
 

 ی آموزشیدوره

  پویشی()روان درمانی تحلیلیمبانی روان 
 1398و بهار  1397ـ تهران، زمستان )سطح الف(

 3 از 1 یصفحه

 راهیِمـــهبا 

 

 ـ هدف کلی دورهالف

 قادر باشند  ،های تحلیلیدرمانیای الزم برای انجام روانبا کسب دانش، مهارت و نگرش پایه ،هدف کلی این دوره آن است که فراگیران

 ها را انجام دهند.مراحل ابتدایی این نوع درماندرمانی با بیماران را آغاز کنند و جلسات روان

 های دوره درتر در جلسات نظارت )سوپرویژن( بالینی درمانی تحلیلی و مطالب تخصصیهای الزم برای تکمیل رواندانش، مهارت و نگرش

 این دوره خواهد بود. یهکنندرفتۀ این آموزش ارائه خواهد شد و تکمیلو پیش متوسط

 اهداف بینابینی دوره  ـب

 رود فراگیران بعد از گذراندن این دوره:انتظار می

 ها( کسب کرده درمانیو بیمار در کار بالینی خود )اعم از درمان دارویی و روان درمانگر یرابطههای دانش الزم را برای درک پویایی

 باشند.

 نگرش مناسبی به دست شناسی یا روانپزشکی کار بالینی روان یهدر گستردرمانی تحلیلی نسبت به کاربرد درک تحلیلی از بیمار و روان

 آورده باشند.

 ورده باشند. ای الزم برای کاربرد درک تحلیلی از ذهن و شخصیت بیمار را در کار بالینی خود با بیماران به دست آهای پایهمهارت 

 کرد تحلیلی را کسب کرده باشند.درمانی با رویای الزم برای آغاز جلسات روانهای پایهمهارت 

 ای الزم برای انتخاب بیماران مناسب برای درمان تحلیلی را کسب کرده باشند. های پایهمهارت 

 لی و هم بیماران شده برای درمان تحلیپویشی برای بیماران خود )هم بیماران انتخابروانبندی صورت یای الزم برای ارائههای پایهمهارت

 ب کرده باشند. سرا ک پایی دیگر(بستری و سر

 دند جلسات ابتدایی درمان تحلیلی را مدیریت کننبتوان. 

 درسان )به ترتیب الفبا(م ـپ

 دکتر مهرداد افتخار 

 دکتر عباس امید 

 دکتر سامان توکلی 

 دکتر مرجان کاویان 

 دکتر نهاله مشتاق 

 دکتر نوید هنربخش 
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 کنندگانـ شرایط شرکتث

 توانند در این دوره شرکت کنند:زیر می ادراف

 پزشکیپزشکان و دستیاران روانروان 

 شناسی بالینی خانواده، سالمت، روانشناسی روانبالینی،  شناسیجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری روانآموختگان و دانشدانش

 درمانیشناسی خانوادهشناسی بالینی کودک و نوجوان، و روانروان

 شرایط اعطای گواهیـ ج

 به شرح زیر است: گواهی شرکت در دورهشرایط اعطای 

 داشتن شرایط شرکت در دوره 

 نام در دورهی ثبتنام و پرداخت هزینهثبت 

  جلسه( 14درصد از جلسات ) 70حضور در حداقل 

 به شرح زیر است: دوره تکمیلگواهی شرایط اعطای 

  درمانی ایرانانجمن علمی روانداشتن شرایط عضویت پیوسته یا وابسته در 

 نام در دورهی ثبتنام و پرداخت هزینهثبت 

  جلسه( 14درصد از جلسات ) 70حضور در حداقل 

  ی آزمون کتبی پایان دورهدرصد از نمره 70کسب حداقل  
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 ها ی کالسبرنامه ـچ

 

  عنوان تاریخ ساعت

 1 مقدمه 1397اسفند  2 12:00تا  9:00

 2 هاکتاریخچه و سیر تکوین تکنی 1397اسفند  2 16:00تا  13:00

 3 ی غرایزریهنگارانه )توپوگرافیک( و نظکانی مه(: نظری1های ذهن )مدل 1397اسفند  3 12:00تا  9:00

 4 «من»شناسی ی ساختاری و روانیه(: نظر2های ذهن )مدل 1397اسفند  3 16:00تا  13:00

 5 جنسیـ یروانرشد  1397اسفند  16 12:00تا  9:00

 6 ابژه روابط ینظریه با آشنایی 1397اسفند  16 16:00تا  13:00

 7 (1) های دفاعیمکانیسم 1397اسفند  17 12:00تا  9:00

 8 (2دفاعی ) هایسمیمکان 1397اسفند  17 16:00تا  13:00

 9 «خود»شناسی بستگی و روانی دلنظریه 1398فروردین  22 12:00تا  9:00

 10 ارزیابی مراجع برای درمان تحلیلی 1398فروردین  22 16:00تا  13:00

 11 بندی تحلیلیصورت 1398فروردین  23 12:00تا  9:00

 12 درمانی قرارداد و درمان آغاز 1398فروردین  23 16:00تا  13:00

 13 های تغییراهداف درمان و روش 1398بهشت اردی 5 12:00تا  9:00

 14 مقاومت 1398بهشت اردی 5 16:00تا  13:00

 15 انتقال و انتقال متقابل 1398بهشت اردی 6 12:00تا  9:00

 16 بخشدرمان التمداخ 1398بهشت اردی 6 16:00تا  13:00

 17 تحلیلی یدرمانروانرویا و فانتزی در  1398بهشت اردی 19 12:00تا  9:00

 18 فصلحل و  1398بهشت اردی 19 16:00تا  13:00

 19 بخشی درمانپایان 1398بهشت اردی 20 12:00تا  9:00

 20 ایچارچوب درمان و مرزهای حرفه 1398بهشت اردی 20 16:00تا  13:00

 

 است. اعتس 60و کل دوره  ساعت 3مدت هر جلسه 




