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  :تقدیر و تشکر

  : د که از زحماتنندابرخود الزم می انمحقق در اینجا

که در تمامی  يقات و فناوریس دفتر مشاوره وزارت علوم تحقیر، یعقوبیدکتر  يجناب آقا )1
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زاده  یخانم تق مسولین دفتر کاظم زاده و يآقادبیر انجمن روانشناسی بالینی شائبه  زحمات بی )2

  .مجدانه پیگیر گام هاي اجرایی و علمی پروژه بودند کهو خانم اطمینان 
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  :چکیده

در این راستا سعی شد . ان انجام شده استاین مطالعه با هدف ممیزي رشته روانشناسی بالینی در ایر

هم چنین  ضمن مروري بر پیشینه روانشناسی بالینی در ایران شاخصهاي آماري رشته روانشناسی بالینی و

به  SWOTاز متخصصین و پیشکسوتان روانشناسی بالینی با رویکرد  طی نشستی با حضور کثیري

و ارایه پیشنهادهاي سازنده در این  اسی بالینینشنبررسی نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصتهاي روا

یک از شاخصهاي آماري دانشجویان،  آوري هر در این پژوهش به جمع. زمینه پرداخته شود
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بالینی منطبق بر پایگاه هاي اطالعاتی موجود  اي موجود در حوزه روانشناسی  ترجمه -کتابهاي تالیفی

  88-87تا  67-66دانشجو در رشته روانشناسی بالینی از سال تحصیلی  43630در مجوع . پرداخته شد

در دو وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم ، تحقیقات و فن آروي  مشغول به 

انجمن  2آمار انجمنها تعداد . نفر مرد بوده اند 12971نفر زن و  30659تحصیل بوده اند که از این تعداد 

روانشناسی بالینی کودك و نوجوان ایران در وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري و انجمن علمی 

روانشناسی بالینی  آمار قطبهاي   ؛  روانشناسی بالینی ایران در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

؛ آمار نشریات مصوب روانپزشکی و روانشناسی بالینی انستیتو روانپزشکی تهران  تعداد یک قطب علمی 

مقاله  1525نشریه؛ آمار مقاالت فارسی مصوب گروه علوم پزشکی تعداد  5گروه علوم پزشکی تعداد  

  .می باشد

که رشته روانشناسی  دادنشان  SWOTتحلیل وضعیت رشته روانشاسی بالینی با استفاده از رویکرد 

بالینی در حال حاضر در موقعیت رقابتی قرار گرفته است و مهمترین چالش این رشته در شرایط فعلی 

غلبه بر نقاط ضعف و استفاده از فرصتهاي برون سازمانی است و براي باالرفتن در طیف عوامل درونی و 
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  يزیو مم یهدف از علم سنج: فصل اول

  یبا علم سنج ییآشنا: مقدمه - 1- 1

 یو نظام یو صنعت یت به فضا فرستاد، عمال اقتدار علمیک را با موفقینه اسپوتنیسف يکه شورو یوقت

در اوائل دهه . جه ماندینت ین شکست بیجبران ا يز برایمکرر آن کشور ن يتالشها. کا شکسته شدیامر

برون رفت از آن عقب  يافتن راه های يرا برا یکا بر آن شد که بودجه مستقلی، دولت امريالدیم   شصت

همواره به دنبال  یمجامع علم. کند يص دهد و از همه صاحب نظران دعوت به همکاریتخص یماندگ

م استاندارد، جوامع را با ه ییهاشرفت علم را بسنجند و با سنجهیت پیبوده اند که وضع ییشاخصها

ن مهم پرداخته یک به ایآکادم یتیبه عنوان فعال یعلم سنج. الزم را انجام دهند يهایابیارز  سه کردهیمقا

ر حوزه ها به یشتر از سایب یو جامعه شناس  یو اطالع رسان يکتابدار  متخصصان   ن کاریدر ا. است 

  و تعداد اختراعات ثبت شدهمنتشر شده  يتعداد استناد به مقاالت ، تعداد کتابها. ت پرداختندیفعال

  .شوند یم يریهستند که معموال اندازه گ ییارهایمع

 ).1994نارین، اولیواسترو و استیونز، ( علم سنجی، فن تجزیه و تحلیل آماري و کمی متون علمی است

یکی از مهمترین اهداف این علم، بنا نهادن نظامهایی از شاخص هاي توصیف کننده پژوهش در 

انتشار مداوم و منظم چنین شاخص هایی می تواند عنصري مفید و . تلف علمی استاجتماعات مخ

اساس علم سنجی بر تجزیه و تحلیل . کارآمد براي مدیریت تحقیق و سیاستگزاري در علوم باشد

پروانه هاي ثبت اختراع، مجالت و   پارامترهاي اطالعاتی استوار است که این پارامترها مقاالت علمی،

نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل، به تعیین ساختار . اطالعات علمی منتشر شده می باشندبطور کلی 

براي نیل به اهداف علم سنجی، بایستی از . جریان مدارك علمی و فرایندهاي استنادي آنها کمک می کند

  .هاي علمی را مشخص ساختنمایه نامه هاي پویا استفاده شود تا بتوان روند پیشرفت نظام
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  یاهداف علم سنج- 1- 2

 هاي زمینه و موضوعات روشنی به که است هدف گروه سه گیري پی امروزه سنجی علم مقصود

 .کند می تعیین را معاصر سنجی علم بررسی مورد

 معمول طور به و بوده سنجی علم پایه تحقیقات حیطه  :) متدولوژي(سنجی علم براي سنجی علم -

 می صورت حیطه این در بیشتر متدولوژیک تحقیقات .شود می تأمین گرنت طریق از آن بودجه

 .گیرد

  حال عین در و بزرگترین علمی نظامهاي محققین  :) علمی اطالعات(علمی نظام براي سنجی علم -

  این عالیق آنها، علمی اولیه گرایش به توجه با .هستند سنجی علم در هدف گروه ترین متنوع

 اندازه ابزارهاي با علمی اطالعات ادامه توانمی را حیطه این .نهاستآ تخصص با مرتبط قویاً محققین

 .دارد مشترکی مرز اطالعات بازیابی زمینه در کمی تحقیقات با که گرفت نظر در گیري

 حال در و بوده تحقیقات ارزیابی حیطه: )علمی سیاستگزاري(علمی مدیریت براي سنجی علم -

 و اي منطقه علمی ساختار که اینجاست. شودمی محسوب زمینه این در موضوع مهمترین حاضر

  ).1372گوپتا، (  گیرد می قرار بررسی مورد آنها ده برون مقایسه و علوم اي موسسه

  

 یخچه علم سنجیتار- 1- 3

نقطه شروع و شکل گیري این علم در روسیه شوروي . سابقه این علم به دهه هفتاد میالدي برمی گردد

آنها علم سنجی را به . اولین بار دوبوروف و کارنوا واژه علم سنجی را به کار بردندزمانی که براي  .بود

اولین تجزیه و تحلیل آماري نوشته هاي علمی را به . عنوان اندازه گیري فرایند انفورماتیک تعریف کردند

علمی سبت می دهند که براي اولین بار از مقاالت ن  (Hulme)و هولم (Ealse) لزی، ا(Cole)کول

در همان زمان . منتشر شده به عنوان مالکی براي مقایسه تولید علمی کشورهاي مختلف استفاده کردند
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به منظور بررسی توزیع انتشارات  (Zipf) ، زیف(Bradford)برادفورد  ،(Lotka) افرادي نظیر لوتک

 .ژه ایی ارائه دادند مدل هاي نظري وی برحسب مولفین و نشریات،

اهداف و تکنیک هاي علم   میالدي حیطه ، 1969هاي بسیار در حوزه این علم، تا سال  با وجود فعالیت

مولچنکو   ،(Nalimov)در همان زمان بود که نالیموف . سنجی هنوز مشخص نشده بود

(Mulchenko)  انتشار مجله بین المللی . رشته هاي فرعی علم سنجی و دامنه کار آن را تعیین کردند

میالدي به وسیله تیبور براون هم گام مهمی در جهت شناخت و توسعه  1978علم سنجی در سال 

در آمستردام منتشر گردید و آکادمی علوم   Elsevierاین مجله توسط انتشارات. جهانی این علم بود

مجارستان در بوداپست که فعال ترین انجمن علمی در این حوزه به شمار می رفت مرتبأ مقاالتی در 

این مقاالت به همراه مطالبی که نالیموف منتشر می نمود، به . ی در آن به چاپ می رساندزمینه علم سنج

  .پرورش و شکل گیري این علم نوپا کمک فراوانی کرد

  

  رانیدر ا یعلم سنج- 1- 4

آن  يریبه کار گ يعده ا. خود را داشته و دارد يان هایز و هذیز در جامعه ما افت و خین یتب علم سنج

سنجش، آن را فاقد    بودن یآنان با توجه به کم. محض دانسته اند“یعلم نادان”و  یخشودنناب یرا گناه

عوامل توسعه و  يبه واکاو یشمندانیز اندیدر کشور ما ن. ن عرصه دانسته اندیورود به ا يت برایصالح

ده اند یبال کشور باال رفته بر خود یاگر رتبه علم ین المللیب يدر گزارش ها. پرداخته اند یشرفت علمیپ

  .علل آن پرداخته اند یابیشه یده اند وبه ریو اگر افت کرده نال

شدن را تعداد مقاالت ! و دانشمند یعلم يارتقا  ، مناطیگر با محور قرار دادن علم سنجید ياعده

م ه   ا فقه و اصولیو  یات فارسیعالمان زبان و ادب  دانسته و منتظرند که   ISIه شده مثال در ینما   یعلم

گاه یشود که در آن پا یات خاصیکه مقبول نشر يوه ایآن هم به ش. سندیبنو یسیمطالبشان را به زبان انگ
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ک دستاورد یبه عنوان  یم که علم سنجیرید بپذیم بایط ها بگذرین افراط و تفریاگر از ا. شوند یه مینما

ن یتوجه به ا. توسعه باشد ياهگشاها ريم سازینه قرار گرفته و در تصمیتواند مورد استفاده بهیمبارك م

خود را دارد  يهایژگیها و وتیاست و محدود یق علمیک کار دقی   یاست که علم سنج ينکته ضرور

است که به آن منتسب  يو دستور یفاقد احکام ارزش ین نگاه علمیا.ن بودید در مورد آن مطلق بیو نبا

ز یالبته موافقان ن. کمی آن به تولیدات علمی است نگاهکه بر آن شده است  ين نقدیشترید بیشا. کنندیم

زان استناد که محور یز پاسخ داده اند که میمنتقدان ن  .دانسته اند یفیک کار کیزان استناد به مقاالت را یم

ده یبودن آن بر آگاهان پوش یو نسب يریت است که نقصان پذیت به کمیفیل کیتبد یکار است به نوع

  .ستین

شتر یب  نباشد بلکه یشود مربوط به خود علم سنجیم یکه در کشور ما بر علم سنج يدن نقیشترید بیشا

خود ، تمام  یجامعه علم يازهایم که به دور از نینیبیرا م یمحقق. گرددیم به نوع استفاده ما از آن بر

و ! ه خاص بسازدیک نشریدر خور  يدهد که مقاله ا یچنان جهت م یو تالشش را به طور تصنع یسع

زند تا مقاله خود را برتر نشان  یم يگسترده ا يم که دست به خوداستنادیهست يگرید! ا شاهد فرزانهی

ن و یا قوانیفرد و  یست بلکه به ضعف وجدان وتعهد علمین یها معلول علم سنج ین کاستیدهد ؛ ا

انتظار عالم  یم سنجاز عل یوقت. دارد  ین کار وا میشود که او را به ا یمربوط م يده ایمقررات نا سنج

باال بردن  يکه برا یر محترمیآن سردب. ابدیهم ممکن است ظهور  یید ه هاین پدیم چنیداشته باش یسنج

قرار   هیمقاله از همان نشر 3ه اش ، استناد به حداقل یرش مقاله در نشریر، شرط ناگفته پذیب تاثیضر

  .ده است ؟یرون کشیب   را! يا ن شرط عالمانهیچن یعلم سنج ياز کجا یبه راست.داده است؛

 یگاهیمثال پا. داشته است یعیطب يتولد و رشد و ابزار آن در موطن خود یادمان باشد که علم سنجی

اثر  يبرا یار و مناطیبه دنبال مع. ه شده استیمقاالت نما. اریآن هم به زبان همان د. دآمده است یپد

مطرح —نه تنها شاخص –ک شاخص یبه عنوان  مقاالت   زان استناد بهیم. و سنجش بوده اند یبخش
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ما هم اگر . ز بوده است یانجام شده و درآمدزا ن ین کارها هم توسط بخش خصوصیهمه ا. کرده اند

 يت ها و ضرورت هاید واقعیم و موجب خسرانمان نشود بایداشته باش یم از آن استفاده درستیبخواه

آغاز شده است به  Sciنه یکه در زم ییت هایاست فعالد یام. میخودمان را در آن لحاظ کن یجامعه علم

را  ینید موتور علم آفریم ، ابتدا بایآن که به سنجش علم بپرداز يم برایفراموش نکن. ازدین مهم دست یا

  .گردد یقا به نحوه آموزش ما برمین دقیو ا. م یروشن کن

ان را در آن زمان، ییکایمرا ی، علت شکست علمیاز بررس یپ  متخصصان. گردمیبه آغاز سخن برم

از داشت که ین يادیبه زمان ز یر نظام رسمییاما تغ. دانستند ینظام آموزش و پرورش رسم يها یکاست

برون رفت از آن  يکوتاه مدت برا  يداده شد تا راه کارها یفراخوان. دیتاب یت کار آن را بر نمیفور

. رفته شدیمر پذیه شده، طرح فرانک اپنهاارائ يان طرح هایاز م. معضل توسط متخصصان ارائه شود

بر اساس . گرفت یه دولت شکل میاول يت هایداشت و فقط با حما یر رسمیغ یالتیکه تشک یطرح

 یچ مفهوم علمیکه در آن ه ياخانه. اژه شکل گرفتیه پیبر اساس نظر“ خانه اکتشاف”ن ین طرح، اولیا

 یآشنا م یوه مکاشفه و با موضوعات علمیبه ش شود بلکه هر فرد یم آموزش داده نمیبه صورت مستق

 یموفق در اروپا و بعض يک الگویبه عنوان “ خانه اکتشاف“ بعدها . کند یما تجربه میشود و آن را مستق

  .ر گذاردیز تاثیموزه ها ن یس دهیدر نوع سرو یرفته شد و حتیپذ ییایآس يکشورها

م و یدر نظام تعل یجاد تحول اساسیرا ا یتوسعه علم شرفت ویراه پ ياریشمندان بسیاند  زیار ما نیدر د

ن کار به یر بودن کار معتقدند که ایو خط یدانسته اند و با توجه به گستردگ  ت در همه سطوحیترب

فقط . بان را داشته باشدیو پشت یشتر نقش حامیدولت ب  بهتر است  د ویآ یاز عهده دولت بر نم ییتنها

د یبدون تمه   ن رتبهیا  باال بردن يبرا   خاص يدن و فشار بر قشرکشور بو یدل نگران رتبه علم

و ارتقا  يرا بار خواهد آورد که تخصصشان مقاله ساز یط مناسب ، عالمانیمح يمقدمات و فراهم آور

ن یا. شود یآنان م ينند که موجب ارتقایب یم ییپژوهش و کالس و مقاله را به شکل نمره ها   آنان. ست
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عدم . خواهد بود  ین موانع توسعه علمیاز بزرگتر یکیکند بلکه خود  یرا حل نم یکلب نه تنها مشیفر

سال   ممکن است. شود یم  یبیموجب خود فر  ،ینینچنیا یمشکل و رشد محققان يشه ها یتوجه به ر

م یدر آن حال مصداق سخن موالنا خواه. عمال پس رفته باشد  رشد کند اما در واقع   ها رتبه کشورمان

  :کهشد 

  گندم اعمال چل ساله کجاست                                         دزد در انبار ماست یگر نه موش

  ن انبار ماید در اینا یجمع م                                            زه صدق هر روزه چرایزه ریر

  یعلم سنج يشاخص ها- 1- 5

است  یکننده پژوهش در اجتماعات مختلف علم فیکه توص یعلم سنج يها انتشار مداوم شاخص 

ص بودجه و یتخص یو چگونگ ياستگذاریق و سیت تحقیریمد يد و کارآمد برایمف يتواند عنصر یم

 یتواندکمک بزرگ یشود م یو توسعه م يعلوم که منجر به بارور یکم یابیارزش. امکانات در علوم باشد

 یو انسان ین استفاده را از منابع مالیشترینه کمتر بیتوانند با هززان باشد تا آنها بیمسئوالن و برنامه ر يبرا

بر آن است با استفاده  یعلم سنج. کشور موثر باشند یـ اجتماع يساختار اقتصاد ينه سازیبرده و در به

ص علم و یرها خصاین متغیبر ا یمبتن يمناسب از شاخصها یبیرها با ترکین متغیجداگانه ا یاز بررس

توان از عوامل موثر گردش مستمر  یرا م یعتر علم سنجیوس یدر سطح. ان سازدیرا نما یپژوهش علم

اساس . علم سرو کار دارد یکم یابیما با ارزشیدانست که مستق ینه علمیدر هر زم یقاتیتحق يتهایفعال

  :باشد یل میذ یر اساسیچهار متغ یبر بررس یکار علم سنج

باشد که  یمختلف م يدر کشورها یت علمیفعال يز شاخصهاا یکیتعداد مولفان به عنوان : مولفان 

  .سه آنها محسوب گرددیمقا يبرا ییتواند مبنا یم



 
 

٧ 
 

. تواند شامل باشد یچاپ شده را م یمکاتبات و ارتباطات علم یتمام یانتشارات علم :یانتشارات علم 

