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  مقدمه
ته وقتي كه شوروي سفينه اسپوتنيك را با موفقيت به فضا فرستاد، عمال اقتدار علمي و صنعتي و نظامي امريكا شكس

ميالدي، دولت    در اوائل دهه شصت. تالشهاي مكرر آن كشور نيز براي جبران اين شكست بي نتيجه ماند. شد
امريكا بر آن شد كه بودجه مستقلي را براي يافتن راه هاي برون رفت از آن عقب ماندگي تخصيص دهد و از همه 

اخصهايي بوده اند كه وضعيت پيشرفت علم مجامع علمي همواره به دنبال ش. صاحب نظران دعوت به همكاري كند
علم سنجي به . هاي الزم را انجام دهندارزيابي  هايي استاندارد، جوامع را با هم مقايسه كردهرا بسنجند و با سنجه

و جامعه    كتابداري و اطالع رساني  متخصصان   در اين كار. عنوان فعاليتي آكادميك به اين مهم پرداخته است 
تعداد استناد به مقاالت ، تعداد كتابهاي منتشر شده و تعداد . از ساير حوزه ها به فعاليت پرداختند شناسي بيشتر

  .معيارهايي هستند كه معموال اندازه گيري مي شوند   اختراعات ثبت شده
ي سنجعلم ).1994نارين، اوليواسترو و استيونز، ( علم سنجي، فن تجزيه و تحليل آماري و كمي متون علمي است

سنجي توليدات علمي را از لحاظ كمي و كيفي با يكديگر علم. استهاي علمي هاي ارزيابي فعاليتيكي از روش
اساس كار علم  .كندهاي مختلف را در توليد اطالعات علمي مشخص ميمورد مقايسه قرار داده و وضعيت دانشگاه

سنجي بر آن است علم. است 4و ارجاعات 3مراجع ،2، انتشارات علمي1سنجي بررسي چهار متغير اساسي شامل مولفان
هاي مبتني بر اين متغيرها خصايص علم و با استفاده از بررسي جداگانه اين متغيرها با تركيبي مناسب از شاخص

يكي از مهمترين اهداف اين علم، بنا نهادن نظامهايي از شاخص  .)1386بازرگان، ( پژوهش علمي را نمايان سازد
انتشار مداوم و منظم چنين شاخص هايي مي تواند . نده پژوهش در اجتماعات مختلف علمي استهاي توصيف كن

اساس علم سنجي بر تجزيه و تحليل . عنصري مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياستگزاري در علوم باشد
ختراع، مجالت و بطور كلي پروانه هاي ثبت ا  پارامترهاي اطالعاتي استوار است كه اين پارامترها مقاالت علمي،

نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل، به تعيين ساختار جريان مدارك علمي و . اطالعات علمي منتشر شده مي باشند
سنجي، كه توصيف كننده پژوهش در هاي علم انتشار مداوم شاخص. فرايندهاي استنادي آنها كمك مي كند

گذاري و چگونگي مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياست يفرايندتواند  مي ؛اجتماعات مختلف علمي است
   .تخصيص بودجه و امكانات در علوم باشد

   

                                              
1.Authors 
2.Scientific Publishing  
3.Clients  
4.References 



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                            

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

9  

 بيان مسئله

به همين سبب . شودعلم و فناوري از مهمترين عوامل توسعه و زيربناي توسعه پايدار در هر كشور محسوب مي
. رسدتغيير و بهبود شرايط ضروري به نظر ميارزيابي و شناخت وضعيت موجود علم و فناوري كشورها براي 

ريزان تواند كمك بزرگي براي مسئوالن و برنامهشود ميارزشيابي كمي علوم، كه منجر به باروري و توسعه علم مي
 باشد تا آنها بتوانند با هزينه كمتر بيشترين استفاده را از منابع مالي و انساني برده و در بهينه سازي ساختار اقتصادي

تمامي اين كاركردها در جهت اين هدف است كه هشدارهايي به موقع و زود هنگام . اجتماعي كشور موثر باشند
درباره رويدادهايي ارايه كنند كه ممكن است نيازهاي آن كشور را برآورده سازند يا ظرفيت آن كشور را مختل 

 ).1381مرتضوي، (كنند 

 آورند؛ دست به هافعاليت چگونگي از تصويري اندركاران،دست و گيرانمتصمي تا آوردمي فراهم ايآيينه ارزشيابي
 جامعه و فرد نيازهاي به پاسخگويي راستاي در تا آورند عمل به بيشتري مراقبت نظام از تصوير اين از استفاده با

 تير كردن رها صرفاً هاليتفعا اي است كه بدون استفاده از آن،ساز و كار ارزشيابي وسيله. يابد ارتقا هافعاليت كيفيت
 هاينظام براي نيازها، اين براساس .نيازهاي سيستم شناسايي شود كندكمك مي ارزشيابي. بود خواهد تاريكي در

 ها،هدف تحقق براي سپس. مطلوب سيستم تدوين شود ارتقائ هايشده و برنامهگذاريهدف آموزشي و پژوهشي
و كارآيي نظام  اثربخشي امكان يك نظام ارزشيابي. امور هدايت و رهبري شودآيد و انجام  عمل به الزم سازماندهي

  ).1386بازرگان، (دهد را افزايش مي
نقطه . سابقه اين علم به دهه هفتاد ميالدي برمي گردد.هاي ارزيابي علمي استسنجي يكي از رايجترين روش علم

براي اولين بار دوبوروف و كارنوا واژه علم سنجي زماني كه  .شروع و شكل گيري اين علم در روسيه شوروي بود
اولين تجزيه و تحليل . آنها علم سنجي را به عنوان اندازه گيري فرايند انفورماتيك تعريف كردند. را به كار بردند

سبت مي دهند كه براي اولين بار از ن  (Hulme)و هولم (Ealse) ، ايلز(Cole)آماري نوشته هاي علمي را به كول
در همان زمان . االت علمي منتشر شده به عنوان مالكي براي مقايسه توليد علمي كشورهاي مختلف استفاده كردندمق

به منظور بررسي توزيع انتشارات برحسب  (Zipf) ، زيف(Bradford)برادفورد  ،(Lotka) افرادي نظير لوتك
 .ژه ايي ارائه دادند مدل هاي نظري وي مولفين و نشريات،

اهداف و تكنيك هاي علم سنجي هنوز   ميالدي حيطه ، 1969عاليت هاي بسيار در حوزه اين علم، تا سال با وجود ف
رشته هاي فرعي علم   (Mulchenko)مولچنكو   ،(Nalimov)در همان زمان بود كه ناليموف . مشخص نشده بود

ميالدي به وسيله تيبور براون  1978سال  انتشار مجله بين المللي علم سنجي در. سنجي و دامنه كار آن را تعيين كردند
در آمستردام   Elsevierاين مجله توسط انتشارات. هم گام مهمي در جهت شناخت و توسعه جهاني اين علم بود

منتشر گرديد و آكادمي علوم مجارستان در بوداپست كه فعال ترين انجمن علمي در اين حوزه به شمار مي رفت 
اين مقاالت به همراه مطالبي كه ناليموف منتشر مي . م سنجي در آن به چاپ مي رساندمرتبأ مقاالتي در زمينه عل

  .نمود، به پرورش و شكل گيري اين علم نوپا كمك فراواني كرد
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عده اي به كار گيري آن را گناهي . تب علم سنجي نيز در جامعه ما افت و خيز و هذيان هاي خود را داشته و دارد
سنجش، آن را فاقد صالحيت براي ورود به   آنان با توجه به كمي بودن. محض دانسته اند“نيعلم نادا”نابخشودني و 

در . در كشور ما نيز انديشمنداني به واكاوي عوامل توسعه و پيشرفت علمي پرداخته اند. اين عرصه دانسته اند
افت كرده ناليده اند وبه ريشه يابي گزارش هاي بين المللي اگر رتبه علمي كشور باال رفته بر خود باليده اند و اگر 

  .علل آن پرداخته اند
نمايه شده   شدن را تعداد مقاالت علمي! ارتقاي علمي و دانشمند  محور قرار دادن علم سنجي، مناطاي ديگر با عده

بان انگيسي هم مطالبشان را به ز  عالمان زبان و ادبيات فارسي و يا فقه و اصول   دانسته و منتظرند كه  ISIمثال در 
اگر از اين افراط و . آن هم به شيوه اي كه مقبول نشريات خاصي شود كه در آن پايگاه نمايه مي شوند. بنويسند

تواند مورد استفاده بهينه قرار گرفته تفريط ها بگذريم بايد بپذيريم كه علم سنجي به عنوان يك دستاورد مبارك مي
يك كار دقيق علمي    توجه به اين نكته ضروري است كه علم سنجي .توسعه باشد ها راهگشايو در تصميم سازي
اين نگاه علمي فاقد احكام ارزشي .هاي خود را دارد و نبايد در مورد آن مطلق بين بودها و ويژگياست و محدوديت

علمي  شايد بيشترين نقدي كه بر آن شده است نگاه كمي آن به توليدات. كنندو دستوري است كه به آن منتسب مي
منتقدان نيز پاسخ داده اند كه ميزان    .البته موافقان نيز ميزان استناد به مقاالت را يك كار كيفي دانسته اند. است

استناد كه محور كار است به نوعي تبديل كيفيت به كميت است كه نقصان پذيري و نسبي بودن آن بر آگاهان 
  .پوشيده نيست

بيشتر به نوع   شود مربوط به خود علم سنجي نباشد بلكهر علم سنجي ميشايد بيشترين نقدي كه در كشور ما ب
بينيم كه به دور از نيازهاي جامعه علمي خود ، تمام سعي و تالشش را به محققي را مي. گردداستفاده ما از آن بر مي

ديگري هستيم كه ! و يا شاهد فرزانه! طور تصنعي چنان جهت مي دهد كه مقاله اي در خور يك نشريه خاص بسازد
دست به خوداستنادي گسترده اي مي زند تا مقاله خود را برتر نشان دهد ؛ اين كاستي ها معلول علم سنجي نيست 
بلكه به ضعف وجدان وتعهد علمي فرد و يا قوانين و مقررات نا سنجيده اي مربوط مي شود كه او را به اين كار وا 

آن . سنجي داشته باشيم چنين پديد ه هايي هم ممكن است ظهور يابد وقتي از علم سنجي انتظار عالم. مي دارد 
مقاله از  3سردبير محترمي كه براي باال بردن ضريب تاثير، شرط ناگفته پذيرش مقاله در نشريه اش ، استناد به حداقل 

  ده است ؟بيرون كشي  را! به راستي از كجاي علم سنجي چنين شرط عالمانه اي.قرار داده است؛  همان نشريه
مثال پايگاهي پديدآمده . تولد و رشدي طبيعي داشته است يادمان باشد كه علم سنجي و ابزار آن در موطن خود

. به دنبال معيار و مناطي براي اثر بخشي و سنجش بوده اند. مقاالت نمايه شده است. آن هم به زبان همان ديار. است 
همه اين كارها هم توسط بخش . مطرح كرده اند—نه تنها شاخص –مقاالت به عنوان يك شاخص   ميزان استناد به

ما هم اگر بخواهيم از آن استفاده درستي داشته باشيم و موجب . خصوصي انجام شده و درآمدزا نيز بوده است 
اميد است فعاليت هايي . خسرانمان نشود بايد واقعيت ها و ضرورت هاي جامعه علمي خودمان را در آن لحاظ كنيم

فراموش نكنيم براي آن كه به سنجش علم بپردازيم ، ابتدا . آغاز شده است به اين مهم دست يازد Sciدر زمينه كه 
  .و اين دقيقا به نحوه آموزش ما برمي گردد. بايد موتور علم آفريني را روشن كنيم 
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زمان، كاستي هاي پي از بررسي، علت شكست علمي امريكاييان را در آن    متخصصان. گردمبه آغاز سخن برمي
اما تغيير نظام رسمي به زمان زيادي نياز داشت كه فوريت كار آن را بر نمي . نظام آموزش و پرورش رسمي دانستند

از . كوتاه مدت براي برون رفت از آن معضل توسط متخصصان ارائه شود   فراخواني داده شد تا راه كارهاي. تابيد
طرحي كه تشكيالتي غير رسمي داشت و فقط با . نهايمر پذيرفته شدميان طرح هاي ارائه شده، طرح فرانك اپ
بر اساس نظريه پياژه شكل “ خانه اكتشاف”بر اساس اين طرح، اولين . حمايت هاي اوليه دولت شكل مي گرفت

اي كه در آن هيچ مفهوم علمي به صورت مستقيم آموزش داده نمي شود بلكه هر فرد به شيوه مكاشفه و خانه. گرفت
به عنوان يك الگوي موفق “ خانه اكتشاف“ بعدها . ا موضوعات علمي آشنا مي شود و آن را مستقيما تجربه مي كندب

  .در اروپا و بعضي كشورهاي آسيايي پذيرفته شد و حتي در نوع سرويس دهي موزه ها نيز تاثير گذارد
د تحول اساسي در نظام تعليم و تربيت در همه انديشمندان بسياري راه پيشرفت و توسعه علمي را ايجا  در ديار ما نيز

دانسته اند و با توجه به گستردگي و خطير بودن كار معتقدند كه اين كار به تنهايي از عهده دولت بر نمي    سطوح
فقط دل نگران رتبه علمي كشور بودن و فشار بر . دولت بيشتر نقش حامي و پشتيبان را داشته باشد  بهتر است  آيد و

بدون تمهيد مقدمات و فراهم آوري محيط مناسب ، عالماني را بار خواهد   اين رتبه  براي باال بردن  اصقشري خ
پژوهش و كالس و مقاله را به شكل نمره هايي مي بينند كه    آنان. آورد كه تخصصشان مقاله سازي و ارتقا ست

لكه خود يكي از بزرگترين موانع توسعه اين فريب نه تنها مشكلي را حل نمي كند ب. موجب ارتقاي آنان مي شود
ممكن . مي شود  موجب خود فريبي   عدم توجه به ريشه ها ي مشكل و رشد محققاني اينچنيني،. علمي خواهد بود 

در آن حال مصداق سخن موالنا خواهيم . عمال پس رفته باشد  رشد كند اما در واقع  سال ها رتبه كشورمان  است
  :شد كه

  گندم اعمال چل ساله كجاست                                          در انبار ماستگر نه موشي دزد 
 جمع مي نايد در اين انبار ما                                                       ريزه ريزه صدق هر روزه چرا

   
وسعه علمي در كشور، اين نوشتار در در اين راستا و در پي تاكيد دولت محترم جمهوري اسالمي ايران بر ضرورت ت

باليني  هاي موجود و چشم انداز آتي روانشناسينگاهي اجمالي به مرور تاريخچه و شاخص هاي سنجش، و چالش
  پردازددر ايران مي

  اهداف پژوهش

  :هدف كلي

 تعيين وضعيت علم روانشناسي باليني در ايران و راهكارهاي رسيدن به وضعيت مطلوب -1
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  صياهداف اختصا

 تعيين وضعيت موجود علم روانشناسي باليني بر اساس شاخص هاي انساني، ساختاري و عملكردي .1

 بررسي روند چند سال اخير شاخص هاي انساني، ساختاري و عملكردي و مقايسه منطقه اي و بين المللي آنها .2

 تعيين نقاط قوت و ضعف روانشناسي باليني در ايران .3

 .زامات دستيابي به استفاده از فرصت ها و كنترل تهديدهاي پيش روتعيين سياست ها، راهبردها و ال .4

 سال اخير 5تحليلي از عمده ترين روندها و جهت گيري هاي توسعه رشته روانشناسي باليني در جهان طي  .5

 تحليلي از اولويتهاي آموزشي و پژوهشي روانشناسي باليني در كشورهاي توسعه يافته .6

  دازي تعيين وضعيت مطلوب يا چشم ان .7

  سواالت پژوهش

 تعداد دانشجويان به تفكيك مقطع تحصيلي، در يك ميليون نفر چند نفر است؟ .1

 تعداد اعضاي هيات علمي به تفكيك مرتبه علمي، در يك ميليون نفر چقدر است؟ .2

 چه تعداد گروه آموزشي به تفكيك در هر يك از دانشگاهها وجود دارد؟ .3

 پژوهشي ايراني به چه ميزان است؟ -مجالت علمي تعداد مقاالت روانشناختي منتشر شده در .4

 پژوهشي اطالع رساني اين رشته به چه ميزان است؟ -تعداد مجالت علمي .5

 به چه ميزان است؟ ISIتداد نشريات علمي پژوهشي ايراني نمايه شده در  .6

معتبر به چه ميزان است؟تعداد كتابهاي علمي و تخصصي تاليفي ناشران انتشار يافته توسط مراكز تحقيقاتي و ناشران  



  

 
 

  

  

  
  

  

  فصل اول

  روش شناسي انجام مميزي
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  پژوهش نوع
ابتدا با تشـكيل يـك   . پيمايشي است-، پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفيقيتحقي ها هيفرضبا توجه به هدف و 

در بخـش كيفـي بـا    . كميته راهبردي و يك گروه پشتيباني اجراي پروژه زير نظر مجري اصلي طرح تشـكيل گرديـد  
ز و گردهمايي گروه متخصصين رشته براي تعيين حيطـه رشـته، تعيـين اهميـت رشـته در      استفاده از روش گروه تمرك

آينده كشور، تحليل روندهاي تاثيرگذار، تعيين نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت هـاي موجـود بـراي رسـيدن بـه      
گـردد   وضعيت موجود رشته تحليل  SWOTدر نهايت سعي شد كه به واسطه روش . دورنماي رشته استفاده گرديد

و بر اين اساس پيشنهاد هاي آموزشي، پژوهشي و اجراي براي بهره گيري از فرصت ها و نقاط قوت و كاسـتن نقـاط   
در بخش كمي به واسطه تجزيه و تحليل شاخص هاي آماري مربوط بـه تعـداد دانشـجو در    . ضعف و تهديد ارائه شد

آموختگان، تعداد مجالت علمـي، طـرح هـاي     مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي و تعداد دانش
پژوهشي اجرا شده و مقاالت منتشر شده در رشته روانشناسي باليني در مجالت داخلي و خارج، داده هـاي مـرتبط بـا    
اعضاي انجمن و فعاليت هاي مرتبط با رشته شامل مشخصات فردي، تحصيلي و اشتغال، داده هـاي مراكـز تحقيقـاتي    

اسي باليني ، داده هاي متخصصين رشته به صورت نمونه گيري و محاسبه شاخص هـاي مميـزي   مرتبط با رشته روانشن
  .مشخص گرديد

  جامعه و نمونه پژوهش 
دانشجويان، دانش آموختگان رشته روانشناسي باليني در دو وزارت خانه علوم و  هيكلجامعه پژوهش حاضر، 

دانشجويان و دانش آموختگان از كليه اطالعات به در بخش اطالعات توصيفي مربوط به تعداد . بهداشت بودند
  .دست آمده از مركز آمار آموزش عالي ايران استفاده شد

  ي پژوهش اجرانحوه 
در ابتدا آمار دانشجويان و دانش آموختگان از مركز آمار آموزش عالي كسب شد و تحليل كمي روي اين داده ها 

متخصصان اطالعات كيفي در خصوص تحليل وضعيت موجود رشته و در مرحله بعد با تشكيل جلسه گروه . اجرا شد
و اطالعات مربوط به شاخص هاي ارزيابي موضوع . بر اساس نقاط ضعف، قوت، تهديد و فرصت جمع آوري گرديد

  .علمي از دبيرخانه مميزي علوم پزشكي وزارت بهداشت جمع آوري شد

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
ي پژوهش از هر روش آمار توصيفي درصد، فراواني مطلق و نمودار ستوني استفاده اه دادهجهت تجزيه و تحليل 

  گرديد
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  شاخص هاي علم سنجي

تواند  هاي علم سنجي كه توصيف كننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمي است مي انتشار مداوم شاخص 
. ه و امكانات در علوم باشدعنصري مفيد و كارآمد براي مديريت تحقيق و سياستگذاري و چگونگي تخصيص بودج

تواندكمك بزرگي براي مسئوالن و برنامه ريزان باشد  شود مي ارزشيابي كمي علوم كه منجر به باروري و توسعه مي
تا آنها بتوانند با هزينه كمتر بيشترين استفاده را از منابع مالي و انساني برده و در بهينه سازي ساختار اقتصادي ـ 

علم سنجي بر آن است با استفاده از بررسي جداگانه اين متغيرها با تركيبي مناسب از . باشنداجتماعي كشور موثر 
در سطحي وسيعتر علم سنجي را . شاخصهاي مبتني بر اين متغيرها خصايص علم و پژوهش علمي را نمايان سازد

ه مستقيما با ارزشيابي كمي توان از عوامل موثر گردش مستمر فعاليتهاي تحقيقاتي در هر زمينه علمي دانست ك مي
  :اساس كار علم سنجي بر بررسي چهار متغير اساسي ذيل مي باشد. علم سرو كار دارد

تواند مبنايي  باشد كه مي تعداد مولفان به عنوان يكي از شاخصهاي فعاليت علمي در كشورهاي مختلف مي: مولفان 
  .براي مقايسه آنها محسوب گردد

يكي از . تواند شامل باشد علمي تمامي مكاتبات و ارتباطات علمي چاپ شده را مي انتشارات :انتشارات علمي 
توان توزيع آنها را برحسب زمان، مكان، نوع يا مجراي  باشند كه مي مجاري اساسي ورسمي انتشار علمي، مقاالت مي

باشد كه  ر علم سنجي ميتعداد انتشارات به عنوان عنصري اساسي د. انتشار وساير ويژگيها مورد بررسي قرار داد
امروزه اكثر انتشارات علمي تبلور . هاي بين اجتماعات مختلف علمي و كشورها قرار گيرد تواند مبناي مقايسه مي

  باشند تالشهاي گروهي تعدادي از مولفين مي

هاي  انديشه] روزآمدي[ها و بويژه قدمت  مراجع مورد استناد انتشارات علمي نشان دهنده منابع، خواستگاه: مراجع
مراجع به طور كلي نشان دهنده استنادهاي رسمي يك انتشار علمي به منابع . گنجانده شده در اين مقاالت هستند

بدين لحاظ توزيع مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته بر حسب مجراي انتشار، حوزه موضوعي و تاريخ .باشند علمي مي
يق و منافع آن اجتماع علمي و همچنين منعكس كننده روابط هاي گوناگون عال تاليف منعكس كننده اشكال و جنبه

اگر يك مقاله علمي طي . باشند اند مي اساسي ميان اسناد و مدارك ارجاع دهنده آنها كه مورد ارجاع قرار گرفته
حوزه ارجاع داشته باشد به احتمال زياد محتوي آن مقاله در بدنه معرفتي  10تا  5چندين سال پس از انتشار ساالنه 

اي كه اين مقاله سهمي در افزايش ميزان معرفت علمي آن رشته  علمي مرتبط با آن رشته حل خواهد شد به گونه
  خواهد داشت
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هاي نتايج علمي  باشند، مراجع از پيشينه ارجاعات به يك انتشار علمي نشان دهنده مراجع مرتبط با آن مي: ارجاعات
امروزه تجزيه و تحليل ارجاعات علمي يكي از . نفوذ و تاثير علمي هستنددهند اما ارجاعات نشان دهنده  خبر مي

توانند  شهرت اين شاخص تا حدود زيادي ناشي از آن است كه ارجاعات مي. مشهورترين روشهاي علم سنجي است
به طور كارا و موثري نقص موجود در شاخص كميت و شمارشي صرف انتشار علمي را جبران كرده و توسط 

  كيفي مشخص اين شاخص را تكميل و آنرا كيفي نمايندعناصر 

  



  

 

 

  

  

  فصل دوم

تاريخچه و اهميت رشته روانشناسي باليني  
  آينده در
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  در جهان روانشناسيتاريخچه 
  روانشناسي تعريف

در روان شناسي، » رفتار«منظور از . پردازد مي روان شناسي علمي است كه به بررسي علمي رفتار و فرآيندهاي ذهني
. هاي آزمايشگاهي قابل مشاهده است يا با دستگاهبوسيله يك جاندار ديگر  هاي جاندار است كه آن دسته از فعاليت

توان آن  ولي مي هاي جاندار كه قابل مشاهده مستقيم نيست، يعني آن دسته از فعاليت» فرآيندهاي ذهني» و منظور از
مطالعه كردن ، صحبت كردن ، ورزش : عبارتند از  هايي از رفتار نمونه. را از روي آثارش در رفتار فرد استنباط كرد
هايي از فرآيندهاي  و نمونه... آب دهان انداختن ، گره كردن مشتها و  كردن ، خوابيدن ، حرف زدن در خواب ،

 ... حل مسئله ، سبك تفكر ، تغييرات مربوط به حافظه و يادگيري ، ادراك و : ذهني عبارتند از

