه تشخیصی -

 برای مشاوره  ایجاد محیط امن و راحت شرایط  -

 دهد.را توضیح 

 چارچوب مشاوره با مراجع را توضیح دهد. -

 ا توضیح دهد.مراجع با  رضایت آگاهانه-

 را توضیح دهد .با مراجع  قرار دادن اهداف  -

 

 

 پرسش

 و

 پاسخ

تکلیففففف مصففففاحبه 

 تشخیصی

 محیط امن

 چارچوب

 رضایت آگاهانه

 با مراجع اهداف

 دقیقه15

 

 دقیقه25

 دقیقه25

 دقیقه10

 دقیقه15

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشفففففاهده 

جلسفففففففففففففه 

 مشاوره

*وایففففففففففت 

بففففففففففففففورد 

*ویففففففففففد و 

 پروژکتور

*نظفففففففففففففر 

خواهي از 

فراگیففففران 

در مفففففورد 

مطالففففففففففب 

درسفففففی و 

کفففففابرد ان 

درزنففففدگی 

پرسش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/990-8487735-9333660?search-alias=books&author=%D9%84%DB%8C%D9%86.%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D9%84%DB%8C&select-author=author-exact


 
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 

 
 
 

 2جلسه:  ساعت   2زمان تدریس:    مدرس: دکتر فرامرزیکارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد: 2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. مشاور -مراجع اتحاد درمانیهدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را توضیح دهد.اتحاد درمانیاجزای -

 را تعریف کند.. تحاد درمانیاموانع   -

 را نام ببرد.. نشانه های اتحاد درمانی  خوب  -

بیماران مشکل در برقراری اتحاد درمانی را  

 بشناسد.

 پرسش

 و

 پاسخ

 اتحاد درمانیاجزای

 تحاد درمانیاموانع 

 نشانه های اتحاد درمانی  خوب

بیمففاران مشففکل در برقففراری اتحففاد 

 درمانی

 دقیقه30

 دقیقه30

 دقیقه20

 دقیقه10

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 
 
 

 3ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. مهارت مصاحبه؛ گوش دادن موثر هدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را توضیح دهد.قدمهای اصلی مشاوره -

 را تعریف کند.. انواع گوش دادن   -

خوب را نام   آنچه را گوش می دهد را -

 ببرد.. 

 گوش کردن معنادار را توضیح دهد

 پرسش

 و

 پاسخ

 قدمهای اصلی مشاوره

 انواع گوش دادن 

 آنچه را گوش می دهد 

 گوش کردن معنادار

 دقیقه10

 دقیقه30

 دقیقه30

 دقیقه20

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 
 

 بسمه تعالی

 4ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 هدف کلی درس: دانشجو مهارت مصاحبه؛ پرسش موثررا بشناسد. 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را توضیح دهد.فنون بهبود یادآوری بیمار -

مرتبط کردن سوال با حوادث خاطره فن  -

 انگیزرا تعریف کند..

تعریف کردن اصطالحات تخصصیرا نام فن

 ببرد. 

 را توضیح دهد فننون تغییر موضوع

 پرسش

 و

 پاسخ

 فنون بهبود یادآوری بیمار

مرتبط کردن سفوال بفا حفوادث فن  -

 خاطره انگیز 

تعریففففف کففففردن اصففففطالحات  فففففن 

 تخصصی

 فننون تغییر موضوع

 دقیقه20

 دقیقه30

 

 دقیقه10

 

 دقیقه30

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
 
 
 

 
 

 5ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 هدف کلی درس: دانشجو مهارت مصاحبه؛ بازتابرا بشناسد. 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 انعکاس را تعریف کند

را توضفففیح بیمارسفففه اصفففل انتخفففاب انعکاسففف -

 دهد.

سه اصل آمادگی بیمار را برای انعکاس را   -

 ت ضیح دهد.

اصل ما تریکس اطالعات را برای انعکاس 

 توضیح دهد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 اصول انتخاب انعکاس

 آمادگی بیمار

 ماتریکس اطالعات

 دقیقه30

 دقیقه30

 دقیقه30

 

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 
 
 

 6ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. انتقال و انتقال متقابل هدف کلی درس: دانشجو مهارت مصاحبه؛

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را توضیح دهد.انتقال  -

مداخالت را بر اساس این تکنیک توضیح   -

 .دهد

نام  کاربرد انتقال متقابل را در مداخالت روانی

 ببرد. 