آنها را برحسب زمان،  عیتوان توز یباشند که م ی، مقاالت میانتشار علم یورسم یاساس ياز مجار یکی

 يتعداد انتشارات به عنوان عنصر. قرار داد یها مورد بررسیژگیر ویانتشار وسا يا مجرایمکان، نوع 

و کشورها  ین اجتماعات مختلف علمیب يها سهیمقا يتواند مبنا یباشد که م یم یدر علم سنج یاساس

  باشند ین میاز مولف يتعداد یگروه يتبلور تالشها یامروزه اکثر انتشارات علم. ردیقرار گ

] يروزآمد[ژه قدمت یها و بو نشان دهنده منابع، خواستگاه یمراجع مورد استناد انتشارات علم: مراجع

ک ی یرسم ينشان دهنده استنادها یمراجع به طور کل. ن مقاالت هستندیگنجانده شده در ا يها شهیاند

 يع مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته بر حسب مجرایزن لحاظ تویبد.باشند یم یبه منابع علم یانتشار علم

ق و منافع آن یگوناگون عال يها ف منعکس کننده اشکال و جنبهیخ تالیو تار یانتشار، حوزه موضوع

ان اسناد و مدارك ارجاع دهنده آنها که مورد یم ین منعکس کننده روابط اساسیو همچن یاجتماع علم

ارجاع  10تا  5ن سال پس از انتشار ساالنه یچند یط یک مقاله علمیر اگ. باشند یاند م ارجاع قرار گرفته

مرتبط با آن رشته حل خواهد  یحوزه علم یآن مقاله در بدنه معرفت ياد محتویداشته باشد به احتمال ز

  آن رشته خواهد داشت یزان معرفت علمیش میدر افزا ین مقاله سهمیکه ا يا شد به گونه

 يها نهیشیباشند، مراجع از پ ینشان دهنده مراجع مرتبط با آن م یانتشار علم کیارجاعات به : ارجاعات 

ل یه و تحلیامروزه تجز. هستند یر علمیدهند اما ارجاعات نشان دهنده نفوذ و تاث یخبر م یج علمینتا

 يادین شاخص تا حدود زیشهرت ا. است یعلم سنج ين روشهایاز مشهورتر یکی یارجاعات علم

ت و ینقص موجود در شاخص کم يتوانند به طور کارا و موثر یت که ارجاعات ماز آن اس یناش

ل و آنرا ین شاخص را تکمیمشخص ا یفیرا جبران کرده و توسط عناصر ک یصرف انتشار علم یشمارش

  ندینما یفیک
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  اهداف پژوهش- 1- 6

  :هدف کلی

 عیت مطلوبتعیین وضعیت علم روانشناسی بالینی در ایران و راهکارهاي رسیدن به وض -1

  اهداف اختصاصی

تعیین وضعیت موجود علم روانشناسی بالینی بر اساس شاخص هاي انسانی، ساختاري و  -1

 عملکردي

بررسی روند چند سال اخیر شاخص هاي انسانی، ساختاري و عملکردي و مقایسه منطقه اي و   -2

 بین المللی آنها

 تعیین نقاط قوت و ضعف روانشناسی بالینی در ایران  -3

سیاست ها، راهبردها و الزامات دستیابی به استفاده از فرصت ها و کنترل تهدیدهاي پیش  تعیین  -4

 .رو

تحلیلی از عمده ترین روندها و جهت گیري هاي توسعه رشته روانشناسی بالینی در جهان طی   -5

 سال اخیر 5

 تحلیلی از اولویتهاي آموزشی و پژوهشی روانشناسی بالینی در کشورهاي توسعه یافته  -6

  : تعیین وضعیت مطلوب یا چشم اندازي  -7

  سواالت پژوهش - 1- 7
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  رانیدر جهان و ا ینیبال یخ روانشناسیتار: دوم فصل

  یروانشناس فیتعر - 2- 1

در » رفتار«منظور از  .پردازد یم یذهن يندهایرفتار و فرآ یعلم یاست که به بررس یعلم یروان شناس

 يها ا با دستگاهیگر یک جاندار دیله یبوس اندار است کهج يها تی، آن دسته از فعالیروان شناس

جاندار که  يها تیآن دسته از فعال یعنی» یذهن يندهایفرآ» و منظور از. قابل مشاهده است یشگاهیآزما

از  ییها نمونه. آثارش در رفتار فرد استنباط کرد يتوان آن را از رو یم یول ست،یم نیقابل مشاهده مستق

آب  دن ، حرف زدن در خواب ،یمطالعه کردن ، صحبت کردن ، ورزش کردن ، خواب: ز عبارتند ا رفتار

حل مسئله ، سبک  : عبارتند از یذهن يندهایاز فرآ ییها و نمونه... دهان انداختن ، گره کردن مشتها و 

 ... ، ادراك و يریادگیرات مربوط به حافظه و ییتفکر ، تغ

 در جهان یتاریخجه علم روانشناس - 2- 2

همزمان با طلوع  یشناخت روان يها اما کاوش. در ربع آخر قرن نوزدهم به وجود آمد یعلم یشناس روان

از دوران فلسفه یونان باستان تا اواخر قرن  یقرن، یعن 24بیش از  یشناخت تفکر روان. فلسفه آغاز گردید

، )يسایکولوژ( یشناس اناصطالح رو. رفت و در بطن آن رشد یافت یاز فلسفه به شمار م ینوزدهم، بخش

 یبه معن "psyche"دارد و از دو کلمه  ییونان يا ریشه یشناخت ات روانحطالصاز ا يهمچون بسیار

 یاللفظ تحت یشناخت یا مطالعه تشکیل شده است که معن یبه معن "logos"روح یا ذهن و 

 Philip(ه فیلیپ مالنکتونابداع این واژه را ب. باشد ی، مطالعه نفس و شناخت یا علم نفس ميکولوژیسا

Melanchthon (نیز در قرن هجدهم و  يدیگر یاسام. دهند ینسبت م 1560ـ  1497 يها در سال

، یفه ذهنفلس: ها عبارتنداز از آن یرفته است که برخ ینوزدهم به طور همزمان در مورد این علم به کار م

و حیات  یکرده است که فطرت آدم یخود تالش م یتاریخ طوالن یفلسفه، ط. یشناس و روح یخودشناس

ها  ، فرایندیتشریح فطرت، ذهن، آگاه يکه فالسفه برا یهای حل عقاید و راه یتمام. بشر را بشناسد یذهن
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، شناخت، استدالل، اراده و عاطفه عرضه يانسان همچون احساس، ادراك، یادگیر یذهن يها و فعالیت

 یفلسف يها از آنجا که این تفکر با روش. دهند یا تشکیل مر یفلسف یشناخت اند، ساختار تفکر روان داشته

 يا نیز سهم عمده يفیزیولوژ. نامند یم یقبل از مرحله علم یشناس ، گسترش یافت آن را روانیو نه تجرب

از فلسفه و ظهور آن  یشناس روان یعمدتا به جدای ير فیزیولوژیتاث. جدید داشت یشناس در ساختن روان

درباره  یتاریخ يها نما و دور یشناخت در واقع تاریخچه تفکر روان. شد یتقل منتهمس یبه منزله علم

گردد که تحت عنوان  یارسطو باز م ی، یعنیاز آثار فالسفه قدیم یونان ی، به یک ماهیت روان و رفتار

ثال م. اند کمک کرده یشناس متفکران دیگر یونان قدیم نیز به رشد روان. نوشته شده است "موضوع روان"

توانیم رفتار را بر اساس  یسال پیش از میالد، اعالم کرد که ما م 400تقریبا ) Democrite(دموکریت

توصیه معلم خود، سقراط را دوباره مطرح ) پیش از میالد 347تا  427(افالطون .بدن و روان مطرح کنیم

از خود  يناخت معتبرتوانیم به کمک حواس، ش یسقراط، معتقد بود که ما نم. "خود را بشناس": کرد

 یشناس همچنین سقراط بر اهمیت روان. کند یزیرا حواس، واقعیت را درست منعکس نم. داشته باشیم

هستند که یکدیگر را عمیقا تحت تاثیر  یاجتماع يها او معتقد بود که، افراد مخلوق. اشاره کرد یاجتماع

دهند،  ینسبت م 1879عنوان یک معلم به سال  را به یشناس نویسان، تولد روان  اکثر تاریخ. دهند یقرار م

  .را در شهر الیپزیک آلمان بنا نهاد یشناس اولین آزمایشگاه روان "ویلهم وونت"که  یسال

  در آلمان یروانشناس 

 یکه ویلهم وونت اولین آزمایشگاه رسم یزمان ییعن 1879در آلمان از سال  یتجرب یشناس روان

وونت در تاریخ  يو انحصار یمیشهرت دا. گشود، آغاز شد) Leipzig(را در الیپزیک یشناس روان

 یعلم یشناس روان يگذار او که بیشتر به خاطر بینان يها یا نظریه ينه به خاطر نظام فکر یشناس روان

نامند به وجود  یم "فیزیولوژیک یشناس روان"، این علم جدید را که ياو از فلسفه و فیزیولوژ. است

نقش وونت به عنوان . شد "يو هشیار یآگاه"شتر معطوف به آزمایش در زمینه توجه وونت بی. آورد
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جدید  یشناس روان یتوان بان یباشد و در حقیقت او را م یانکار م  غیر قابل یشناس تجرب یک روان

همچون  یآلمان، بدون در نظر گرفتن مردان یتجرب یشناس روان ییتاریخچه دوران شکوفا. دانست

همزمان با افزایش  .نخواهد بود یمولر تاریخچه کامل.يا.یهاوس، کولپه و ج ف، ابینگبرنتانو، اشتومی

کاهش یافت و از  یآزمایشگاه یشناس عالقه به روان 1920در دهه  یعلوم فرهنگ یشناس عالقه به روان

 در سال. آلمان نیز کاسته شد يها در دانشگاه یشناس نسبت به علم روان یمیزان تاثیر و حمایت علم

 یشناس ها نسبت به روان دانشگاه يخواستار توجه بیشتر از سو یشناسان آلمان از روان یگروه 1927

قرن نوزدهم افزایش  یشناس ، گرایش به نادیده انگاشتن و محکوم کردن روان1933اما بعد از سال . شدند

 یعلم یشناس انرو. آلمان درگذشت یشناس ف، آخرین پیشگام روانیکارل اشتوم  1933در سال . یافت

، دیگر يکار آمدن رژیم ناز يدر نتیجه با رو. به حال خود رها شد يارشد و قو يآلمان بدون رهبر

  . داشته باشد یشناس در پیشبرد روان ینتوانست سهم

  کایدر آمر یروانشناس

کا آمری یشناس خود را در آمریکا باز کرد و روان ينظریه تکامل، در اواخر قرن نوزدهم به سرعت جا

شناسان  ن روا یوونت، تمام. بیش از وونت، از داروین و گالتون تاثیر گرفت و توسط آنان هدایت شد

ن جوانان ین وجود، در راه بازگشت ایبا ا. ت کرده بودیخود ترب یشناس را به سبک روان ییکایه آمریاول

وونت انتقال  یشناس روان یاز نظام واقع یار اندکیز بسیان قرن چیک در پایو گذر از آتالنت ییکایآمر

پرداختند  یشناس از روان یشناسان جدید به آمریکا بازگشتند، به تاسیس نوع که این روان یهنگام. افتی

 يفرهنگ آمریکا در راستا . که وونت به آنان آموخته بود داشت يبه آن چیز یکه شباهت اندک

. داشته باشد یده عملیدادند که فا یمارزش  يجهت گرفته بود و مردم به چیز ییو سودگرا ییگرا عمل

 یشناس شگامان روانیر پیمز، هال، کتل و سایانتظار کاربرد داشت و با تالش ج یشناس کشور از روان

کند نه این که از چه  یآنان به مطالعه این مساله پرداختند که ذهن چگونه عمل م. ل شدیکا به آن نایآمر
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آموزش و پرورش، صنعت، تبلیغات، رشد  یواقع يرا به دنیا یشناس آنان روان. تشکیل شده است يچیز

شناسان  فعالیت روان. داشته باشد يند که جنبه کارکردساخت يها بردند و از آن چیز کودك و درمانگاه

  :تتحت تاثیر سه عامل قرار گرف یآمریکای

  وونت یتجربیات آزمایشگاه. 1

  فرضیه تکامل داروین. 2 

  ) Gauss(حتماالت گوسا یطبیع یمفهوم منحن. 3 

آمریکا  یشناس انرو يو روش آمار) یژنتیک(ی، مطالعات تکوینیکه هر سه عامل در تجربیات آزمایشگاه

 يها ، مایل بودند مستقال آزمایشيتعداد يدر آمریکا به استثنا یشناس گذاران روان بنیان. اند منعکس شده

ـ  1944کین کتل در سال  و جیمز مک 1844ـ  1926هال در سال  یمثال استانل. نمایند يریگیخود را پ

هال، نهضت مطالعه کودك را در آمریکا اشاعه داد و . هر دو در الیپزیک با وونت مطالعه نمودند 1860

در مقابل، همکارش کتل . آمریکا انتخاب گردید یشناس یس انجمن روانیبه عنوان اولین ر 1892در سال 

. در آمریکا داشت يفرد يها تفاوت یشناس و مطالعه روان یوانر يها در نهضت آزمون یتاثیر بسزای

 یشناس تحول پویا و پرطراوت روان. رسید یرشد کرد و به بالندگ در آمریکا همراه با کشور  یشناس روان

  .دهنده در علم است تکامل  یک رویداد 1900تا  1880 يها آمریکا در سال

  در انگلستان یروانشناس

فرانسیس گالتون تحت . گردید یدر انگلستان مشاهده نم یوونت، اثر چندان ییشگاهآزما یشناس از روان

 يها در زمینه تفاوت يدست به یک رشته مطالعات ابتکار 1869تاثیر فرضیه تکامل داروین، در سال 

سنجش  يرا برا) Test(ضمنا مفهوم آزمون. شدند یم یروش تکوین یزد که شامل تحقیقات تاریخ يفرد

تجزیه و تحلیل  يبرا يوه آماریرا به عنوان یک ش یخاص مطالعه نمود و روش همبستگیک خصلت 

و اسپیرمن در  1857ـ  1936 يها در تعقیب گالتون، کارل پیرسون در سال. ارقام و اعداد ابداع کرد
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پیشقدم گردید و در این رشته انگلستان نقش  يآمار يها در پیشرفت روش 1863ـ  1945 يها سال

  . ا به دست گرفتر يرهبر

  در فرانسه یروانشناس

) pinel(نلیپ 1792در سال . شدند يمند به مطالعه رفتار غیرعاد از آغاز عالقه يشناسان فرانسو روان

 يا رساله 1801داد و در سال  یپاریس از غل و زنجیر رهای يها از بیمارستان یرا در یک یبیماران روان

. قابل درمان دانست یجسم يها يرا مانند بیمار یروان يها ينگاشت و بیمار یروان یدرباره بیگانگ

 یشناس بودند که در تاریخ روان یشناس شارکو، برنهایم، ریبو و ژانه از جمله دانشمندان برجسته روان

همچنین مطالعه  يدانشمندان فرانسو. باشند یدارا م یفرانسه مقامات شامخ یپزشک و روان يغیرعاد

 یمغناطیس حیوان 1779در سال ) Mesmer(که ابتدا به وسیله مسمر) یعخواب مصنو( هیپنوتیزم

  ندفراوان نشان داد  خوانده شده بود، عالقه

  رانیدر ا یروانشناس- 2- 3

 یاصل يها از شاخه یکیش از هزار سال به عنوان یا اخالق ، بیتحت عنوان علم النفس  یروانشناس

نا و ناصر خسرو تا مالصدرا کمتر یو ابن س ياز راز .س شده استیران تدریا یعلم در مراکز فلسفه

تنها مباحث  ن دانشمندان نهیدر آثار ا. ن علم نپرداخته استیم که در آثار خود به ایرا سراغ دار يمتفکر

مورد بحث قرار  یذهن يهاییل و توانای، ادراك ، عاطفه ، تفکر ، تخ احساس مانند یروانشناس یاصل

احساس و  يها نهیمعارض در زم يها هیدر مورد نظر یو شبه تجرب یلیتمث يبا روشها یگرفته ، بلکه حت

 .شده است يداور دردا لذت و ی ادراك

  رانیا یعیاز علوم طب یکیبه عنوان  یروانشناس- 2- 4

ل سده یاما تا اوا. را شدیچند صد سال بعد با آغاز رنسانس پذ را یروانشناس ییغرب سنت ارسطو

ه آنچه در یش شبیکم و ب یماند، با مباحث یاز فلسفه باق ین بخشیزم مغرب ینوزدهم روانشناس
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آن  یدر اروپا ، روانشناس یزش موج انقالب صنعتین حال خیبا ا. ران مطرح بودیا ینتس یروانشناس

و  یرشد اجتماع آهنگ يران کندیکه در ا یدر آورد، در حال یعیطب علوم از یکیرا به صورت  سامان

 سیتنها پس از تأس. متوقف شود یران در همان حد سنتیا یکه روانشناس سبب شد یو فن یعلم

به  یروانشناس بود که یعام يو دانشسرا یمقدمات يژه دانشسراهاین و دانشگاه تهران و بویدارالمعلم

د یرا با اریدکتر محد باقر هوش و یاسیاکبر س یدکتر عل .رح شدران مطید ایاز علوم جد یکیصورت 

ا یتحت عنوان علم النفس  یاسیکتاب دکتر س .ران دانستیدر ا یشتازان روانشناسین پیاز نخست

با یتقر یعمل یا روانشناسی سنجش هوش تحت عنوان اریهوش دکتر ت و کتابیاز لحاظ ترب یروانشناس