 در جهان ه علم روانشناسيچتاريخ

شناختي همزمان با طلوع فلسفه آغاز  هاي روان اما كاوش. ه وجود آمدعلمي در ربع آخر قرن نوزدهم بشناسي  روان
قرن، يعني از دوران فلسفه يونان باستان تا اواخر قرن نوزدهم، بخشي از فلسفه  24شناختي بيش از  تفكر روان. گرديد

ات حطالص، همچون بسياري از ا)سايكولوژي(شناسي  اصطالح روان. رفت و در بطن آن رشد يافت به شمار مي
به معني شناخت يا  "logos"به معني روح يا ذهن و  "psyche"اي يوناني دارد و از دو كلمه  شناختي ريشه روان

ابداع اين . باشد اللفظي سايكولوژي، مطالعه نفس و شناخت يا علم نفس مي مطالعه تشكيل شده است كه معني تحت
اسامي ديگري نيز . دهند نسبت مي 1560ـ  1497هاي  سالدر ) Philip Melanchthon(واژه را به فيليپ مالنكتون

فلسفه : ها عبارتنداز رفته است كه برخي از آن در قرن هجدهم و نوزدهم به طور همزمان در مورد اين علم به كار مي
كرده است كه فطرت آدمي و حيات  خود تالش مي فلسفه، طي تاريخ طوالني. شناسي ذهني، خودشناسي و روح

ها و  هايي كه فالسفه براي تشريح فطرت، ذهن، آگاهي، فرايند حل تمامي عقايد و راه. را بشناسدذهني بشر 
اند،  هاي ذهني انسان همچون احساس، ادراك، يادگيري، شناخت، استدالل، اراده و عاطفه عرضه داشته فعاليت

هاي فلسفي و نه تجربي، گسترش  روشاز آنجا كه اين تفكر با . دهند شناختي فلسفي را تشكيل مي ساختار تفكر روان
شناسي جديد  اي در ساختن روان فيزيولوژي نيز سهم عمده. نامند شناسي قبل از مرحله علمي مي يافت آن را روان

در واقع . شناسي از فلسفه و ظهور آن به منزله علمي مستقل منتهي شد تاثير فيزيولوژي عمدتا به جدايي روان. داشت
، به يكي از آثار فالسفه قديم يوناني،  هاي تاريخي درباره ماهيت روان و رفتار نما دورشناختي و  تاريخچه تفكر روان
متفكران ديگر يونان قديم نيز به رشد . نوشته شده است "موضوع روان"گردد كه تحت عنوان  يعني ارسطو باز مي

ش از ميالد، اعالم كرد كه ما سال پي 400تقريبا ) Democrite(مثال دموكريت. اند شناسي كمك كرده روان
توصيه معلم خود، سقراط را ) ميالد پيش از 347تا  427(افالطون .توانيم رفتار را بر اساس بدن و روان مطرح كنيم مي

توانيم به كمك حواس، شناخت معتبري از خود  سقراط، معتقد بود كه ما نمي. "خود را بشناس": دوباره مطرح كرد
شناسي اجتماعي اشاره  همچنين سقراط بر اهميت روان. كند س، واقعيت را درست منعكس نميزيرا حوا. داشته باشيم
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اكثر . دهند هاي اجتماعي هستند كه يكديگر را عميقا تحت تاثير قرار مي او معتقد بود كه، افراد مخلوق. كرد
اولين  "ويلهم وونت"سالي كه  دهند، نسبت مي 1879شناسي را به عنوان يك معلم به سال  نويسان، تولد روان  تاريخ

  .شناسي را در شهر اليپزيك آلمان بنا نهاد آزمايشگاه روان

  روانشناسي در آلمان 
شناسي را در  يعني زماني كه ويلهم وونت اولين آزمايشگاه رسمي روان 1879شناسي تجربي در آلمان از سال  روان

شناسي نه به خاطر نظام  وونت در تاريخ روان شهرت دايمي و انحصاري. گشود، آغاز شد) Leipzig(اليپزيك
او از فلسفه و فيزيولوژي، اين علم . شناسي علمي است گذاري روان هاي او كه بيشتر به خاطر بينان فكري يا نظريه

توجه وونت بيشتر معطوف به آزمايش در زمينه . نامند به وجود آورد مي "شناسي فيزيولوژيك روان"جديد را كه 
باشد و در حقيقت او را  انكار مي  شناس تجربي غير قابل نقش وونت به عنوان يك روان. شد "ياريآگاهي و هش"

شناسي تجربي آلمان، بدون در نظر گرفتن  تاريخچه دوران شكوفايي روان. شناسي جديد دانست توان باني روان مي
همزمان با  .ه كاملي نخواهد بودمولر تاريخچ.اي.هاوس، كولپه و جي مرداني همچون برنتانو، اشتوميف، ابينگ

شناسي آزمايشگاهي كاهش يافت و از ميزان  عالقه به روان 1920شناسي علوم فرهنگي در دهه  افزايش عالقه به روان
گروهي از  1927در سال . هاي آلمان نيز كاسته شد شناسي در دانشگاه تاثير و حمايت علمي نسبت به علم روان

، 1933اما بعد از سال . شناسي شدند ها نسبت به روان ر توجه بيشتر از سوي دانشگاهشناسان آلماني خواستا روان
كارل اشتوميف،   1933در سال . شناسي قرن نوزدهم افزايش يافت گرايش به ناديده انگاشتن و محكوم كردن روان

ي به حال خود رها شناسي علمي آلمان بدون رهبري ارشد و قو روان. شناسي آلمان درگذشت آخرين پيشگام روان
  . شناسي داشته باشد در نتيجه با روي كار آمدن رژيم نازي، ديگر نتوانست سهمي در پيشبرد روان. شد

  روانشناسي در آمريكا
شناسي آمريكا بيش از وونت،  نظريه تكامل، در اواخر قرن نوزدهم به سرعت جاي خود را در آمريكا باز كرد و روان

شناسان اوليه آمريكايي را به سبك  ن وونت، تمامي روا. گرفت و توسط آنان هدايت شد از داروين و گالتون تاثير
با اين وجود، در راه بازگشت اين جوانان آمريكايي و گذر از آتالنتيك در پايان . شناسي خود تربيت كرده بود روان

شناسان جديد به آمريكا  اين روانهنگامي كه . شناسي وونت انتقال يافت قرن چيز بسيار اندكي از نظام واقعي روان
شناسي پرداختند كه شباهت اندكي به آن چيزي كه وونت به آنان آموخته بود  بازگشتند، به تاسيس نوعي از روان

دادند كه  گرايي و سودگرايي جهت گرفته بود و مردم به چيزي ارزش مي فرهنگ آمريكا در راستاي عمل . داشت
شناسي انتظار كاربرد داشت و با تالش جيمز، هال، كتل و ساير پيشگامان  از روانكشور . فايده عملي داشته باشد

كند نه اين كه از چه  آنان به مطالعه اين مساله پرداختند كه ذهن چگونه عمل مي. شناسي آمريكا به آن نايل شد روان
تبليغات، رشد كودك و شناسي را به دنياي واقعي آموزش و پرورش، صنعت،  آنان روان. چيزي تشكيل شده است

شناسان آمريكايي تحت تاثير  فعاليت روان. ها بردند و از آن چيزي ساختند كه جنبه كاركردي داشته باشد درمانگاه
  :سه عامل قرار گرفت
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  تجربيات آزمايشگاهي وونت. 1

  فرضيه تكامل داروين. 2 

  ) Gauss(مفهوم منحني طبيعي احتماالت گوس. 3 

شناسي آمريكا منعكس  و روش آماري روان) ژنتيكي(بيات آزمايشگاهي، مطالعات تكوينيكه هر سه عامل در تجر
هاي خود را پيگيري  شناسي در آمريكا به استثناي تعدادي، مايل بودند مستقال آزمايش گذاران روان بنيان. اند شده

هر دو در اليپزيك با  1860 ـ 1944كين كتل در سال  و جيمز مك 1844ـ  1926مثال استانلي هال در سال . نمايند
به عنوان اولين رييس  1892هال، نهضت مطالعه كودك را در آمريكا اشاعه داد و در سال . وونت مطالعه نمودند

هاي رواني و  در مقابل، همكارش كتل تاثير بسزايي در نهضت آزمون. شناسي آمريكا انتخاب گرديد انجمن روان
رشد كرد و به  شناسي در آمريكا همراه با كشور  روان. در آمريكا داشتهاي فردي  شناسي تفاوت مطالعه روان

دهنده در  تكامل  يك رويداد 1900تا  1880هاي  شناسي آمريكا در سال تحول پويا و پرطراوت روان. بالندگي رسيد
  .علم است

  روانشناسي در انگلستان
فرانسيس گالتون تحت تاثير فرضيه . گرديد ده نميشناسي آزمايشگاهي وونت، اثر چنداني در انگلستان مشاه از روان

هاي فردي زد كه شامل  دست به يك رشته مطالعات ابتكاري در زمينه تفاوت 1869تكامل داروين، در سال 
را براي سنجش يك خصلت خاص مطالعه ) Test(ضمنا مفهوم آزمون. شدند تحقيقات تاريخي روش تكويني مي
در تعقيب . ن يك شيوه آماري براي تجزيه و تحليل ارقام و اعداد ابداع كردنمود و روش همبستگي را به عنوا

هاي آماري  در پيشرفت روش 1863ـ  1945هاي  و اسپيرمن در سال 1857ـ  1936هاي  گالتون، كارل پيرسون در سال
  . پيشقدم گرديد و در اين رشته انگلستان نقش رهبري را به دست گرفت

  روانشناسي در فرانسه
بيماران رواني را ) pinel(پينل 1792در سال . مند به مطالعه رفتار غيرعادي شدند شناسان فرانسوي از آغاز عالقه روان

اي درباره بيگانگي رواني نگاشت  رساله 1801هاي پاريس از غل و زنجير رهايي داد و در سال  در يكي از بيمارستان
شاركو، برنهايم، ريبو و ژانه از جمله دانشمندان . ل درمان دانستهاي جسمي قاب هاي رواني را مانند بيماري و بيماري

. باشند پزشكي فرانسه مقامات شامخي دارا مي شناسي غيرعادي و روان شناسي بودند كه در تاريخ روان برجسته روان
 1779ل در سا) Mesmer(كه ابتدا به وسيله مسمر) خواب مصنوعي( دانشمندان فرانسوي همچنين مطالعه هيپنوتيزم

  .ندفراوان نشان داد  خوانده شده بود، عالقه مغناطيس حيواني
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  روانشناسي در ايران

 در مراكز فلسفه هاي اصلي فس يا اخالق ، بيش از هزار سال به عنوان يكي از شاخهتحت عنوان علم الن روانشناسي

را سراغ داريم كه در  ا كمتر متفكرياز رازي و ابن سينا و ناصر خسرو تا مالصدر. علمي ايران تدريس شده است
، ادراك  احساس تنها مباحث اصلي روانشناسي مانند در آثار اين دانشمندان نه. آثار خود به اين علم نپرداخته است

با روشهاي تمثيلي و شبه تجربي در  ، عاطفه ، تفكر ، تخيل و تواناييهاي ذهني مورد بحث قرار گرفته ، بلكه حتي
 .داوري شده است درديا لذت و  هاي احساس و ادراك هاي معارض در زمينه مورد نظريه

  نوان يكي از علوم طبيعي ايرانروانشناسي به ع

اما تا اوايل سده نوزدهم . چند صد سال بعد با آغاز رنسانس پذيرا شد غرب سنت ارسطويي روانشناسي را
ايران مطرح  زمين بخشي از فلسفه باقي ماند، با مباحثي كم و بيش شبيه آنچه در روانشناسي سنتي روانشناسي مغرب

در  طبيعي علوم را به صورت يكي از ب صنعتي در اروپا ، روانشناسي آن سامانبا اين حال خيزش موج انقال. بود
كه روانشناسي ايران در همان حد  جتماعي و علمي و فني سبب شدرشد ا آورد، در حالي كه در ايران كندي آهنگ

دارالمعلمين و دانشگاه تهران و بويژه دانشسراهاي مقدماتي و دانشسراي عامي  تنها پس از تأسيس. سنتي متوقف شود
 شياردكتر محد باقر هو و دكتر علي اكبر سياسي .مطرح شدروانشناسي به صورت يكي از علوم جديد ايران  بود كه

كتاب دكتر سياسي تحت عنوان علم النفس يا روانشناسي از  .را بايد از نخستين پيشتازان روانشناسي در ايران دانست
همزمان انتشار  يا روانشناسي عملي تقريبا بطور سنجش هوش تحت عنوان هوشيار دكتر لحاظ تربيت و كتاب

  .يافتند

  به بعد 1340روانشناسي ايران از دهه 

فعاليت چشمگيري در روانشناسي وجود نداشت و اين علم يا به  1340دهه  ونق و شكوه آغازين ، تا اوايلبه رغم ر
تربيت معلم تدريس  هاي و يا به صورت بخشي از دوره علوم تربيتي هاي رشته فلسفه و برنامه عنوان بخشي از

، چون طي اين ده سال دوره ليسانس ناميد را بايد دهه گسترش سازماني روانشناسي در ايران 1340دهه . شد مي
در دانشگاه تهران دوره . ساير دانشگاههاي ايران تأسيس گرديد روانشناسي نخست در دانشگاه تهران و بعدها در

برخي از اين تحوالت حاصل . بوجود آمد و مؤسسه روانشناسي بنيان گذارده شد فوق ليسانس روانشناسي
خدمت بزرگ دكتر  .همان دوره پا به صحنه روانشناسي ايران گذاشت بود كه در دكتر محمود صناعي كوششهاي

بنيان  دكتر سعيد شاملو 1344در سال  .بود 1342سال  در نوشتهفرمان مان اصول روانشناسي صناعي ترجمه كتاب
كرد و بعدها  ايران اولين كلينيك مركز مشاوره و راهنمايي در دانشگاه تهران را تأسيس باليني روانشناسي گذار

روانشناسي در دانشگاههاي كشور  هاي با گسترش دوره. بتدريج چنين مراكزي در ديگر دانشگاهها تأسيس شد
اصول روانشناسي  از آن جمله. اين رشته به عمل آمد كوششهاي فراواني در زمينه تأليف و ترجمه مكتب درسي در

 دكتر امير هوشنگ به ترجمه )1349( كليات روانشناسي علمي ، سيروس عظيمي دكتر تاليف )1348( عمومي

 .دكتر محمد ساعتچي به ترجمه و اقتباس) 1352(شناسي اصول روان .دكتر رضا شاپوريان و مهريار
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  هاي اخير روانشناسي ايران در دهه

در چند دانشگاه ديگر رشته روانشناسي در مقاطع . خوبي داشته است هاي اخير پيشرفت روانشناسي ايران در دهه
يات نوين روانشناسي هاي اخير تجديد ح مهمترين رخدادهاي روانشناسي در طول دهه .مختلف تأسيس شده است

از . اند روانشناسي بوده همچنين ايشان از پيشگامان طراحي سازمان نظام. بوده است دكتر سعيد شاملو توسط ايران
مراكز و  شود، بطوري كه در هاي مختلف گسترش خوبي مشاهده مي نيز ، در حيطه روانشناسي علم لحاظ كاربرد

و ادارات و  مؤسسات و كارخانجات بزرگ حضور بخش روانشناسي احساس شده و برخي از اين مراكز
چه به صورت دولتي و  درماني روان و مشاوره كلينيكهاي. اند كارخانجات اقدام به تأسيس واحد روانشناسي كرده

با نقش روانشناسي در زندگي با انجام اطالع رسانيهاي  خصوصي گسترش پيدا كرده و آگاهيهاي عمومي در ارتباط
 .است مختلف افزايش يافته

  روانشناسي باليني چهتاريخ
 به تينها در كه كرد جستجو نوزدهم قرن ياصالح يها جنبش در توان يم را نينو ينيبال يشناس روان يها شهير

 پيليف جنبش، نيا در ها تيشخص نيمهمتر از يكي. آمد يم عمل به يروان مارانيب از كه ديانجام ييها مراقبت بهبود
 يها مارستانيب در معمول انهيوحش يرفتارها و ظلم از كه او. است بوده يفرانسو شكپز) Philippe Pinel(نليپ

 نقطه نليپ يكارها. ديرس "ريسالپتر" سپس و "ختريب" در يمارستانيت استير به بود، شده ريمتح نوزدهم قرن يروان
 . شد يم حسوبم ينيبال يشناس روان تينها در و يروان بهداشت ،يپزشك روان شرفتيپ و تحول در يعطف

 قبل. كرد مشخص را يهوش يماندگ عقب و كوزيپس انيم فرق بار نياول يبرا) Esquirol( رولياسك 1838 سال در
 شيگنجا رفتن دست از يكي كه دو نيا نيب زيتما. ستندينگر يم وانهيد عنوان تحت را افراد نيا همه خ،يتار نيا از

 در ييبسزا تياهم است هياول يها شيگنجا تكامل و شرفتيپ عدم يگريد و يروان يماريب به ابتالء سبب به يهوش
 . داشت زمان آن

 آن لهيوس به كه ياريمع كردن دايپ منظور به و دارد وجود يماندگ عقب مختلف درجات كه كرد مشاهده رول،ياسك
 باشد، تر باهوش شخص هرچه كرد مشاهده او. داد قرار اريمع نيبهتر را تكلم داد، صيتشخ را افراد گونه نيا بتوان
 تر فيضع ها آن هوش يماندگ عقب نسبت به افراد يكالم قدرت بالعكس و كند استفاده زبان از تواند يم بهتر
 . گردد يم

 به كوشش نوع هر و نبوده يريادگي به قادر مانده عقب افراد كه بود نيا بر دانشمندان اغلب دهيعق رول،ياسك زمان در
 از يكي. وستيپ وقوع به نمود يم دييتا را افكار گونه نيا كه زين يحوادث تصادفا. است دهيفا يب افراد نيا ميتعل منظور

 از وانيح هيشب ييصداها كودك نيا. شد دايپ فرانسه يها جنگل در يا ساله 12 يوحش پسر كه بود نيا عيوقا نيا
 را او و داد صيتشخ مانده عقب را او مشهور، پزشك روان نليپ. رفت يم راه پا و دست چهار با و داد يم بروز خود

 نيا يهوش يماندگ عقب ياصل ليدل كه بود معتقد) Itard(تاريا نام به نليپ همكاران از يكي. دانست درمان رقابليغ
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. دينما تيترب و ميتعل را او كه كرد يسع جهت نيهم به و است حيصح تيترب نداشتن و تمدن از بودن دور كودك
 خود از محافظت به قادر كه دهد ميتعل قدر آن را كودك نتوانست تاريا يول ديانجام الس 5 مدت به كوشش نيا

 را) Segeein(نيسگ ادوارد نام به خود شاگردان از يكي عالقه كه بود نيا در تاريا كوشش يواقع تياهم. باشد
 . آورد عمل به يقاتيتحق يهوش يماندگ عقب درباره تا ختيبرانگ

 كه ديانجامين يطول و داد قرار خود ديعقا ريتاث تحت را دار تيصالح مراجع و رفت كايآمر به نيسگ 1848 سال در
 نهيزم در ييها تيفعال نوزدهم قرن اواسط در. شد جاديا مانده عقب افراد به كمك منظور به يمتعدد يها آموزشگاه

 به يانيشا كمك شد، منتشر 1859 سال در كه "انواع منشا" نام به نيدارو مشهور كتاب. شد انجام وراثت و تكامل
 سال در. شد تكامل اصول و نيدارو يعلم اتينظر از يقسمت وراثت، يشناس روان و نمود يولوژيب علوم شرفتيپ

 بودن يارث مورد در را خود مشاهدات) Galton(گالتن يسيانگل بزرگ دانشمند ن،يدارو اتيكشف با همزمان 1869
 دوقلوها لهيوس به را وراثت در قيتحق مهم اريبس روش 1883 سال در و نمود منتشر "يارث نبوغ" نام به يكتاب در بلوغ
 مشخصات درباره ياطالعات يآور جمع و يريگ اندازه منظور به لندن در يالبراتوار گالتن 1882 سال در. كرد يمعرف
 كيپزيال دانشگاه در يآلمان وونت لهميو را يرسم البراتوار نياول 1879 سال در. نمود سيتاس افراد يروان و يجسم
 . شد زمان آن دانشمندان نيب در يعلم عالقه جاديا سبب امر نيا و نموده سيتاس

 1860 سال در يشناس روان يرسم تولد. دارد ياديز تيمحبوب يشناس روان يها رشته انيم در ينيبال يشناس روان رشته
 يشناس روان" كتاب با 1874 سال در ونتو كتاب و "كيزيكوفيسا عناصر" يعني فخنر تئودور كتاب با
 در زيجم اميليو توسط "يشناس روان اصول" يعني يشناس روان در يرسم كتاب نياول. ديگرد آغاز "كيولوژيزيف

 . شد نگاشته 1890 سال

 شد برده كار به يذهن يها ييتوانا سنجش يبرا 1892 سال در كتل نيك مك مزيج توسط يروان اسيمق نام بار نياول
 ديتاك كه يمعن نيبد. نهاد يساز تست امر در گالتن از فراتر يقدم كتل،. باشد يم يمرسوم اريبس واژه امروزه هك
 يها ييتوانا سنجش يبرا ييها آزمون هرگومانستربرگ آلمان، در همزمان. نمود ها تست كردن زانيم در يادتريز

 . ديگرد يسازمان و يصنعت يشناس روان يواقع گذار هيپا و رفت كايآمر به سپس يو. ساخت كودكان يذهن

 در يروان يها تست به يجد عالقه ساخت، را كودكان هوش تست نه،يب آلفرد كه يهنگام ستميب قرن لياوا در  
 برحسب را افراد او تست كه بود نيا نمود مورد نيا در نهيب كه يبزرگ كمك. كرد ظهور مخصوص نحو به كايآمر
 . بود يعلم و ينيع كامال شرو كه نمود يبند ميتقس سن

 ياعضا نيب در سال نيا در يو. ديگرد اعالم 1896 سال در) witmer(تمريو زيالت توسط ينيبال يشناس روان تولد
 : از بودند عبارت كه كرد مطرح را اصل چهار كايآمر يشناس روان انجمن

 . دشو انجام افراد يرو بر يصيتشخ يابيارزش ديبا ،يدرمان روش نوع از قبل .1

 . رديگ صورت آنها همه با مشاوره و شده ليتشك يتخصص رشته چند با ميت كي ديبا مناسب درمان يبرا .2
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 . رديگ صورت يقبل يبررس و پژوهش براساس ديبا يدرمان مداخله نوع هر .3

 درمان و ييشناسا بروز از قبل را آنها بتوان ديبا د،يآ ديپد ييها يماريب اي و مشكالت افراد يبرا نكهيا از قبل .4
 . كرد

 تيترب و ميتعل در يبررس مامور فرانسه پرورش و آموزش وزارت را مونيس همكارش و نهيب آلفرد 1904 سال در
 . ساختند 1905 سال در را هوش تست نياول مونيس و نهيب منظور نيبد. كرد افتاده عقب كودكان

. خواند توان يم ينيبال يشناس روان اساس جهات ياريبس از را او كار نبود، ينيبال شناس روان نهيب نكهيا وجود با
 . آمد وجود به اول يجهان جنگ يها سال در يگروه هوش يها تست

 كايآمر در ينيبال يشناس روان گسترش در ديفرو ريتاث. نمود دعوت كايآمر به را ديفرو هال، ياستانل 1909 سال در
 يكاو روان مكتب از يرويپ در را ييكايآمر شناسان انرو نتوانست يو سخنان حال نيا با. است بوده اديز اريبس
 . كند بيترغ

 يشناس روان انجمن از مستقل را خود كه ديگرد يگذار هيپا) AACP(ينيبال شناسان روان انجمن 1919 سال در
 ريز از يكي ينيبال يشناس روان انجمن نكيا و وستنديپ گريكدي به انجمن دو نيا بعد سال دو اما. نمود مطرح كايآمر

 . است كايآمر يشناس روان انجمن يها شاخه

. شد ساخته يا مالحظه قابل نسبت به يركالميغ و يكالم ،يگروه و يفرد هوش يها تست 1920  سال حدود در  
 . شد يم محسوب متداول يعمل هوش، يريگ اندازه و بود شده جيرا يهوش بهره اصطالح

 رورشاخ يها لكه آزمون ياول. است بوده رگذاريتاث اريبس ينيبال يشناس روان رشد در زين 20 دهه در مهم واقعه دو
 اضطراب انيجر يبرا يريادگي اصول از استفاده يدوم و داد را فرافكن يها آزمون دينو 1921 سال در كه بود

 . بود 1924  سال در جونز يمار توسط

 گزل آرنولد كه بود يقاتيتحق مطالعات ،شد برداشته يساز تست رشته توسعه و شرفتيپ در كه يگريد بزرگ قدم
 يبعد قاتيتحق و ها تست اساس كه ساخت نهيزم نيا در ييها تست و نمود كودكان تكامل درباره 1928 سال در