را توضیح  تکنیک بکارگیری انتقال متقابل

 دهد

 پرسش

 و

 پاسخ

 تعریف انتقال

 بکارگیری فن انتقال در مشاوره  -

 تعریف انتقال متقابل

 بکارگیری انتقال متقابل در مشاوره

 دقیقه15

 دقیقه30

 دقیقه15

 دقیقه30

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 
 
 

 7ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. مراجع کارکردارزیابیهدف کلی درس: دانشجو مهارت 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را توضیح دهد.ده عملکرد من مراجع  -

 را تعریف کند..مکانیسمهای دفاعی

 را نام ببرد. دفاعهای سازگارتر

 .را توضیح دهد دفاعهای کمتر سازگار

 ارزیابی کند. عملکرد سوپرایگو را

 پرسش

 و

 پاسخ

 ده عملکرد من مراجع

 مکانیسمهای دفاعی  -

 دفاعهای سازگارتر

 دفاعهای کمتر سازگار

 عملکرد سوپرایگو

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه20

10 

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 

 

 
 
 

 8ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 . آشنا شودمعاینه روانیباهدف کلی درس: دانشجو  •

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را تعریف کند..معاینه وضعیت روانی  -

 را نام ببرد. ظاهر کلی

 را توضیح دهد اختالالت هیجان

 اختالالت تفکر را توضیح دهد.

 اختالالت توجه را توضیح دهد

 را توضیح دهد. اختالالت هشیاری

 پرسش

 و

 پاسخ

 تاریخچه شخصی  -

 وضعیت روانی

 اختالالت هیچان

 اختالالت تفکر

 اختالالت توجه و هشیاری

 

 

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه 20

 دقیقه20

 دقیقه10

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 
 
 

 9ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. تاریخچه روانپزشکیهدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 را توضیح دهد.یمارتاریخچه طبی  -

 را تعریف کند..تاریخچه روانپزشکی   -

 را نام ببرد. تاریخچه رشدی و اجتماعی 

 مشکل فعلی و شکایت اصلی ارزیابی شود

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 تاریخچه طبی یمار

 تاریخچه روانپزشکی

 تاریخچه رشدی و اجتماعی 

 مشکل فعلی

 

 دقیقه15

 دقیقه20

 دقیقه30

 دقیقه25

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

 10ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. اختالل خلقیهدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

انتظار مي رود در پایان جلسه از دانشجو 

 كه :

بیان  DSM-Vطبقه بندی اختالالت روانی مطابق   -

 .کند

رویکردهای روانشناختی اختالالت روانی را توضیح  -

 دهد.

 اختالل روانی را تعریف کند. -

 طبقه بندی اختالالت افسردگی را توضیح دهد.  -

وجه افتراق افسردگی ماژور و افسردگی اپیزودیک  -

 را توضیح دهد.

 تشخیص  اختالل دوقطبی و انواع آن  را  بیان کند. -

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 طبقه بندی اختالل

 مالک تشخیص افسردگی

 مالک تشخیص دوقطبی

 دقیقه20

 دقیقه35

 دقیقه35

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 
 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 11ساعت   جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی  زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. اختالالت اضطرابی هدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 عالیم اختالل پانیک و نحوه تشخیص را بیان کند.

 .و نحوه تشخیص را بیان کند هراسعالیم اختالل  -

و نحوه تشخیص را بیان  هراس اجتماعی عالیم اختالل  -

 .کند

و نحوه تشخیص را بیان  اضطراب فراگیرعالیم اختالل  -

 .کند 

 .و نحوه تشخیص را بیان کند بازارهراسی  عالیم اختالل  -

 جبری را تعریف کند.-اختالل وسواسی -

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 پانیک

 هراس

 هراس اجتماعی

 فراگیر

 وسواس

 دقیقه20

 دقیقه15

 دقیقه15

10 

 دقیقه30

 

*معرفی 

 بیمار

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 
 
 

 بسمه تعالی
 بابلدانشگاه علوم پزشکی 

 
 
 

 12ساعت  جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 را بشناسد. اختالالت سایکوتیکهدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 .بیان کند همه گیر شناسی اسکیزوفرنی را

-DSM مالک های تشخیص اسکیزوفرنی را مطابق -

V .شرح دهد 

عالیم و نشانه های تشخیصی سایر اختالالت  -

 سایکوتیک را توضیح دهدد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 اپیدمیولوژی

 تشخیص

 انواع

 دقیقه30

 دقیقه30

 دقیقه30

 

 

*مشاهده 

جلسه 

 مشاوره

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*معرفی 

 بیمار

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 
 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 

 13ساعت  جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 . آشنا شودنظریات روانکاوی در مشاوره با هدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

جلسه از دانشجو انتظار مي رود در پایان 

 كه :

سطوح شخصیت را از دیدگاه روانکااوی توضایح 

 دهد.