  .افتندیهمزمان انتشار  بطور

  به بعد 1340ران از دهه یا یروانشناس- 2- 5

وجود نداشت و  یدر روانشناس يریت چشمگیفعال 1340دهه  لین ، تا اوایبه رغم رونق و شکوه آغاز

 يها از دوره یا به صورت بخشیو  یتیعلوم ترب رشته فلسفه و يها برنامه از یا به عنوان بخشین علم یا

د، چون ینام رانیدر ا یروانشناس ید دهه گسترش سازمانیا بار 1340دهه . شد یس میت معلم تدریترب

ران یا ير دانشگاههایسا نخست در دانشگاه تهران و بعدها در یسانس روانشناسین ده سال دوره لیا یط

ان یبن یبوجود آمد و مؤسسه روانشناس یسانس روانشناسیدر دانشگاه تهران دوره فوق ل. دیس گردیتأس

بود که در همان دوره پا به  یدکتر محمود صناع ين تحوالت حاصل کوششهایاز ا یبرخ. گذارده شد

 یاصول روانشناس ترجمه کتاب یخدمت بزرگ دکتر صناع .ران گذاشتیا یصحنه روانشناس

ران یا ینیبال یروانشناس ان گذاریبن د شاملویدکتر سع 1344در سال  .بود 1342سال  در نوشتهفرمان مان

 يزن مراکیج چنیکرد و بعدها بتدر سیدر دانشگاه تهران را تأس ییک مرکز مشاوره و راهنماینین کلیاول

 يکشور کوششها يدر دانشگاهها یروانشناس يها با گسترش دوره. س شدیگر دانشگاهها تأسیدر د

 یاصول روانشناس از آن جمله. ن رشته به عمل آمدیا در یف و ترجمه مکتب درسینه تألیدر زم یفراوان
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 دکتر به ترجمه (1349) یعلم یات روانشناسیکل ، یمیروس عظیس دکتر فیتال (1348) یعموم

دکتر محمد  به ترجمه و اقتباس) 1352( یاصول روانشناس .انیدکتر رضا شاپور و اریمهر ر هوشنگیام

 یساعتچ

  ریاخ يها ران در دههیا یروانشناس- 2- 6

 یگر رشته روانشناسیدر چند دانشگاه د. داشته است یخوب شرفتیر پیاخ يها ران در دههیا یروانشناس

د یر تجدیاخ يها در طول دهه یروانشناس ين رخدادهایمترمه .س شده استیدر مقاطع مختلف تأس

 یشگامان طراحیشان از پین ایهمچن. بوده است د شاملویدکتر سع توسط رانیا ین روانشناسیات نویح

مختلف گسترش  يها طهیز ، در حین یروانشناس علم از لحاظ کاربرد. اند بوده یروانشناس سازمان نظام

 یمراکز و مؤسسات و کارخانجات بزرگ حضور بخش روانشناس که در يشود، بطور یمشاهده م یخوب

. اند کرده یس واحد روانشناسیدارات و کارخانجات اقدام به تأسو ا ن مراکزیاز ا یاحساس شده و برخ

 يهایدا کرده و آگاهیگسترش پ یو خصوص یچه به صورت دولت یدرمان روان و اورهمش يکهاینیکل

 .افته استیش یمختلف افزا يهایبا انجام اطالع رسان یدر زندگ یبا نقش روانشناس در ارتباط یعموم

  ینیبال یروانشناس- 2- 7

و  ی، ناتوانيان نابهنجارو درم ینیش بیاست که به درك، پ یشناس رواناز  يا شاخه ینیبال یروانشناس

کند و در  یکمک م يو رفتار ی، اجتماعی، روان شناختیست شناختی، زیجانی، هیشناخت يها یآشفتگ

شش گانه آن  يها نقش). 1991ک، یرزن. (درمان کاربرد دارد يدر جستجو يتهایاز جمع یعیگستره وس

ش و نظارت بر کار رواندرمانگرها، ص، مداخله و درمان، مشاوره، آموزیو تشخ یابیارز: عبارت است از

ص، آموزش و پژوهش یدرمان و تشخ يدر راستا ینیروانشناس بال يغالب کارها. تیریپژوهش و مد

  ).1366دادستان و منصور، (است 

   ینیبال یص در روان شناسیتشخ
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. باشد یاختالالت م يص گزاریبه منظور تشخ یروان يانجام آزمونها ینیف روانشناسان بالیاز وظا یکی 

ن روشها یاز جمله ا. کنند یاستفاده م ص اختالالتیتشخ يمختلف برا ياز روشها ینیروان شناسان بال

نجا به یدر ا  است... و  يخچه فردیتار ی، بررس یروان يآزمونها ، یکینیمصاحبه کل مار ،یمشاهده رفتار ب

  .شود یاشاره م ینیبال یشناس در روان یچند ابزار مهم و اساس

 هوشنآزمو

هوش را   ن آزمونیاول 1905نه در سال یآلفرد ب. نه شروع شدیزمان ب هوش، از یق و علمیدق يریگ اندازه

. د چاپ شدیتر تجد ن آزمون به صورت کاملیا 1908در سال . مون منتشر کردیس به کمک همکارش

آزمون  ییکایرد آمرگدا 1911مجددا در سال . ز دربرداشتیرا ن "یسن روان"ه یآزمون نظر ن نسخه ازیا

کالمن،  1912سال  و بعد هم در 1911چند ماه بعد در سال . ترجمه و منتشر کرد یسینه را به انگلیب

نه را یکا، آزمون بیدانشگاه استنفورد آمر ترمن استاد 1916در سال . د چاپ نمودینه را تجدیآزمون ب

ن و یبهتر 1937ه از آزمون، تا سال ن نسخیا. م کردیتنظ کایمردم آمر يتر نمود و آن را برا کامل

ن آزمون را یل ایترمن و همکارش مر 1937در سال . شد یمحسوب م ن آزمون هوش کودکانیمشهورتر

ن آزمون با وسعت، تنوع و تکامل یا 1960در سال . در آن دادند یرات مطلوبییتغ مجددا چاپ کردند و

 يها آزمون. ن آزمون صورت گرفتیر اد نظین تجدیچهارم 1986در سال . د چاپ شدیتجد يشتریب

باسوادان و  يآلفا برا یدو آزمون مشهور نظام. اول به وجود آمد یجنگ جهان يها در سال یگروه هوش

. به عمل آمد يادیآنها استفاده ز م شد که در انتخاب سربازان و افسران ازیسوادان تنظ یب يبتا برا ینظام

ش یافزا يا به نسبت قابل مالحظه یرکالمیغ و ی، کالمیوهو گر يهوش فرد يها آزمون 1920تا سال 

 يها آزمون. ها متداول شد ن سالیز در همین یهوش عمل يریگ و اندازه یاصطالح بهره هوش. افتی

 يها عالقه و استعداد يها ها، آزمون ن آزمونیدر کنار ا. ساخته شد اول یاستعداد همزمان با جنگ جهان

. و جنگ مورد استفاده قرار گرفت یو شغل یلیتحص ییها در راهنما ن آزمونیا. شد ز ساختهین یکیمکان
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در  يریچشمگ رینه تکامل کودکان انجام داد که تاثیدر زم یعیقات وسیتحق 1928گزل در سال  آرنولد

درباره  يقات بعدیتحق ساخت که اساس ییها گزل آزمون. داشت يساز شرفت و توسعه رشته آزمونیپ

او پس از . هوش شروع کرد یل عاملیتحل قات خود را دربارهیترستون تحق 1927ال در س. کودکان شد

ن یها قبل به ا رمن، سالیاسپ. رمن تفاوت داشتیه اسپینظر را مطرح کرد که با يا هینظر یق و بررسیتحق

ان کرد که هوش از تعداد عوامل یاست، اما ترستون ب یک عامل کلیهوش،  ده بود که اساسیجه رسینت

  .ک کردیتوان آنها را تفک یاست و م ل شدهیتقل تشکمس

ن یتا ا. هوش بزرگساالن درست کرد يریگ اندازه يورا برایبلو – وکسلر، آزمون وکسلر 1939در سال 

 نه همیآزمون استنفورد ب. هوش افراد بزرگسال موجود نبود يریگ اندازه يبرا یمناسب سال آزمون هوش

به دست  و هم هوشبهر افرادیبلو –به کمک آزمون وکسلر . ب بودسال مناس 15کودکان تا سن  يبرا

آزمون به نام آزمون هوش  نیبعدها نام ا. دیگرد ین مییز تعیافراد ن ياستعدادها يآمد و هم تا حد یم

ز آزمون ین 1981در سال . دنظر قرار گرفتیتجد ن بار موردیافت و چندیر ییبزرگساالن تغ يوکسلر برا

  .شد دنظریتجد WAIS-R وکسلر تحت عنوان

  تیآزمون شخص

شرفت یبا سرعت به پ یهوش شروع شد ول رتر ازیت دیو سنجش شخص ینه بررسیقات در زمیتحق

نه یت، عدم توافق نظر دانشمندان در زمیشخص يها نه ساخت آزمونیدر زم یمشکل اساس. منجر شد

له یبه وس یحاالت عصب يریگ ن آزمون اندازهیاول 1918در سال . ت بودیت شخصیف و ماهیتعر

به منظور انتخاب افراد در ارتش ساخته شد اما بعدها از آن در موسسات  ن آزمونیا. وودورث منتشر شد

 ساخته شده بود، یم معمول حاالت عصبینامه که بر اساس عال ن پرسشیا. استفاده کردند یرنظامیغ

ها توسط  ارزش ق دریتحق"ها، آزمون  ونن آزمیاز ا یکی. ن نوع شدیاز ا يبعد يها آزمون يبرا ییالگو

شناسان مورد استفاده قرار  روان ت، امروزه از طرفیه شخصیاول يها اغلب آزمون. بود "ورنون –آلپورت 
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له یدارند، به وس يادیت کاربرد زیشخص یابیارز يفرافکن که در حال حاضر برا يها آزمون. ردیگ ینم

د در ید فروینظرات و عقا. توجه دارند، ساخته شده است بشر یعمق يها که به محرك یشناسان روان

روش "او با انتشار . فرافکن، گالتن است يها پدر آزمون. داشت يریچشمگ ریها تاث ن آزمونیجاد ایا

. عالقمند ساخت ها گونه آزمون نیونگ را به ساخت ایلر و یمانند بلو يافراد 1885در سال  لغات یتداع

پزشک  هرمن رورشاخ، روان 1921در سال . ج استیاد، هنوز هم رایرات زییها با وجود تغ ن تستیا

فرافکن به  يها خ آزمونیواقعه در تار نیرا ساخت که مهمتر یار، آزمونیقات بسیبعد از تحق یسیسو

توان از  ی، میص امراض روانیتشخ يبود که برا هین نظریآزمون رورشاخ بر اساس ا. رود یشمار م

کاغذ پخش  يکه رو يجوهر يها که افراد با نگاه کردن به لکه او معتقد بود. ده کردجوهر استفا يها لکه

 يها زهیها انگ ن صورت که لکهیبه ا. دهند یدرباره خود به متخصص م يدیشده است، اطالعات مف

العمل شخص به  نحوه عکس. زانندیانگ یعواطف، احساسات و افکار شخص را برم شوند و یم یمبهم

فرافکن مهم،  يها آزمون جمله از. دهد ینشان م یواقع یمبهم، طرز رفتار او را در زندگ يها زهیانگ نیا

ن آزمون مانند آزمون رورشاخ از یا. ساخته شد ياست که توسط مورگان و مورا یت.يا. یآزمون ت

. رورشاخ است يها زهیتر از انگ ن آزمون روشنیدر ا ها زهیانگ یکارت درست شده است ول يتعداد

د درباره آنها یگر با دهند و آزمون یمختلف را نشان م يها تیموقع ن آزمون اشخاص ویها در ا ارتک

  .ه او خواهد بودیها معرف روح ن داستانیا د کهیبگو یداستان

   ینیبال یدرمان در روان شناس

 يد نظرکریبا توجه به رو یوجود دارد که روان شناسان ینیبال یشناس در روان یمختلف درمان يروشها

... و  يروانکاو ، یرفتار درمان ، یشناخت درمان مثل. برند یاز آنها بکار م یکیدارند  یکه در روان شناس

  .برند یبهره م یدرمان يها وهیدارند و از تمام ش یدگاه التقاطید ینیبال اناز روان شناس یبرخ
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  ینیبال یخ روانشناسیتار- 2- 8

 در که کرد جستجو نوزدهم قرن یاصالح يها جنبش در توان یم را نینو ینیبال یشناس روان يها شهیر

 ها تیشخص نیمهمتر از یکی .آمد یم عمل به یروان مارانیب از که دیانجام ییها مراقبت بهبود به تینها

 يرفتارها و ظلم از که او. است بوده يفرانسو پزشک) Philippe Pinel(نلیپ پیلیف جنبش، نیا در

 "ختریب" در یمارستانیت استیر به بود، شده ریمتح نوزدهم قرن یروان يها مارستانیب در معمول انهیوحش

 و یروان بهداشت ،یپزشک روان شرفتیپ و ولتح در یعطف نقطه نلیپ يکارها. دیرس "ریسالپتر" سپس و

 . شد یم محسوب ینیبال یشناس روان تینها در

 را یهوش یماندگ عقب و کوزیپس انیم فرق بار نیاول يبرا) Esquirol(رولیاسک 1838 سال در  

 که دو نیا نیب زیتما. ستندینگر یم وانهید عنوان تحت را افراد نیا همه خ،یتار نیا از قبل. کرد مشخص

 تکامل و شرفتیپ عدم يگرید و یروان يماریب به ابتالء سبب به یهوش شیگنجا رفتن دست از یکی

 . داشت زمان آن در ییبسزا تیاهم است هیاول يها شیگنجا

 که ياریمع کردن دایپ منظور به و دارد وجود یماندگ عقب مختلف درجات که کرد مشاهده رول،یاسک  

 هرچه کرد مشاهده او. داد قرار اریمع نیبهتر را تکلم داد، صیتشخ را افراد گونه نیا بتوان آن لهیوس به

 نسبت به افراد یکالم قدرت بالعکس و کند استفاده زبان از تواند یم بهتر باشد، تر باهوش شخص

 . گردد یم تر فیضع ها آن هوش یماندگ عقب

 هر و نبوده يریادگی به قادر مانده عقب افراد که بود نیا بر دانشمندان اغلب دهیعق رول،یاسک زمان در  

 دییتا را افکار گونه نیا که زین یحوادث تصادفا. است دهیفا یب افراد نیا میتعل منظور به کوشش نوع

 فرانسه يها جنگل در يا ساله 12 یوحش پسر که بود نیا عیوقا نیا از یکی. وستیپ وقوع به نمود یم

 نلیپ. رفت یم راه پا و دست چهار با و داد یم بروز خود از وانیح هیشب ییصداها کودك نیا. شد دایپ

 نلیپ همکاران از یکی. دانست درمان رقابلیغ را او و داد صیتشخ مانده عقب را او مشهور، پزشک روان
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 و تمدن از بودن دور کودك نیا یهوش یماندگ عقب یاصل لیدل که بود معتقد) Itard(تاریا نام به

 به کوشش نیا. دینما تیترب و میتعل را او که کرد یسع جهت نیهم به و است حیصح تیترب نداشتن

. باشد خود از محافظت به قادر که دهد میتعل قدر آن را کودك نتوانست تاریا یول دیانجام سال 5 مدت

) Segeein(نیسگ ادوارد نام به خود شاگردان از یکی عالقه که بود نیا در تاریا کوشش یواقع تیاهم

 . آورد عمل به یقاتیتحق یهوش یماندگ عقب درباره تا ختیبرانگ را

 یطول و داد قرار خود دیعقا ریتاث تحت را دار تیصالح مراجع و رفت کایآمر به نیسگ 1848 سال در  

 نوزدهم قرن اواسط در. شد جادیا مانده عقب افراد به کمک منظور به يمتعدد يها آموزشگاه که دیانجامین

 سال در که "انواع منشا" نام به نیدارو مشهور کتاب. شد انجام وراثت و تکامل نهیزم در ییها تیفعال

 اتینظر از یقسمت وراثت، یشناس روان و نمود يولوژیب علوم شرفتیپ به یانیشا کمک شد، منتشر 1859

 یسیانگل بزرگ دانشمند ن،یدارو اتیکشف با همزمان 1869 سال در. شد تکامل اصول و نیدارو یعلم

 و نمود منتشر "یارث نبوغ" نام به یکتاب در بلوغ بودن یارث مورد در را خود مشاهدات) Galton(نگالت

 گالتن 1882 سال در. کرد یمعرف دوقلوها لهیوس به را وراثت در قیتحق مهم اریبس روش 1883 سال در

 افراد یروان و یجسم مشخصات درباره یاطالعات يآور جمع و يریگ اندازه منظور به لندن در يالبراتوار

 سیتاس کیپزیال دانشگاه در یآلمان وونت لهمیو را یرسم البراتوار نیاول 1879 سال در. نمود سیتاس

 . شد زمان آن دانشمندان نیب در یعلم عالقه جادیا سبب امر نیا و نموده

 یشناس روان یرسم تولد. دارد يادیز تیمحبوب یشناس روان يها رشته انیم در ینیبال یشناس روان رشته  

 کتاب با 1874 سال در وونت کتاب و "کیزیکوفیسا عناصر" یعنی فخنر تئودور کتاب با 1860 سال در

 "یشناس روان اصول" یعنی یشناس روان در یرسم کتاب نیاول. دیگرد آغاز "کیولوژیزیف یشناس روان"

 . شد نگاشته 1890 سال در زیجم امیلیو توسط
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 به یذهن يها ییتوانا سنجش يبرا 1892 سال در کتل نیک مک مزیج توسط یروان اسیمق نام بار نیاول  

. نهاد يساز تست امر در گالتن از فراتر یقدم کتل،. باشد یم یمرسوم اریبس واژه امروزه که شد برده کار