 جهينت از. نمود شروع هوش زيآنال فاكتور درباره را خود مهم قاتيتحق ترستون 1927 سال در. شد كودكان درباره
 . كرد كيتفك را آن توان يم كه شده ليتشك مستقل عوامل يتعداد از هوش كه كرد نهادشيپ ترستون قاتيتحق نيا

 هوش از يكاف بهره تنها نه تست نيا. كرد يطراح بزرگساالن هوش يريگ اندازه يبرا را يتست وكسلر 1939 سال در
 . داشت يم عرضه زين افراد نيمع ياستعدادها از ييها بهره بلكه داد يم دست به

 . است بوده يفراوان يها چالش و ها بينش و فراز دستخوش زين رانيا در ينيبال يشناس روان توسعه و جاديا

 يشناس روان(صيتشخ نهيزم بر تمركز با ينيبال يشناس روان سيتدر تهران، دانشگاه در بار نياول يبرا 1344 سال در
 اختالالت درمان و صيتشخ كه ياعاجتم – يپزشك – يروان مركز نياول 1342 سال در. شد آغاز) يصيتشخ

 توسعه و جاديا. كرد تيفعال به آغاز كودكان تيحما يمل انجمن در داشت، عهده بر را نوجوانان و كودكان
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 رخيپر دكتر و منصور محمود دكتر شاملو، ديسع دكتر چون يبزرگ دياسات يها تالش مرهون رانيا ينيبال يشناس روان
  . است دادستان

   شناسي باليني روانو تكامل  پيدايش عوامل موثر در 
شناسي  متعدد صورت گرفت كه بعضي از آنها خارج از حيطه روان شناسي باليني به سبب تاثير عوامل تكامل روان

 شناسي تاريخچه روان در تشكيل و امثال آن نيز سياست ، فلسفه ، بيولوژي حاصله در براي مثال پيشرفتهاي. بود

  .درماني موثر بوده است
روان شناسي  ، تفاوتهاي فردي ، گيري آن ماهيت هوش و اندازه شناسي باليني پيشرفت در پيدايش و تكامل روان

شناسي كودك از بعضي جهات بسيار نامشخص  شناسي باليني و روان ميان روان حد فاصل. اند نيز نقش داشته كودك
پيدايش ابزارها و  .كودكان عقب افتاده بوجود آمد روان شناسي باليني در اصل به سبب عالقه به مسائل زيرا. است

   .اند داشته آزمونهاي رواني نيز در تكامل روان شناسي باليني نقش اساسي

   روان شناسي باليني در ايرانتاريخچه 

از اولين درس در اين رشته . اي دارد تاريخچه سي ساله در جريان تاريخ نود ساله روان شناسي باليني در دنيا ، ايران
گروه روانشناسي دانشگاه تهران تدريس شد و اولين كتاب در اين زمينه به نام  شمسي در 1344روان شناسي در سال 

نخستين كلينيك  .شمسي از طرف دانشگاه تهران منتشر شد 1345شناسي باليني تاليف سعيد شاملو در سال  روان
در اين مركز براي .راهنمايي ايجاد شد ز مشاوره وو در دانشگاه تهان تحت عنوان مرك 1346روان شناسي در سال 

مددكار  و يك روانپزشك شناس باليني كه سرپرست مركز نيز بود، يك اولين بار كار سيستمي مركب از يك روان
دانشجويان پرداختند و با همكاري هم در تشخيص و درمان نابهنجاريهاي رفتاري  به بررسي مسائل رواني اجتماعي

رسميت يافت كه در  شمسي زماني1350رشته روان شناسي باليني عمدتا در اوئل دهه سال . اهتمام ورزيدند آنها
اي به نام فوق ليسانس روان شناسي  روزبه برنامه وانپزشكي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران واقع در بيمارستانگروه ر

و به دنبال تعطيلي دوره فوق انستيتو روانپزشكي تهران عهده  1365سال  از ).23، ص 1370شاملو ( .باليني ايجاد شد
اولين دانشجوي دكتري روانشناسي . ان در آن دايرشدانجمن علمي روانشناسي باليني اير 1380دار آن شد و در 

، خبرنامه انجمن علمي روانشناسي 1383احمدرضامحمدپور، (از انستيتو فارغ التحصيل شد  1381باليني ايران در 
شناسي باليني ايران و از اولين گروه دانشجويان ورودي  اولين فارغ التحصيل دكتراي روان ).22-12باليني ايران ص، 

شناسي باليني دانشگاه علوم  ر در اين دوره دكتر نورمحمد بخشاني دانشيار فعلي گروه روانپزشكي و روانكشو
  ).1381مجله انديشه و رفتار  22-12شناسي باليني ايران  خبرنامه انجمن علمي روان( پزشكي زاهدان است
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  تاسيس انجمن علمي روانشناسي باليني ايران
توسعه و عالقه روزافزون  ومختلف روانشناسي و باالخص روانشناسي باليني در ايران هاي  گسترش رشتهبا توجه به  

تبيين جايگاه ويژه اين رشته در حيطه خدمات بهداشت رواني و ضرورت ساماندهي  و ضرورت به روانشناسي باليني
و دانش تخصصي و  از آنجا كه متخصصين هر رشته با توجه به آگاهي واي آن در ايران  به وضعيت علمي ـ حرفه

ها و راهبردهاي  مشي احساس مسؤوليت در قبال حرفه و تخصص خود، بيشترين صالحيت را در ارتباط با تعيين خط
مربوط به حرفه خود دارند و به دليل فقدان تشكيالت منسجم در اين حيطه تخصصي، ضرورت تأسيس انجمن در 

  . ديگرد اين رشته علمي احساس مي

توسط گروهي از روانشناسان باليني  1376ن علمي ـ صنفي روانشناسي باليني ايران از حدود سال انديشه تأسيس انجم
موضوع تشكيل انجمن روانشناسي باليني ايران در پنجاه و سومين جلسه كميسيونهاي  3/10/80در تاريخ . مطرح شد

اولين انتخابات . هايي رسيدانجمنهاي علمي گروه پزشكي وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب ن
توسط  17/4/81درتاريخ  برگزار شد و پروانه فعاليت انجمن 6/3/81هيأت مديره و بازرس انجمن در تاريخ 

  .كميسيون فوق الذكر صادر گرديد

  اهداف 
 اي   حرفه -اجتماعي، قانوني و موقعيت علمي  ازحقوق   و حمايت حفظ، ارتقاء  ريزي درراستاي  برنامه

  . اسان بالينيروانشن
  تالش در راستاي ارتقاء آگاهي عموم در زمينه حرفه روانشناسي باليني .  
 هاي كوتاه   هاي مدون بازآموزي در روانشناسي باليني بصورت دوره  ارائه پيشنهاد و راهكار در زمينه برنامه

  . الملل  اي و بين  مدت، سمينار و كنگره منطقه
 بنيادي   از پژوهشهاي وحمايت   هماهنگي  
 رواني، درمان، ابزارهاي تشخيصي ـ درماني بهداشت  ازجمله  باليني   روانشناسي  در زمينه   كاربردي .  
 روانشناسي  ريزي در راستاي ارتقاء سطح بهداشت رواني جامعه و ارائه خدمات مطلوب در زمينه  برنامه

  . باليني
  اي به خدمات روانشناسي باليني بيمه تالش در جهت ارائه راهكار در راستاي توسعه حمايت هاي. 

  اهداف كلي 

  . ريزي در راستاي ارتقاء سطح علمي ـ كاربردي در زمينه روانشناسي باليني  برنامه -1
  . اي در زمينه روانشناسي باليني ريزي در راستاي حمايت و نظارت صنفي ـ حرفه  برنامه -2
اني جامعه و ارائه خدمات مطلوب در زمينه روانشناسي ريزي در راستاي ارتقاء سطح بهداشت رو  برنامه -3

  . باليني
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  اهداف اختصاصي 
  . هاي آموزشي تحصيالت تكميلي  ارائه پيشنهاد و راهكار در زمينه سرفصل دروس و محتوي دوره -1
هاي كوتاه   هاي مدون بازآموزي در روانشناسي باليني به صورت دوره ارائه پيشنهاد و راهكار در زمينه برنامه  -2

  . المللي  اي و بين  مدت، سمينار و كنگره منطقه
هماهنگي و حمايت از پژوهشهاي بنيادي ـ كاربردي در زمينه روانشناسي باليني از جمله بهداشت رواني، درمان،  -3

  . ابزارهاي تشخيصي ـ درماني
  . امعهحمايت از خالقيت و نوآوري در زمينه روانشناسي باليني مرتبط با فرهنگ ج -4
  . انتشار مجله و نشريه علمي و حمايت از انتشار كتب در زمينه روانشناسي باليني -5
  ارتباط با مجامع علمي داخلي و بين المللي به منظور تبادالت علمي و شناسايي فعاليت و دستĤوردهاي علمي  -6
  . اي روانشناسي باليني در ايران تالش در جهت تبيين جايگاه علمي ـ حرفه -7
اي روانشناسان  تالش در راستاي حفظ، ارتقاء و حمايت از حقوق اجتماعي، قانوني و موقعيت علمي ـ حرفه -8

  . باليني
اي، ضوابط قانوني ـ نظارتي و معيارهاي تعيين  تالش در جهت ارائه راهكار در راستاي تدوين اصول اخالق حرفه -9

  . اي براساس درجه علمي آنان ها و اختيارات حرفه ن حدود فعاليتاي روانشناسان باليني و تعيي صالحيت علمي ـ حرفه
همكاري با سازمان ها و مسؤوالن اجرايي كشور در راستاي ارائه راهكاري نظارتي و ارزشيابي در حيطه  -10

  . روانشناسي
  . ينيتالش در جهت ارائه راهكار در راستاي حمايت از حقوق و منافع مراجعين خدمات روانشناسي بال -11
  . نگر تالش در جهت ارائه راهكار در راستاي توسعه روانشناسي جامعه -12
  . تالش در راستاي آگاهي عموم در زمينه حرفة روانشناسي باليني -13
  اي به خدمات روانشناسي باليني  هاي بيمه تالش در جهت ارائه راهكار در راستاي توسعه حمايت -14
  موزش همگاني در بهداشت رواني تدوين و ارائه برنامه هاي آ -15
هاي جمعي و مراكز آموزشي ـ فرهنگي در راستاي ارتقاء بهداشت  همكاري با مراكز اطالع رساني و رسانه -16

  . رواني جامعه
هاي علمي داخلي و بين المللي و نهادهاي اجرايي كشور در جهت تدوين و اجراي  همكاري با ساير انجمن -17

  . ت روان در جامعههاي ملي بهداش برنامه
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 معرفي يكي از پيشكسوتان روانشناسي باليني در ايران

 1308بنيان گذار روانشناسي باليني ايران، در سال  ،پروفسور سعيد شاملو : جهان 2004پرفسور سعيد شاملو مرد سال 
در . كشور آمريكا رفت پس از طي دوران دبستان و دبيرستان براي ادامه ي تحصيل به. در مالير چشم به جهان گشود

آنجا در دانشگاه جورج واشنگتن ، دانشگاه ايالتي واشنگتن و دانشگاه ايلي نويز به دريافت درجات كارشناسي ، 
سپس در آمريكا دو سال با . كارشناسي ارشد و دكتري در روانشناسي باليني و فوق دكتري در روان درماني نايل آمد

بيمارستان ايلي نويز به عنوان روانشناس باليني  نيز در بخش روانپزشكي  سمت استادياري به تدريس پرداخت و
  .فعاليت پرداخت بخش، به 

به تدريس و ) دانشگاه ملي ايران(در دانشكده پزشكي شهيد بهشتي   1342تا  1340پس از بازگشت به ايران،از سال 
تهران، سپس دانشگاه علوم پزشكي تهران با در دانشگاه   1373تا  1342از سال . تحقيق و فعاليت باليني پرداخت

،  1373در سال . سمت هاي استادياري ، دانشياري و استادي به تدريس و تحقيق و ارايه خدمات باليني اشتغال داشت
گروه روانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي را تاسيس كرد و از آن سال استادي و مديريت همان گروه را 

  .بر عهده داشت
پروفسور سعيد شاملو باني تجديد حيات انجمن روانشناسي ايران بوده و در دوره هاي اول، دوم و پنجم رياست 

پروفسور  . ايشان همچنين از پيشگامان طراحي سازمان نظام روانشناسي بود. هيات مديره انجمن را نيز بر عهده داشتند
 2004در كمبريج انگلستان به عنوان نامزد مرد سال ) IBC( »مركز بين المللي شرح حال نويسي«سعيد شاملو از سوي 

اين عنوان تنها به معدودي از برگزيدگان اعطا مي گردد كه دستاوردها و پيشگامي آنها در جامعه بين    .انتخاب شدند
در و ارزش المللي برجسته باشد و انتخاب پروفسور شاملو از ميان دهها هزار فرد اليق ديگر ، به درستي نشاندهنده ق

  .اقدامات علمي ايشان است
مهمان از تمام قاره  60المللي روان درماني در شرق و كفتگوي بين تمدنها كه بيش از  برگزاري دومين كنگره بين

. هاي جهان در آن شركت داشته اند ، برجسته ترين فعاليت علمي پروفسور شاملو در آخرين پاييز زندگاني وي بود
  . را بر عهده داشتند  ت و سمت دبير كميته علمي اين كنگره شاملو رياس  پروفسور 

   به مسايل پس از برگزاري دومين كنگره بين المللي روان درماني در شرق ، تعهد علمي و حساسيت پروفسور شاملو 
د، براي وي را، كه سالها از بيماري قلبي رنج مي برد و الزم بود از هر فعاليت همراه با استرس دوري جوي  حرفه اي،

اما تن خسته و رنجور بنيان گذار روانشناسي باليني ايران، كه هفته ها بي خوابي و . چندمين بار روانه بيمارستان كرد
دكترشاملو يك هفته پس از برگزاري اين . فشار رواني را تحمل كرده بود، اينبار توان مقابله با بيماري را نداشت

  .المللي دچار حمله قلبي شد كنگره بين
پروفسور شاملو بالفاصله پس از ترخيص از بيمارستان و با وجود توصيه پزشك معالج مبني براستراحت، به دانشگاه    

چند روز پس از مراجعت . مراجعه كرد تا به امور جاري گروه، دانشجويان و انجمن روانشناسي ايران رسيدگي كند
بيمارستان بستري بود تا سرانجام در صبحگاه روز دهم دي  به دانشگاه بار ديگر دچار حمله قلبي شد و از آن پس در
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روز يازدهم دي ماه، دانشجويان پروفسور . قلبي كه به دلها آرامش مي بخشيد به آرامش ابدي پيوست 1383ماه 
عه شاملو كه بسياري از آنها خود به كسوت استادي درآمده اند با پدر روانشناسي باليني وداع گفتند و ايشان را تا قط

  . هنرمندان بهشت زهرا بدرقه نمودند

  :خدمات پروفسور شاملو به اختصار

  :تاليف و ترجمه كتب زير: الف 

  بهداشت رواني  
  روان شناسي باليني  
 روش هاي نو در روان كاوي  
 كاربرد روان درماني  
  مكاتب و نظريه هاي شخصيت  
 آسيب شناسي رواني  
 روش تهيه شرح حال  
 مصاحبه تشخيصي  
  روان شناسيتاريخ علم  
 روان درماني كودك  
  ناتمام(شخصيت ايراني(  

  تاليف بيش از يكصد مقاله نظري و پژوهشي در روانشناسي : ب 

  1344تاسيس اولين كلينيك مركز مشاوره و راهنمايي در دانشگاه تهران در سال : ج 

  راه اندازي اولين دوره ي فوق ليسانس و دكتري روانشناسي باليني در ايران: د 

  برگزاري دومين كنگره بين المللي روان درماني در شرق : ه 

  : سمت هاي پروفسور شاملو در چند موسسه

 انجمن روانشناسي ايران   باني تجديد حيات و رئيس چند دوره از هيات مديره  
  1976عضو آكادمي علوم نيويورك از سال  
  عضو انجمن روانشناسي آمريكا)APA ( 1970از سال  
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  1972درماني آمريكا از سال عضو انجمن روان  
  1967عضو انجمن هيپنوتيست هاي آزمايشگاهي از سال  
  عضو مشاوره در هيات تحريه دايره المعارف بين المللي روان كاوي، روان پزشكي ، اعصاب و روان شناسي

  1973از سال 

عداد و تالش جواني ماليري، اي را از عشق و است  نويز ، خاطرات ارزنده  ايلي و    هاي جورج واشنگتن هنوز دانشگاه
ها، به درجه  اش او را در همين دانشگاه  پزشكي كه عطش سيري ناپذير علمي. به ياد دارند» سعيد شاملو«به نام 

دكتراي روانشناسي باليني و فوق دكتراي روان درماني و سپس استادياري و تدريس و فعاليت در بخش روانپزشكي 
خواست تا با كسب علم و انتقال آن به وطن خويش، كاري  كه دكتر شاملو مي چرا. نوي رسانيد بيمارستان ايلي

اهداف پروفسور شاملو، همه و همه براي رشد و اعتالي علم روانشناسي و . بزرگ براي خدمت به ايران انجام دهد
ال نويسي المللي شرح ح ها هم بود كه مركز بين به دليل همين تالش. پرورش متخصصان مربوط به اين علم بود

)IBC ( المللي  هايش در جامعه بين را به وي كه دستاوردها و پيشگامي 2004در كمبريج انگلستان، عنوان مرد سال
 .شخصيتي كه نظرات بسيار وااليي درباره علم روانشناسي داشت. چشمگير و برجسته بود، اهدا نمود
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  رشته حيطهتعيين 

  روانشناسي باليني

هاي  است كه به درك، پيش بيني و درمان نابهنجاري، ناتواني و آشفتگي شناسي رواناي از  روانشناسي باليني شاخه
كند و در گستره وسيعي از  شناختي، هيجاني، زيست شناختي، روان شناختي، اجتماعي و رفتاري كمك مي

ارزيابي و : هاي شش گانه آن عبارت است از نقش). 1991رزنيك، . (جمعيتهاي در جستجوي درمان كاربرد دارد
غالب كارهاي . تشخيص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزش و نظارت بر كار رواندرمانگرها، پژوهش و مديريت

  ).1366دادستان و منصور، (آموزش و پژوهش است  روانشناس باليني در راستاي درمان و تشخيص،

   تشخيص در روان شناسي باليني

روان . يكي از وظايف روانشناسان باليني انجام آزمونهاي رواني به منظور تشخيص گزاري اختالالت مي باشد 
 اهده رفتار بيمار ،از جمله اين روشها مش. كنند استفاده مي شناسان باليني از روشهاي مختلف براي تشخيص اختالالت

در اينجا به چند ابزار مهم و اساسي در   است... ، بررسي تاريخچه فردي و  آزمونهاي رواني ، مصاحبه كلينيكي
  .شود باليني اشاره مي شناسي روان

  هوشآزمون

به كمك هوش را   اولين آزمون 1905آلفرد بينه در سال . زمان بينه شروع شد گيري دقيق و علمي هوش، از اندازه
آزمون  اين نسخه از. تر تجديد چاپ شد اين آزمون به صورت كامل 1908در سال . سيمون منتشر كرد همكارش

آزمون بينه را به انگليسي ترجمه و  گدارد آمريكايي 1911مجددا در سال . را نيز دربرداشت "سن رواني"نظريه 
در سال . كالمن، آزمون بينه را تجديد چاپ نمود 1912سال  و بعد هم در 1911چند ماه بعد در سال . منتشر كرد

اين . تنظيم كرد تر نمود و آن را براي مردم آمريكا دانشگاه استنفورد آمريكا، آزمون بينه را كامل ترمن استاد 1916
ترمن و  1937در سال . شد محسوب مي بهترين و مشهورترين آزمون هوش كودكان 1937نسخه از آزمون، تا سال 

اين آزمون با  1960در سال . تغييرات مطلوبي در آن دادند ريل اين آزمون را مجددا چاپ كردند وهمكارش م
. چهارمين تجديد نظر اين آزمون صورت گرفت 1986در سال . تجديد چاپ شد وسعت، تنوع و تكامل بيشتري

باسوادان  ي آلفا برايدو آزمون مشهور نظام. هاي جنگ جهاني اول به وجود آمد گروهي در سال هاي هوش آزمون
تا سال . آنها استفاده زيادي به عمل آمد سوادان تنظيم شد كه در انتخاب سربازان و افسران از و نظامي بتا براي بي

اصطالح بهره . اي افزايش يافت غيركالمي به نسبت قابل مالحظه هاي هوش فردي و گروهي، كالمي و آزمون 1920
 هاي استعداد همزمان با جنگ جهاني اول آزمون. ها متداول شد ز در همين سالهوش عملي ني گيري هوشي و اندازه

ها در  اين آزمون. شد هاي مكانيكي نيز ساخته هاي عالقه و استعداد ها، آزمون در كنار اين آزمون. ساخته شد
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يعي در زمينه تحقيقات وس 1928گزل در سال  آرنولد. راهنمايي تحصيلي و شغلي و جنگ مورد استفاده قرار گرفت
هايي  گزل آزمون. سازي داشت چشمگيري در پيشرفت و توسعه رشته آزمون تكامل كودكان انجام داد كه تاثير

تحليل عاملي  ترستون تحقيقات خود را درباره 1927در سال . تحقيقات بعدي درباره كودكان شد ساخت كه اساس
اسپيرمن، . نظريه اسپيرمن تفاوت داشت رح كرد كه بااي را مط او پس از تحقيق و بررسي نظريه. هوش شروع كرد

هوش، يك عامل كلي است، اما ترستون بيان كرد كه هوش از تعداد  ها قبل به اين نتيجه رسيده بود كه اساس سال
  .توان آنها را تفكيك كرد است و مي عوامل مستقل تشكيل شده

تا اين سال آزمون . گيري هوش بزرگساالن درست كرد بلويورا براي اندازه – وكسلر، آزمون وكسلر 1939در سال 
 15براي كودكان تا سن  آزمون استنفورد بينه هم. گيري هوش افراد بزرگسال موجود نبود مناسبي براي اندازه هوش

آمد و هم تا حدي استعدادهاي افراد  به دست مي بلويو هم هوشبهر افراد –به كمك آزمون وكسلر . سال مناسب بود
 آزمون به نام آزمون هوش وكسلر براي بزرگساالن تغيير يافت و چندين بار مورد بعدها نام اين. گرديد ين مينيز تعي

  .شد تجديدنظر WAIS-R نيز آزمون وكسلر تحت عنوان 1981در سال . تجديدنظر قرار گرفت

  آزمون شخصيت

مشكل . ت به پيشرفت منجر شدهوش شروع شد ولي با سرع تحقيقات در زمينه بررسي و سنجش شخصيت ديرتر از
. شخصيت، عدم توافق نظر دانشمندان در زمينه تعريف و ماهيت شخصيت بود هاي اساسي در زمينه ساخت آزمون

به منظور انتخاب  اين آزمون. گيري حاالت عصبي به وسيله وودورث منتشر شد اولين آزمون اندازه 1918در سال 
نامه كه بر اساس عاليم  اين پرسش. استفاده كردند آن در موسسات غيرنظاميافراد در ارتش ساخته شد اما بعدها از 
ها، آزمون  يكي از اين آزمون. هاي بعدي از اين نوع شد الگويي براي آزمون معمول حاالت عصبي ساخته شده بود،

شناسان  وانر هاي اوليه شخصيت، امروزه از طرف اغلب آزمون. بود "ورنون –ها توسط آلپورت  ارزش تحقيق در"
ارزيابي شخصيت كاربرد زيادي دارند، به  هاي فرافكن كه در حال حاضر براي آزمون. گيرد مورد استفاده قرار نمي

نظرات و عقايد فرويد در ايجاد اين . توجه دارند، ساخته شده است هاي عمقي بشر شناساني كه به محرك وسيله روان
در سال  روش تداعي لغات"او با انتشار . اي فرافكن، گالتن استه پدر آزمون. چشمگيري داشت ها تاثير آزمون
ها با وجود تغييرات  اين تست. عالقمند ساخت ها گونه آزمون افرادي مانند بلويلر و يونگ را به ساخت اين 1885

 پزشك سويسي بعد از تحقيقات بسيار، آزموني را هرمن رورشاخ، روان 1921در سال . زياد، هنوز هم رايج است
بود كه  آزمون رورشاخ بر اساس اين نظريه. رود هاي فرافكن به شمار مي واقعه در تاريخ آزمون ساخت كه مهمترين

هاي  كه افراد با نگاه كردن به لكه او معتقد بود. هاي جوهر استفاده كرد توان از لكه براي تشخيص امراض رواني، مي
به اين صورت كه . دهند رباره خود به متخصص ميد جوهري كه روي كاغذ پخش شده است، اطالعات مفيدي