 دو غریزه مهم انسان را توضیح دهد.  -

ساختارهای شخصیتی نهاد،ایگو و سوپرایگو را -

 توضیح دهد.

 سه نوع اضطراب را مقایسه نماید. -

 مراحل رشد روانی جنسی را نام ببرد.-

روانکاوی در مشاوره را کاربرد نظریات 

 توضیح دهد

 پرسش

 و

 پاسخ

 سطوح شخصیت

 غرایز و روان

 ساختار شخصیت

 اضطراب روانی

 مراحل رشد روانی

 بکارکیری نظریه در مشاوره

 دقیقه10

 دقیقه10

10 

 دقیقه10

30 

 دقیقه20

 

*مشاهده 

جلسه 

 مشاوره

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*معرفی 

 بیمار

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 
 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 14ساعت  جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 بشناسد.  نظریه شخصیت در طول عمر را در مشاورههدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 كه :

 هشت مرحله نظریه را نام ببرد

 تعارضات هر مرحله را توضیح دهد

 حل تعارضات را در هر مرحله توضیح دهد

 کابرد نظریه را در مشاوره توضیح دهد

 پرسش

 و

 پاسخ

 هشت مرحله نظریه

 تعارضات هر مرحله

 حل تعارضات

 کاربرد درطول عمر

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه30

 

*مشاهده 

جلسه 

 مشاوره

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*معرفی 

 بیمار

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم



 
 
 

 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی بابل

 
 
 

 15ساعت  جلسه: 2مدرس: دکتر فرامرزی   زمان تدریس:    کارشناسی ارشد مشاوره مامایی رشته تحصیلی:    2تعداد واحد:     2مهارتهای ارتباطی عنوان درس:   

 بشناسد. نظریه انسانگرایی را درمشاورههدف کلی درس: دانشجو 

ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 چهار اصل مهم انسان گرایان را توضیح دهد.

 سلسله مراتب نیازها را توضیح دهد.  -

 ویژگیهای خود شکوفایی را توضیح دهد. -

 رفتارهای منجر به خود شکوفایی را بیان کند.  -

مفهوم خویشتن واقعی را از دیدگاه راجرز توضیح -

 .دهد

اساسی انسان را از دیدگاه انسان گرایی انگیزش  -

 توضیح دهد.

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 اصول انسانگرایی

 سلسله مراتب نیازهای مزلو

 مفهوم خودشکوفایی

کففففابرد نظریففففه انسففففانگرایی در 

 مشاوره

 دقیقه20

 دقیقه30

 دقیقه10

 دقیقه30

 

*مشاهده 

جلسه 

 مشاوره

 *سخنرانی

*بحث 

 گروهی

*معرفی 

 بیمار

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم
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ارزشیابی  اهداف ویژه

 تشخیصی

روش  زمان خالصه محتوای درس

 تدریس

 وسایل

 

 آموزشی

 ارزشیابی

 حین تدریس 

 فعالیتهای

 فراگیران 

ارزشیابی 

 تکمیلی

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار مي رود 

 ارزیابی مشکل در مقابل ارزیابی شخص

 مشکل را تعریف کند

 شخص را تعریف کند

 اهداف را تعریف کند

 منابع را تعربف کند

 

 پرسش

 و

 پاسخ

 ارزیابی مشکل

 تعریف شخص

 مشکلتعریف 

 تعریف اهداف

 تعریف منابع

 دقیقه20

 دقیقه20

 دقیقه10

 دقیقه20

 دقیقه 20

*معرفی 

 بیمار

*سخنران

 ی

*بحث 

 گروهی

*مشففاهده 

جلسفففففففففه 

 مشاوره

*وایفففففففت 

بففففففففففورد 

*ویففففففد و 

پروژکتو

 ر

*نظر خواهي 

از فراگیففففران 

در مففففففففففففورد 

مطالفففففففففففففففففب 

درسفففففففففففففی و 

کفففففففففففففابرد ان 

درزنفففففففففففدگی 

پرسفففففففففش و *

 پاسخ

 *شرکت

در نظفففففففففر  

خفففففففففففففواهي 

محتففففففففففففو  

 آموزشي

* نقففففففففففففففففففد 

رویکففففففففففرد 

هففففففففففففففففففففای 

 روانشناسی 

فعالیفففففت در 

بحفففث هفففای 

کففففففففففففففففالس 

 *کنفرانس

 *کو یز

*امتحففففففففففان 

 پایان ترم