 ییها آزمون هرگومانستربرگ آلمان، در همزمان. نمود ها تست کردن زانیم در يادتریز دیتاک که یمعن نیبد

 یشناس روان یواقع گذار هیپا و رفت کایآمر به سپس يو. ساخت کودکان یذهن يها ییتوانا سنجش يبرا

 . دیگرد یسازمان و یصنعت

 يها تست به يجد عالقه ساخت، را کودکان هوش تست نه،یب آلفرد که یهنگام ستمیب قرن لیاوا در  

 تست که بود نیا نمود مورد نیا در نهیب که یبزرگ کمک. کرد ظهور مخصوص نحو به کایآمر در یروان

 . بود یعلم و ینیع کامال روش که نمود يبند میتقس سن برحسب را افراد او

 در سال نیا در يو. دیگرد اعالم 1896 سال در) witmer(تمریو زیالت توسط ینیبال یشناس روان تولد   

 : از بودند بارتع که کرد مطرح را اصل چهار کایآمر یشناس روان انجمن ياعضا نیب

 . شود انجام افراد يرو بر یصیتشخ یابیارزش دیبا ،یدرمان روش نوع از قبل   -1

 صورت آنها همه با مشاوره و شده لیتشک یتخصص رشته چند با میت کی دیبا مناسب درمان يبرا   -2

 . ردیگ

 . ردیگ صورت یقبل یبررس و پژوهش براساس دیبا یدرمان مداخله نوع هر   -3

 ییشناسا بروز از قبل را آنها بتوان دیبا د،یآ دیپد ییها يماریب ای و مشکالت افراد يبرا نکهیا از قبل   -4

 . کرد درمان و

 در یبررس مامور فرانسه پرورش و آموزش وزارت را مونیس همکارش و نهیب آلفرد 1904 سال در   

 1905 سال در را هوش تست نیاول مونیس و نهیب منظور نیبد. کرد افتاده عقب کودکان تیترب و میتعل

 . ساختند
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 توان یم ینیبال یشناس روان اساس جهات ياریبس از را او کار نبود، ینیبال شناس روان نهیب نکهیا وجود با  

 . آمد وجود به اول یجهان جنگ يها سال در یگروه هوش يها تست. خواند

 یشناس روان گسترش در دیفرو ریتاث. نمود تدعو کایآمر به را دیفرو هال، یاستانل 1909 سال در  

 در را ییکایآمر شناسان روان نتوانست يو سخنان حال نیا با. است بوده ادیز اریبس کایآمر در ینیبال

 . کند بیترغ يکاو روان مکتب از يرویپ

 انجمن از مستقل را خود که دیگرد يگذار هیپا) AACP(ینیبال شناسان روان انجمن 1919 سال در  

 انجمن نکیا و وستندیپ گریکدی به انجمن دو نیا بعد سال دو اما. نمود مطرح کایآمر یشناس روان

 . است کایآمر یشناس روان انجمن يها شاخه ریز از یکی ینیبال یشناس روان

 يا مالحظه قابل نسبت به یرکالمیغ و یکالم ،یگروه و يفرد هوش يها تست 1920  سال حدود در  

 . شد یم محسوب متداول یعمل هوش، يریگ اندازه و بود شده جیرا یهوش بهره حاصطال. شد ساخته

 آزمون یاول. است بوده رگذاریتاث اریبس ینیبال یشناس روان رشد در زین 20 دهه در مهم واقعه دو  

 يریادگی اصول از استفاده یدوم و داد را فرافکن يها آزمون دینو 1921 سال در که بود رورشاخ يها لکه

 . بود 1924  سال در جونز يمار توسط اضطراب انیجر يبرا

 که بود یقاتیتحق مطالعات شد، برداشته يساز تست رشته توسعه و شرفتیپ در که يگرید بزرگ قدم  

 اساس که ساخت نهیزم نیا در ییها تست و نمود کودکان تکامل درباره 1928 سال در گزل آرنولد

 درباره را خود مهم قاتیتحق ترستون 1927 سال در. شد دکانکو درباره يبعد قاتیتحق و ها تست

 عوامل يتعداد از هوش که کرد شنهادیپ ترستون قاتیتحق نیا جهینت از. نمود شروع هوش زیآنال فاکتور

 . کرد کیتفک را آن توان یم که شده لیتشک مستقل

 بهره تنها نه تست نیا. کرد یطراح بزرگساالن هوش يریگ اندازه يبرا را یتست وکسلر 1939 سال در  

 . داشت یم عرضه زین افراد نیمع ياستعدادها از ییها بهره بلکه داد یم دست به هوش از یکاف
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 بوده یفراوان يها چالش و ها بینش و فراز دستخوش زین رانیا در ینیبال یشناس روان توسعه و جادیا  

 . است

 نهیزم بر تمرکز با ینیبال یشناس روان سیتدر تهران، دانشگاه در بار نیاول يبرا 1344 سال در  

 که یاجتماع – یپزشک – یروان مرکز نیاول 1342 سال در. شد آغاز) یصیتشخ یشناس روان(صیتشخ

 آغاز کودکان تیحما یمل انجمن در داشت، عهده بر را نوجوانان و کودکان اختالالت درمان و صیتشخ

 دیسع دکتر چون یبزرگ دیاسات يها تالش مرهون رانیا ینیبال یشناس روان توسعه و جادیا. کرد تیفعال به

  . است دادستان رخیپر دکتر و منصور محمود دکتر شاملو،

   ینیبال یشناس روانو تکامل  ش یدایعوامل موثر در پ - 2- 9

طه یاز آنها خارج از ح یمتعدد صورت گرفت که بعض ر عواملیبه سبب تاث ینیبال یشناس تکامل روان

 لیدر تشک زیو امثال آن ن استیس ، فلسفه ، يولوژیب حاصله در يشرفتهایمثال پ يبرا. بود یسشنا روان

  .موثر بوده است یدرمان یشناس خچه روانیتار

روان  ، يفرد ي، تفاوتها آن يریگ ت هوش و اندازهیماه شرفت دریپ ینیبال یشناس ش و تکامل روانیدایپ

 یکودك از بعض یشناس و روان ینیبال یشناس ان روانیم لحد فاص. اند ز نقش داشتهین کودك یشناس

در اصل به سبب عالقه به مسائل کودکان عقب  ینیبال یروان شناس رایز. ار نامشخص استیجهات بس

 ینقش اساس ینیبال یز در تکامل روان شناسین یروان يش ابزارها و آزمونهایدایپ .افتاده بوجود آمد

   .اند داشته

   رانیدر ا ینیبال یروان شناس- 2- 10

ن درس در یاول. دارد يا ساله یخچه سیتار رانیا ، ایدر دن ینیبال یخ نود ساله روان شناسیان تاریدر جر

ن یس شد و اولیدانشگاه تهران تدر یگروه روانشناس در یشمس 1344در سال  ین رشته از روان شناسیا

از طرف دانشگاه  یشمس 1345شاملو در سال د یف سعیتال ینیبال یشناس نه به نام روانین زمیکتاب در ا
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و در دانشگاه تهان تحت عنوان مرکز  1346در سال  یک روان شناسینین کلینخست .تهران منتشر شد

 ینیشناس بال ک روانیمرکب از  یستمین بار کار سیاول ين مرکز برایدر ا.جاد شدیا ییراهنما مشاوره و

ان یدانشجو یمسائل روان یبه بررس یمددکار اجتماع کیو  روانپزشک کیز بود، یکه سرپرست مرکز ن

رشته روان . دندیاهتمام ورز آنها يرفتار يهایبهنجارص و درمان نایهم در تشخ يپرداختند و با همکار

 یافت که در گروه روانپزشکیت یرسم یزمان یشمس1350عمدتا در اوئل دهه سال  ینیبال یشناس

 یسانس روان شناسیبه نام فوق ل يا روزبه برنامه مارستانیدانشگاه تهران واقع در ب یدانشکده پزشک

 یتو روانپزشکیدوره فوق انست یلیو به دنبال تعط 1365سال  از ).23، ص 1370شاملو ( .جاد شدیا ینیبال

 ين دانشجویاول. رشدیران در آن دایا ینیبال یروانشناس یانجمن علم 1380تهران عهده دار آن شد و در 

، 1383احمدرضامحمدپور، (ل شد یتو فارغ التحصیاز انست 1381ران در یا ینیبال یروانشناس يدکتر

 یشناس روان يل دکتراین فارغ التحصیاول ).22-12ران ص، یا ینیبال یروانشناس یمخبرنامه انجمن عل

خبرنامه ( ین دوره دکتر نورمحمد بخشانیکشور در ا يان ورودین گروه دانشجویران و از اولیا ینیبال

گروه  یار فعلیدانش) 1381شه و رفتار یمجله اند 22-12ران یا ینیبال یشناس روان یانجمن علم

  .زاهدان است یدانشگاه علوم پزشک ینیبال یشناس و روان یشکروانپز

  رانیا ینیبال یس انجمن روانشناسیتاس- 2- 11

توسعه و  وران یدر ا ینیبال یو باالخص روانشناس یمختلف روانشناس يها گسترش رشتهبا توجه به  

طه خدمات بهداشت یحن رشته در یژه ایگاه وین جاییتب و ضرورت ینیبال یعالقه روزافزون به روانشناس

ن هر رشته یاز آنجا که متخصص وران یآن در ا يا ـ حرفه یت علمیبه وضع یو ضرورت سامانده یروان

ن یشتریت در قبال حرفه و تخصص خود، بیو احساس مسؤول یو دانش تخصص یبا توجه به آگاه

ل فقدان یرند و به دلمربوط به حرفه خود دا يها و راهبردها یمش ن خطییت را در ارتباط با تعیصالح
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احساس  ین رشته علمیس انجمن در ای، ضرورت تأسیطه تخصصین حیالت منسجم در ایتشک

  . دیگرد یم

توسط گروهی از  1376اندیشه تأسیس انجمن علمی ـ صنفی روانشناسی بالینی ایران از حدود سال 

شناسی بالینی ایران در پنجاه موضوع تشکیل انجمن روان 3/10/80در تاریخ . روانشناسان بالینی مطرح شد

و سومین جلسه کمیسیونهاي انجمنهاي علمی گروه پزشکی وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

برگزار شد و  6/3/81اولین انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن در تاریخ . به تصویب نهایی رسید

  .ذکر صادر گردیدتوسط کمیسیون فوق ال 17/4/81درتاریخ  پروانه فعالیت انجمن

  : اهداف - 2- 11- 1

اي   حرفه -اجتماعی، قانونی و موقعیت علمی  ازحقوق   و حمایت حفظ، ارتقاء  ریزي درراستاي  برنامه -

  . روانشناسان بالینی

  . زمینه حرفه روانشناسی بالینی  تالش در راستاي ارتقاء آگاهی عموم در -

هاي   هاي مدون بازآموزي در روانشناسی بالینی بصورت دوره  ارائه پیشنهاد و راهکار در زمینه برنامه -

  . الملل  اي و بین  کنگره منطقه کوتاه مدت، سمینار و

  بنیادي   از پژوهشهاي وحمایت   یهماهنگ -

  . مان، ابزارهاي تشخیصی ـ درمانیروانی، در بهداشت  ازجمله  بالینی   روانشناسی  در زمینه   کاربردي -

 لوب در زمینهیزي در راستاي ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه و ارائه خدمات مطر  برنامه -

  . روانشناسی بالینی

 .اي به خدمات روانشناسی بالینی تالش در جهت ارائه راهکار در راستاي توسعه حمایت هاي بیمه  -

  : مقدمه
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  : یاهداف کل- 2- 11- 2

  . ینیبال ینه روانشناسیدر زم يردـ کارب یارتقاء سطح علم يدر راستا يزیر  برنامه -1

  . ینیبال ینه روانشناسیدر زم يا ـ حرفه یت و نظارت صنفیحما يدر راستا يزیر  برنامه -2

نه یلوب در زمجامعه و ارائه خدمات مط یارتقاء سطح بهداشت روان يدر راستا يزیر  برنامه -3

  . ینیبال یروانشناس

  

   :یاهداف اختصاص- 2- 11- 3

  . یلیالت تکمیتحص یآموزش يها  دوره ينه سرفصل دروس و محتویهاد و راهکار در زمشنیارائه پ -1

  به صورت دوره ینیبال یدر روانشناس يمدون بازآموز يها نه برنامه یشنهاد و راهکار در زمیارائه پ -2

  . یالملل  نیو ب يا  نار و کنگره منطقهیکوتاه مدت، سم يها

از جمله بهداشت  ینیبال ینه روانشناسیدر زم يـ کاربرد يادیبن يت از پژوهشهایو حما یهماهنگ -3

  . یـ درمان یصیتشخ ي، درمان، ابزارهایروان

  . مرتبط با فرهنگ جامعه ینیبال ینه روانشناسیدر زم يت و نوآوریت از خالقیحما -4

  . ینیبال ینه روانشناسیت از انتشار کتب در زمیو حما یه علمیانتشار مجله و نشر -5

ت و یفعال ییو شناسا یبه منظور تبادالت علم ین المللیو ب یداخل یارتباط با مجامع علم -6

   یعلم يدستآوردها

  . رانیدر ا ینیبال یروانشناس يا ـ حرفه یگاه علمین جاییتالش در جهت تب -7

 يا ـ حرفه یت علمیو موقع ی، قانونیت از حقوق اجتماعیحفظ، ارتقاء و حما يتالش در راستا -8

  . ینیروانشناسان بال

و  یـ نظارت ی، ضوابط قانونيا ن اصول اخالق حرفهیتدو يتالش در جهت ارائه راهکار در راستا -9
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ارات یها و اخت تین حدود فعالییو تع ینیروانشناسان بال يا ـ حرفه یت علمین صالحییتع يارهایمع

  . آنان یبراساس درجه علم يا حرفه

در  یابیو ارزش ینظارت يارائه راهکار يکشور در راستا ییمسؤوالن اجرابا سازمان ها و  يهمکار -10

  . یطه روانشناسیح

 ین خدمات روانشناسیت از حقوق و منافع مراجعیحما يتالش در جهت ارائه راهکار در راستا -11

  . ینیبال

  . نگر جامعه یتوسعه روانشناس يتالش در جهت ارائه راهکار در راستا -12

  . ینیبال ینه حرفۀ روانشناسیر زمعموم د یآگاه ياستاتالش در ر -13

   ینیبال یبه خدمات روانشناس يا مهیب يها تیتوسعه حما يتالش در جهت ارائه راهکار در راستا -14

   یدر بهداشت روان یآموزش همگان ين و ارائه برنامه هایتدو -15

ارتقاء  يدر راستا یـ فرهنگ یآموزشو مراکز  یجمع يها و رسانه یبا مراکز اطالع رسان يهمکار -16

  . جامعه یبهداشت روان

ن یکشور در جهت تدو ییاجرا يو نهادها ین المللیو ب یداخل یعلم يها ر انجمنیبا سا يهمکار -17

  . بهداشت روان در جامعه یمل يها برنامه يو اجرا

  

  : اتیکل: فصل اول- 2- 11- 4

 یانقالب فرهنگ یعالیشورا 7/8/1370جلسه مورخ ن یست و شصت و دومیبه استناد مصوبه دو -1ماده

ده یون نامیسیمصوبه فوق که منبعد به اختصار کم 4ون موضوع ماده یسیب کمینامه مربوطه و تصو نیو آئ

ه گردد، که در سطور بعدب یل میتشک یران براساس مواد آتیا ینیبال یروانشناس یشود، انجمن علم یم

  . شود یده مینام» انجمن«اختصار
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 يد و اعضاینما یت میمربوطه فعال یو فن ی، تخصصیقاتی، تحقیعلم يها نهیانجمن صرفاً در زم -2ادهم

  . را ندارند یاسیبه احزاب س یستگا وابی یاسیت سیآن بنام انجمن حق فعال

 يون و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارایسیب کمیخ تصویبوده و از تار یرانتفاعیانجمن غ -3ماده

  . باشد یانجمن م ینده قانونینما ره آنیأت مدیس هیاست و رئ یت حقوقیشخص

ار ید مازیابان شهیش، خیایابان نیابان ستارخان، خیخ: مرکز انجمن در شهر تهران به آدرس -4ماده

تواند در هر منطقه از کشور  یتهران، طبقه دوم است و شعب آن م یتو روانپزشکی، انست1، پالك يمنصور

و  يره انجمن مرکزیأت مدیل شعبه انجمن طبق مصوبه و با نظر هیوند تشکل شود، در ضمن ریتشک

  . تحت نظارت آنها خواهد بود

  . است یرانیت ایتابع يانجمن دارا -5ماده

ت یشود و ملزم به رعا یل میمدت نامحدود تشک ين اساسنامه برایب ایخ تصویانجمن از تار -6ماده

  . ران استیا یاسالم ين جمهوریقوان

  

  ف و اهداف یشرح وظا: فصل دوم- 2- 11- 5

ر را به عمل یز يها تیاساسنامه، انجمن اقدامات و فعال 2ل به اهداف مذکور در مادهیبه منظور ن -7ماده

  : خواهد آورد

ر ین محققان، متخصصان و سایو تبادل نظر ب ی، آموزشیقاتی، تحقی، فنیجاد ارتباط علمیا -1-7

  . گوناگون بهداشت روان سروکار دارند يها با شاخه يکه بنحو یکارشناسان

و  یها و مؤسسات آموزش ، دانشگاهیبا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يهمکار -2-7

امور  يزیانجمن مرتبط هستنددر برنامه ر يت هایبا فعال يکه به نحو ير سازمان هایز سایو ن یپژوهش

  . یو درمان ی، بهداشتی، پژوهشیآموزش
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، یو بهداشت یآموزش يها برنامه یابیو ارزش ينه بازنگریصالح در زمیبا مراجع ذ يارتعامل و همک -3-7

  . یدانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشک یو سطح علم ی، موسسات آموزشیدرمان

  ، براساس ضوابط مربوطه یوفن ی، پژوهشی، علمیارائه خدمات آموزش -4-7

و  ی، پژوهشیعلم يتهایشبرد فعالیان در پیدانشجوق دانشمندان، پژوهشگران و یب و تشویترغ -5-7

  . یو درمان ی، بهداشتیآموزش

   ی، آموزشیات علمین و انتشار نشریه و تدویته -6-7

با  ین المللیو ب ی، آموزش مداوم در سطوح ملیو پژوهش یآموزش يها یگردهمائ يبرگزار -7-7

  . کشور ين و مقرارت جاریت قوانیرعا

و  ینیبال یمرتبط با رشته روانشناس یعلم ينه مناسب جهت انجام پژوهش هایفراهم کردن زم -8-7

  ب متخصصان جوان یق و ترغیق تشویوابسته به خصوص از طر ير رشته هایسا

امور مرتبط با  يزیران و برنامه ریا یگروه پزشک یعلم يانجمن ها يل شورایمشارکت در تشک -9-7

  آن 

و در  یدر عرصه مل ی، پژوهشیعلم يت هایانجام فعال يبرا ین المللیب يت نهادهایجلب حما -10-7

  . کشور يجار چارچوب ضوابط

  

   تیعضو: فصل سوم- 2- 11- 6

  : باشد یر میت در انجمن به طرق زیعضو -8ماده

ارشد در  یدرجه کارشناس يکه حداقل دارا يه افرادیأت مؤسس انجمن و کلیه: وستهیت پیعضو -1-8

نگر  جامعه یو روانشناس يکولوژیسالمت، نوروسا ی، روانشناسینیبال یروانشناس ياز رشته ها یکی

  . ندیت انجمن درآین اساسنامه به عضویتوانند طبق ضوابط مذکور در ا یباشند م
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ن نامه یآئ 7ره مذکور در ماده یأت مدیأت مؤسس و هیط هیشرا یستیوسته انجمن بایپ ياعضا: تبصره

  . ، دارا باشندون رایسیل و شرح وظائف کمینحوه تشک

  . ندیت وابسته انجمن درآیتوانند به عضو یر باشند میط زیکه حائز شرا يافراد: ت وابستهیعضو -2-8

  . ینیبال یش روانشناسیسانس باگرایدرجه ل يه افراد دارایکل: الف

 ی، روانشناسینیبال یروانشناس يرشته ها یتخصص يارشد و دکتر یان کارشناسیه دانشجویکل: ب

  . نگر جامعه یو روانشناس يکولوژینوروساسالمت 

ده یوسته برگزیت پیره به عضویأت مدیب هیط و تصویتوانند با احراز شرا یوابسته م ياعضا: تبصره

  . شوند

آنان حائز  یو اجتماع ی، فرهنگیکه مقام علم یو خارج یرانیا يت هایشخص: يت افتخاریعضو -3-8

توانند به  ینموده باشند م يا مؤثر و ارزنده ينجمن کمکهاشبرد اهداف ایا در پیت خاص باشد و یاهم

  . رفته شوندیپذ يت افتخاریعضو

ب ین و به تصوییره تعیأت مدیزان آن توسط هیرا که م یانجمن ساالنه مبلغ يک از اعضایهر -9ماده

  . ت پرداخت خواهد کردید به عنوان حق عضویخواهد رس یمجمع عموم

جاد یعضو ا يانجمن برا ییرا نسبت به دارا ییچگونه حق و ادعایت هیپرداخت حق عضو: 1تبصره

  . نخواهد کرد

وسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا یپ يمالك تعداد اعضا: 2تبصره

ت مصوب همان سال را پرداخت یره هستند که حق عضویأت مدیمجاز به شرکت در انتخابات ه يافراد

  . افت کرده باشندیانتخابات را درو  یت در جلسه مجمع عمومنموده و برگ شرک

  : ابدی یر خاتمه میاز موارد ز یکیت در انجمن در یعضو -10ماده

  . عضو یکتب ياستعفا -1-10
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  . دینما ین مییره تعیأت مدیکه ه یت ساالنه در مهلتیعدم پرداخت حق عضو -2-10

 یانتظام یو عال يبدو يأت هایدر ه یقطعت یز محکومیت و نیط عضویاز شرا یکیزوال  -3-10

  . یا دائم از اشتغال به حرف پزشکیت موقت یبه محروم یسازمان نظام پزشک

  . است یت از اشتغال به حرف پزشکیت معادل مدت محرومیق عضویمدت تعل: 1تبصره

نظارت بر أت ید هییت پس از اطالع و تأیز خاتمه عضویرش و نیراجع به عدم پذ ییم نهایتصم: 2تبصره

ره یأت مدیون، با هیسیل وظائف کمینامه نحوه تشک نیآئ 3ماده  7براساس موضوع بند   عملکرد انجمن

  . خواهد بود

  

  ارکان انجمن: فصل چهارم- 2- 11- 7

  : ر استیارکان ز يانجمن دارا -11ماده

   یمجمع عموم -1-11

  ره یأت مدیه -2-11

  بازرس  -3-11

   یمجمع عموم) الف

  : گردد یل میر تشکیوسته انجمن به دو صورت زیاعضاء پ یاز گردهمائ یعموم مجمع -12ماده

کند  یم یدگیانجمن رس يشود و به امور جار یل میکبار تشکیکه هر سال  يعاد یمجمع عموم -1-12

  . ل شودیتواند از جهت نوبت وحسب ضرورت بطور فوق العاده تشک یز میو ن

ا یانجام اصالحات الزم در اساسنامه و  يبرا يواقع ضرورفوق العاده که در م یمجمع عموم -2-12

مات آن در خصوص اصالح و یجه تصمیشود و نت یل میم در خصوص انحالل انجمن تشکیاتخاذ تصم

فوق العاده به دعوت  یمجامع عموم. ون قابل اجرا خواهد بودیسیب کمیر اساسنامه پس از تصوییتغ
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  . گردد یل میوسته تشکیضاء پک پنجم از اعیا یا بازرس یره یأت مدیه

ه انجمن از یأت موسس، پس از موافقت اولیبا درخواست ه يعاد ین جلسه مجمع عمومیاول -3-12

  . ل خواهد شدیراالنتشار تشکیکث ياز روزنامه ها یکیدر  یماه با درج آگه 6ون و حداکثر ظرف یسیکم

ک یر حداقل نصف به عالوه ک با حضویو فوق العاده هر  يعاد یجلسات مجمع عموم - 1تبصره

  . مات با دو سوم آراء خواهد بودیفوق العاده تصم یابد و در مجامع عمومی یت میوسته رسمیاعضاء پ

امد یو فوق العاده بدست ن يعاد یل جلسات مجمع عمومیتشک يچنانچه حد نصاب الزم برا - 2تبصره

اقدام  یجه دعوت قبلیمان نحو با ذکر نته ه نسبت به دعوت مجدد بهیخ جلسه اولیکماه از تاریبه فاصله 

  . ل خواهد شدین صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیشود، در ا یم

س مجمع و دونفر را ین اعضاء به عنوان رئینفر را از ب کین جلسه خود یدر اول یمجمع عموم - 3تبصره

ل یخ و محل تشکیبا ذکر تار یمومو فوق العاده مجمع ع يجلسات عاد. دینما یانتخاب م یبه عنوان منش

 یتبا عنداللزوم دعوت کیدر روزنامه و  یق انتشار آگهیل مجمع از طریکماه قبل از تشکیو دستور جلسه 

  . دیبه اطالع اعضاء خواهد رس

  : باشد یر میبه شرح ز يعاد یف مجمع عمومیوظا -13ماده

 يت هایم نسبت به گزارش فعالیتصم و اتخاذ یدگیره و بازرس و رسیأت مدیاستماع گزارش ه -1-13

  . ساالنه انجمن

  . تیزان حق عضویم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میاتخاذ تصم -2-13

  . رهیأت مدیا عزل اعضاء هیانتخاب و  -3-13

  . البدل ینفر عل کیو  ینفر از اعضاء به عنوان بازرس اصل کیانتخاب  -4-13

أت یشنهاد هیشبرد امور انجمن به پیپ يمورد لزوم برا ییوابط اجرانامه و ض نیه آئیب کلیتصو -5-13

  . رهیمد
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  . انجمن يها یانتشار آگه يراالنتشار براین روزنامه کثییتع -6-13

ل و شرح ینامه نحوه تشک نیآئ 10ماده 1نده مذکور در تبصره ینما یه جلسات مجامع عمومیدر کل: تبصره

ون یسیمنده کیدر صورت عدم حضور نما. وت خواهد شدون جهت حضور در جلسه دعیسیف کمیوظا

  . افتیت نخواهد یجلسه رسم

  : رهیأت مدیه) ب

. شوندیالبدل انتخاب م یز به عنوان عضو علینفر ن2نفر است و 7ره مرکب از یأت مدیه ياعضا -14ماده

وسته یپ يان اعضایاز م یمخف يک بار با رأیسال  3هر  يعاد یمذکور در جلسه مجمع عموم ياعضا

ره فقط یأت مدیب اعضاء هیترک. است يره افتخاریأت مدیت در هیعضو. انجمن انتخاب خواهند شد

 يد دارایبوده و حداقل چهار نفر از اعضاء با ینیسال سابقه کار بال5با حداقل  ینیشامل روانشناسان بال

  . باشند ینیبال یدر رشته روانشناس یتخصص يدرجه دکترا

 یآنها روانشناس يمدرك دکترا یبوده ول ینیبال یسانس آنها روانشناسیکه فوق ل یروانشناسان - 1تبصره

» ینیش پژوهش بالیبا گرا یدر روانشناس یتخصص يدکترا«که مدرك آنها یا کسانیست ین ینیبال

 ینیبال یدر روانشناس یتخصص يره با درجه دکترایأت مدیشده شامل حداقل چهار نفر ه یابیارزش

  . نخواهد بود

ون یسیکم یید نهاییب و تأیره و تصویأت مدیشنهاد هیره با پیأت مدیش تعداد اعضاء هیافزا - 2بصرهت

  . خواهد بود

شود و با حضور دوسوم اعضا  یل میک بار تشکیک ماه یره حداقل هر یأت مدیجلسات ه - 3تبصره

  . ن خواهد بودیت آراء حاضریاکثر مات بایابد و تصمی یت میرسم

ک نفر خزانه دار یر و یکنفر دبیس و یکنفر نائب رئیس، یکنفر رئین جلسه یره در اولیأت مدیه -15ماده

هر انجمن در  ین نامه داخلییدر ضمن آ. دینمایره انتخاب میأت مدیه يت اعضایاکثر یکتب يبا رأ
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  . دیب خواهد رسیره مشخص و به تصویأت مدیجلسات ه

ن یاز ا یکیتوانند به سمت  ینم یه متوالش از دو دوریر انجمن بیس انجمن و دبیرئ - 1تبصره

  . ت انتخاب شوندیدومسئول

ره و یأت مدیه مصوبات هیکل يانجمن و مجر يره مسؤول اداره امور جاریأت مدیس هیرئ - 2تبصره

  . انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود یت حقوقیشخص ینده قانونینما

از  یکیدار، و  خزانه يره، امضایأت مدیس هیاء رئامض 3امضاء از  2ه اوراق تعهدآور با یکل - 3تبصره

 يالزم به ذکر است که امضاء خزانه دار برا. باشد یره و مهر انجمن معتبر میأت مدیاعضاء منتخب ه

  . است یافت وجه از حساب انجمن الزامیدر

رخواهد یا دبیس یاب او نائب رئیره و در غیأت مدیس هیرئ يبا امضا يادار یرسم ينامه ها - 4تبصره

  . بود

به (ل موجهیجلسه متناوب بدون دل5ا یو  یجلسه متوال3ره یأت مدیه يک از اعضایچنانچه هر - 5تبصره

  . شناخته خواهد شد ید مستعفیدر جلسات شرکت ننما) رهیأت مدیص هیتشخ

ره، عضو البدل با توجه به یأت مدیک از اعضاء هیا فوت هر یو يدر صورت استعفاء، برکنار - 6تبصره

  . ن خواهد شدییتع يو ینیت به جانشیدوره عضو یمابق يبرا... ،یعضو مستعف یلیرجه تحصد

 یخود نسبت به فراخوان يان تصدیش از پایره موظف است ظرف حداکثر چهارماه پیأت مدیه -16ماده

 ج را همراهیون اقدام و بالفاصله نتایسینده کمید با حضور نمایره جدیأت مدیو انتخاب ه یمجمع عموم

  . دیون ارسال نمایسیبه کم یبررس يبرا یبا صورتجلسه مجمع عموم

ور انجمن را ت امیون، مسؤولیسیکم يد از سویره جدیأت مدید هییتا تأ یره قبلیأت مدیه: تبصره

  . برعهده خواهد داشت

  ره یأت مدیارات هیوظائف و اخت -17ماده



 
 

٣٧ 
 

  . و فوق العاده يعاد یدعوت مجامع عموم -1-17

  . یمات متخذه در مجامع عمومیتصم ياجرا -2-17

ن و مقررات یت قوانیبا رعا یو پژوهش ی، فنیعلم يها یو گردهمائ یل جلسات سخنرانیتشک -3-17

  . کشور يجار

  . ییاجرا يها نامه نیه ضوابط و مقررات و آئیته -4-17

  . یارائه به مجمع عموم يانجمن برا يتهایه گزارش ساالنه فعالیته -5-17

  . یه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومیته 6-17

  . انجمن يبرا یمال يا و کمکهایقبول هدا -7-17

  . یرات در اساسنامه به مجامع عمومییشنهاد اصالحات و تغیپ -8-17

  . اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه -9-17

  . و نظارت برآنهات ین نوع فعالییمختلف و تع یو تخصص ییاجرا يها تهیل کمیتشک -10-17

ن و یت قوانیبا رعا یو خارج یداخل یندگان انجمن به مجامع علمینما یانتخاب و معرف -11-17

  . مقررات کشور

شود در  یه انجمن اقامه میکه عل يو دفاع از دعاو یو حقوق یقیه اشخاص حقیکل ياقامه دعو -12-17

  . ریل غیل و حق توکین وکییبا حق تع یتمام مراجع و مراحل دادرس

ن و یت قوانیبا رعا یو خارج یت انجمن در مجامع داخلیم نسبت به عضویاتخاذ تصم -13-17

  . کشور يمقررات جار

  . فوق العاده ینجمن به مجمع عمومشنهاد انحالل ایپ -14-17

  بازرس : ج

کبار یسال 3البدل خواهد بود که هر  ینفر بازرس عل کیو  ینفر بازرس اصل کی يانجمن دارا -18ماده
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  . خواهند شد وسته انتخابیپ يان اعضایاز م یمخف يبا رأ يعاد یدر جلسه مجمع عموم

  : ر استیوظائف بازرس به شرح ز -19ماده

  . یارائه به مجمع عموم يه گزارش برایانجمن و ته یه اسناد و مدارك مالیکل یبررس -1-19

ه گزارش عملکرد انجمن و یو ته یالر میو غ یره اعم از مالیأت مدیگزارش ساالنه ه یبررس -2-19

  . یارائه آن به مجمع عموم

  . یره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومیأت مدیگزارش هرگونه تخلف ه -3-19

  . يفوق العاده در موارد ضرور یومدعوت از مجمع عم -4-19

اند اسناد تو یمجاز است و در هر زمان م يره بدون حق رأیأت مدیشرکت بازرس در جلسات ه -20ماده

  . رار دهدق یره مطالبه و مورد بررسیأت مدیانجمن را از ه یو دفاتر مال

آن  یساالنه انجمن و ترازنامه مال يتهایره گزارش فعالیأت مدیاست هیر یان هر سال مالیدر پا -21ماده

ازرس ار بید در اختییتأ يساالنه برا ین جلسه مجمع عمومیل اولیروز قبل از تشک 45واحد را حداقل 

  . قرار خواهد داد

  

   انجمن یمنابع مال: فصل پنجم- 2- 11- 8

  : انجمن عبارتست از یمنابع مال -22ماده

  ت اعضاء یحق عضو -1-22

  ا و کمکها یهدا -2-22

   یو انتشارات یو فن ی، پژوهشیآموزش يت هایدرآمد حاصل از فعال -3-22

   یکرت بهداشت، درمان و آموزش پزشوزا یمال يت هایحما -4-22

  مواد انحالل انجمن : فصل ششم
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ب مجمع یوسته و تصویک سوم اعضاء پیا یا بازرس و یره یأت مدیدر صورت درخواست ه -23ماده

  . گردد یل انجمن منحل میبه هر دلفوق العاده  یعموم

رد درهمان جلسه نسبت به انتخاب یگ یم به انحالل انجمن میفوق العاده که تصم یمجمع عموم -24ماده

  . ت آن اقدام خواهد کردیدت مأمورن مییه و تعیت تسوأیه

. دینما یفوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه م یه در جلسه مجمع عمومیأت تسویه -25ماده

از  یکیو  یفوق العاده برسد و در روزنامه رسم یب مجمع عمومید به تصویه بایات تسویختم عمل

  . ون اعالم گرددیسیمراتب به کمشود و  یراالنتشار آگهید کثیجرا

ز با اطالع یه و نیأت تسویب هیون و مخارج و تصویانجمن پس از وضع د يها ییمانده دارایباق: تبصره

  . کشور اهداء خواهد شد یقاتیتحق یاز مؤسسات آموزش یکیون به یسیکم

ب مجمع یتصو به 1/7/80خ یتبصره در تار 21ماده و 25فصل ؛ 6ن اساسنامه مشتمل بریا -27ماده

  .دیأت مؤسس رسیه یعموم

  

  

  