العمل شخص  نحوه عكس. انگيزانند عواطف، احساسات و افكار شخص را برمي شوند و هاي مبهمي مي ها انگيزه لكه
هاي فرافكن مهم، آزمون  آزمون جمله از. دهد هاي مبهم، طرز رفتار او را در زندگي واقعي نشان مي انگيزه به اين
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اين آزمون مانند آزمون رورشاخ از تعدادي كارت درست . ساخته شد است كه توسط مورگان و مورايتي .اي. تي
 ها در اين آزمون اشخاص و كارت. هاي رورشاخ است تر از انگيزه در اين آزمون روشن ها شده است ولي انگيزه

ها معرف روحيه او  اين داستان يد كهگر بايد درباره آنها داستاني بگو دهند و آزمون هاي مختلف را نشان مي موقعيت
  .خواهد بود

   درمان در روان شناسي باليني

شناسي باليني وجود دارد كه روان شناساني با توجه به رويكرد نظري كه در روان  روشهاي مختلف درماني در روان
 برخي از روان شناسان... و  روانكاوي ، رفتار درماني ، شناخت درماني مثل. برند دارند يكي از آنها بكار مي شناسي

  .برند هاي درماني بهره مي باليني ديدگاه التقاطي دارند و از تمام شيوه
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 كشور آينده در رشته اهميتتعيين 

 "محور توسعه پايدار است انسان سالم،"

ادبيات سياسي و اقتصادي جهان وارد شده و ورد زبان  در توسعه پايدار نزديك به سي سال است كه واژه
ريزي، كنفرانسها و  والن برنامهئدر كشور ما نيز پس از سالها مس. سياستگزاران دنيا گشته است سياستمداران و

اند كه ما حصل آنها به صورت چشم انداز بلند مدت  ديگري براي اين مهم ترتيب داده سمينارها و موارد متعدد
دولت  و برنامه پنچ ساله چهارم بعنوان اولين بخش از اين برنامه دراز مدت از طرف درآمده 1384-2004بيست ساله 

آموختگان رشته هاي بخصوص دانش  طبعاً اقشار مختلف اجتماعي و. جمهوري اسالمي به مجلس تقديم شده است
خود را پيدا كنند و دانش خود را در رشته اي كه براي آن تحصيل  مختلف بايد در اين فرآيند اجتماعي جايگاه

كشور از دانش آنها  سعادت و سالمت جامعه اي كه به آن تعلق دارند به كار گيرند و اينكه چگونه كرده اند جهت
جامعه ايراني در افق اين چشم انداز بايستي جايگاه اول  خود دست يابد؟استفاده كند تا به برنامه هاي دراز مدت 

شتاب و مستمر  فنĤوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي را پيدا كند و با توليد علم، رشد پر اقتصادي ، علمي و
با ايجاد  كامل نيروي انساني خود نايل آيد و اقتصادي، سطح درآمد سرانه را ارتقاء نسبي بخشد و به اشتغال

   .كشور در كاريابي دانش آموختگان مختلف اقدام نمايد راهكارهاي علمي مبتني بر نياز
علمي است و از نظر انديشمندان، اعتبار و درستي آن يك امر  اهميت نقش انسان سالم در توسعه پايدار يك اصل

اجتماعي  الم بوده و در يك محيطانسان سالم، انساني است كه از لحاظ جسم و روان س. است بديهي دانسته شده
توسعه را كند خواهد كرد و بدون توسعه  نمايد، بي شك وجود خلل در هر يك از اين سه فرآيند سالم زندگي

  .خواهد بود يافتگي نيزتامين سالمت مردم دشوار

ر همگي باعث جايي نيروي كا هاي خانواده و افزايش جابه ساختار از طرفي شهرنشيني، عدم امنيت شغلي، تغيير
درصد  21مانند همه كشورها حدود . شوند هاي رايج مراقبت از مبتاليان به اختالالت رواني مي سيستم ديدن آسيب

 مبتالهستند و اين بيماري ها به طور مستقيم برعملكرد فرد تاثيرگذارند و افراد جامعه ما به انواع بيماري هاي رواني

پس به تناسب موضوع بايد وزارت  .جامعه را نيز تحت تاثير قرار مي دهندمستقيم و غيرمستقيم اقتصاد و سالمت 
دون ترديد سالمت و توسعه ارتباط تنگاتنگي با ب. بهداشت و بخش هاي ديگر به اين موضوع توجه الزم داشته باشند

و داشتن سالمت جسمي، رواني و اجتماعي از حقوق مسلم فردي و اجتماعي است  يكديگر دارند و برخورداري از
  .دهد روح سالم يكي از زير بناهاي مهم توسعه همه جانبه هر جامعه اي را تشكيل مي جسم و

در سراسر جهان تأكيد شده  ها ، بر اهميت نقش اختالالت روان در بار بيماري2001گزارش جهاني سالمت سال  در
پزشكي  ن روا -هاي عصبي يماريحاكي از آن است كه ب هاي سازمان جهاني بهداشت هم جديدترين تخمين. است

 .ها در جهان هستند بيماري درصد كل بار 9/9مسؤول 
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و  1996در سال . ميليون دالر صرف هزينه كليه بيماريهاي رواني مي شود 148در اياالت متحده امريكا، ساالنه 
د آن بدليل از دست دادن درص 45ميليون پوند برآورده كرده بود كه  32، انگلستان هزينه بيماريهاي رواني را 1997

  .كارآئي و توانائي سازندگي بود
بطور . درصد غيبت از محل كار بدليل مشكالت بهداشت رواني است 45تا  35در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا 

 100روز در ماه در هر  6متوسط تعداد روزهاي از دست رفته كاري كه به بيماريهاي رواني نسبت داده مي شود 
  .كارگر است  100روز در ماه در  31و تعداد روزهاي كم كاري  كارگر

برابر بيشتر  2درصد از كارگران از افسردگي اساسي رنج مي برند و شاغلين با افسردگي  6/3تا 8/1ر اياالت متحده د 
تقيمي بين رسيم كه رابطه مس وقتي به اين نتيجه مي .احتمال ناتواني در كار نسبت به افراد بدون افسردگي دارند

پذيريم كه عقل سالم در بدن سالم است، در اين صورت بايد  سالمت جسمي و سالمت رواني وجود دارد و مي
روانشناسي باليني يكي از . باشد  بپذيريم كه اهميت رواشناسي باليني در جامعه همپايه پزشكي و روانپزشكي مي

يص و درمان مشكالتي كه اساس آن روانشناختي هاي روانشناسي است كه در آن هدف اصلي مطالعه، تشخ رشته
روانشناس باليني نويدبخش سالمت و تأمين بهداشت رواني جامعه است و اگر خدمات روانشناسان باليني در . است

كافي است . كند كه تا قبل از تربيت روانشناسان باليني مصداق داشت جامعه حذف شود، جامعه وضعيتي را پيدا مي
هاي رواني از آغاز تاريخ تا قبل از گسترش روانشناسي باليني نگاهي  ط به تشخيص و درمان بيماريبه تاريخچه مربو

بيندازيم و وضعيت آن دوران را با دوره جديد، كه در آن روانشناسان باليني در ابعاد گوناگون حيات انساني به انجام 
مقايسه كنيم، در آن صورت نقش و اهميت اي و درماني مشغول هستند،  هاي پژوهشي، آموزشي، مشاوره فعاليت

ها و مراكز  تر خواهد شد و اعتقاد ما براي گسترش اين رشته علمي در دانشگاه رشته روانشناسي براي ما روشن
  .آموزش عالي كشور، در همه سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري، راسختر خواهد شد
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  رشته تبيين دورنماي
روز  روش هايبا استفاده از رشته روانشناسي باليني در  پژوهشي-درماني-فعاليت هاي آموزشيق بر آنيم تا از طري ما

را فراهم  امنيت و رفاه روانشناختي ، تامينموجبات گسترش علم و افزايش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سالمت
  .نمائيم

  ماموريت

دانشگاه و به منظور توليد و نشر دانش مرتبط با  الترشته روانشناسي باليني ايران و رس در راستاي تحقق رسالت
پايه و مشاركتي با كيفيت  –كاربردي هايفعاليت، ما عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب براي انجام روانسالمت 

هنگ جامعه در باال در راستاي نيازهاي واقعي جامعه از طريق بكارگيري منابع دولتي و خصوصي متناسب با فر
پژوهشگران، اساتيد، اي مي باشيم و در راستاي تحقق اهداف خود در مقابل سياست هاي ملي و منطقه چهارچوب

  .جامعه و مديران ارشد پاسخ گو مي باشيمدانشجويان، دانش آموختگان رشته روانشناسي باليني، 

  ارزشها
 . پژوهش-درمان-آموزشحفظ كرامت انساني، رعايت قوانين و مقررات، ارزشهاي اسالمي و اخالق در  •

 »توسعه دانايي محور«توسعه پايدار و عدالت اجتماعي در راستاي هدف دوم چشم انداز بيست ساله  •

 روانشناسي بالينيارج نهادن به جايگاه واالي  •

  فعاليت هاي اعضاء در راستاي تحقق ماموريت رشته روانشناسي باليني هدفمندي در •

 روانشناسي بالينياهداف كلي 

  درماني رشته روانشناسي باليني-آموزشي-زير مجموعه هاي بالينياء ساختار حفظ و ارتق )1

  فعاليت هاي رشته روانشناسي باليني توسعه كمي و كيفي  )2

  جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي )3

  )توليد،پردازش، انتقال (توسعه مديريت دانش  )4

درماني رشته -آموزشي-وابسته باليني اعضاء پيوسته وساماندهي نظام جمع آوري و ثبت داده هاي آماري  )5
  روانشناسي باليني 

 درماني رشته روانشناسي باليني-آموزشي-زير مجموعه هاي بالينيارتقاء ساختار 

  پژوهشي تا پايان برنامه -كسب مجوز يك مجله علمي )1

  اصالح ساختار نيروي انساني معاونت پژوهشي )2
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  باليني  فعاليت هاي رشته روانشناسيتوسعه كمي و كيفي 

  دستيابي به طرح هاي مشترك بين مراكز دانشگاهي تا پايان برنامه )1

  درماني رشته روانشناسي باليني -آموزشي-زير مجموعه هاي باليني افزايش تفويض اختيارات به )2

 در حوزه روانشناسي بالينيو مقاالت چاپ شده  فعاليت هاي درماني و تحقيقاتي، آموزشيافزايش  )3

  اي خارجي بطور ساالنه تا پايان برنامهافزايش مقاله ه )4

  هدايت اعضاي هيات علمي در جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي و مقاالت چاپ شده )5

  تقويت مشاركت خيرين در پژوهش ها در طول برنامه )6

  جلب مشاركت درون بخشي و برون بخشي

  ساالنه ي  به صورترشته روانشناسي بالين پژوهشي-درماني-آموزشيتعيين و بازنگري اولويت هاي  )1

رشته  پژوهشي-درماني-آموزشيدر راستاي نيازهاي  جامعهشناسايي پتانسيل هاي موجود در عرصه  )2
  ساالنه در طول برنامهروانشناسي باليني  

 )پردازش، انتقال  توليد،(توسعه مديريت دانش 
  افزايش تعداد كنفرانس هاي علمي در هر سال برنامه )1

  ر و كنگره كشوري در هر سال برنامهبرگزاري حداقل دو سمينا )2

  افزايش حداقل يك كتاب تاليفي يا درسي بطور ساالنه در طول برنامه )3

  يكسب مجوز انتشارات براي كتب دانشگاه )4

 اصالح و سازماندهي نظام جمع آوري و ثبت داده هاي آماري دانشگاه

 مديريت آمار و اطالعات  بخشتقويت  )1

  ارتباطات وايجاد پايگاههاي اطالعات آماري ،العاتبه كارگيري و توسعه فناوري اط )2

 ارتقاء كيفيت و كميت گزارشهاي آماري در طول برنامه  )3

 برقراري ارتباط و همكاري با ساير دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطالعات آماري در طول برنامه  )4

  



  

 
 

  

  

  

  فصل سوم

 هاي ارزيابي شاخص
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  هاي ارزيابي شاخص

)تا دو رقم اعشار( مقدار  شاخصهاي عملكردي
 7 اد مجالت ملي و سازماني تعد

 ISI  0تعداد مجالت نمايه شده در 

 0.00 از كل مجالت ملي و سازماني  ISIدرصد مجالت نمايه شده در 

 0.67 )هيات علمي و يا اعضاي انجمن(تعداد مقاله به ازاي هر فرد 
 0.00 به ازاي هر فرد ISIتعداد مقاالت نمايه شده در 

 0.33 به ازاي هر فرد Pubmedشده در تعداد مقاالت نمايه 
 0.17 به ازاي هر فرد scopusتعداد مقاالت نمايه شده در 

 0.00 از كل مقاالت ISIدرصد مقاالت نمايه شده در 
 75.00 درصد مقاالت به زبان انگليسي از كل مقاالت

 )از بخش هاي مختلف يك سازمان(بين بخشي نويسندگان  درصد مقاالت با همكاري 
 از كل مقاالت

25.00 

از كل ) از سازمان هاي مختلف(بين سازماني نويسندگان  درصد مقاالت با همكاري 
 مقاالت

25.00 

 0 از كل مقاالت) از ساير كشورها(بين المللي نويسندگان  درصد مقاالت با همكاري 

 25.00 درصد مقاالت مروري از كل مقاالت 
 0 تعداد كتب علمي تخصصي تاليف شده 
 0 تعداد كتب علمي تخصصي ترجمه شده

 0.00 تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي و بين المللي به ازاي هر فرد 

 0.00 تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي به ازاي هر فرد

   درصد ارائه مقاالت در قالب سخنراني از كل مقاالت ارائه شده در كنگره ها 

   قاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي و بين المللي از كل مقاالت ارائه شدهدرصد م

 0.00 تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب شده بنيادي به ازاي هر فرد

 0.33 تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب شده كاربردي به ازاي هر فرد  
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)تا دو رقم اعشار(مقدار   شاخصهاي عملكردي
 0.00  ي مصوب شده توسعه اي به ازاي هر فرد  تعداد طرحهاي تحقيقات

 0.00 درصد طرحهاي تحقيقاتي بنيادي مصوب شده از كل طرحهاي تحقيقاتي مصوب  

 100.00 درصد طرحهاي تحقيقاتي كاربردي مصوب شده از كل طرحهاي تحقيقاتي مصوب 

 0.00 درصد طرحهاي تحقيقاتي توسعه اي مصوب شده از كل طرحهاي تحقيقاتي مصوب 

 4 تخصصي برگزار شده -تعدادگردهمائي هاي علمي
 0 تعداد پتنتها و اختراعات ثبت شده  

 0 تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشي از جشنواره هاي علمي و پژوهشي ملي و بين المللي 

  

 )عشاراتا دو رقم (مقدار  شاخصهاي ساختاري

 16 تعداد مراكز تحقيقاتي فعال در كل كشور
 1 پژوهشي  -شبكه هاي علمي تعداد

 1 ) كانونهاي عالي تحقيقي نمونه(تعداد قطب هاي تحقيقاتي 
 0 تعداد مراكز رشد 

 2 المللي هاي علمي مشترك با ساير كشورهاو مجامع علمي بين تعداد دفاتر همكاري
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)تا دو رقم اعشار(مقدار  شاخصهاي نيروي انساني

 9.29 راكز تحقيقاتي متوسط تعداد اعضاي هيات علمي م
 1.14 متوسط تعداد اساتيد مراكز تحقيقاتي 

 2.71 متوسط تعداد دانشيار مراكز تحقيقاتي 
 5.14 متوسط تعداد استاديار مراكز تحقيقاتي  

 0.29 متوسط تعداد مربي مراكز تحقيقاتي 

 2.57 متوسط تعداد پژوهشگران غير هيات علمي شاغل در مراكز تحقيقاتي 

 0.28 ت  پژوهشگران غير هيات علمي به اعضاي هيات علمي در كل مراكز تحقيقاتينسب

 0.22 نسبت  پژوهشگران غير هيات علمي به كل پژوهشگران در كل مراكز تحقيقاتي

 0.78 نسبت  پژوهشگران هيات علمي به كل پژوهشگران در كل مراكز تحقيقاتي

 0.73 تعداد كل هيات علمي  نسبت اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به كل

با مدرك دكتراي حرفه اي به ) هيات علمي و غيرهيات علمي(ژوهشگران  نسبت پ
 كل پژوهشگران مراكز تحقيقاتي   

0.24 

با مدرك دكتراي تخصصي به ) هيات علمي و غيرهيات علمي(ژوهشگران  نسبت پ
 كل پژوهشگران مراكز تحقيقاتي   

0.53 

با مدرك كارشناسي ارشد به ) ات علمي و غيرهيات علميهي(ژوهشگران  نسبت پ
 كل پژوهشگران مراكز تحقيقاتي   

0.18 

با مدرك كارشناسي به كل ) هيات علمي و غيرهيات علمي(ژوهشگران  نسبت پ
 پژوهشگران مراكز تحقيقاتي   

0.02 

با مدرك كارداني به كل ) هيات علمي و غيرهيات علمي(ژوهشگران  نسبت پ
 گران مراكز تحقيقاتي   پژوهش

0.00 

 0.00 تعداد دانشجويان دستياري   
 0.00 تعداد دانشجويان فلوشيپ

 PHD 9.00تعداد دانشجويان 
 20.00 تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد

 0.00 تعداد دانشجويان كارشناسي
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 شاخصهاي نيروي انساني
تا دو رقم (مقدار 

 )اعشار

 43.17 اعضاي هيات علمي به فعاليت هاي آموزشي ميانگين درصد اختصاص زمان 

 3.47 ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات علمي به فعاليت هاي پژوهش 

 44.61 ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات علمي به فعاليت هاي ارائه خدمت 

 0.81 ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات علمي به ساير فعاليت هاي 

 43.66 )معادل تمام وقتي(داد اعضاي هيات علمي فعال در مراكز تحقيقاتي تع

   

 )تا دو رقم اعشار(مقدار  شاخصهاي مالي

 4.76 درصد اعتبارات دولتي از كل بودجه اختصاص يافته به طرح هاي تحقيقاتي

 95.24 درصد اعتبارات خارجي از كل بودجه اختصاص يافته به طرح هاي تحقيقاتي

 عتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه ميزان ا

 ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه بنيادي

 ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه كاربردي

   ميزان اعتبار تخصيص يافته به ازاي هر پروژه توسعه اي
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 1367-68وزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت از  سال تحصيلي تعداد دانشجويان رشته روانشناسي  باليني به تفكيك مركز آم-1- 3
 1384-85لغايت سال تحصيلي 

لي
صي
 تح

سال
 

 نوع وابستگي

 )مقطع(دوره تحصيلي 

 جمع دكتري تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

1367  

  

 16 12 4       16 4 12       يپزشكوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 486 261 225             486 261 225 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت

 1046 602 444             1046 602 444 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 1369 

1370  

  

 63 46 17       63 46 17       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 587 334 253             587 334 253 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت

 1371  

  

 76 60 16       76 60 16       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 605 390 215             605 390 215 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت

1372  

 

 76 59 17       76 59 17       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 662 473 189             662 473 189 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت

   

 1373 

  

 5 4 1       5 4 1        جمهوري  رياست

 61 48 13       61 48 13       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 888 517 371             888 517 371 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 1374  

  

  

 5 4 1       5 4 1        جمهوري  رياست

 60 50 10       60 50 10       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1036 597 439       1 1 0 1035 596 439 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 1375  

  

  

  

 15 12 3       15 12 3        جمهوري  رياست

 52 18 34             52 18 34 مستقل  عالي  مراكز آموزش

 64 50 14       64 50 14       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1102 666 436       20 8 12 1082 658 424 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 1376  

  

 30 21 9 3 3 0 27 18 9        جمهوري  رياست

 59 48 11       59 48 11       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت
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 1299 685 614       20 8 12 1279 677 602 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت  

 1377  

  

  

 34 22 12 7 4 3 27 18 9        جمهوري  رياست 

 60 45 15 7 5 2 53 40 13       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1506 630 876       19 8 11 1487 622 865 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1378  

  

 

 35 21 14 7 3 4 28 18 10        جمهوري  رياست 

 51 37 14       51 37 14       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1523 657 866       19 9 10 1504 648 856 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1379  

   

 160 51 109             160 51 109 بنياد شهيد

 10 5 5 10 5 5              جمهوري  رياست

 56 39 17 10 7 3 46 32 14       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1665 591 1074       31 20 11 1634 571 1063 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت

1380 

  

  

  

 

  

 175 58 117       5 4 1 170 54 116 بنياد شهيد

 47 26 21 15 10 5 32 16 16        جمهوري  رياست 

 105 16 89             105 16 89 مستقل  عالي  مراكز آموزش

 37 23 14 12 8 4 25 15 10       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1590 449 1141 6 5 1 21 14 7 1563 430 1133  و فناوري  تحقيقات -  علوم  وزارت 

1381  

  

  

  

  

 166 40 126       11 5 6 155 35 120 بنياد شهيد

 42 26 16 15 10 5 27 16 11        جمهوري  رياست

 149 21 128             149 21 128 مستقل  عالي  مراكز آموزش

 39 19 20 14 8 6 25 11 14       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1552 405 1147 1 1 0 43 23 20 1508 381 1127 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1382  

  

  

   

 147 30 117       15 4 11 132 26 106 بنياد شهيد

 44 26 18 17 12 5 27 14 13        جمهوري  رياست

 187 23 164             187 23 164 مستقل  عالي  مراكز آموزش

 38 17 21 14 7 7 24 10 14       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1624 322 1302       55 27 28 1569 295 1274 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 
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1383  

  

  

  

  

 147 30 117       15 4 11 132 26 106 بنياد شهيد

 41 22 19 16 10 6 25 12 13        جمهوري  رياست

 171 18 153             171 18 153 مستقل  عالي  مراكز آموزش

 38 17 21 14 7 7 24 10 14       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1745 263 1482       59 23 36 1686 240 1446 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1384  

  

  

  

  

 180 36 144       31 10 21 149 26 123 بنياد شهيد

 41 22 19 18 11 7 23 11 12        جمهوري  رياست 

 221 24 197             221 24 197 مستقل  عالي  مراكز آموزش

 38 19 19 15 9 6 23 10 13       پزشكيوآموزشدرمان -  بهداشت  وزارت

 1873 280 1593       88 30 58 1785 250 1535 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 

 1385-86جنسيت در سال تحصيلي تعداد دانشجويان رشته روانشناسي باليني  به تفكيك مركز آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و -2- 3

 رشته تحصيلي نوع وابستگي

 )مقطع(دوره تحصيلي 

 جمع
 كارشناسي ارشد كارشناسي

دكتري 
 تخصصي

 مرد زن جمع مرد زن
جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

 ساير دستگاه هاي اجرايي

شناسيشناسي ـ روانروان
 باليني

74108420 11 31      94 21 115 

 شناسي باليني روان
11 12 23 6 1

1 
17 17 23 40 

 شناسي باليني روان مراكز آموزش عالي مستقل
467
2 

86
6 

553
8 

14
5 

11
1 

25
6 

     481
7 

97
7 

579
4 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش
 شناسي باليني روان پزشكي

18 16 34 6 9 15 24 25 49 

 ناسي بالينيش روان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
124
9 

26
8 

151
7 

92 40 13
2 

     134
1 

30
8 

164
9 
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  1386-87تعداد دانشجويان رشته روانشناسي باليني به تفكيك مركز آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي -3- 3
 

 رشته تحصيلي نوع دستگاه اجرايي

 )مقطع(دوره تحصيلي 
 جمع

 تخصصيدكتري  كارشناسي ارشد كارشناسي

 مرد زن جمع مرد زن
جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

شناسيروان  -شناسي روان مراكز آموزش عالي مستقل
 باليني

465
5 

93
9 

559
4 

21
5 

11
6 

33
1 

    487
0 

105
5 

592
5 

 153 14 139         13914153 شناسي بالينيروان

وزارت بهداشت ، درمان و 
 آموزش 

شناسيروان  -شناسي روان
 باليني

30 21 51 1
1 

2
7 

38 41 48 89 

وزارت علوم ، تحقيقات و 
 فناوري

شناسيروان  -شناسي روان
 باليني

91026
8 

117
8 

10
5 

50 15
5 

    101
5 

318 133
3 

102 شناسي بالينيروان
7 

18
8 

121
5 

59 21 80     108
6 

209 129
5 

  1387-88نشناسي باليني به تفكيك مركز آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي تعداد دانشجويان رشته روا-4- 3

 رشته تحصيلي نوع دستگاه اجرايي 

 )مقطع(دوره تحصيلي 

 جمع
 كارشناسي ارشد كارشناسي

دكتري 
 تخصصي

 مرد زن جمع مرد زن
جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 جمع مرد زن

449 شناسي بالينيروان دانشگاه آزاد اسالمي
5 

97
5 

547
0 

43
4 

18
7 

62
1 

    492
9 

116
2 

609
1 

 374 42 332         33242374 شناسي بالينيروان مراكز آموزش عالي مستقل

شناسيروان-روانشناسي
 باليني

73780         73 7 80 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
 پزشكي

شناسيروان-روانشناسي
 الينيب

37 24 61 1
4 

2
8 

42 51 52 103 

106 شناسي بالينيروان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
6 

20
9 

127
5 

15
6 

69 22
5 

    122
2 

278 150
0 
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شناسيروان-روانشناسي
 باليني

88925
8 

114
7 

10
5 

49 15
4 

    994 307 130
1 

-67تفكيك مركز آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت  از  سال تحصيلي تعداد دانش آموختگان رشته روانشناسي باليني به -5- 3
  1383-84لغايت سال تحصيلي  1366

 نوع وابستگي سال تحصيلي

 )مقطع(دوره تحصيلي 
 جمع

 دكتري تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

 116 60 56             116 60 56 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 1366

 58 38 20       1 0 1 57 38 19 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 1368

1369  

  

 7 6 1       7 6 1       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 140 73 67             140 73 67 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1370  

  

 5 3 2       5 3 2       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 106 55 51             106 55 51 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت

1371  

  

 17 14 3       17 14 3       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 195 69 126             195 69 126 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1372  

  

 28 20 8       28 20 8       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 158 82 76             158 82 76 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1373  

  

 15 11 4       15 11 4       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 112 60 52             112 60 52 و فناوريتحقيقات -  لومع  وزارت 

 1374  

  

  

 8 7 1       8 7 1       جمهوري  رياست

 9 8 1       9 8 1       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 170 93 77       21 3 18 149 90 59 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 1375  

  

  

 5 4 1       5 4 1       جمهوري  ياستر

 19 16 3       19 16 3       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 268 137 131       6 3 3 262 134 128 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 13 2 11       13 2 11       جمهوري  رياست   1376 
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 21 16 5       21 16 5       پزشكيوآموزشاندرم- بهداشت  وزارت

 272 181 91       3 1 2 269 180 89 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

 1377  

  

  

 5 4 1       5 4 1       جمهوري  رياست

 11 10 1       11 10 1       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 274 128 146       2 2 0 272 126 146 و فناوريحقيقاتت -  علوم  وزارت 

1378  

  

  

  

 34 17 17             34 17 17 بنياد شهيد

 13 9 4       13 9 4       جمهوري  رياست 

 15 9 6       15 9 6       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 472 161 311             472 161 311 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1379  

  

  

  

  

 20 6 14             20 6 14 بنياد شهيد

 9 5 4       9 5 4       جمهوري  رياست

 4 0 4             4 0 4 مستقلعالي  مراكز آموزش

 25 20 5       25 20 5       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 431 172 259             431 172 259 و فناوريتحقيقات -  علوم  رتوزا 

1380  

  

  

  

  

 24 9 15             24 9 15 بنياد شهيد

 3 1 2       3 1 2       جمهوري  رياست

 21 4 17             21 4 17 مستقلعالي  مراكز آموزش

 14 10 4       14 10 4       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 307 111 196       9 4 5 298 107 191 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1381  

  

  

  

 19 10 9             19 10 9 بنياد شهيد

 4 0 4             4 0 4 مستقلعالي  مراكز آموزش

 16 11 5 2 2 0 14 9 5       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 288 76 212       12 11 1 276 65 211 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1382  

  

  

 19 10 9             19 10 9 بنياد شهيد

 4 3 1       4 3 1       جمهوري  رياست

 10 4 6             10 4 6 مستقلعالي  مراكز آموزش



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                             

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

49 

 

  

 16 11 5 2 2 0 14 9 5       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 286 86 200       17 12 5 269 74 195 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

1383  

  

  

  

  

 25 4 21             25 4 21 بنياد شهيد

 10 6 4 3 3 0 7 3 4       جمهوري  رياست

 35 9 26             35 9 26 مستقلعالي  مراكز آموزش

 7 2 5       7 2 5       پزشكيوآموزشدرمان- بهداشت  وزارت

 291 74 217       19 9 10 272 65 207 و فناوريتحقيقات -  علوم  وزارت 

-85سال تحصيلي تعداد دانش آموختگان رشته روانشناسي باليني به تفكيك مركز آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت در -6- 3
1384  

 رشته تحصيلي نوع وابستگي

 )مقطع(دوره تحصيلي 
 جمع

 دكتري تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي

 جمع مرد زن جمع مردزن جمع مرد زن جمع مرد زن

 ساير دستگاه هاي اجرايي
 5 1 4      5 1 4  شناسي بالينيشناسي ـ روانروان

 10 6 4 3 3 70 3 4  شناسي بالينيروان

 341 45 296      1 0 1 29545340 شناسي بالينيروان مراكز آموزش عالي مستقل

 7 2 5      7 2 5  شناسي بالينيروانوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 248 45 203       27 1512 18833221 شناسي بالينيروان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

-86تعداد دانش آموختگان رشته روانشناسي باليني  به تفكيك مركز آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي -7- 3
1385  

 رشته تحصيلي نوع وابستگي

 )مقطع(دوره تحصيلي 
 جمع

 دكتري تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي

 جمع مرد زن جمع مردزن جمع مرد زن جمع مرد زن

مراكز آموزش عالي 
 مستقل

 شناسي بالينيروان  -شناسي  روان
1532443 1975 14 11 25       1546 454 2000 

وزارت علوم ، 
 تحقيقات و 

 شناسي بالينيروان  -شناسي  روان
105 18 123 9 15 24       114 33 147 
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-87آموزشي، گرايش، دوره تحصيلي و جنسيت در سال تحصيلي  تعداد دانش آموختگان رشته روانشناسي باليني به تفكيك مركز-8- 3
1386  

 رشته تحصيلي نوع دستگاه اجرايي

 )مقطع(دوره تحصيلي 
 جمع

 دكتري تخصصي كارشناسي ارشد كارشناسي

 مرد زن
جم
 ع

 زن
مر
 د

جم
 ع

ز
 ن

مر
 د

جم
 ع

 مرد زن
جم
 ع

34 شناسي بالينيروان دانشگاه آزاد اسالمي
8 

11
8 466 2

4 15 39       37
2 

13
3 

50
5 

17 شناسي بالينيروان مراكز آموزش عالي مستقل
3 51 22

4             17
3 51 22

4 

وزارت بهداشت، درمان و 
 آموزش 

 شناسي بالينيروان
      6 5 11 1 4 5 7 9 16 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

22 شناسي بالينيروان
3 37 26

0 16 11 27       23
9 48 28

7 

شناسيروان-روانشناسي
 باليني

22
0 23 24

3 7 13 20       22
7 36 26

3 

  آمار ثبتي اعضاي هيئت علمي به تفكيك نام، نام خانوادگي، رشته تحصيلي، مرتبه علمي، سال استخدام، دانشگاه محل تدريس- 9- 3

 دانشگاه سال استخدام مرتبه علمي رشته تحصيلي نام خانوادگي نام

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1379 مربي روانشناسي باليني آذربايجاني مسعود

  اصفهان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1375 مربي روانشناسي باليني ابراهيمي امراله

 بهزيستي وتوانبخشي  علوم  دانشگاه 1383 استاديار روانشناسي باليني ازخوش منوچهر

  كردستان...پزشكي و  علوم  شگاهدان 1377 مربي روانشناسي باليني اسفندياري غالمرضا

 شاهد  دانشگاه 1375 استاديار روانشناسي باليني اصغري مقدم محمدعلي

 دانشگاه شيراز نامشخص مربي روانشناسي باليني افالك سير عبدالعزيز

  كاشان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1374 مربي روانشناسي باليني اميدي عبداله

 دانشگاه اصفهان 1372 مربي بالينيروانشناسي اكرمي ناهيد

  اصفهان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1368 مربي روانشناسي باليني باقريان سرارودي رضا

 شهيد بهشتي...پزشكي و  دانشگاه علوم 1366 دانشيار روانشناسي باليني بحرينيان سيدعبدالمجيد
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 شهيد بهشتي...پزشكي و  لومدانشگاه ع 1384 استاديار روانشناسي باليني بختياري مريم

  زاهدان...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص استاديار روانشناسي باليني بخشاني نورمحمد

 دانشگاه تبريز 1371 استاديار روانشناسي باليني بخشي پوررودسري عباس

 دانشگاه تهران 1370 دانشيار روانشناسي باليني بشارت محمدعلي

 شهركرد...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1378 مربي بالينيروانشناسي پاالهنگ حسن

 دانشگاه شهيد بهشتي 1359 استاديار روانشناسي باليني پوراعتماد حميدرضا

 )س(دانشگاه الزهرا نامشخص مربي روانشناسي باليني پيوسته گر مهرانگيز

 دانشگاه شيراز نامشخص دانشيار روانشناسي باليني تقوي سيد محمدرضا

 تهران...پزشكي و  دانشگاه علوم 1369 استاديار روانشناسي باليني تقوي الريجاني ترانه

 گناباد...پزشكي و  علوم  دانشكده 1370 مربي روانشناسي باليني توكلي زاده جهانشير

  مازندران...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني تيرگري سراجي عبدالحكيم

 تهران...پزشكي و  دانشگاه علوم 1369 استاديار روانشناسي باليني يثقف بدرالملوك

 بهزيستي وتوانبخشي  علوم  دانشگاه 1374 استاديار روانشناسي باليني جزايري عليرضا

 دانشگاه شيراز نامشخص استاديار روانشناسي باليني جوكار بهرام

 )عج...(ا  پزشكي بقيه  ومعل  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني حبي محمدباقر

  اروميه...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني حبيب پور زينب

 دانشگاه رازي كرمانشاه 1356 مربي روانشناسي باليني حجت خواه سيد محسن

  ياسوج...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1368 مربي روانشناسي باليني  حرامين شيرعلي

 شيراز...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص دانشيار روانشناسي باليني سحق شنا حسن

 شاهد  دانشگاه 1375 مربي روانشناسي باليني حيدري نسب ليال

 )س(دانشگاه الزهرا نامشخص استاديار روانشناسي باليني خدا بخش پيركالني روشنك

 اهدش  دانشگاه 1380 استاد روانشناسي باليني خديوي زند محمدمهدي

  ياسوج...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني خرامين شيرعلي

  رفسنجان) عج(ولي عصر  دانشگاه 1373 مربي روانشناسي باليني خضري مقدم نوشيروان

 اهواز...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1362 مربي روانشناسي باليني خواجه موگهي ناهيد

 دانشگاه شهيد بهشتي 1349 مربي نشناسي بالينيروا خوش كنش ابوالقاسم
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 تبريز...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1376 مربي روانشناسي باليني داداش زاده حسين

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 1376 مربي روانشناسي باليني داودي ايران

 اسالمي ايرانپزشكي ارتش جمهوري   علوم  دانشگاه 1375 مربي روانشناسي باليني دباغي پرويز

 شهيد بهشتي...پزشكي و  دانشگاه علوم 1360 دانشيار روانشناسي باليني دژكام محمود

 شيراز...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1376 استاديار روانشناسي باليني ده بزرگي غالمرضا

 دانشگاه شهيد بهشتي 1364 استاديار روانشناسي باليني دهقاني محسن

 دانشگاه شيراز نامشخص استاديار وانشناسي بالينير رحيمي طاقانكي چنگيز

 كرمان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1385 مربي روانشناسي باليني رضايي استخروييه محمد

  ياسوج...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني زاده باقري قادر

 اه شهيد بهشتيدانشگ 1382 استاديار روانشناسي باليني زاده محمدي علي

  قزوين...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1371 مربي روانشناسي باليني ساريچلو محمدابراهيم

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1383 مربي روانشناسي باليني ساالري فر محمدرضا

  سمنان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1375 مربي روانشناسي باليني ستوده اصل نعمت اله

 )عج...(ا  پزشكي بقيه  علوم  دانشگاه نامشخص استاديار روانشناسي باليني يسليم سيدحسين

 دانشگاه عالمه طباطبايي 1377 استاديار روانشناسي باليني سهرابي اسمرود فرامرز

 شهيد بهشتي...پزشكي و  دانشگاه علوم 1358 مربي روانشناسي باليني سيف الهي معصومه

 تهران...پزشكي و  دانشگاه علوم نامشخص ادياراست روانشناسي باليني شمس گيتي

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 1362 استاد روانشناسي باليني شهني ييالق منيجه

 دانشگاه فردوسي مشهد 1370 استاديار روانشناسي باليني صاحبي علي

  كرمانشاه...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1375 مربي روانشناسي باليني صادقي خيراله

 گناباد...پزشكي و  علوم  دانشكده 1380 مربي روانشناسي باليني صادقي مقدم ليال

 عالي جهاددانشگاهي  آموزش  موسسه نامشخص مربي روانشناسي باليني صباغ عبدالمجيد

 دانشگاه تبريز 1372 مربي روانشناسي باليني صبوري مقدم حسن

 گاه فردوسي مشهددانش 1373 مربي روانشناسي باليني طالبيان شريف جعفر

 عالي جهاددانشگاهي  آموزش  موسسه 1365 مربي روانشناسي باليني بايي باط ط سيدمحمدرضا

 دانشگاه شهيد بهشتي 1384 استاديار روانشناسي باليني عابدين علي رضا
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 ايران...پزشكي و  دانشگاه علوم نامشخص استاديار روانشناسي باليني عاطف وحيد محمدكاظم

 )س(دانشگاه الزهرا نامشخص استاديار روانشناسي باليني مريعا فريده

  ياسوج...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني عباسي علي

 دانشگاه اراك 1375 مربي روانشناسي باليني عبدي منصور

 دانشگاه رازي كرمانشاه 1357 استاديار روانشناسي باليني عسگري سعيد

 دانشگاه اصفهان 1371 مربي روانشناسي باليني مباركهعسگري  كريم

 يزد...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1376 مربي روانشناسي باليني عسكري جعفر

 ايران...پزشكي و  دانشگاه علوم نامشخص استاديار روانشناسي باليني غرايي بنفشه

 بهزيستي وتوانبخشي  علوم  دانشگاه 1381 استاديار روانشناسي باليني غفار تبريزي ربابه

 )عج...(ا  پزشكي بقيه  علوم  دانشگاه 1359 دانشيار روانشناسي باليني فتحي آشتياني علي

 ايران...پزشكي و  دانشگاه علوم نامشخص استاديار روانشناسي باليني فتي الدن

  گلستان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1374 مربي روانشناسي باليني فرجي جمشيد

  لرستان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1378 مربي روانشناسي باليني هاديفر علي

 دانشگاه شيراز نامشخص دانشيار روانشناسي باليني گودرزي محمد علي

 تبريز...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني مبيني سيروس

  زاهدان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1374 مربي روانشناسي باليني مجاهد عزيزاله

 بهزيستي وتوانبخشي  علوم  دانشگاه 1356 استاديار روانشناسي باليني محمدخاني پروانه

 دانشگاه تبريز 1372 استاديار روانشناسي باليني محمودعليلو مجيد

 مشهد...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص استاديار روانشناسي باليني مدرس غروي مرتضي

 )خوارزمي(دانشگاه تربيت معلم  نامشخص استاديار روانشناسي باليني مرادي عليرضا

  كرمانشاه...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1368 مربي روانشناسي باليني منتظري نصرت اله

 )عج...(ا  پزشكي بقيه  علوم  دانشگاه نامشخص دانشيار روانشناسي باليني ميرزماني بافقي سيدمحمود

  رفسنجان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1373 مربي بالينيروانشناسي ناظر محمد

 شاهد  دانشگاه 1374 مربي روانشناسي باليني  نايينيان محمدرضا

 دانشگاه شيراز نامشخص استاديار روانشناسي باليني نظيري قاسم

 اهواز...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1368 مربي روانشناسي باليني نعمت پور سرور
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  بندرعباس...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي وانشناسي بالينير نمازي شعله

 دانشگاه شهيد چمران اهواز 1364 استاديار روانشناسي باليني نيسي عبدالكاظم

 دانشگاه شيراز نامشخص استاديار روانشناسي باليني هاديانفرد حبيب

  ياسوج...ي وپزشك  علوم  دانشگاه 1378 مربي روانشناسي باليني كامكار علي

 تهران...پزشكي و  دانشگاه علوم 1370 دانشيار روانشناسي باليني كاوياني حسين

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1379 مربي روانشناسي باليني كاوياني اراني محمد

 )عج...(ا  پزشكي بقيه  علوم  دانشگاه 1358 استاديار روانشناسي باليني كرمي نما رضا

 دانشگاه اصفهان 1362 استاديار روانشناسي باليني ارابيكالنتري د مهرداد

  ايالم...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1371 مربي روانشناسي باليني كيخاوني ستار

  اروميه...پزشكي و  علوم  دانشگاه نامشخص مربي روانشناسي باليني ياوريان رويا

 ه اصفهاندانشگا 1384 استاديار روانشناسي باليني يزد خواستي فريبا

  كردستان...پزشكي و  علوم  دانشگاه 1382 مربي روانشناسي باليني يوسفي فايق

 بهزيستي وتوانبخشي  علوم  دانشگاه 1377 استاديار روانشناسي باليني يونسي جالل

 ايران...پزشكي و  دانشگاه علوم نامشخص استاديار روانشناسي باليني يكه يزدان  دوست رخساره
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هاي تحت پوشش وزارت روانشناسي باليني به تفكيك دانشگاه  وه هاي آموزشيآمار گر
  بهداشت، درمان و اموزش پزشكي، وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري و دانشگاه آزاد

هاي تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي، آمار گروه هاي آموزشي روانشناسي باليني به تفكيك دانشگاه - 10- 3
  ت علوم ، تحقيقات و فن آوري و دانشگاه آزادوزار

 دانشگاه نوع دستگاه اجرايي

 
  
  
  

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 دانشگاه اصفهان

)س(دانشگاه الزهراء  

 دانشگاه تبريز

 )خوارزمي(دانشگاه تربيت معلم

 دانشگاه تهران

 دانشگاه سمنان

 دانشگاه شاهد

 دانشگاه شهيد بهشتي

 نشگاه شهيد چمران اهوازدا

 دانشگاه شيراز

 دانشگاه عالمه طباطبايي

 دانشگاه فردوسي مشهد

 دانشگاه محقق اردبيلي

  دانشگاه كردستان
 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 شيراز...دانشگاه علوم پزشكي و

 تهران...و  پزشكيعلوم  دانشگاه

 انبخشيتو...و  پزشكي  علوم  دانشگاه

 شهيدبهشتي...و  پزشكي  علوم  دانشگاه

كرمانشاه...و  پزشكي  علوم  دانشگاه  

 دانشگاه علم و فرهنگ مراكز آموزش عالي مستقل

 مشهد -موسسه آموزش عالي حكمت رضوي 

 رامسر –موسسه آموزش عالي رحمان 

 دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي
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در معاونت هاي آموزشي وزارت خانه هاي بهداشت،درمان و علمي ثبت شده هاي  تعداد انجمن
  آموزش پزشكي و وزارت علوم تحقيقات و فن آوري  درحوزه روانشناسي باليني در كشور

طبق بررسي هاي انجام شده از كميسيون انجمن هاي علمي ايران، در حيطه روانشناسي باليني دو انجمن فعال و به 
وزارت علوم ،  در معاونت پژوهشيانجمن روانشناسي باليني كودك و نوجوان ايران . داردثبت رسيده وجود 

تحقيقات و فن آوري و انجمن علمي روانشناسي باليني ايران در معاونت پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  :پزشكي  درحوزه روانشناسي باليني يك و به شرح زير مي باشند

  ي كودك و نوجوان ايران انجمن روانشناسي بالين
 و علمي سطح ارتقاي گسترش، منظور به 1383 سال  در ايران نوجوان و كودك باليني شناسي روان انجمن

 مربوط هاي زمينه ر د پژوهشي و امور آموزشي به بخشيدن بهبود و متخصص نيروهاي كمي توسعه و كاربردي

  . شد تشكيل ايران، ونوجوان كودك نيبالي شناسي روان نجمنا ، كودك باليني شناسي روان به
 جلب و تحقيقاتي هاي طرح انجام جديد، آموزشي هاي برنامه اين انجمن مي كوشد با طراحي

براي  را راه و كند ايفا نوجوان و كودك شناسي روان هاي ضرورت و نيازها به نسبت مسئولين و مردم توجه
  .كند هموار المللي بين محافل و ملي سطح در باليني شناسي روان از حيطه اين حضور
 خانواده پژوهشكده بهشتي، شهيد دانشگاه اوين، تهران،  :انجمن نشاني

  29902366: تلفن

  انجمن علمي روانشناسي باليني ايران
توسط گروهي از روانشناسان باليني  1376انديشه تأسيس انجمن علمي ـ صنفي روانشناسي باليني ايران از حدود سال 

موضوع تشكيل انجمن روانشناسي باليني ايران در پنجاه و سومين جلسه كميسيونهاي  3/10/80تاريخ  در. مطرح شد
اولين انتخابات . انجمنهاي علمي گروه پزشكي وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب نهايي رسيد

توسط  17/4/81درتاريخ  نبرگزار شد و پروانه فعاليت انجم 6/3/81هيأت مديره و بازرس انجمن در تاريخ 
مديره برگزار گرديده و در حال    دوره انتخابات هيأت 4از آن زمان تا كنون . كميسيون فوق الذكر صادر گرديد

 .اند گروه از هيأت مديره انجمن فعاليت خود را آغاز نموده چهارمينحاضر 

 - ريزي در راستاي ارتقاء سطح علمي نامهبر -1: بر اساس اساسنامه انجمن، اهداف كلي ذيل در نظر گرفته شده است
اي در زمينه  حرفه  -ريزي در راستاي حمايت و نظارت صنفي برنامه  -2 .كاربردي در زمينه روانشناسي باليني

ريزي در راستاي ارتقاء سطح بهداشت رواني جامعه و ارائه خدمات مطلوب در زمينه  برنامه -3.روانشناسي باليني
كميته اختصاصي در  7هدف اختصاصي تدوين شد و در حال حاضر 17ر راستاي اهداف فوق د. روانشناسي باليني

  .نمايند راستاي تحقق اهداف فوق فعاليت مي
 انستيتو روانپزشكي تهران  خيابان ستارخان، خيابان نيايش، خيابان شهيد منصوري، تهران،  :انجمن نشاني

  021 : 66551585 -تلفن
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  وانشناسي  باليني در كشورتعداد قطب علمي در حوزه ر
قطب . در رشته روانشناسي باليني تنها يك قطب فعال در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي وجود دارد

به رياست  تهرانانستيتو روانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي علمي روانپزشكي و روانشناسي باليني كشور واقع در 
    جناب آقاي دكتربوالهري

  رخانه قطباعضاي دبي- 11- 3

 رشته تحصيلي    سمت    نام و نام خانوادگي    رديف 
 روانپزشك     رياست مركز  دكتر جعفر بوالهري      1  

دبير شوراي آموزشي   كارشناس مسئول ومهرداد كاظم زاده عطوفي    2  
 پژوهشي قطب علمي و

 روانشناسي باليني

 انشناسي بالينيرو   قطبكارشناس   محمد شمس مهرآبادي      3  

  اعضاي شوراي پژوهشي قطب- 12- 3

  ت و نشريات مصوب گروه علوم پزشكيفهرست مقاال- 13- 3

  محل انتشار  عنوان  رديف
تعداد 

مقاالت منتشر 
  شده

  336  پژوهشكده علوم شناختي هاي علوم شناختي  تازه   .1
  336 علوم پزشكي مشهد اصول بهداشت رواني   .2
  117  علوم پزشكي اصفهان تحقيقات علوم رفتاري   .3
  136  علوم بهزيستي و توانبخشي توانبخشي   .4
  600 علوم پزشكي تهران پزشكي و روانشناسي ايرانروان   .5
  1525 جمع كل مقاالت   .6

  
   

    نام و نام خانوادگي   رديف   
 دكتر جعفر بوالهري    1  

 دكتر مريم رسوليان 2  

 دكتر بنفشه غرايي  3  

 لواساني  خانم دكتر فهيمه فتحعلي4

 دكتر امير حسين جاللي ندوشن5

 مهرداد كاظم زاده عطوفي6
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  يافتهاي انتشار ترجمه -هاي علمي و تخصصي تاليفيتعداد كتاب - 14- 3

  گرايش
تعداد كتاب 

انتشاريافته از سال 
  1360لغايت  1350

تعداد كتاب 
انتشاريافته از سال 

  1370لغايت  1360

تعداد كتاب 
ز سال انتشاريافته ا

  1380لغايت  1370

تعداد كتاب 
انتشاريافته از سال 

  1388لغايت  1380

  102  45  12  2  روانشناسي باليني

ليست اعضاي انجمن علمي روانشناسي باليني ايران به تفكيك نام و نام خانوادگي، محل فعاليت، مدرك تحصيلي ، جنسيت، استان - 14- 3
  محل فعاليت و سال فارغ التحصيلي

 سال فارغ
 التحصيلي

 جنس استان
آخرين مدرك 

 تحصيلي

 محل فعاليت فعلي

 )دانشگاه ، ساير( 
 نام نام خانوادگي

 محمد كاظم وحيدعاطف تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي مرد تهران 1367