  رانیا ینیبال یات موسس انجمن روانشناسیه ياعضا- 2- 11- 9

  دیدکتر محمد کاظم عاطف وح يآقا

  یعقوبید یدکتر حم يآقا 

  ولید محمود علیدکتر مج يآقا 

   يپور رودسر یدکتر عباس بخش يآقا

   یسراج يرگریم تیدکتر عبدالحک يآقا
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   یبخانم دکتر فرشته موتا

   ییخانم دکتر بنفشه غرا

   ییخانم فلورا شادلو

   یزاده عطوف مهرداد کاظم يآقا

  یفران یعباس رمضان يآقا
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  س تا کنونیانجمن از بدو تاس يره هایات مدیه- 2- 11- 10

  )1383بهشت یارد 1تا  1381بهشت یارد 1از (ره دوره اول یات مدیه

   سیرئ -د یدکتر محمد کاظم عاطف وح يآقا

   سینائب رئ -تر محمود دژکام دک يآقا

   ریدب - زدان دوست یکه یخانم دکتر رخساره 

   خزانه دار - ییخانم دکتر بنفشه غرا

   )یاصل(ره یمد أتیعضو ه - يریرضا جزایدکتر عل يآقا

   )یاصل(ره یأت مدیعضو ه -لو ید محمود علیدکتر مج يآقا

   )یاصل(ره یأت مدیعضو ه - یمهرداد کاظم زاده عطوف يآقا

   )یاصل(بازرس  - یفران یعباس رمضان يآقا

   )البدل یعل(ره یات مدیعضو ه -مقدم  يدکتر اصغر يآقا

  )البدل یعل(ره یات مدیعضو ه -  یعقوبید یحم دکتر يآقا

  )البدل یعل( -بازرس  یسراج يرگریم تیدکتر عبدالحک يآقا
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  )1386شت بهیارد 30ت یلغا 1383بهشت یارد 15( ره دور دوم یات مدیه

   سیرئ -د یدکتر محمد کاظم عاطف وح يآقا

   سینائب رئ - زدان دوست یکه یخانم دکتر رخساره 

   ریدب - یمهرداد کاظم زاده عطوف يآقا

   خزانه دار - ییخانم دکتر بنفشه غرا

   )یاصل(ره یأت مدیه عضو -دکتر محمود دژکام  يآقا

   )یاصل(ره یأت مدیعضو ه - يدکتر تورج مراد يآقا

  )یاصل(ره یأت مدیعضو ه -مطلق  يذوالفقار یمصطف دکتر يآقا

   )یاصل( بازرس - یصادق... رایدکتر خ يآقا

   )البدل یعل(ره یأت مدیعضو ه - يریدکتر قاسم نظ يآقا

   )البدل یعل(ره یأت مدیعضو ه - داداش زاده  نیدکترحس يآقا

  )البدل یعل(بازرس  - یسراج يرگریم تیدکتر عبدالحک يآقا
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  )1389خرداد  30ت یلغا 1386خرداد  5(ره دور سوم یات مدیه

   سیرئ -د یدکتر محمد کاظم عاطف وح يآقا

   سینائب رئ - زدان دوست یکه یخانم دکتر رخساره 

   خزانه دار - ییخانم دکتر بنفشه غرا

   ریدب - یمهرداد کاظم زاده عطوف يآقا

   )یاصل(ره یأت مدیعضو ه -مطلق  يذوالفقار یدکتر مصطف يآقا

   )یاصل(ره یأت مدیعضو ه - یفران یعباس رمضان يآقا

   )یاصل(ره یأت مدیعضو ه - يدکتر تورج مراد يآقا

   )البدل یعل(ره یأت مدیعضو ه - یسراج يرگریم تیدکتر عبدالحک يآقا

   )البدل یعل(ره یأت مدیعضو ه - پور  ین داعیخانم پرو

   :رات دوره سومییتغ

   1387/10/12 :استعفاء - زدان دوست یکه یساره خانم دکتر رخ

   1388/2/3: استعفاء -مطلق  يذوالفقار یمصطف يآقا

   سینائب رئ - يمراد دکتر تورج يآقا

  )یاصل(ره یأت مدیعضو ه - یسراج يرگریم تیدکتر عبدالحک يآقا

  )یاصل(ره یأت مدیعضو ه - پور  ین داعیخانم پرو
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  ره دوره چهارمیات مدیه

   رهیمد أتیس هیرئ -  یعقوبید یدکتر حم يآقا

   نایب رئیس -  يدیام... دکتر عبدا يآقا

   دبیر - یمهرداد کاظم زاده عطوف يآقا

   دار خزانه - یز دباغیدکتر پرو يآقا

   )رهیأت مدیعضو ه( – دیدکتر محمد کاظم عاطف وح يآقا

   )رهیأت مدیعضو ه( - یدکتر شهرام محمد خان يآقا

   )رهیأت مدیعضو ه( - پور  یداع نیخانم پرو

   )رهیمد أتیالبدل ه یعضو عل( - یفران یعباس رمضان يآقا

   )رهیأت مدیالبدل ه یعضو عل( -ن شاره یدکتر حس يآقا

  )یبازرس اصل( - زردخانه  يد اکبریسع يآقا

  )البدل یبازرس عل( - ياکبر يمهد يآقا
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  نرایا ینیبال یانجمن روانشناس ینمودار سازمان- 2- 12

  

  
  

 رانیدر ا ینیبال یشکسوتان روانشناسیپ - 2- 13

ران، یا ینیبال یان گذار روانشناسیبن ،د شاملویپروفسور سع : جهان 2004د شاملو مرد سال یپرفسور سع

 يادامه  يرستان برایدوران دبستان و دب یپس از ط. ر چشم به جهان گشودیدر مال 1308در سال 

واشنگتن و دانشگاه  یالتینجا در دانشگاه جورج واشنگتن ، دانشگاه ادر آ. کا رفتیل به کشور آمریتحص

 يو فوق دکتر ینیبال یدر روانشناس يارشد و دکتر ی، کارشناس یافت درجات کارشناسیز به درینو یلیا
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ز در یس پرداخت و نیبه تدر ياریکا دو سال با سمت استادیسپس در آمر. ل آمدینا یدر روان درمان

  .ت پرداختیفعال  بخش، به  ینیز به عنوان روانشناس بالینو یلیمارستان ایب  یبخش روانپزشک

) رانیا یدانشگاه مل( ید بهشتیشه یدر دانشکده پزشک  1342تا  1340ران،از سال یپس از بازگشت به ا   

در دانشگاه تهران، سپس دانشگاه    1373تا  1342از سال . پرداخت ینیت بالیق و فعالیس و تحقیبه تدر

ه خدمات یق و ارایس و تحقیبه تدر يو استاد ياری، دانش ياریاستاد يتهران با سمت ها یلوم پزشکع

س یرا تاس یو توان بخش یستیدانشگاه علوم بهز ی، گروه روانشناس 1373در سال . اشتغال داشت ینیبال

  .ت همان گروه را بر عهده داشتیریو مد يکرد و از آن سال استاد

اول، دوم و  يران بوده و در دوره هایا یات انجمن روانشناسید حیتجد یشاملو بان دیپروفسور سع      

سازمان  یشگامان طراحین از پیشان همچنیا. ز بر عهده داشتندیره انجمن را نیات مدیاست هیپنجم ر

در ) IBC(» یسیشرح حال نو ین المللیمرکز ب« يد شاملو از سویپروفسور سع   .بود ینظام روانشناس

دگان یاز برگز ين عنوان تنها به معدودیا   .انتخاب شدند 2004ج انگلستان به عنوان نامزد مرد سال یکمبر

برجسته باشد و انتخاب پروفسور  ین المللیآنها در جامعه ب یشگامیگردد که دستاوردها و پ یاعطا م

  .شان استیا یمات علمنشاندهنده قدر و ارزش اقدا یگر ، به درستیق دیان دهها هزار فرد الیشاملو از م

مهمان از  60ش از ین تمدنها که بیب يدر شرق و کفتگو یروان درمان یالملل نین کنگره بیدوم يبرگزار 

ن یپروفسور شاملو در آخر یت علمین فعالیجهان در آن شرکت داشته اند ، برجسته تر يتمام قاره ها

  . را بر عهده داشتند ن کنگره یا یته علمیر کمیاست و سمت دبیشاملو ر پروفسور . بود يو یز زندگانییپا

ت پروفسور یو حساس یدر شرق ، تعهد علم یروان درمان ین المللین کنگره بیدوم يپس از برگزار      

ت یبرد و الزم بود از هر فعال یرنج م یقلب يماریرا، که سالها از ب يو  ،يحرفه ا   لیبه مسا  شاملو 
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ان گذار یاما تن خسته و رنجور بن. مارستان کردین بار روانه بیچندم ياد، بریجو يهمراه با استرس دور

نبار توان مقابله با یرا تحمل کرده بود، ا یو فشار روان یخواب یران، که هفته ها بیا ینیبال یروانشناس

  .شد یدچار حمله قلب یالملل نین کنگره بیا يک هفته پس از برگزاریدکترشاملو . را نداشت يماریب

 یه پزشک معالج مبنیمارستان و با وجود توصیص از بیوفسور شاملو بالفاصله پس از ترخپر   

ران یا یان و انجمن روانشناسیگروه، دانشجو يبراستراحت، به دانشگاه مراجعه کرد تا به امور جار

شد و از آن پس در  یگر دچار حمله قلبیچند روز پس از مراجعت به دانشگاه بار د. کند یدگیرس

د یبخش یکه به دلها آرامش م یقلب 1383ماه  يبود تا سرانجام در صبحگاه روز دهم د يرستان بسترمایب

از آنها خود به  ياریان پروفسور شاملو که بسیماه، دانشجو يازدهم دیروز . وستیپ يبه آرامش ابد

رمندان بهشت زهرا شان را تا قطعه هنیوداع گفتند و ا ینیبال یدرآمده اند با پدر روانشناس يکسوت استاد

  . بدرقه نمودند

  :خدمات پروفسور شاملو به اختصار   

  :ریف و ترجمه کتب زیتال: الف 

  یبهداشت روان  

 ینیبال یروان شناس   

 ينو در روان کاو يروش ها  

 یکاربرد روان درمان  

 ت یشخص يه هایمکاتب و نظر  

 یروان یب شناسیآس  
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 ه شرح حالیروش ته  

 یصیمصاحبه تشخ  

 ین شناسخ علم روایتار  

 کودك یروان درمان  

 ناتمام ( یرانیت ایشخص(  

   یدر روانشناس یو پژوهش يکصد مقاله نظریش از یف بیتال: ب 

  1344در دانشگاه تهران در سال  ییک مرکز مشاوره و راهنماینین کلیس اولیتاس: ج    

  رانیدر ا ینیبال یروانشناس يسانس و دکتریفوق ل ين دوره یاول يراه انداز: د    

  در شرق  یروان درمان ین المللین کنگره بیدوم يبرگزار: ه    

  : پروفسور شاملو در چند موسسه يسمت ها

  ران یا یانجمن روانشناس  رهیات مدیس چند دوره از هیات و رئید حیتجد یبان  · 

  1976ورك از سال یویعلوم ن یعضو آکادم  · 

  1970از سال ) APA(کا یآمر یعضو انجمن روانشناس  · 

  1972کا از سال یآمر یعضو انجمن روان درمان  · 

  1967از سال  یشگاهیآزما يست هایپنوتیعضو انجمن ه  · 
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، اعصاب و روان  ی، روان پزشکيروان کاو ین المللیره المعارف بیه دایات تحریعضو مشاوره در ه · 

  1973از سال  یشناس

را از عشق و استعداد و تالش  يا  ات ارزندهز ، خاطرینو  یلیا و   جورج واشنگتن يها  هنوز دانشگاه 

اش او را در   یر علمیناپذ يریکه عطش س یپزشک. اد دارندیبه » د شاملویسع«، به نام يریمال یجوان

و  ياریو سپس استاد یروان درمان يو فوق دکترا ینیبال یروانشناس يها، به درجه دکترا  ن دانشگاهیهم

خواست تا  یچرا که دکتر شاملو م. دیرسان ينو یلیمارستان ایب یت در بخش روانپزشکیس و فعالیتدر

اهداف پروفسور . ران انجام دهدیخدمت به ا يبزرگ برا يش، کاریبا کسب علم و انتقال آن به وطن خو

به . ن علم بودیو پرورش متخصصان مربوط به ا یعلم روانشناس يرشد و اعتال يشاملو، همه و همه برا

ج انگلستان، عنوان یدر کمبر) IBC( یسیشرح حال نو یالملل  نیبود که مرکز بها هم  ن تالشیل همیدل

ر و برجسته بود، یچشمگ یالملل نیش در جامعه بیها  یشگامیکه دستاوردها و پ يرا به و 2004مرد سال 

  داشت یدرباره علم روانشناس ییار واالیکه نظرات بس یتیشخص. اهدا نمود
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  1یات علمیان، دانش آموختگان و اعضاء هیآمار دانشجو: سوم فصل

و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک ینیبال  یان رشته روانشناسیتعداد دانشجو-1-3

 1384-85 یلیت سال تحصیلغا 1367-68 یلیت از  سال تحصیجنس

حص
ل ت

سا
 یلی

 ینوع وابستگ
 )مقطع( یلیدوره تحص

 جمع یتخصص يدکتر ارشد یرشناسکا یکارشناس
 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن

1367  
  

 16 12 4       16 12 4        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت
 486 261 225             486 261 225  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت

 1046 602 444             1046 602 444  ناوريو ف  تحقیقات -  علوم  وزارت 1369 

1370  
  

 63 46 17       63 46 17        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت
 587 334 253             587 334 253  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت

 1371  
  

 76 60 16       76 60 16        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت
 605 390 215             605 390 215  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت

1372  
 

 76 59 17       76 59 17        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت
 662 473 189             662 473 189  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت

   
 1373 

  

 5 4 1       5 4 1        هوريجم  ریاست
 61 48 13       61 48 13        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

 888 517 371             888 517 371  و فناوري  تحقیقات -   علوم  وزارت 

 1374  
  
  

 5 4 1       5 4 1        جمهوري  ریاست
 60 50 10       60 50 10        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

 1036 597 439       1 1 0 1035 596 439  و فناوري  تحقیقات -   علوم  وزارت 

 1375  
  
  
  

 15 12 3       15 12 3        جمهوري  ریاست
 52 18 34             52 18 34  مستقل  عالی  مراکز آموزش

 64 50 14       64 50 14        پزشکی  موزشوآ  درمان -   بهداشت  وزارت
 1102 666 436       20 8 12 1082 658 424  و فناوري  تحقیقات -   علوم  وزارت 

 1376  
  
  

 30 21 9 3 3 0 27 18 9        جمهوري  ریاست
 59 48 11       59 48 11        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

 1299 685 614       20 8 12 1279 677 602 و فناوري  تحقیقات -   لومع  وزارت 

 1377  
  
  

 34 22 12 7 4 3 27 18 9        جمهوري  ریاست 
 60 45 15 7 5 2 53 40 13        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

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

1378  
  

 

 35 21 14 7 3 4 28 18 10        جمهوري  ریاست 
 51 37 14       51 37 14        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

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

                                                        
کلیه آمار هاي مندرج در این فصل از موسسه پژوهش و برنامه ریزي آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوري برگرفته شده است و کلیه  -  1

 حقوق معنوي آن متعلق به این موسسه است



 
 

٥٢ 
 

1379  
   

 160 51 109             160 51 109 بنیاد شهید
 10 5 5 10 5 5              جمهوري  ریاست
 56 39 17 10 7 3 46 32 14        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت
 1665 591 1074       31 20 11 1634 571 1063  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت

1380  
  
  
  

 
  

 175 58 117       5 4 1 170 54 116 بنیاد شهید
 47 26 21 15 10 5 32 16 16        جمهوري  ریاست 

 105 16 89             105 16 89  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 37 23 14 12 8 4 25 15 10        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

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

1381  
  
  
  
  

 166 40 126       11 5 6 155 35 120 بنیاد شهید
 42 26 16 15 10 5 27 16 11        جمهوري  ریاست

 149 21 128             149 21 128  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 39 19 20 14 8 6 25 11 14        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

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

1382  
  
  
   

 147 30 117       15 4 11 132 26 106 بنیاد شهید
 44 26 18 17 12 5 27 14 13        جمهوري  ریاست

 187 23 164             187 23 164  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 38 17 21 14 7 7 24 10 14        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  زارتو
 1624 322 1302       55 27 28 1569 295 1274  و فناوري  تحقیقات -   علوم  وزارت 

1383  
  
  
  
  

 147 30 117       15 4 11 132 26 106 بنیاد شهید
 41 22 19 16 10 6 25 12 13        جمهوري  ریاست

 171 18 153             171 18 153  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 38 17 21 14 7 7 24 10 14        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

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

1384  
  
  
  
  

 180 36 144       31 10 21 149 26 123 بنیاد شهید
 41 22 19 18 11 7 23 11 12        جمهوري  ریاست 

 221 24 197             221 24 197  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 38 19 19 15 9 6 23 10 13        پزشکی  وآموزش  درمان -   بهداشت  وزارت

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



 
 

٥٣ 
 

و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک  ینیبال یان رشته روانشناسیتعداد دانشجو-2-3

 1385-86 یلیت در سال تحصیجنس

 

 یلیرشته تحص ینوع وابستگ

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

 جمع مرد زن جمع مرد زن جمع مرد زن معج مرد زن

 ییاجرا ير دستگاه هایسا
 115 21 94       31 11 20 84 10 74 ینیبال یشناس ـ روان یشناس روان

 40 23 17 17 11 6 23 12 11       ینیبال یشناس روان

 5794 977 4817       256 111 145 5538 866 4672 ینیبال یشناس روان مستقل یمراکز آموزش عال

 49 25 24 15 9 6 34 16 18       ینیبال یشناس روان یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک

 1649 308 1341       132 40 92 1517 268 1249 ینیبال یشناس روان يقات و فناوریوزارت علوم ، تحق

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٤ 
 

و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیه تفکب ینیبال یان رشته روانشناسیتعداد دانشجو-3-3

  1386-87 یلیت در سال تحصیجنس

 

 یلیرشته تحص یینوع دستگاه اجرا

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

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

 5925 1055 4870       331 116 215 5594 939 4655 ینیبال یناسش روان   -  یشناس روان مستقل یمراکز آموزش عال

 153 14 139             153 14 139 ینیبال یشناس روان

 89 48 41 38 27 11 51 21 30       ینیبال یشناس روان   -  یشناس روان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
 1333 318 1015       155 50 105 1178 268 910 ینیبال یشناس روان   -  یشناس روان يقات و فناوریوزارت علوم ، تحق

 1295 209 1086       80 21 59 1215 188 1027 ینیبال یشناس روان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٥ 
 

  
  

و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک ینیبال یان رشته روانشناسیتعداد دانشجو-4-3

  1387-88 یلیحصت در سال تیجنس

  

 یلیرشته تحص یینوع دستگاه اجرا

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

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

 6091 1162 4929       621 187 434 5470 975 4495 ینیبال یشناس روان یدانشگاه آزاد اسالم
 374 42 332             374 42 332 ینیبال یشناس روان مستقل یلمراکز آموزش عا

 80 7 73             80 7 73 ینیبال یشناس روان-یروانشناس

 103 52 51 42 28 14 61 24 37       ینیبال یشناس روان-یروانشناس یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 1500 278 1222       225 69 156 1275 209 1066 ینیبال یشناس روان يقات و فناوریوزارت علوم، تحق

 1301 307 994       154 49 105 1147 258 889 ینیبال یشناس روان-یروانشناس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٦ 
 

  
  
و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک ینیبال یتعداد دانش آموختگان رشته روانشناس-5-3

  1383-84 یلیت سال تحصیلغا 1366-67 یلیل تحصت  از  سایجنس

 ینوع وابستگ یلیسال تحص

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

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

 116 60 56             116 60 56  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 1366
 58 38 20       1 0 1 57 38 19  و فناوري  تحقیقات -  علوم  توزار 1368

1369  
  

 7 6 1       7 6 1        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت
 140 73 67             140 73 67  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1370  
  

 5 3 2       5 3 2        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت
 106 55 51             106 55 51  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت

1371  
  

 17 14 3       17 14 3        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت
 195 69 126             195 69 126  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1372  
  

 28 20 8       28 20 8        پزشکی  وآموزش  ماندر -  بهداشت  وزارت
 158 82 76             158 82 76  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1373  
  

 15 11 4       15 11 4        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت
 112 60 52             112 60 52  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

 1374  
  
  

 8 7 1       8 7 1        جمهوري  ریاست
 9 8 1       9 8 1        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

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

 1375  
  
  

 5 4 1       5 4 1        جمهوري  ریاست
 19 16 3       19 16 3        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

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

 1376  
  
  

 13 2 11       13 2 11       جمهوري  ریاست 
 21 16 5       21 16 5        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

 272 181 91       3 1 2 269 180 89  و فناوري  تحقیقات -  علوم  رتوزا 

 1377  
  
  

 5 4 1       5 4 1        جمهوري  ریاست
 11 10 1       11 10 1        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

 274 128 146       2 2 0 272 126 146  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1378  
  
  
  

 34 17 17             34 17 17 بنیاد شهید
 13 9 4       13 9 4        جمهوري  ریاست 

 15 9 6       15 9 6        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت
 472 161 311             472 161 311  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1379  
  
  
  
  

 20 6 14             20 6 14 د شهیدبنیا
 9 5 4       9 5 4        جمهوري  ریاست

 4 0 4             4 0 4  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 25 20 5       25 20 5        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

 431 172 259             431 172 259  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1380  
  

 24 9 15             24 9 15 بنیاد شهید
 3 1 2       3 1 2        جمهوري  ریاست



 
 

٥٧ 
 

  
  
  

 21 4 17             21 4 17  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 14 10 4       14 10 4        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

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

1381  
  
  
  

 19 10 9             19 10 9 بنیاد شهید
 4 0 4             4 0 4  مستقل  عالی  مراکز آموزش

 16 11 5 2 2 0 14 9 5        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت
 288 76 212       12 11 1 276 65 211  و فناوري  تحقیقات -  علوم  وزارت 

1382  
  
  
  
  

 19 10 9             19 10 9 بنیاد شهید
 4 3 1       4 3 1        جمهوري  ریاست

 10 4 6             10 4 6  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 16 11 5 2 2 0 14 9 5        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

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

1383  
  
  
  
  

 25 4 21             25 4 21 بنیاد شهید
 10 6 4 3 3 0 7 3 4        جمهوري  ریاست

 35 9 26             35 9 26  مستقل  عالی  مراکز آموزش
 7 2 5       7 2 5        پزشکی  وآموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

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

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٨ 
 

 
و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک ینیبال یتعداد دانش آموختگان رشته روانشناس-6-3

  1384-85 یلیت در سال تحصیجنس

 یلیرشته تحص یگنوع وابست

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

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

 ییاجرا ير دستگاه هایسا
 5 1 4       5 1 4       ینیبال یشناس ـ روان یشناس روان

 10 6 4 3 3 0 7 3 4       ینیبال یشناس روان

 341 45 296       1 0 1 340 45 295 ینیبال یشناس روان مستقل یموزش عالمراکز آ

 7 2 5       7 2 5       ینیبال یشناس روان یوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشک

 248 45 203       27 12 15 221 33 188 ینیبال یشناس روان يقات و فناوریوزارت علوم ، تحق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٥٩ 
 

و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک  ینیبال یتعداد دانش آموختگان رشته روانشناس-7-3

  1385-86 یلیت در سال تحصیجنس

 

 یلیرشته تحص ینوع وابستگ

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

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

 2000 454 1546       25 11 14 1975 443 1532 ینیبال یشناس روان   -  یشناس روان مستقل یمراکز آموزش عال

 قات و یوزارت علوم ، تحق

 ینیبال یشناس روان   -  یشناس روان

105 18 123 9 15 24       114 33 147 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

٦٠ 
 

  
و  یلیش، دوره تحصی، گرایک مرکز آموزشیبه تفک ینیبال یوانشناستعداد دانش آموختگان رشته ر-8-3

  1386-87 یلیت در سال تحصیجنس

  

 یلیرشته تحص یینوع دستگاه اجرا

 )مقطع( یلیدوره تحص
 جمع

 یتخصص يدکتر ارشد یکارشناس یکارشناس

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

 505 133 372       39 15 24 466 118 348 ینیبال یسشنا روان یدانشگاه آزاد اسالم
 224 51 173             224 51 173 ینیبال یشناس روان مستقل یمراکز آموزش عال

 16 9 7 5 4 1 11 5 6       ینیبال یشناس روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 يقات و فناوریوزارت علوم، تحق
 287 48 239       27 11 16 260 37 223 ینیبال یشناس روان

 263 36 227       20 13 7 243 23 220 ینیبال یشناس روان-یروانشناس

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 

٦١ 
 

، سال ی، مرتبه علمیلی، رشته تحصیک نام، نام خانوادگیبه تفک یئت علمیه ياعضا یآمار ثبت-9-3

  سیاستخدام، دانشگاه محل تدر

 دانشگاه سال استخدام مرتبه علمی تحصیلیرشته  نام خانوادگی نام

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1379 یمرب ینیبال یروانشناس یجانیآذربا مسعود

  اصفهان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1375 یمرب ینیبال یروانشناس یمیابراه امراله

 ینبخشوتوا یستیبهز  علوم  دانشگاه 1383 اریاستاد ینیبال یروانشناس ازخوش منوچهر

  کردستان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1377 یمرب ینیبال یروانشناس ياریاسفند غالمرضا

 شاهد  دانشگاه 1375 اریاستاد ینیبال یروانشناس  مقدم ياصغر یمحمدعل

 رازیدانشگاه ش نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس ریافالك س زیعبدالعز

  کاشان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1374 یمرب ینیبال یروانشناس يدیام عبداله

 دانشگاه اصفهان 1372 یمرب ینیبال یروانشناس یاکرم دیناه

  اصفهان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1368 یمرب ینیبال یروانشناس يان سرارودیباقر رضا

 ید بهشتیشه...و یپزشک  دانشگاه علوم 1366 اریدانش ینیبال یروانشناس انینیبحر دیدعبدالمجیس

 ید بهشتیشه...و یپزشک  دانشگاه علوم 1384 اریاستاد ینیبال یروانشناس ياریبخت میمر

  زاهدان...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس یبخشان نورمحمد

 زیدانشگاه تبر 1371 اریاستاد ینیبال یروانشناس يپوررودسر یبخش عباس

 دانشگاه تهران 1370 اریدانش ینیلبا یروانشناس بشارت یمحمدعل

 شهرکرد...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1378 یمرب ینیبال یروانشناس پاالهنگ حسن

 ید بهشتیدانشگاه شه 1359 اریاستاد ینیبال یروانشناس پوراعتماد درضایحم

 )س(دانشگاه الزهرا نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس وسته گریپ زیمهرانگ

 رازیدانشگاه ش نامشخص اریدانش ینیبال یروانشناس يتقو د محمدرضایس

 تهران...و یپزشک  دانشگاه علوم 1369 اریاستاد ینیبال یروانشناس یجانیالر يتقو ترانه

 گناباد...و یپزشک  علوم  دانشکده 1370 یمرب ینیبال یروانشناس زاده یتوکل ریجهانش

  مازندران...و یپزشک  علوم  دانشگاه امشخصن یمرب ینیبال یروانشناس یسراج يرگریت میعبدالحک

 تهران...و یپزشک  دانشگاه علوم 1369 اریاستاد ینیبال یروانشناس یثقف بدرالملوك

 یوتوانبخش یستیبهز  علوم  دانشگاه 1374 اریاستاد ینیبال یروانشناس يریجزا رضایعل

 رازیدانشگاه ش نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس جوکار بهرام

 )عج...(ا  هیبق یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس یحب محمدباقر

  هیاروم...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس ب پوریحب نبیز

 کرمانشاه يدانشگاه راز 1356 یمرب ینیبال یروانشناس حجت خواه د محسنیس

  اسوجی...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1368 یمرب ینیبال یروانشناس  نیحرام یرعلیش

 رازیش...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص اریدانش ینیبال یروانشناس حق شناس حسن

 شاهد  دانشگاه 1375 یمرب ینیبال یروانشناس  نسب يدریح الیل

 )س(دانشگاه الزهرا نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس یرکالنیخدا بخش پ روشنک

 شاهد  دانشگاه 1380 استاد ینیبال یروانشناس زند يویخد يمدمهدمح

  اسوجی...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس نیخرام یرعلیش

  رفسنجان) عج(عصر یول  دانشگاه 1373 یمرب ینیبال یروانشناس مقدم يخضر روانینوش

 اهواز...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1362 یمرب ینیبال یروانشناس یخواجه موگه دیناه

 ید بهشتیدانشگاه شه 1349 یمرب ینیبال یروانشناس خوش کنش ابوالقاسم

 زیتبر...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1376 یمرب ینیبال یروانشناس داداش زاده نیحس

 د چمران اهوازیدانشگاه شه 1376 یمرب ینیبال یروانشناس يداود رانیا

 رانیا یاسالم يارتش جمهور یپزشک  علوم  دانشگاه 1375 یمرب ینیبال یناسروانش یدباغ زیپرو

 ید بهشتیشه...و یپزشک  دانشگاه علوم 1360 اریدانش ینیبال یروانشناس دژکام محمود
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 رازیش...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1376 اریاستاد ینیبال یروانشناس یده بزرگ غالمرضا

 ید بهشتیدانشگاه شه 1364 اریاستاد ینیبال یروانشناس یدهقان محسن

 رازیدانشگاه ش نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس یطاقانک یمیرح زیچنگ

 کرمان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1385 یمرب ینیبال یروانشناس هییاستخرو ییرضا محمد

  جاسوی...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس يزاده باقر قادر

 ید بهشتیدانشگاه شه 1382 اریاستاد ینیبال یروانشناس يزاده محمد یعل

  نیقزو...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1371 یمرب ینیبال یروانشناس چلویسار میمحمدابراه

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1383 یمرب ینیبال یروانشناس فر يساالر محمدرضا

  سمنان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1375 یمرب ینیبال یروانشناس ستوده اصل نعمت اله

 )عج...(ا  هیبق یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس یمیسل نیدحسیس

 ییدانشگاه عالمه طباطبا 1377 اریاستاد ینیبال یروانشناس اسمرود یسهراب فرامرز

 ید بهشتیشه...و یپزشک  ومدانشگاه عل 1358 یمرب ینیبال یروانشناس یف الهیس معصومه

 تهران...و یپزشک  دانشگاه علوم نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس شمس یتیگ

 د چمران اهوازیدانشگاه شه 1362 استاد ینیبال یروانشناس القیی یشهن جهیمن

 مشهد یدانشگاه فردوس 1370 اریاستاد ینیبال یروانشناس یصاحب یعل

  کرمانشاه...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1375 یمرب ینیالب یروانشناس یصادق رالهیخ

 گناباد...و یپزشک  علوم  دانشکده 1380 یمرب ینیبال یروانشناس مقدم یصادق الیل

 یجهاددانشگاه یعال  آموزش  موسسه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس صباغ دیعبدالمج

 زیبردانشگاه ت 1372 یمرب ینیبال یروانشناس مقدم يصبور حسن

 مشهد یدانشگاه فردوس 1373 یمرب ینیبال یروانشناس فیان شریطالب جعفر

 یجهاددانشگاه یعال  آموزش  موسسه 1365 یمرب ینیبال یروانشناس ییبا باط ط دمحمدرضایس

 ید بهشتیدانشگاه شه 1384 اریاستاد ینیبال یروانشناس نیعابد رضا یعل

 رانیا...و یپزشک  دانشگاه علوم نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس دیعاطف وح محمدکاظم

 )س(دانشگاه الزهرا نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس يعامر دهیفر

  اسوجی...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس یعباس یعل

 دانشگاه اراك 1375 یمرب ینیبال یروانشناس يعبد منصور

 کرمانشاه يدانشگاه راز 1357 اریاستاد ینیبال یروانشناس يعسگر دیسع

 دانشگاه اصفهان 1371 یمرب ینیبال یروانشناس مبارکه يعسگر میکر

 زدی...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1376 یمرب ینیبال یروانشناس يعسکر جعفر

 رانیا...و یپزشک  دانشگاه علوم نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس ییغرا بنفشه

 یوتوانبخش یستیبهز  علوم  دانشگاه 1381 اریاستاد ینیبال یروانشناس يزیفار تبرغ ربابه

 )عج...(ا  هیبق یپزشک  علوم  دانشگاه 1359 اریدانش ینیبال یروانشناس یانیآشت یفتح یعل

 رانیا...و یپزشک  دانشگاه علوم نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس یفت الدن

  گلستان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1374 یمرب ینیلبا یروانشناس یفرج دیجمش

  لرستان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1378 یمرب ینیبال یروانشناس يفرهاد یعل

 رازیدانشگاه ش نامشخص اریدانش ینیبال یروانشناس يگودرز یمحمد عل

 زیتبر...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس ینیمب روسیس

  زاهدان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1374 یمرب ینیبال یروانشناس مجاهد زالهیعز

 یوتوانبخش یستیبهز  علوم  دانشگاه 1356 اریاستاد ینیبال یروانشناس یمحمدخان پروانه

 زیدانشگاه تبر 1372 اریاستاد ینیبال یروانشناس لویمحمودعل دیمج

 مشهد...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص اریداستا ینیبال یروانشناس يمدرس غرو یمرتض

 )یخوارزم(ت معلم یدانشگاه ترب نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس يمراد رضایعل

  کرمانشاه...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1368 یمرب ینیبال یروانشناس يمنتظر نصرت اله

 )عج...(ا  هیبق یپزشک  علوم  نشگاهدا نامشخص اریدانش ینیبال یروانشناس یبافق یرزمانیم دمحمودیس

  رفسنجان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1373 یمرب ینیبال یروانشناس ناظر محمد
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 شاهد  دانشگاه 1374 یمرب ینیبال یروانشناس  انینیینا محمدرضا

 رازیدانشگاه ش نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس يرینظ قاسم

 اهواز...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1368 یمرب ینیبال یروانشناس نعمت پور سرور

  بندرعباس...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس ينماز شعله

 د چمران اهوازیدانشگاه شه 1364 اریاستاد ینیبال یروانشناس یسین عبدالکاظم

 رازیدانشگاه ش نامشخص اریاستاد ینیبال یروانشناس انفردیهاد بیحب

  اسوجی...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1378 یمرب ینیبال یروانشناس کامکار یعل

 تهران...و یپزشک  دانشگاه علوم 1370 اریدانش ینیبال یروانشناس یانیکاو نیحس

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1379 یمرب ینیبال یروانشناس یاران یانیکاو محمد

 )عج...(ا  هیبق یپزشک  علوم  دانشگاه 1358 اریاستاد ینیبال یروانشناس نما یکرم رضا

 دانشگاه اصفهان 1362 اریاستاد ینیبال یروانشناس یداراب يکالنتر مهرداد

  المیا...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1371 یمرب ینیبال یروانشناس یخاونیک ستار