 عباس رمضاني فراني تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي مرد تهران -

 فلورا شادلويي تهران.پ.اه عدانشگ كارشناسي ارشد زن تهران 1372

 عباس بخشي پور رودسري دانشگاه تبريز دكتراي تخصصي مرد تبريز 1381

 مجيد محمود عليلو دانشگاه تبريز دكتراي تخصصي مرد تبريز 1382

 بنفشه غرايي تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي زن تهران 1382

 عبدالحكيم تيرگري سراجي زشكي مازندراندانشگاه علوم پ دكتراي تخصصي مرد مازندران -

 فرشته موتابي دانشگاه شهيد بهشتي دكتراي تخصصي زن تهران -

 حميد يعقوبي دانشگاه شاهد دكتراي تخصصي مرد تهران 1385

 مهرداد كاظم زاده عطوفي تهران.پ.دانشگاه ع كارشناسي ارشد مرد تهران 1375

 محمود دژكام ه شهيد بهشتيدانشگا دكتراي تخصصي مرد تهران 1359

 رخساره يزدان دوست تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي زن تهران 1369

 پروين داعي پور مركز مشاوره صبح صادق كارشناسي ارشد زن تهران 1378

 مصطفي ذوالفقاري مطلق - دكتراي تخصصي مرد تهران -

 نيلوفر رايگان - كارشناسي ارشد زن تهران 1384

 كريستينه آرزومانيان مطب كارشناسي ارشد زن تهران 1379
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 مژگان صلواتي تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي زن تهران -

 احمدرضا محمدپور - كارشناسي ارشد مرد تهران 1385

 مرجان پشت مشهدي - دكتراي تخصصي زن تهران -

 شهربانو قهاري تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي زن تهران 

 پوراندخت صفوي تهران.پ.دانشگاه ع كارشناسي ارشد زن تهران 1379

 مريم محمديان - كارشناسي ارشد زن تهران 1376

 خديجه فدائي - كارشناسي ارشد زن تهران 1380

 كارشناسي ارشد مرد اصفهان 1375

مركز تحقيقات و علوم رفتاري
 سيد بدرالدين نجمي اصفهان

 الدن محمديان كلينيك مهرافزا رشدكارشناسي ا زن تهران 1372

 مجتبي احسان منش تهران.پ.دانشگاه ع كارشناسي ارشد مرد تهران 1372

 حسين شاره - دكتراي تخصصي مرد تهران 1389

 سيد ابراهيم موسوي بيمارستان زارع كارشناسي ارشد مرد ساري 1377

 اصغر دخانچي هامركز بهزيستي شهيد خوئيني كارشناسي ارشد مرد تهران 1378

 پرويز دباغي علوم پزشكي ارتش دكتراي تخصصي مرد تهران -

 كارشناسي ارشد مرد تهران 1374

بيمارستان حضرت رسول
 شمس الدين كهاني )ص(اكرم

 ژاله افشاري منفرد - كارشناسي ارشد زن تهران 1372

 احمد حيدري پهلويان بيمارستان سينا كارشناسي ارشد مرد همدان 1384

 محمود فرورشي مركز آموزشي درماني تبريز كارشناسي ارشد مرد تبريز 1374

 فريده محمديان مركز اورژانس اجتماعي گرگان كارشناسي ارشد زن گرگان 1377

 ماريت قازاريان دفتر مشاوره معاونت پيشگيري كارشناسي ارشد زن تهران 1374

 كارشناسي ارشد زن تهران 1384

هنگيمعاونت دانشجويي فر
 رباب حامدي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 دكتراي تخصصي زن تهران 1379

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران
 فرناز كشاورزي ارشدي مركز

 حسن كريمي - كارشناسي ارشد مرد مشهد 1375



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                             

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

60 

 

 مريم بختياري شهيد بهشتي.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي زن تهران 1384

 فاطمه معين الغربائي - دكارشناسي ارش زن تهران -

 علي زاده محمدي دانشگاه شهيد بهشتي دكتراي تخصصي مرد تهران 1379

 زن تهران -

دانشجوي دكتري 
 سعيده زنوزيان تهران. پ. دانشگاه ع تخصصي

 امير جليلي - كارشناسي ارشد مرد تهران -

 ...يدا كوثري دانشگاه شهيد محالتي قم كارشناسي ارشد مرد قم -

 ذبيح اهللا جعفري زاده - كارشناسي ارشد مرد تهران 1381

 سعيد محمد - دكتراي تخصصي مرد تهران 1388

 سيد داوود محمدي - دكتراي تخصصي مرد فارس -

 نصرت اهللا نوروزي - دكتراي تخصصي مرد تهران -

 مهدي هادي مؤسسه امام خميني كارشناسي ارشد مرد قم -

 عليرضا انگارچي كلينيك توحيد رشدكارشناسي ا مرد تهران 1379

 بابك رهبري - كارشناسي ارشد مرد مازندران 1385

 حميدرضا سهرابي مركز مشاوره همراز كارشناسي ارشد مرد تهران 1374

 مريم صالحچي - كارشناسي ارشد زن مازندران 1385

 سيدعباس باقري يزدي انجمن ابر كارشناسي ارشد مرد تهران 1372

 هليا مهدي خاني دانشگاه علمي كاربردي موسيقي كارشناسي ارشد زن نتهرا 1387

 مريم حناساب زاده اصفهاني - دكتراي تخصصي زن تهران -

 گيتي شمس بيمارستان روزبه دكتراي تخصصي زن تهران 1380

 مرتضي مدرس غروي بيمارستان ابن سينا مشهد دكتراي تخصصي مرد مشهد -

 سودابه بساك نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز صصيدكتراي تخ زن اهواز 1371

 انوشيروان خضري مقدم - كارشناسي ارشد مرد كرمان 1380

 ليال برزگري - كارشناسي ارشد زن تبريز 1387

 سيدمهدي حسيني فرد بيمارستان شهيدبهشتي كرمان دكتراي تخصصي مرد كرمان -

 ايران داوودي ن اهوازدانشگاه شهيدچمرا كارشناسي ارشد زن اهواز 1374
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 اميرحسين راه نجات اداره بهداشت و درمان نزاجا كارشناسي ارشد مرد تهران 1378

 عليرضا آقايوسفي دانشگاه پيام نور كارشناسي ارشد مرد قم 1374

 فرهاد طارميان دانشگاه علوم پزشكي زنجان دكتراي تخصصي مرد تهران 1383

 غفار ملك خسروي ينيك پوياكل كارشناسي ارشد مرد تهران 1377

 فاطمه قديري - دكتراي تخصصي زن تهران -

 ليدا وحيدي مطلق - كارشناسي ارشد زن تهران 1384

 ناهيد مهران بيمارستان امام رضا بيرجند كارشناسي ارشد زن بيرجند 1382

 علي واضحي آشتياني اداره آموزش پرورش قم كارشناسي ارشد مرد قم 1382

 حسن حق شناس بازنشسته دكتراي تخصصي مرد شيراز 1375

 تورج مرادي انستيتو روانكاوي دكتراي تخصصي مرد تهران 1376

 محمدعلي بشارت دانشگاه تهران دكتراي تخصصي مرد تهران 1376

 رضا عبدي - كارشناسي ارشد مرد تبريز 1379

 رعنا برومند - دكتراي تخصصي زن اصفهان 1381

 عليرضا عابدين پژوهشكده خانواده راي تخصصيدكت مرد تهران 1377

 حسين داداش زاده دانشگاه تبريز دكتراي تخصصي مرد تبريز -

 قاسم نظيري كلينيك دكتر قريشي دكتراي تخصصي مرد شيراز -

 مولود سادات متوليان سيدي دانشگاه آزاد اسالمي كارشناسي ارشد زن تهران -

 كارشناسي ارشد زن تهران 1378

اورژانس اجتماعي شهيدمركز
 زهراـ ميترا گدازنده نواب صفوي

 منصور بهرامي - كارشناسي ارشد مرد تهران 1379

 مريم عرب گل مركز مشاوره ميثاق نور كارشناسي ارشد زن تهران 1382

 مريم صف آراء مركز مشاوره معين كارشناسي ارشد زن كرج 1382

 فلورا جواهري انكاويانستيتو رو كارشناسي ارشد زن تهران 1382

 خيراهللا صادقي علوم پزشكي كرمانشاه دكتراي تخصصي مرد كرمانشاه -

 بيوك تاجري - كارشناسي ارشد مرد تهران 1378

 الهام زارعي دوست - كارشناسي ارشد زن تهران 1382
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 مريم اورنگي بيمارستان روانپزشكي ابن سينا كارشناسي ارشد زن شيراز 1378

 سعيد آزادي عصر كلينيك آراد كارشناسي ارشد مرد تهران 1378

 هاجر پهلواني انستيتو روانپزشكي تهران كارشناسي ارشد زن تهران 1375

 مظاهر رضايي - دكتراي تخصصي مرد تهران 1379

 سيد عبدالمجيد بحرينيان بيمارستان آيت اهللا طالقاني دكتراي تخصصي مرد تهران 1375

 مژگان سعيدي - اسي ارشدكارشن زن كرمانشاه 1383

 مهدي فدائي - كارشناسي ارشد مرد تهران 1380

 متين غيور مينائي كلينيك روانشناسي مهريار كارشناسي ارشد زن تهران 1381

 ابوالقاسم عيسي مراد وزارت آموزش و پرورش كارشناسي ارشد مرد تهران 1382

 عزيزاهللا هدمجا بيمارستان بهاران دكتراي تخصصي مرد زاهدان 1379

 زيبا ولي پور - كارشناسي ارشد زن اهواز -

 فريبا طيري - كارشناسي ارشد زن سنندج -

 خليل دوالبي - كارشناسي ارشد مرد تهران 1383

 نيلوفر قادري - كارشناسي ارشد زن تهران 1384

 اكرم اشرفي - كارشناسي ارشد زن تهران 1382

 مطلب برازنده دانشگاهي استان فارسجهاد كارشناسي ارشد مرد شيراز 1385

 شهناز عليزاده مركز مشاوره كارشناسي ارشد زن تهران 1377

 سياوش الجوردي فرهنگستان علوم پزشكي كارشناسي ارشد مرد تهران 1383

 سيامك طهماسبي - دكتراي تخصصي مرد تهران -

 محمود دهقاني - دكتراي تخصصي مرد تهران 1389

 الهام فرامرزي نيا دانشگاه آزاد اسالمي ارشناسي ارشدك زن تهران 1384

 بهزاد پور علي بابا كلينيك همراز كارشناسي ارشد مرد تهران 1381

 عليرضا فرزانه پي انستيتو روانكاوي كارشناسي ارشد مرد تهران 1382

 اصغر بدايع انستيتو روانكاوي كارشناسي ارشد مرد تهران 1383

 ابراهيم شهباز پور - اسي ارشدكارشن مرد تهران 1383

 سعيد عبادي زارع - دكتراي تخصصي مرد تهران -
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 روح اهللا حدادي - كارشناسي ارشد مرد تهران -

 بنفشه فرزين راد انستيتو روانپزشكي تهران دكتراي تخصصي زن تهران -

 حسين ناصري - كارشناسي ارشد مرد تهران 1383

 شعله موسوي - كارشناسي ارشد زن تهران 1376

 زهرا فارغ زاده - كارشناسي ارشد زن تهران 1385

 عليرضا بخشايش دانشگاه يزد كارشناسي ارشد مرد يزد 1386

 فاطمه زرگر دانشجو دكتراي تخصصي زن تهران -

 غزاله زرگري نژاد - كارشناسي ارشد زن تهران 1383

 مرتضي عزيزي - كارشناسي ارشد مرد خلخال 1385

 عليرضا محمدي - كارشناسي ارشد مرد راسالمشه -

 مژكان لطفي - كارشناسي ارشد زن - -

 اشرف اكبري - كارشناسي ارشد زن تهران -

 هلن خوسفي - كارشناسي ارشد زن تهران -

 نادر منيرپور - دكتراي تخصصي مرد تهران -

 جعفر ميرزايي مؤسسه بنياد جانبازان صدر كارشناسي ارشد مرد تهران 1383

 علي مهران پور سازمان بهزيستي استان اردبيل كارشناسي ارشد مرد اردبيل 

 زهره نورعلي - كارشناسي ارشد زن - -

 صبا خداياري فرد - كارشناسي ارشد زن تهران -

 علي محرابي - كارشناسي ارشد مرد اصفهان -

 ابوالفضل محمدي دانشجو دكتراي تخصصي مرد تهران -

 مهدي اميري دانشجو ي تخصصيدكترا مرد تهران -

 فرنگيس وفا - كارشناسي ارشد زن تهران -

 ندا علي بيگي - دكتراي تخصصي زن تهران -

 عادل اميرخانلو اداره كل بنياد شهيد مازندران كارشناسي ارشد مرد ساري -

 شيرين ايزدي دانشگاه علوم تحقيقات حصارك كارشناسي ارشد زن تهران 1385

 مراد زماني فرد - كارشناسي ارشد مرد نهاوند -
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 احمد عاشوري دانشجو دكتراي تخصصي مرد تهران -

- 

آذربايجان 
 رامين فرزين پور - كارشناسي ارشد مرد شرقي

 اسماء عاقبتي - كارشناسي ارشد زن  -

 نگار اصغري پور دانشجو دكتراي تخصصي زن مشهد -

 اسحق گررحيميان بو دانشجو دكتراي تخصصي مرد تهران -

 رضوان شاه مرادي - كارشناسي ارشد زن - -

 كارشناسي ارشد مرد تبريز 1385

واحد مشاوره بيماريهاي رفتاري
 پژمان صالحيان مياندوآب

 مرتضي روستائي - كارشناسي ارشد مرد مشهد 1388

 نبي بستان دانشجو دكتراي تخصصي مرد كرمانشاه -

 يعقوب يليوك دانشجو دكتراي تخصصي مرد تهران -

 فاطمه عزيزاده كلينيك توحيد كارشناسي ارشد زن تهران -

 زهرا نوعي - كارشناسي ارشد زن مشهد -

 زينب رسول زاده - كارشناسي ارشد زن تهران -

 الهام اشتاد - كارشناسي ارشد زن تهران -

 كارشناسي ارشد زن بندرعباس -

مركز مشاوره شركت نفت
 سروه فرجي بندرعباس

 مهدي اكبري دانشگاه شاهد دكتراي تخصصي مرد هرانت -

 سلمان صفي خان لو مركز آموزشي درماني رازي تبريز كارشناسي ارشد مرد تبريز -

 مهدي عقيلي - كارشناسي ارشد مرد تهران -

 زهرا طاهري فر - كارشناسي ارشد زن تهران 1389

 مريم زارع يمركز غدد بيمارستان شريعت كارشناسي ارشد زن كرج 1389

 محسن داداشي دانشجو دكتراي تخصصي مرد تهران -

 سيد روح اهللا حسيني - كارشناسي ارشد مرد تهران 1389

 سيده حامده انفرادي - كارشناسي ارشد زن تهران 1389

 محمدرضا فتاح زاده دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند كارشناسي ارشد مرد بيرجند 1389
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 حميد پورشريفي مركز مشاوره دانشگاه تهران تخصصي دكتراي مرد تهران 1386

 محمدعلي رحماني دانشگاه تنكابن كارشناسي ارشد مرد تنكابن 1379

 مريم شاهرخي كلينيك سينا كارشناسي ارشد زن تهران 1378

 حسن بني اسدي دانشگاه شهيد باهنر كرمان كارشناسي ارشد مرد كرمان -

 اكبر ملك احمدي مطب خصوصي كارشناسي ارشد مرد ايالم 1382

 مهناز پورلطفي - كارشناسي ارشد زن اهواز 1387

 شهرام محمدخاني دانشگاه تربيت معلم دكتراي تخصصي مرد تهران 1385

 سميرا سهرابي - كارشناسي ارشد زن تهران 1388

 مريم فراغتي تهران.پ.دانشگاه ع كارشناسي ارشد زن تهران 1385

 سيد آرش تقوي - رشناسي ارشدكا مرد تهران 1387

 هادي رزم يار كلينيك حسين ابن علي مشهد كارشناسي ارشد مرد مشهد 1387

 كارشناسي ارشد زن بيرجند 1387

مركز جامع درمان و پيگيري
 صديقه اشراقي بيماران رواني مزمن بيرجند

 كارشناسي ارشد مرد ساري 1388

گروه مشاوره خانواده دانشگاه
 مجيد يغفار اصفهان

 فريبا مرادي - دكتراي تخصصي زن بندرعباس 1388

 ساره ايزديان - كارشناسي ارشد زن تهران -

 مهدي جهاني مقدم آموزش و پرورش كارشناسي ارشد مرد تربت حيدريه 1387

 زهرا نيكبخت مركز مشاوره همدالن كارشناسي ارشد زن زاهدان 1388

 مريم عيدي زيستي مرنداداره به كارشناسي ارشد زن مرند 1387

 محمدجواد بهره دار دانشجو دكتراي تخصصي مرد تهران -

 فروزان جواهري انستيتو روانكاوي كارشناسي ارشد زن تهران 1383

 آرزو آجوداني بيمارستان روانپزشكي صدر كارشناسي ارشد زن تهران 1387

 اشانت محمدي مطب دكتر نيلي پور كارشناسي ارشد مرد اصفهان 1380

 سيدعباس حقايق - كارشناسي ارشد مرد اصفهان 1386

 فرحناز اميرلو - كارشناسي ارشد زن اهواز 1385

 هادي رحيمي اداره بهزيستي قوچان كارشناسي ارشد مرد قوچان 1386
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 اكبر وطن خواهي درمانگاه شبانه روزي ايثار اردبيل كارشناسي ارشد مرد اردبيل 1388

 سعيد ايماني بيمارستان صدر ي تخصصيدكترا مرد تهران 1388

 قمر كياني كلينيك ديابت زنجان كارشناسي ارشد زن زنجان 1387

 آذر رفعت ماه اداره بهزيستي كيش كارشناسي ارشد زن كيش 1385

 فهيمه فتحعلي لواساني تهران.پ.دانشگاه ع دكتراي تخصصي زن تهران -

 رضاعلي بابادي - كارشناسي ارشد مرد اصفهان -

 ...عبدا اميدي دانشگاه علوم پزشكي كاشان دكتراي تخصصي مرد كاشان 1387

 ناصر گودرزي دانشگاه علوم پزشكي ارتش دكتراي تخصصي مرد تهران 1375

 كارشناسي ارشد مرد مغان 1386

دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس
 بهنام سكونت آباد مغان

 حميد ده سرخي نصيري - كارشناسي ارشد مرد اصفهان 1376

 زاهد عبدالي انستيتو روانپزشكي تهران دكتراي تخصصي مرد تهران -

 پروانه محمدخاني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي دكتراي تخصصي زن تهران 1378

 ناهيد خواجه موگهي دانشگاه جندي شاپور اهواز كارشناسي ارشد زن اهواز 1373

 حميدرضا پوراعتماد شگاه شهيد بهشتيدان دكتراي تخصصي مرد تهران 1377

 اصغر فروع الدين عدل - دكتراي تخصصي مرد تهران 1372

 حسن پاالهنگ بيمارستان هاجر شهركرد دكتراي تخصصي مرد اصفهان 1387

 سعيد اكبري زردخانه دانشگاه عالمه طباطبائي كارشناسي ارشد مرد تهران 1385

 حسن حميدپور شاوره دانشگاه تهرانمركز م دكتراي تخصصي مرد تهران 1388

 سهراب علي محمدي وزارت نفت كارشناسي ارشد مرد تهران 1372

 ناصر صبحي قراملكي دانشگاه محقق اردبيلي دكتراي تخصصي مرد تهران 1385

 فرزانه حبيبي دانشگاه علوم تححقيقات كارشناسي ارشد زن تهران 1384

 فاطمه مالنقي ازاد اسالمي واحد رودهندانشگاه كارشناسي ارشد زن تهران 1377

 مهري اصالني دانشگاه ازاد اسالمي واحد رودهن كارشناسي ارشد زن تهران 1385
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در ايران با كشورهاي منطقه چشم  روانشناسي باليني مقايسه وضعيت رشته
  اندازي و سطح بين المللي

درگيــري و پيــدايش مشــكالت و معضــالت آن در ســالهاي اخيــر، دوران رشــد و تكامــل روانشناســي بــاليني و نيــز  
اين تكوين وتكامل و دست يابي به موقعيـت و وضـع فعلـي، عوامـل مختلفـي دارد در      . كشورهاي مختلف بوده است

حال حاضر، روانشناسي باليني بر اساس وظيفه و موقعيت خود از متخصصين مي خواهد تا در سه قلمرو از اين دانش، 
  :نشان دهندمهارت الزم را از خود 

به ايجاد و تكامل روشهايي جهت شناخت علل، چگونگي شكل گيري عالئم و سـير بيماريهـاي    –تشخيص  -1
 .رواني كمك مي كند

 .كشف و استفاده از روشهايي براي تغيير مطلوب در وضع رواني و رفتاري فرد –درمان  -2

انـش بشـري در زمينـه رفتـار     پژوهش، برخورد علمي، آزمايشگاهي و يا كلينكي براي پيشرفت و گسـترش د  -3
 انسان

كميته «طرح كلي برنامه ريزي براي تدريس و تعليم روانشناسان باليني در آغاز و به طور عمده در آمريكا به وسيله 
اين برنامه . ارائه شده است» انجمن روانشناسي عملي«و » تعليمات عالي و حرفه اي انجمن روانشناسي امريكا

كه باالترين درجه  PH.Dهار ساله پس از ليسانس است و منجر به دريافت درجه دانشگاهي شامل يك دوره چ
در بيمارستان، يا كلينيك و يا يكي از موسسات ) انترني(عالوه بر آن، يك سال كارورزي . علمي است، مي شد

سي ديناميك، بر اساس دروس اساسي در روانشناسي، دروسي در زمينه روانشنا. مربوط به مسايل رواني، الزامي است
در اين برنامه، تاكيد بر ايجاد تبحر در . روانشناسي باليني و كارآموزيهاي مختلف در اين زمينه ها ارائه مي شود

در اين جا بايد اشاره شود كه . تشخيص، درمان و تحقيق است كه تحت نظارت دقيق و دايمي استاد راهنما مي باشد
در تعدادي از  ph.Dنشناسان باليني و به خاطر دشوار بودن دريافت درجه در سالهاي اخير به علت نياز زياد به روا

دانشگاه هاي آمريكا، روش تدريس خاصي به اجرا در مي آيد كه در نهايت منجر به دريافت دكتراي روانشناسي 
ليني اين روش، جنبه هاي نظري و پژوهشي علمي وسيعي ندارد، اما در عوض از لحاظ عملي و با. باليني مي شود

غني تر است، البته هنوز همه گير نشده است و طرفداران و مخالفان جنبه هاي مثبت و منفي آن را مورد بحث شديد 
  .قرار مي دهند

مسئله نياز به معيارهاي مشخصي را در آموزش كارورزي و فعاليـت حرفـه   » انجمن روانشناسي امريكا« 1947در سال 
خوانـده مـي شـدند و چيـزي بـيش از      » روان سـنج «عده اي افراد ناصـالح كـه    اي روانشناسان باليني مطرح كرد؛ زيرا

انجمـن  «. درست مانند وضع فعلـي در ايـران  . تكنيسين روانشناسي نبودند، به عنوان رواشناس باليني فعاليت مي كردند
الگـوي مطلـوب    براي رفع اين مشكل، كميته كارورزي در روانشناسي باليني را مامور ايجاد يـك » روانشناسي امريكا

كميتـه  . هاي روانشناسي بـاليني در موسسـات بـود   تعين اين معيارها براي ايجاد برنامه. براي تعين معيارهايي دقيق كرد
روانشناسي باليني انجمن روانشناسي امريكا، با انجمن روانپزشكي امريكا، كميته مشتركي تاسيس كردند تا به كمـك  
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به خصوص كمك مـالي آن، معيارهـاي الزم را بـراي آمـوزش و كـارورزي       اداره بهداشت رواني وزارت بهداري و
  .روانشناسان باليني مهيا سازند

، يكي از مهمترين رويدادهايي است كه در روان شناسـي امريكـا بـه    »روان شناسي حرفه اي«در » بورد ممتحنه«ايجاد 
بـا   1947اين بورد در سال . رها را نيز دارداين بورد كه شبيه بورد پزشكان است، در مجموع همان معيا. وقوع پيوست

سـال   5حـداقل   ph.Dقرار بود ديپلم بورد به كساني داده شود كه پس از دريافت درجه . نفر تشكيل شد 9عضويت 
براي پيشرفت روانپزشكي، انجمن ها و رشته هاي وابسـته بـه آن   . تجربه باليني در يكي از مراكز قابل قبول داشته باشد

را بـا كمـك انجمـن روانشناسـان آمريكـا      » روان شناسي باليني«كه كميته مشترك » من روانيزشكان آمريكاانج«مانند 
ايجاد كرده است، و نيز انجمن ارتوسايكايتري و گروهـي ديگـر، سـعي كردنـد تـا رابطـه فعاليـت هـاي تشخيصـي و          

ا تــاثيرات مهمــي در ايجــاد تمــام ايــن كوشــش هــ. درمــاني بــين روانشناســي بــاليني و روانپزشــكي را روشــن ســازند
  .استانداردهاي دقيق حرفه اي، شرح وظايف، صدور تاييديه علمي و مجوز كار گذارده اند

بـراي ايـن كـه مـردم از شـر شـيادان       . جنبه ديگر دادن اجازه كار به روانشناسان باليني، جلب توافق مراجع دولتي بـود 
در كل، دو نوع مجوز كار بـراي روانشناسـان پيشـنهاد    . انده شدحرفه اي محفوظ بمانند، قوانيني از مراجع ايالتي گذر

در روان  ph.Dيكي مجوز عمومي بـراي كـار روانشناسـاني كـه درجـه      . شد و در ايالت هاي مختلف به اجرا درآمد
شناسي و يك سال سابقه كار عملي در رشته خود دارند و ديگري مجوز تخصصي، بـراي گـرفتن مجـوز تخصصـي،     

البتـه در حـال   . سال سابقه فعاليـت و تجربـه در ايـن زمينـه نيـاز بـود       5در روانشناسي باليني به  ph.Dن عالوه بر داشت
در . حاضر، مجوز عمومي توسط ايالت و مجوز خصوصي توسط بورد تخصصي در روانشناسي باليني داده مـي شـود  

ريكا داشته باشند و يا فعاليـت كلينيكـي   حال حاضر، روانشناساني مي توانند به طور مستقل در روانشناسي باليني در آم
  :مستقلي مانند روانپزشكان و ساير رشته هاي پزشكي داشته باشند كه داراي يكي از شرايط زير باشند

 .داراي ديپلم بورد تخصصي روانشناسي باشند -1

 .داراي مجوز كار توسط هيات ممتحنه بورد تخصصي، از يكي از ايالت ها باشند -2

صصي انجمن روانشناسي از يكي از ايالت هـا باشـند، روانشناسـاني كـه هـيچ كـدام از       داراي مجوز بورد تخ -3
 .شرايط مذكور را ندارند، مي توانند در موسسات و زير نظر متخصصين صالح انجام وظيفه كنند

يـد آن را بـه   و اما برنامه اي كه توسط انجمن روانشناسي امريكا مورد تاييد قرار گرفته است و دانشـگاه هـا الزامـاً با      
  :كار گيرند، به ترتيب زير است

اين دوره حدوداً چهار سال طول مـي كشـد و پـس از    . پس از دريافت درجه فوق ليسانس، دوره دكترا آغاز مي شود
  .آن گذراندن يك سال انترني نيز الزم است

همچنـين  . رائـه مـي شـود   سال اول، بيشتر دروس عمومي پيشرفته كه دانستن آنهـا بـراي تمـام رشـته هـا الزم اسـت، ا      
ايـن كـار   . شرايطي فراهم مي گردد كه دانشجو را در جهت فهم محتواي روانشناسي باليني و روشهاي آن ياري كنـد 

به وسيله مشاهده رفتارهاي سالم و ناسالم انسانها در كلينيك ها، بيمارستان هـا و موسسـات مربـوط بـه آن انجـام مـي       
. تر شناخت و توصيف دقيق رفتـار، موقعيـت هـا و شـرايط مختلـف انسـاني اسـت       هدف از انجام اين برنامه، بيش. شود
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استفاده از تكنولوژي جديد مانند ضبط صوت، فيلم، ويدئو، تلويزيون مدار بسته و آينه هاي يك طرفه مـي توانـد در   
ظري، عملي و آموزش در زمينه آزمونهاي رواني به خصوص از جنبه تاريخي، ن. انجام اين برنامه كمك موثري باشد

كارآموزي با وسايل ساده، همچنين دروسي در زمينـه روشـهاي روانشناسـي تجربـي در رابطـه بـا مسـايل مربـوط بـه          
  .شخصيت، قسمتي از برنامه هاي سال اول است

ايـن كـار بـه    . سال دوم، عمدتاً صرف يادگيري شيوه اجراي آزمونهاي مشكل تر و پيشرفته تر تشخيصـي مـي گـردد   
همچنين آشنايي مقـدماتي بـا نظريـه هـا و اصـول درمـان، مخصوصـا روان        . ط عملي انجام مي شودخصوص در شراي

  .درماني و رفتار درماني، در اين مرحله صورت مي گيرد
ايـن مراكـز بايـد بـراي شـناخت و      . سال سوم، به دوره انترني اختصاص دارد و در يكي از مراكز معتبر انجام مي شود

وظيفه و هدف اصلي دوره انترنـي ايـن اسـت كـه اسـاتيد      . از تسهيالت كافي برخوردار باشند درمان انواع نابهنجاريها
در اين مرحله، داشجو به طور تمام وقت و . تحت نظارت و هدايت دقيق خود، تجارب باليني را به كارآموز ياد دهند
ع هـاي مهـم در ايـن دوره،    يكـي از موضـو  . مداوم، با مسايل تشخيصي، درماني و پژوهشي سر و كار پيـدا مـي كنـد   

ايـن شـيوه كـار،    . ارتباطي است كه روانشناسي باليني به صورت كار تيمي با متخصصين رشته هاي وابسته پيدا م يكند
. باعث مي شود كه روانشناس اهميت و ارزش روش تيمي را در تشخيص و درمان بهتر و بيشتر مشاهده و درك كنـد 

  . ي دهد تا تحقيقات مقدماتي خود را براي تنظيم پايان نامه دكترا انجام دهداين دوره همچنين فرصتي به دانشجو م
سال چهارم، صرف شركت در سمينارها، مسايل حرفه اي و تخصصي، به پايان رساندن كارهاي مربوط به پايـان نامـه   

  . دكتري و شركت در سمينارهاي بين حرفه اي به خصوص رشته روانپزشكي مي شود
اشاره شد، بر خالف ساير رشته هاي روانشناسي كه از اروپا سرچشمه گرفته انـد، رشـته روانشناسـي     همانطور كه قبال

البته در سالهاي اخير به خاطر نياز مبـرم بـه متخصصـين رشـته هـاي روانـي، در       . باليني ريشه در آمريكاي شمالي دارد
هر يك از اين كشورها، فراتر شرايط و بسياري از كشورهاي جهان نيز تخصص روانشناسي باليني مطرح شده است و 

در بعضي از كشورها نيز بـه جهـات و علـل مختلـف، ايـن      . امكانات اجتماعي خود به اشاعه اين تخصص پرداخته اند
  . رشته يا وجود ندارد و يا اين كه در مراحل ابتدايي رشد است
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  روانشناسي باليني در هندوستان

آن، بيش از نيم قرن است كه در هندوستان سابقه دارد و حتي بخشي از شرايط روانشناسي به معناي علمي و حرفه اي 
كـه هندوسـتان    1947از سـال  . دريافت ليسانس يا فوق ليسانس در دانشـگاه، گذرانـدن دوره پايـه روانشناسـي اسـت     

روانشناسـي بـاليني   با آنكـه  ). 1370شاملو،(استقالل يافت، دپارتمانهاي مستقل روانشناسي در دانشگاه ها برقرار شدند 
در هندوستان تاريخچه اي نسبتا كوتاه دارد اما امروزه اين دانش كاربردي يكي از اصلي ترين مشاغل بهداشت رواني 
در آن كشور به شمار مي رود و روانشناسان باليني در موسسات دولتي و خصوصي به نحو وسيعي در زمينه تشـخيص  

تعـدادي نيـز بـا    . يخچه فردي، مصاحبه باليني و اجـراي آزمونهـا مـي پردازنـد    رواني، به فعاليت هايي مانند گرفتن تار
بـراي نخسـتين بـار و بـراي     ). 1380عسـگري، (همكاري روانپزشكان و يا مستقل از آنها به روان درماني مـي پردازنـد   

آن با تشـكيل   آغاز گرديد اما شروع واقعي 1در دانشگاه بنارس 1951مدتي كوتاه آموزش روانشناسي باليني در سال 
انجمـن روان شناسـان   . بـر ميگـردد   1956بـه سـال    3در بنگلـور  2اجتماعي –دوره آموزشي ديپلم روانشناسي پزشكي 

همـان  (آغـاز بـه كـار كردنـد      1974و به دنبال آن مجله روانشناسي باليني هند در سال  1986باليني هندوستان به سال 
  ).منبع

 1916ارائه گرديد و پس از آن در سال  4انشناسي تجربي در دانشگاه كلكتهبراي نخستين بار درس رو 1906در سال  
انجمن روانكاوي هندوسـتان توسـط    1921در سال . تشكيل شد 5نخستين بخش مستقل روانشناسي توسط دكتر گوپتا

شناسـي  را به عنوان نخسـتين مرحلـه تحـول روان    1950از اين رو عده اي دوره پيش از سال . پايه گذاري گرديد 6بس
  ). 1380،به نقل از عسگري،1988گوپتا، (باليني در هندوستان مي دانند 

دومين مرحله ، با آموزش رسمي دوره ديپلم در روانشناسي باليني در بخـش روانشناسـي دانشـگاه بنـارس و تاسـيس       
عنـوان موسسـه   در موسسه بهداشت رواني هندوستان كه هم اكنـون بـه    1953نخستين بخش روانشناسي باليني به سال 

  ).همان منبع(ملي بهداشت رواني و علوم اعصاب ناميده مي شود آغاز شد 
آغـاز و   1973در سـال   7برنامه دوره دكتري روانشناسي باليني در موسسه عالي پژوهش و آموزش پزشـكي چنـديگر  

  .گسترش يافت... و  10، بنارس، مدرس9، لكنو8سپس در ساير نقاط شهري هندوستان مانند دهلي
ر هند روانشناس باليني به كساني گفته مي شود كه افزون بر دانشـنامه كارشناسـي ارشـد روانشناسـي داراي دو سـال      د

درماني زير نظر استادان روان شناسي و روانپزشكي در بيمارسـتانها و سـازمانهاي روانپزشـكي     –سابقه كار تشخيصي 
را طـي كـرده   ) دوره دكتـري (پژوهشي  –دوره آموزشي باشند يا اينكه پس از كارشناسي ارشد روانشناسي، سه سال 

                                              
1 - Banaras hindu University 
2 - DM&SP 
3 - Bangalore 
4 - Calcutta 
5 - Gupta 
6 - Bose 
7 - Chandigarh 
8 - Dehli 
9 - Luchnow 
10 - Madras 



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                             

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

71 

 

روانشناس باليني متخصص در كشور هند مشغول به كار هستند كه بيشـتر آنـان داراي    600در حال حاضر حدود . اند
ايـن متخصصـان بيشـتر در شـهرهاي رانچـي،      . اجتماعي يا دكتري مي باشـند  –دانشنامه ديپلم در روانشناسي پزشكي 

باد و چنديگر كار مي كنند و تنها نيمي از آنان اعضاي دائمـي انجمـن روانشناسـان بـاليني هندوسـتان      بنگلور، احمد آ
  ). 1380،به نقل از عسگري،1996، 1ورما(هستند 

را مـامور تـدوين اساسـنامه و نظـارت بـر تهيـه و        2كميسيون ملـي آزمـون   1975انجمن روانشناسي هندوستان در سال 
  ). همان منبع(در هندوستان كرداجراي آزمونها و آزمونگري 

  روانشناسي باليني در تركيه 
. امكانات و شرايط براي فعاليـت در ايـن زمينـه محـدود اسـت     . روانشناسي باليني در تركيه پديده نسبتاً جديدي است

شـاوره و  البته، در سالهاي اخير، روانشناسان باليني در زمينه هاي تشخيصي ماننـد اجـراي آزمونهـا، مصـاحبه بـاليني، م     
در برخي از مراكز پزشكي، به روانشناسان باليني فرصـت داده مـي شـود تـا     . راهنمايي فعاليت هايي را آغاز كرده اند

البته تعـداد آنهـا محـدود اسـت و برنامـه آموزشـي و كـارورزي        . فعاليت هاي درماني و تشخيصي خود را دنبال كنند
دانشجويان پس از دريافت ليسـانس، در برنامـه   . موجود نيست خاصي كه منجر به گرفتن تخصص در اين زمينه باشد،

هاي كارآموزي مربوط به اجراي آزمونها و روان درماني شـركت مـي كننـد و بـه عنـوان كارشـناس روانشنااسـي بـا         
مراكز مشاوره و راهنمايي در تركيه تـابع  . همكاري روانپزشكان و تحت نظارت آنها به تشخيص و درمان مي پردازند

ين و مقررات خاصي نيستند و هر فردي قانوناً آزاد است تا با تاسيس اين گونـه مراكـز، بـه فعاليـت در ايـن زمينـه       قوان
  ).1370شاملو،(بپردازد 

   

                                              
1 - verma  
2 - National test caommission 



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                             

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

72 

 

با  روانشناسي بالينيرشته وضعيت علمي كشور در مباحث تحليلي و مقايسه 
  دو كشور منطقه و يك كشور توسعه يافته

شروع به پذيرش  1367كه وزارت بهداشت در رشته روان نشناسي باليني از سال نشان مي دهد  -1-5نتايج جدول 
مرد وارد رشته 12زن و  4در مقطع كارشناسي ارشد  1367دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد كرده است كه در سال 

د افزايش پيدا مر 10زن و  13اين موازنه جنسيت به  1384اين تعداد در سال. روان شناسي در اين وزارت خانه شدند
تعداد مردان نسبت به زنان  1380بررسي تعداد پذيرش دانشجو بر حسب جنسيت نشان مي دهد كه تا سال . كرد

برتري داشت و از اين سال نسبت زنان در پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد اين وزارت خانه روند افزايشي پيدا كرد 
  ). 1-6نمودار (

دانشجوي مرد در مقطع  5دانشجوي زن و  2مقطع دكتري تخصصي با پذيرش در  1377اين وزارت خانه از سال 
اين عدم موازنه در پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي به غير از سال هاي . دكتري شروع به كار كرد

 ادامه داشته است و هميشه تعداد و نسبت پذيرش اين وزارت خانه براي مردان بيشتر از زنان 1383و  1382تحصيلي 
  .بوده است

دانشجو در مقطع تحصيالت تكميلي دانشجو در رشته روانشناسي  832 1384تا سال  1367اين وزارت خانه از سال 
  .بودند%) 80/70(نفر مرد 589و %) 20/29(نفر زن 243باليني داشته است كه از اين تعداد 

  
  1384تا سال  1367جنسيت و سال تحصيلي ار سال  توزيع دانشجويان تحصيالت تكميلي وزارت بهداشت به تفكيك - 1- 6نمودار 
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در وزارت بهداشت  1385در خصوص توزيع فراوني دانشجويان رشته روانشناسي باليني در سال  2-5نتايج جدول 
دانشجوي  6دانشجوي مرد در مقطع كارشناسي ارشد و  16دانشجوي زن و  18حاكي از آن است كه در اين سال 

بررسي توزيع فراواني نشان مي . دانشجوي مرد مشغول به تحصيل بودند 9ي در برابر زن در مقطع دكتري تخصص
اولين سالي بوده است كه نسبت پذيرش زنان بر مردان برتري داشته  1385دهد كه در مقطع كارشناسي ارشد سال 

تحصيالت تكميلي  اين وزارت خانه در مجموع در مقطع. است اما اين نسبت در مقطع دكتري بدون تغيير بوده است
  .مرد بودند 25نفر زن و  24دانشجو پذيرش كرده است كه از اين تعداد  49در اين سال 

در  1386در خصوص توزيع فراوني دانشجويان رشته روانشناسي و روانشناسي باليني در سال  3-5نتايج جدول 
ي مرد در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو 21دانشجوي زن و  30وزارت بهداشت حاكي از آن است كه در اين سال 

بررسي توزيع . دانشجوي مرد مشغول به تحصيل بودند 27دانشجوي زن در مقطع دكتري تخصصي در برابر  11و 
دومين سالي بوده است كه نسبت پذيرش زنان بر  1386فراواني نشان مي دهد كه در مقطع كارشناسي ارشد سال 

اين وزارت خانه در مجموع در مقطع . مقطع دكتري بدون تغيير بوده استمردان برتري داشته است اما اين نسبت در 
مرد بودند و مي  48نفر زن و  41دانشجو پذيرش كرده است كه از اين تعداد  89تحصيالت تكميلي در اين سال 

تكميلي  برابر روند افزايشي در ميزان پذيرش دانشجو در مقطع تحصيالت 8/1توان گفت كه نسبت به سال قبل تقريبا 
  .داشته است

در وزارت بهداشت  1387در خصوص توزيع فراوني دانشجويان رشته روانشناسي باليني در سال  4-5نتايج جدول 
 14دانشجوي مرد در مقطع كارشناسي ارشد و  24دانشجوي زن و  37برابر  1387حاكي از آن است كه در اين سال

بررسي توزيع فراواني نشان مي دهد . انشجوي مرد داشته استد 28دانشجوي زن در مقطع دكتري تخصصي در برابر 
سومين سالي بوده است كه نسبت پذيرش زنان بر مردان برتري داشته است  1387كه در مقطع كارشناسي ارشد سال 

اين وزارت خانه در مجموع در مقطع تحصيالت تكميلي در . اما اين نسبت در مقطع دكتري بدون تغيير بوده است
مرد بودند و مي توان گفت كه نسبت به سال قبل  52نفر زن و  51دانشجو داشته است كه از اين تعداد  103ل اين سا
 .برابر روند افزايشي در ميزان دانشجو در مقطع تحصيالت تكميلي داشته است 16/1تقريبا 

ارت بهداشت موفق حاكي از آن است كه در مجموع در طي اين سالها وز 8-5و  7-5،  6-5،  5-5نتايج جدول 
دانش آموخته روانشناسي باليني در مقطع كارشناسي ارشد  239شده است كه طي برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود 

مرد را تحويل جامعه  8زن و  1دانش آموخته شامل  9مرد را تربيت نمايد و در مقطع دكتري  170زن و  69شامل 
نفر زن و  70در طي اين سال ها تربيت كرده است كه از اين تعداد دانش آموخته  248علمي داده است و در مجموع 

برابر  22/2نتايج تحليل ها حاكي از آن است كه تعداد فارغ التحصيالان مرد نسبت به زنان . نفر مرد بوده است 178
كه تعداد نشان مي دهد  4-2بوده است اما بررسي نتايج نمدار فارغ التحصيالت مقطع كارشناسي ارشد در نمودار 

كمتر بوده است و از اين سال تعداد زنان بر مردان پيشي  1382فارغ التحصيالن زن نسبت به مرد در سال هاي قبل از 
  . مي گيرد اما در مقطع دكتري اين رقابت همچنان به نفع مردان باقي بوده است
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حصيالت تكميلي نشان مي دهد كه نشان مي دهد كه نرخ فارغ التحصيلي دانشجويان در مقطع ت -4-6نتايج نمودار 
در سال هاي قبل و بعد اين دو سال بازم هم  1385و  1384با وجود باال بودن نرخ دانش آموختگان زن در دو سال 

 .نرخ دانش آموختگان مرد بيشتر است

  
به  1386تا  1369در سال هاي توزيع فراواني دانش آموختگان وزارت بهداشت در مقطع كارشناسي ارشد روانشناسي باليني  -2- 6نمودار

  تفكيك جنسيت

  
 1386تا  1369توزيع فراواني دانش آموختگان وزارت بهداشت در مقطع دكتري تخصصي روانشناسي باليني در سال هاي  -3- 6نمودار

  به تفكيك جنسيت
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صي روانشناسي باليني در سال توزيع فراواني دانش آموختگان وزارت بهداشت در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخص -4- 6نمودار
  به تفكيك جنسيت 1386تا  1369هاي 

نفر از فارغ التحصيالن رشته روانشناسي باليني به عنوان عضو  102نشان مي دهد كه در مجموع  -9-5نتايج جدول 
ن مشغول به كار هستند كه از اي 1385تا سال  1349هيات علمي در دو وزارت خانه علوم و بهداشت از سال هاي 

  . نفر مربي گري فعاليت مي كنند 53 نفر استادياري و 38نفر دانشياري،  9تعداد دو نفر در سمت استادي، 
نفر مرد  120و %) 44(نفر زن  93عضو انجمن روانشناسي باليني  213نشان مي دهد كه از بين  10-5نتايج جدول 

نفر داراي  141از اين تعداد  .بوده است 1389تا سال  1359هستند كه تاريخ فارغ التحصيلي آنها از سال %) 56(
  .نفر دكتري تخصصي بودند 72مدرك كارشناسي ارشد و 
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  فصل چهارم

 و هافرصت ،هاضعف ،هاقوت ارايه دسته بندي
 تهديدها  براي رسيدن به دورنما
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 )تهديدهاي خارجي و نقاط قوت و ضعف داخلي -هافرصت(  عوامل استراتژيك

  .بيشترين تاثير را دارند انجمنعواملي كه در آينده 
  . مي باشد SWOTتژيك آناليز يكي از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت استرا

هاي برون  ها و تهديد يكي از ابزارهاي استراتژيك تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصت SWOTآناليز 
  . سازمان است

  .شوند مي هاي استراتژي از بين آنها انتخاب  و گزينه براي اين منظور چهار حالت كلي وجود دارد

 برداري را از فرصتها انجام داد  ز نقاط قوت حداكثر بهرهگيري ا توان با بهره چگونه مي(SO)   
 توان اثر تهديدات را حذف كرد يا كاهش داد  چگونه با استفاده از نقاط قوت مي(ST)  

 گيري از فرصتها نقاط ضعف را تبديل به نقطه قوت كرد يا از شدت نقاط ضعف كاست  چگونه بايد با بهره
(WO)  

 دن نقاط ضعف تاثير تهديدات را كاهش داد يا تاثيرشان را حذف نمودچگونه بايد با كاهش دا .(WT)  

  نقطه قوت  -الف

نقطه قوت يك سازمان يك كاربرد موفق از يك شايستگي يا بهره برداري از يك عامل كليدي در جهت توسعه 
  . مي باشد سازمانرقابت پذيري 

  مزيت هاي شما چيست؟

  چه چيزي را خوب انجام مي دهيد؟

  نقطه ضعف -ب
نقطه ضعف يك سازمان يك كاربرد ناموفق از يك شايستگي يا عدم بهره برداري از يك عامل كليدي كه رقابت 

  . پذيري شركت را كاهش مي دهد

  چه چيز مي تواند بهبود داده شود؟

  چه چيز بطور نامناسبي انجام مي شود؟

  از چه چيزي مي توان اجتناب كرد؟
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  فرصت -ج

تاثير گذاشته و  سازمانت خارجي است كه مي تواند بصورت مثبت بر پارامترهاي عملكردي يك فرصت يك حال
از جمله فرصتهاي پيش روي يك . مزيت رقابتي كه ايجاد كننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد

دي از بازار كه سود مي توان به بازارهاي توسعه يافته همچون اينترنت و نيز حركت به سمت بخش جدي سازمان
  . بيشتر دارد و يا بازارهاي رها شده توسط رقبا اشاره كرد

  در چه جايي با تغييرات مثبت روبرو هستيد؟

  چه روندهايي جالب و مورد توجه مي باشند؟

    تهديد  -د

و تاثير گذاشته  سازمانيك حالت خارجي است كه مي تواند بصورت منفي بر پارامترهاي عملكردي  تهديديك 
از جمله تهديدات مي توان به . مزيت رقابتي كه ايجاد كننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را كاهش دهد

  .ظهور رقباي جديد، معرفي محصول جديد توسط رقبا، ماليات بر روي كاالهاي ارائه شده و غيره اشاره كرد

  SWOTمراحل انجام آناليز 

  SWOTتشكيل جلسه تجزيه و تحليل  -1
  وضيح اجمالي هدف جلسه و مراحل انجام كارت -2
  ) فرصت ها و تهديدها(و عوامل خارجي ) نقاط قوت و ضعف(انجام طوفان ذهني براي شناسايي عوامل داخلي  -3
  اولويت بندي عوامل داخلي و خارجي -4
  و وارد كردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولويت بندي SWOTتشكيل ماتريس -5
  WTو  STو  WOو  SOامل داخلي و خارجي با هم و تعيين استراتژي هاي مقايسه عو -6
  تعيين اقدامات مورد نياز براي انجام استراتژي هاي تعيين شده -7
  انجام اقدامات و بررسي نتايج آنها -8
  و در بازه هاي زماني مناسب SWOTبروز آوري ماتريس  -9

  
   



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                             

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

79 

 

  اسي بالينيگردهمايي اعضاي هيات علمي داراي تخصص روانشن

با دعوت از اساتيد  ،مميزي و علم سنجي اين رشته ببا توجه به اهميت ارزيابي رشته روانشناسي باليني در قال
ها، نقاط ضعف و قوت پيشكسوت در اين حوزه سعي شد كه طي يك نشست دوستانه چالش ها، تهديدها، فرصت

  .نيم روزه ترسيم شوددر جهت تدوين نقشه راه رشته روانشناسي باليني در يك نشت 
هدف اين نشست تشكيل يك بحث گروهي متمركز و ايجاد فضاي دوستانه و تخصصي از صاحب نظران 

هاي پيش روانشناسي باليني به منظور ايجاد بارش فكري براي استخراج  و ترسيم فرايند طي شده در اين حوزه و گام
مطلوب رشته در قالب بحث و تبادل نظر توسط افراد ذي رو براي رسيدن به  وضع مطلوب و ارتقاي چشم اندازهاي 

براي   SWOTگزارينتايج اين بحث گروهي در نهايت در قالب متدلوژي سياست. ذي نفع بوده است صالح و
و اميد  جمع بندي شددست يافتن به راهبردهاي رو به جلو مبتني بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهديدها 

  .اسان باليني را ترسيم نمايدنماموريتهاي فردي، تخصصي و سازماني روانشاست كه اين روند 
نفره از اساتيد هيات علمي روانشناسي باليني فعال در دانشگاهها و موسسات آموزش .... اين نشست در سه گروه 

ه ابتدا در ساختار جلسات به اين شكل بود ك. عالي شامل وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد تشكيل شد
مجمع و نشست عمومي شركت كنندگان به شكل تصادفي اعضا براساس انتخاب تصادفي به سه گروه مختلف 

نفر به عنوان منشي جلسه عهده دار مسوليت شدند تا  1نفر به عنوان رئيس جلسه و  1تقسيم شدند و در هر گروه 
  .نظرات جمعي هر گروه به واسطه نمايندگان گروه منعكس شود

ساعت و حول پاسخ دادن به پنج سوال بررسي نقاط قوت ، نقاط ضعف، فرصت هاي  2ن بندي جلسات به مدت زما
 .پيش رو، تهديدها و پيشنهادها و راهكارهاي برون رفت از وضع موجود تنظيم گرديد

  شركت كننده در نشستاساتيد روانشناسي باليني هر يك از سه گروه نظرات 

  گروه اول
  

  نقاط قوت
 روان شناسي باليني در سطح كشورحضور  -1

 حضور استعدادهاي روانشناسي در روان شناسي باليني كشور -2

 ورودي دانشجويان توانمند به اين رشته  -3

 وضع مطلوب و در درسترس بودن منابع و متونعلمي  -4

 ايجاد شدن وضعيت آموزش مطلوب -5

 گسترش روزافزون رشته -6
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 قابليت انطابق يا بومي سازي -7

  عالقمند بودن روانشناسي باليني به آينده خود  احساس مسئوليت و-9
  تخصصي شدن رشته   -10
  افزايش تمايل به پژوهش هاي باليني -11
  وجود انجمن روانشناسي باليني -15
  ارائه گواهينامه احداث مطب -16

  نقاط ضعف
 آموزش هاي باليني نامطلوب  -1

 عدم نظام پردازي -2

 عدم رعايت اخالق حرفه اي   -3

 اي حرفه ايعدم وجود الگوه -4

 زياد بودن تعداد ورودي هاي ارشد و دكتري   -5

 عدم تخصص گرايي در درمان توسط روانشناسان  -6

 عدم توجه به فرايند درمان به منزله پژوهش -7

 نبود شاخص هاي بررسي اثر بخشي بهينه درمان  -8
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براي برنامه ريزي استراتژيك روش هاي مختلفي توسط صاحب نظران و متخصصين اين حوزه ارائه شده است با 
وجود تفاوت جزئيات اين رويكردهاي مختلف، اما مي توان گفت كليت آنها تفات قابل مالحظه اي با هم ندارند 

رخي در خصوص فرايند حركت سازمان و برخي از اين رويكردها روي بخش خاصي از برنامه ريزي تاكيد دارند ، ب
برخي در برون داد و پيامدهاي عملياتي و نظري آن مجموعه اصرار مي ورزند اما مساله مهم در اين سير شناسايي 
. مشكالت استراتژيك سازمان و برنامه ريزي براي حل اين تنگناها جهت رسيدن به رسالت و ماموريت سازمان است

به عنوان رويكرد منتخب در مميزي رشته روانشناسي باليني در چند گام با  SWOTي بنابراين در رويكرد مميز
هدف بررسي رسالت، دورنما، ارزشها و اهداف كلي رشته، شناسايي مشكالت استراتژيك و به عبارتي ارزيابي 

ي و خارج محيط داخلي و خارجي رشته تالش شد تا جايگاه رشته روانشناسي باليني براساس سطوح كنشوري داخل
  .سيستمي آن بررسي و تعيين گردد

 SWOTجدول تحليل محيط  به روش - 1- 4جدول

T1  نداشتن متولي 

T2  وجود دو وزارت خانه در امر آموزش 

T3   تاكيد بر مقاالتISI  

T4  نبود مصاحبه در پذيرش دانشجو 

T5  عدم نظارت سازمان نظام بر كار روانشناسان  

T6  تعداد زياد دانشجويان   

T7 شياد رونق كار افراد غيرحرفه اي و 

T8 باليني و گرايش  نبودن مرز مشخص بين رشته
 هاي ديگر

T9  عدم وجود برنامه دراز مدت و استراتژي در
 كشور

T10  ورود افراد غير متخصص در حوزه درمان 

O1در آمدزايي رشته 

O2  اقبال جامعه به رشته 

O3 وجود انجمن و سازمان نظام  

O4 ي جهانيفرصت ها  

O5  نياز جامعه به خدمات روانشناسي باليني 

O6 نگرش مثبت متخصصين به روانشناسي باليني  

O7  گرايش رسانه ها به تهيه مطالب و موضوعات
 روانشناسي  باليني

O8  گرايش سازمانهاي مختلف دولتي و غير
 دولتي به استفاده از خدمات روانشاسان باليني

 

  

  

  

  

  جدول تحليل محيط

  ش به رو

SWOT 
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  STستراتژيا

 تنوع

 

  

  

 

 

  SOستراتژي ا

 رشد

S1وجود دانشجويان مستعد   

S2 هاي نسبتا زياد در اين حيطهوجود پژوهش 

S3 قابليت انطباق يا بومي سازي  

S4   احساس مسئوليت و عالقمند روانشناسي باليني
 به آينده خود

S5  تخصصي شدن رشته  

S6 ارائه گواهينامه احداث مطب 

S7 حضور روانشاسان برجسته در سراسر كشور 

S8 منابع موجود ترجمه ها و تاليف هاي مختلف 

S9 گسترش مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 

S10 ارائه خدمات درماني بجز آموزش و پژوهش 

  

  

 

 

 

 

  WTستراتژيا

 تدافعي

 

  

  

 

 

 

  WOستراتژيا

 تغيير جهت

W1   نبودsupervision در آموزش باليني 

W2 باليني نامطلوب آموزش هاي 

W3 عدم رعايت اخالق حرفه اي 

W4 عدم وجود الگوهاي حرفه اي 

W5  عدم تخصص گرايي در درمان توسط
  روانشناسان

W6 عدم وجود دوره هاي بازآموزي  

W7  نبودن كارورزي 

W8 ضعف دروس دوره كارشناسي ارشد 

W9 نداشتن مجله اختصاصي 

W10 هاي پذيرش بيش از حد دانشجو در دوره
هاي تحصيالت تكميلي بدون امكانات در دانشگاه

  آزاد و پيام نور
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  SWOTبه روش   بر اساس عوامل دروني جدول تحليل محيط- 2- 4جدول

 نمره نهايي
  رتبه

4<X <1 
  عوامل داخلي ضريب

 نقاط قوت   

 وجود دانشجويان مستعد 9  2 18

  هاي نسبتا زياد در اين حيطهوجود پژوهش 4 1 4

  ليت انطباق يا بومي سازيقاب 3 2 6

  احساس مسئوليت و عالقمندي روانشناسي باليني به آينده خود 3 1 3

  تخصصي شدن رشته 3 2 6

  ارائه گواهينامه احداث مطب  5  2  10

  حضور روانشاسان برجسته در سراسر كشور  5  1  5

  منابع موجود ترجمه ها و تاليف هاي مختلف  5  2  10

  اسي ارشد و دكتريگسترش مقطع كارشن  4  3  12

  ارائه خدمات درماني بجز آموزش و پژوهش  5  1  5

 نقاط ضعف   

 در آموزش باليني supervisionنبود   7 4 28

 آموزش هاي باليني نامطلوب 9 2 18

  عدم رعايت اخالق حرفه اي 7 2 14

  عدم وجود الگوهاي حرفه اي 5 1 5

  اسانعدم تخصص گرايي در درمان توسط روانشن 8 2 16

  عدم وجود دوره هاي بازآموزي  3  3  9

  نبودن كارورزي  5  2  10

  ضعف دروس دوره كارشناسي ارشد  5  2  10

  نداشتن مجله اختصاصي  1  1  1

  پذيرش بيش از حد دانشجو در تحصيالت تكميلي بدون امكانات در دانشگاههاي آزاد  4  2  8

  جمع 100 - 198



  روانشناسي باليني رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                             

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

91 

 

 SWOTبه روش   ل خارجيبر اساس عوام جدول تحليل محيط- 3- 4جدول

 نمره نهايي
 رتبه

4<X <1  عوامل خارجي ضريب  

 فرصت   

 در آمدزايي رشته 7 4 36

  اقبال جامعه به رشته 7 4 28

  وجود انجمن و سازمان نظام 6 2 10

  فرصت هاي جهاني 2 1 2

  نياز جامعه به خدمات روانشناسي باليني 5 3 27

  ناسي بالينينگرش مثبت متخصصين به روانش  6  2  10

  گرايش رسانه ها به تهيه مطالب و موضوعات روانشناسي  باليني  8  3  24

  گرايش سازمانهاي مختلف دولتي و غير دولتي به استفاده از خدمات روانشاسان باليني  5  2  10

 تهديدات   

 نداشتن متولي 6 4 24

 وجود دو وزارت خانه در امر آموزش 8 2 16

  ISIت تاكيد بر مقاال  5  2  10

  نبود مصاحبه در پذيرش دانشجو 7 4 28

  عدم نظارت سازمان نظام بر كار روانشناسان 5 4 20

  تعداد زياد دانشجويان 5 3 15

  شياد رونق كار افراد غيرحرفه اي و  5  2  10

  باليني و گرايش هاي ديگر نبودن مرز مشخص بين رشته  2  4  8

  تژي در كشورعدم وجود برنامه دراز مدت و استرا  5  4  20

  ورود افراد غير متخصص در حوزه درمان  6  4  24

  جمع 100 - 322
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انجمن روانشناسي بالينيموقعيت 

  

 SWOTتحليل محيط  به روش  نمودار تصميم گيري در مورد- 1- 4نمودار 

 

   SPACEارزيابي موقعيت رشته روانشناسي باليني بر اساس روش 
مي   SPACEان به تحليل ارزيابي موقعيت رشته روانشناسي باليني بر اساس روش براساس نتايج جداول باال مي تو

در شرايط فعلي رشته روانشاسي باليني در حالت رقابتي قرار دارد  WOتوان گفت كه با درنظر گرفتن استراتژي 
رداري از در اين حالت اين رشته به علت برخو. بطوري كه فرصت هاي آن زياد اما نقاط ضعفش نيز زياد است

ضعف هاي اساسي امكان استفاده از فرصت هاي بدست آمده را نخواهد داشت و محيط داخلي و بيروني از ثبات 
الزم برخوردار نيست بطوريكه مشكل عمده اين استراتژي در وضعيت فعلي توانمندي ضعيف رشته در استفاده از 

روي اين مجموعه در جهت كاهش نقطه ضعف ها و در اين حالت بهتر است كه راهكارهاي پيش . تامين منابع است
  بنابراين پيشنهاد مي شود كه . استفاده از فرصت هاي برون سازماني باشد 
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بازنگري اساسي و اختصاصي در حوزه روانشناسي باليني به شكلي كه تحصيالت دانشگاهي اين رشته را به  -1
غذيه علمي در اختيار دانشجويان اين رشته سمت حرفه روانشاسي سوق دهد و پشتوانه هاي علمي الرم جهت ت

قرار گيرد تا با وارد شدن در بازار كار نه تنها با دستي پر بلكه با توانمندي هاي مورد نياز اين حرفه بتوانند 
جوابگوي نيازهاي جامعه بوده و به اين واسطه نه تنها در كالم و تقسيم بندي هاي نظام روانشاسي بلكه در عمل 

  .از ساير گرايش هاي روانشناسي متمايز و متفاوت جلوه دهندنيز خود را 
يكي از دغدغه هاي اساسي متخصصان حرفه اي مشغول در بازار كار در اين حوزه حضور افراد شياد و غير  -2

متخصص در حوزه روانشاسي باليني و درمان بدون اينكه جايگاه علمي و تحصيالتي آنها براي سازمان نظام و 
حضور فعال و ، پيگيري قانوني و بررسي هاي ميداني نظام و انجمن . ي باليني محرز شده باشدانجمن روانشاس

در بازاركار و رصد كردن نتايج و برون داد درماني متخصصان اين حوزه نه تنها مي تواند افراد غير متخصص 
نيز مي باشد تا هيچگاه در اين حوزه را شناسايي نمايد بلكه اين رويكرد زنگ خطري بر همكاران غير مسوول 

سوگندنامه رسمي و غير رسمي دوران فارغ التحصيلي خود را در قبال داشتن اخالق حرفه اي و اخالق جمعي 
 .فراموش نكنند

استفاده از رويكرد مبتني بر شواهد در ارزيابي نتايج درماني و ازائه اين فعاليتهاي درماني در قالب برون دادهاي  -3
شاسي باليني در جهت گرفتن بازخورد از ساير همكاران و استفاده از تجارب باليني مي پژوهشي به جامعه روان

تواند هم خدمتي  به مجموعه و گرفتن تجارب مبتني بر بازخورد يك گام حوزه حوزه پژوهش و درمان را 
 .پيش ببرد

يني در قالب اعطاي هماهنگي و همراهي حرفه اي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره و انجمن روانشناسي بال -4
 مجوزهاي مطب و نظارت حرفه اي بر كار روانشاسان باليني 

حضور پررنگ تر روانشاسان باليني در سمت هاي برنامه ريزي هاي كالن سالمت كشوري كه مي تواند در   -5
 .نهايت منجر به رشد و تعالي سياست هاي جامعه و تاثسرگذاري روانشاسي باليني در سطح كالن گردد

 رواشناسي باليني و اهتمام همكاران متخصص به پيشگيري اوليه ، ثانويه و ثالث به طور همزمان  توجه  -6

تخصصي تر شدن حوزه آموزش در دوره هاي تحصيالت تكميلي به صورتي كه دانشجويان تحصيالت   -7
هاي تكميلي با توجه به عاليق خود بتوانند در يكي از رويكردهاي موجود در اين رشته همچون رويكرد

 .رفتاري و يا تحليلي متخصص شوند -شناختي

 تقويت ارتباطات درون بخشي   -8

 فعال تر شدن در نظام   -9

 گذاشتن مصاحبه براي قبول شدن در دوره هاي تكميلي  -10

جمع آوري پژوهش هاي انجام شده در زمينه فرهنگي و بومي توسط روان شناسان باليني و ارائه گزارش   -11
 و تقويت روزآوري، فرهنگي و بومي نمودن اين رشته به مسئولين ذيربطنهايي در تالش براي گسترش 
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 ايجاد رويكرد مذاكره از طرف انجمن با متوليان امر آموزش و بهداشت كشور  -12

 تشكيل كميته ها و شعبه هاي كشوري انجمن روان شناسي باليني  -13

و مشاوره سازمان نظام روان شناسي فعال شدن انجمن و شعبه باليني انجمن روان شناسي ايران و شعبه باليني   -14
 براي سر و سامان دادن خدمات روان درماني

 آگاهي بخشي درباره ماهيت و خدمات روان شناسان باليني به عموم مردم از طريق نشريه و سايت  -15

ارتباط مستمر و قوي هيئت مديره، انجمن با اعضاي آن براي ايجاد هيئت حرفه اي از طريق برگزاري نشست   -16
 مداومهاي 

 توسعه كارگاه هاي آموزشي  -17

  

  

  



  

 

 

  فصل پنجم

 ارايه پيشنهادات
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  پيشنهادات
 پيشنهادات آموزشي

  با توجه به تجربيات بين المللي، محتوي آموزشي و تعريف نقش روانشناسان باليني در نظام سالمت كشور
الزم است عنوان گرايش باليني از دوره كارشناسي روانشناسي حذف گردد و دوره كارشناسي صرف به 

 . علوم پايه تلقي گردد عنوان آموزش

   با توجه به انتظارات نظام سالمت كشور از نقش تعريف شده روانشناسان باليني و با توجه به محتوي مورد
نياز آموزشي الزم است برنامه هاي آموزشي روانشناسان باليني در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري 

 .تخصصي صرفا با رويكرد باليني طراحي و تدوين گردد

 توجه به محتوي آموزشي و لزوم آموزش عملي و باليني دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري  با
تخصصي الزم است آموزش روانشناسان باليني به دانشگاههاي علوم پزشكي و داراي بخشهاي آموزشي 

ليني خود را روانپزشكي و كلنيكهاي تخصصي مرتبط منتقل گردد و يا دانشجويان ساير دانشگاهها بخش با
 .درماني  و با برنامه مشترك بگذرانند -در ساختار آموزشي

   با توجه به اهميت موضوع ارتباط، سالمت روان و الگوهاي شخصيتي مناسب در ارائه خدمات سالمت
روان الزم است آزمون ورودي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي روانشناسي باليني صرفا از فارغ 

انتخاب شده و در آزمون دو مرحله اي شركت كنند و در مصاحبه نقش تعيين كننده  التحصيالن روانشناسي
 .داشته باشد و موضوعات فوق الذكر مورد ارزيابي قرار گيرد

 پيشنهادات سازماني

  امروزه سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسالمي ايران براي همه گرايش هاي روان شناسي
مطب مي كند كه اگر چه سعي كرده است با ذكر گرايش هاي روان شناسان در  اقدام به صدور پروانه

پروانه تاحدي از مساله تداخل افراد فاقد صالحيت براي مداخله در امر سالمت روان مراجعان بكاهد اما با 
امثال توجه  به اينكه عموم مردم و مراجعان به واژگاني همانند دكتر، روان شناس، مشاور، روان درمانگر و 

اين گونه عناوين بيشتر دقت مي كنند تا مثال روان شناس باليني يا روان شناس تربيتي يا استثنايي، لذا پيشنهاد 
مي گردد كميته اي مركب از روان شناسان و مشاوران مجرب تشكيل و نسبت به بازنگري در اعطا و سپس 

 .نظارت حرفه اي بر كار روان شناسان و مشاوران اقدام نمايد

  الزم است سازمان نظام روان شناسي و مشاوره برخورد قاطعانه تر و جدي تري با افراد غيرمتخصص فعال در
 .  حوزه روانشناسي نمايد
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 ريزي براي حضور بيشتر روانشناسان در سطح اجتماع و سپردن سمتهاي اجرايي بيشتري به آنها، نه تنها برنامه
گردد، بلكه مسيري را براي ياري گرفتن  ر سطوح سازماني ميمنجر به رشد و تعالي اين حوزه به خصوص د

 .فراهم مي نمايد ... اقتصادي، و  از دانش آنها به عنوان مشاوران و مديران سياسي، 

  يكي از مشكالت عمده حرفه روان شناسي براي مراجعان، تحت پوشش بيمه نبودن خدمات روان شناسي
نع از دريافت خدمات توسط نيازمندان فقط به دليل مسايل مالي است كه همين امر در بسياري از موارد ما

لذا بر سازمان نظام روان شناسي است تا با جديت بيشتري پيگير مساله بيمه خدمات وران شناسي . مي باشد
 .باشد

  ،هايي كه خدمات توان كلينيكمي در دوراني كه خدمات هنوز تحت پوش بيمه قرار نگرفته است
به صورت دولتي به افرادي كه صرفا به خاطر هزينه هاي باالي پرداختي نمي توانند از اين روانشناسي را 

 . خدمات بهره بگيرند، گسترش داد

  با توجه به لزوم نظارت بر امور درماني كه طبق قانون بر عهده وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشكي
م باليني را گذرانده اند مجوزهاي تاسيس دفاتر مي باشد الزم است روانشناسان باليني كه آموزش هاي الز

كار خود را از حوزه هاي نظارتي وزارت مطبوع دريافت نمايند تا بدينوسيله از مداخالت غير تخصصي 
 . پيشگيري بعمل ايد

 

 پيشنهادات پژوهشي

  كه شايسته به نظر مي رسد جامعه روان شناسي ايران توجه كافي و وافي را به نيازهاي عموم مردم آن طور
لذا پيشنهاد مي گردد ضمن انجام نياز سنجي هاي مستمر از سطح جامعه در خصوص مسايل . است را ندارد

و مشكالت روان شناختي و ايجاد پيوند بين نيازهاي جامعه با پژوهش هاي انجام شده در دانشگاهها، بيش 
 .ي همت گمارده شوداز پيش به كاربردي نمودن پژوهش هاي انجام شده در حوزه روان شناس

  با توجه به گسترش بيش از حد رشته هاي روان شناسي كه گاه ممكن است در اين راستا آن دقت و جديت
ها صورت نگرفته باشد، اما وجود روان شناسان و فارغ التحصيالن الزم براي نظارت بر نحوه گسترش رشته

بيشتر دانشگاهها و سازمان ها به انتشار مجالت  هاي متعدد نيازمند توجهبسيار در اين رشته و انجام پژوهش
پژوهشي حوزه روان –كثرت مقاالت رسيده به برخي از مجالت علمي. باشدپژوهشي بيشتر مي–علمي

شناسي و بهداشت رواني به حدي است كه يك مقاله گاه چند سال در نوبت انتشار مي ماند و چه بسا تاخير 
 .را از حيظ انتفاع بيندازد در انتشار، كاربست نتايج آن مطالعه

 شناسي و مشاوره بر كار ساخت و عرضه آزمون هاي روان شناسي در ايران با الزم است سازمان نظام روان
 .توجه به آشفته بازار موجود نظارت بيشتري كند
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 تر شدن مطالب در اين حوزه، اي در سالهاي اخير و نياز به بومي با توجه به افزايش تعداد كتب ترجمه 
 .گردد نويسندگان در جهت منابع تاليفي بومي هرچه بيشتر ترغيب شوند پيشنهاد مي

 رسد انجمن هاي روانشناسي و به نظر ميNGO هايي مختلف در حال فعاليت مي  هاي متعددي در گرايش
تري در سطح  تواند منجر به ارايه خدمات بسيار گسترده هاي مي باشد و ازآنجايي كه همكاري اين انجمن

اي جهت همكاري و مشاركت بيشتر اين  هاي تكراري گردد بهتر است برنامه امعه و جلوگيري از فعاليتج
 .ها مدنظرگرفته شود NGOانجمنها و

 هاي هاي پژوهشي به سمت پژوهشتر بودجهدهي منظمبا توجه به محدود بودن منابع پژوهشي، جهت
 . مات موثر به نظر مي رسدتر و منطبق بر نيازهاي جامعه از جمله اقدا كاربردي
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Abstract  

This study has been done with aim of the auditory of clinical psychology. In this regard, 
we tried the clinical psychology literature review of indices in clinical psychology and 
also during the meeting with a number of specialists and pioneers in clinical psychology 
with the SWOT approach to evaluate weaknesses, strengths, threats and opportunities 
presented clinical psychology and constructive proposals in this area be addressed. In this 
study, to collect any of the statistical indicators of students, graduates, faculty members, 
poles, associations, publications and scientific articles - Internal research and book author 
- translated in the field of clinical psychology based on existing databases was paid. 
43,630 students in clinical psychology from the 87-88 school year 66-67 to the two 
ministries of Health and Medical Education and the Ministry of Science and Technology 
were enrolled, of which 30,659 women and 12,971 people were male. Statistics Number 
2 Child and Adolescent Clinical Psychology Forum Iranian Ministry of Science, 
Research and Technology and Scientific Society of Clinical Psychology in Iran, Ministry 
of Health and Medical Education; statistics of a number of poles of Excellence for 
Clinical Psychology Psychiatry and Clinical Psychology, Tehran Psychiatric Institute ; 
Statistics Department publications approved medical journal number 5; Statistics 
Department of Medical Science approved articles Persian articles number is 1525. 
Situation Analysis of Clinical Course in the psychology using SWOT approach showed 
that clinical psychology currently has a competitive position and the most challenging 
field conditions to overcome the current weaknesses and use opportunities for the rising 
output and organizational factors in the range inner and outer positions and reaching steps 
must be taken to grow the field position of the internal strengths and organizational 
opportunities to reach out. 

Keywords: clinical Psychology, Auditory.  

 