  هیاروم...و یپزشک  علوم  دانشگاه نامشخص یمرب ینیبال یروانشناس انیاوری ایرو

 دانشگاه اصفهان 1384 اریاستاد ینیبال یروانشناس یزد خواستی بایفر

  کردستان...و یپزشک  علوم  دانشگاه 1382 یمرب ینیبال یروانشناس یوسفی قیفا

 یوتوانبخش یستیبهز  علوم  دانشگاه 1377 اریاستاد ینیبال یروانشناس یونسی جالل

 رانیا...و یپزشک  دانشگاه علوم نامشخص اریتاداس ینیبال یروانشناس زدان  دوستیکه ی رخساره
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تحت پوشش وزارت هاي دانشگاهک یبه تفک ینیبال یروانشناس  یآموزش يها گروه آمار  
  آزادو دانشگاه  يقات و فن آوری، وزارت علوم ، تحقیبهداشت، درمان و اموزش پزشک

  
هاي تحت پوشش وزارت ک دانشگاهیبه تفک ینیبال یروانشناس یآموزش يگروه ها آمار -10-3

  و دانشگاه آزاد يقات و فن آوری، وزارت علوم ، تحقیبهداشت، درمان و اموزش پزشک

 دانشگاه یینوع دستگاه اجرا

  
  
  
  
  يقات و فناوریوزارت علوم، تحق

 دانشگاه اصفهان

)س(دانشگاه الزهراء  

 زیدانشگاه تبر

 )یرزمخوا(ت معلمیدانشگاه ترب

 دانشگاه تهران

 دانشگاه سمنان

 دانشگاه شاهد

 ید بهشتیدانشگاه شه

 د چمران اهوازیدانشگاه شه

 رازیدانشگاه ش

 ییدانشگاه عالمه طباطبا

 مشهد یدانشگاه فردوس

 یلیدانشگاه محقق اردب

  دانشگاه کردستان
  

  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 رازیش...و یشکدانشگاه علوم پز

 تهران...و  یپزشک  علوم  دانشگاه

 یتوانبخش...و  یپزشک  علوم  دانشگاه

 یدبهشتیشه...و  یپزشک  علوم  دانشگاه

کرمانشاه...و  یپزشک  علوم  دانشگاه  

 دانشگاه علم و فرهنگ مستقل یمراکز آموزش عال

 مشهد - يحکمت رضو یموسسه آموزش عال

 رامسر –رحمان  یلموسسه آموزش عا

یدانشگاه آزاد اسالم یدانشگاه آزاد اسالم   
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 يوزارت خانه ها یپژوهش يهاي علمی ثبت شده در معاونت ها تعداد انجمن  - 3- 11

 یدرحوزه روانشناس  يقات و فن آوریو وزارت علوم تحق یبهداشت،درمان و آموزش پزشک

  در کشور ینیالب

  
دو انجمن  ینیبال یطه روانشناسیدر ح ران،یا یعلم يون انجمن هایسیانجام شده از کم يها یطبق بررس

 یدر معاونت پژوهشران یکودك و نوجوان ا ینیبال یانجمن روانشناس .ده وجود داردیفعال و به ثبت رس

 یران در معاونت پژوهشیا ینیبال یروانشناس یو انجمن علم يقات و فن آوریوزارت علوم ، تحق

  :باشند یر میک و به شرح زی ینیبال یدرحوزه روانشناس  یو آموزش پزشک وزارت بهداشت، درمان

  

  ران یکودك و نوجوان ا ینیبال یانجمن روانشناس- 3- 12

 سطح يارتقا گسترش، منظور به 1383  سال در رانیا نوجوان و کودك ینیبال یشناس روان انجمن

 ر د یپژوهش و یآموزش امور به دنیبخش بهبود و متخصص يروهاین یکم توسعه و يکاربرد و یعلم

 ران،یا ونوجوان کودك ینیبال یشناس روان نجمنا ، کودك ینیبال یشناس روان به مربوط يها نهیزم

  . شد لیتشک

 جلب و یقاتیتحق يها طرح انجام د،یجد یآموزش يها برنامه یاین انجمن می کوشد با طراح

 را راه و کند فایا نوجوان و کودك یشناس انرو يها ضرورت و ازهاین به نسبت نیمسئول و مردم توجه

  .کند هموار یالملل نیب محافل و یمل سطح در ینیبال یشناس روان از طهیح نیا حضور يبرا

 خانواده پژوهشکده ،یبهشت دیشه دانشگاه ن،یاو تهران،  :انجمن ینشان

  29902366: تلفن
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  رانیا ینیبال یروانشناس یانجمن علم- 3- 13

توسط گروهی از  1376جمن علمی ـ صنفی روانشناسی بالینی ایران از حدود سال اندیشه تأسیس ان

موضوع تشکیل انجمن روانشناسی بالینی ایران در پنجاه  3/10/80در تاریخ . روانشناسان بالینی مطرح شد

و سومین جلسه کمیسیونهاي انجمنهاي علمی گروه پزشکی وزارات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

برگزار شد و  6/3/81اولین انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن در تاریخ . نهایی رسید به تصویب

 4از آن زمان تا کنون  .توسط کمیسیون فوق الذکر صادر گردید 17/4/81درتاریخ  پروانه فعالیت انجمن

جمن گروه از هیأت مدیره ان نیچهارممدیره برگزار گردیده و در حال حاضر   دوره انتخابات هیأت

 .اند فعالیت خود را آغاز نموده

در راستاي ارتقاء  يزیر برنامه  -1: ل در نظر گرفته شده استیذ یبر اساس اساسنامه انجمن، اهداف کل

-یت و نظارت صنفیحما يدر راستا يزیر برنامه  -2 .ینیبال ینه روانشناسیدر زم يکاربرد - یسطح علم

جامعه و  یارتقاء سطح بهداشت روان يدر راستا يزیر رنامهب -3.ینیبال ینه روانشناسیدر زم يا حرفه  

هدف اختصاصی تدوین شد 17در راستاي اهداف فوق . ینیبال ینه روانشناسیارائه خدمات مطلوب در زم

  .نمایند کمیته اختصاصی در راستاي تحقق اهداف فوق فعالیت می 7و در حال حاضر 

 تهران  یتو روانپزشکیانست ،يد منصوریابان شهیش، خیاین نابایابان ستارخان، خیخ تهران،  :انجمن ینشان

  021 : 66551585 -تلفن
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  در کشور ینیتعداد قطب علمی در حوزه روانشناسی  بال  - 3- 14

. وجود دارد یک قطب فعال در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیتنها  ینیبال یدر رشته روانشناس

انستیتو روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی  کشور واقع در ینیبال یو روانشناس یروانپزشک یعلم قطب

    است جناب آقاي دکتربوالهريیبه ر تهران

  قطب ياعضا- 3- 15

رشته    سمت    نام و نام خانوادگی    ردیف 
 تحصیلی 

 روانپزشک    ریاست مرکز   دکتر جعفر بوالهري     1  

دبیر شوراي   کارشناس مسئول و مهرداد کاظم زاده عطوفی   2  
 پژوهشی قطب علمی آموزشی و

روانشناسی 
 بالینی

روانشناسی    کارشناس امور روانی   محمد شمس مهرآبادي     3  
 بالینی

فناوري  مسئول دفتر ام البنین شعبانی 4
 اطالعات

  قطب یپژوهش يشورا ياعضا- 3- 16

  
 

   نام و نام خانوادگی   ردیف   

  يدکتر جعفر بوالهر    1  

 دکتر مریم رسولیان  2  

 یدکتر بنفشه غرای   3  

 یلواسان خانم دکتر فهیمه فتحعلی 4

 ندوشن یدکتر امیر حسین جالل 5

 یمهرداد کاظم زاده عطوف 6
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  پژوهشی ایرانی- در مجالت علمیتعداد مقاالت و نشریات روانشناختی منتشرشده  - 3- 17

  فهرست مقاالت و نشریات مصوب گروه علوم پزشکی

  محل انتشار  عنوان  ردیف
تعداد 

مقاالت 
  منتشر شده

  336  پژوهشکده علوم شناختی  هاي علوم شناختی  تازه .1

  336  مشهد یعلوم پزشک  اصول بهداشت روانی .2

  117  علوم پزشکی اصفهان  تحقیقات علوم رفتاري .3
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، یک نام و نام خانوادگیران به تفکیا ینیبال یروانشناس یانجمن علم يست اعضایل- 3- 19

  یلیت و سال فارغ التحصیت، استان محل فعالی، جنس یلیت، مدرك تحصیمحل فعال
  

سال فارغ 
 آخرین مدرك تحصیلی جنس استان  التحصیلی

 محل فعالیت فعلی

 نام نام خانوادگی )دانشگاه ، سایر( 

 کاظم محمد  وحید عاطف تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی مرد تهران 1367

 عباس رمضانی فرانی تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی مرد تهران -

 فلورا شادلویی تهران. پ. دانشگاه ع کارشناسی ارشد زن تهران 1372

 عباس بخشی پور رودسري دانشگاه تبریز دکتراي تخصصی مرد تبریز 1381

 مجید محمود علیلو دانشگاه تبریز دکتراي تخصصی مرد تبریز 1382

 بنفشه غرایی تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی زن تهران 1382

 عبدالحکیم تیرگري سراجی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دکتراي تخصصی مرد مازندران -

 فرشته موتابی ید بهشتیدانشگاه شه دکتراي تخصصی زن تهران -

 حمید یعقوبی دانشگاه شاهد دکتراي تخصصی مرد تهران 1385

 مهرداد کاظم زاده عطوفی تهران. پ. دانشگاه ع کارشناسی ارشد مرد تهران 1375

 محمود دژکام دانشگاه شهید بهشتی دکتراي تخصصی مرد تهران 1359

 رخساره یزدان دوست تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی زن تهران 1369

 وین پر داعی پور مرکز مشاوره صبح صادق کارشناسی ارشد زن تهران 1378

 مصطفی  ذوالفقاري مطلق - دکتراي تخصصی مرد تهران -

 نیلوفر رایگان - کارشناسی ارشد زن تهران 1384

 کریستینه آرزومانیان مطب کارشناسی ارشد زن تهران 1379

 مژگان صلواتی تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی زن تهران -

 ضا احمدر محمدپور - کارشناسی ارشد مرد تهران 1385

 مرجان پشت مشهدي - دکتراي تخصصی زن تهران -

 شهربانو قهاري تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی زن تهران 

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

 مریم  محمدیان - کارشناسی ارشد زن تهران 1376

 خدیجه فدائی - کارشناسی ارشد زن تهران 1380

 سید بدرالدین نجمی مرکز تحقیقات و علوم رفتاري اصفهان کارشناسی ارشد مرد اصفهان 1375

 الدن محمدیان کلینیک مهرافزا کارشناسی ارشد زن تهران 1372

 مجتبی احسان منش تهران. پ. دانشگاه ع کارشناسی ارشد مرد تهران 1372

 حسین شاره - دکتراي تخصصی مرد تهران 1389

 سید ابراهیم  موسوي بیمارستان زارع کارشناسی ارشد مرد يسار 1377

 اصغر دخانچی مرکز بهزیستی شهید خوئینی ها کارشناسی ارشد مرد تهران 1378

 پرویز دباغی علوم پزشکی ارتش دکتراي تخصصی مرد تهران -

 شمس الدین  کهانی )ص(بیمارستان حضرت رسول اکرم کارشناسی ارشد مرد تهران 1374
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 ژاله افشاري منفرد - کارشناسی ارشد زن تهران 1372

 احمد حیدري پهلویان بیمارستان سینا کارشناسی ارشد مرد همدان 1384

 محمود فرورشی مرکز آموزشی درمانی تبریز کارشناسی ارشد مرد تبریز 1374

 فریده محمدیان مرکز اورژانس اجتماعی گرگان کارشناسی ارشد زن گرگان 1377

 ماریت قازاریان دفتر مشاوره معاونت پیشگیري کارشناسی ارشد زن رانته 1374

 کارشناسی ارشد زن تهران 1384

معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه 
 رباب حامدي علوم پزشکی تهران

 فرناز کشاورزي ارشدي دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز دکتراي تخصصی زن تهران 1379

 حسن کریمی - سی ارشدکارشنا مرد مشهد 1375

 مریم  بختیاري شهید بهشتی. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی زن تهران 1384

 فاطمه معین الغربائی - کارشناسی ارشد زن تهران -

 علی زاده محمدي دانشگاه شهید بهشتی دکتراي تخصصی مرد تهران 1379

 زن تهران -

دانشجوي دکتري 
 سعیده نزنوزیا تهران. پ. دانشگاه ع تخصصی

 امیر جلیلی - کارشناسی ارشد مرد تهران -

 ...یدا کوثري دانشگاه شهید محالتی قم کارشناسی ارشد مرد قم -

 ذبیح اهللا جعفري زاده - کارشناسی ارشد مرد تهران 1381

 سعید محمد - دکتراي تخصصی مرد تهران 1388

 سید داوود محمدي - دکتراي تخصصی مرد فارس -

 نصرت اهللا نوروزي - دکتراي تخصصی دمر تهران -

 مهدي هادي مؤسسه امام خمینی کارشناسی ارشد مرد قم -

 علیرضا انگارچی کلینیک توحید کارشناسی ارشد مرد تهران 1379

 بابک  رهبري - کارشناسی ارشد مرد مازندران 1385

 حمیدرضا سهرابی مرکز مشاوره همراز کارشناسی ارشد مرد تهران 1374

 مریم  صالحچی - کارشناسی ارشد زن مازندران 1385

 سیدعباس  باقري یزدي انجمن ابر کارشناسی ارشد مرد تهران 1372

 هلیا مهدي خانی دانشگاه علمی کاربردي موسیقی کارشناسی ارشد زن تهران 1387

 مریم  حناساب زاده اصفهانی - دکتراي تخصصی زن تهران -

 گیتی شمس بیمارستان روزبه دکتراي تخصصی زن تهران 1380

 مرتضی مدرس غروي بیمارستان ابن سینا مشهد دکتراي تخصصی مرد مشهد -

 سودابه بساك نژاد دانشگاه شهید چمران اهواز دکتراي تخصصی زن اهواز 1371

 انوشیروان خضري مقدم - کارشناسی ارشد مرد کرمان 1380

 لیال برزگري - کارشناسی ارشد زن تبریز 1387

 سیدمهدي حسینی فرد بیمارستان شهیدبهشتی کرمان دکتراي تخصصی مرد کرمان -

 ایران داوودي دانشگاه شهیدچمران اهواز کارشناسی ارشد زن اهواز 1374

 امیرحسین  راه نجات اداره بهداشت و درمان نزاجا کارشناسی ارشد مرد تهران 1378

 علیرضا آقایوسفی دانشگاه پیام نور کارشناسی ارشد مرد قم 1374

 فرهاد طارمیان دانشگاه علوم پزشکی زنجان دکتراي تخصصی مرد تهران 1383

 غفار ملک خسروي کلینیک پویا کارشناسی ارشد مرد تهران 1377
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 فاطمه  قدیري - دکتراي تخصصی زن تهران -

 لیدا وحیدي مطلق - کارشناسی ارشد زن تهران 1384

 ناهید مهران بیمارستان امام رضا بیرجند دکارشناسی ارش زن بیرجند 1382

 علی واضحی آشتیانی اداره آموزش پرورش قم کارشناسی ارشد مرد قم 1382

 حسن حق شناس بازنشسته دکتراي تخصصی مرد شیراز 1375

 تورج  مرادي انستیتو روانکاوي دکتراي تخصصی مرد تهران 1376

 محمدعلی بشارت دانشگاه تهران دکتراي تخصصی مرد تهران 1376

 رضا عبدي - کارشناسی ارشد مرد تبریز 1379

 رعنا برومند - دکتراي تخصصی زن اصفهان 1381

 علیرضا عابدین پژوهشکده خانواده دکتراي تخصصی مرد تهران 1377

 حسین داداش زاده دانشگاه تبریز دکتراي تخصصی مرد تبریز -

 قاسم نظیري شیکلینیک دکتر قری دکتراي تخصصی مرد شیراز -

 مولود سادات متولیان سیدي دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد زن تهران -

 کارشناسی ارشد زن تهران 1378

مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب 
 زهراـ میترا گدازنده صفوي

 منصور بهرامی - کارشناسی ارشد مرد تهران 1379

 مریم  عرب گل میثاق نورمرکز مشاوره  کارشناسی ارشد زن تهران 1382

 مریم  صف آراء مرکز مشاوره معین کارشناسی ارشد زن کرج 1382

 فلورا جواهري انستیتو روانکاوي کارشناسی ارشد زن تهران 1382

 خیراهللا صادقی علوم پزشکی کرمانشاه دکتراي تخصصی مرد کرمانشاه -

 بیوك  تاجري - کارشناسی ارشد مرد تهران 1378

 الهام زارعی دوست - کارشناسی ارشد زن انتهر 1382

 مریم  اورنگی بیمارستان روانپزشکی ابن سینا کارشناسی ارشد زن شیراز 1378

 سعید آزادي عصر کلینیک آراد کارشناسی ارشد مرد تهران 1378

 هاجر پهلوانی انستیتو روانپزشکی تهران کارشناسی ارشد زن تهران 1375

 مظاهر رضایی - تخصصیدکتراي  مرد تهران 1379

 سید عبدالمجید بحرینیان بیمارستان آیت اهللا طالقانی دکتراي تخصصی مرد تهران 1375

 مژگان سعیدي - کارشناسی ارشد زن کرمانشاه 1383

 مهدي فدائی - کارشناسی ارشد مرد تهران 1380

 نمتی غیور مینائی کلینیک روانشناسی مهریار کارشناسی ارشد زن تهران 1381

 ابوالقاسم عیسی مراد وزارت آموزش و پرورش کارشناسی ارشد مرد تهران 1382

 عزیزاهللا مجاهد بیمارستان بهاران دکتراي تخصصی مرد زاهدان 1379

 زیبا ولی پور - کارشناسی ارشد زن اهواز -

 فریبا طیري - کارشناسی ارشد زن سنندج -

 لخلی دوالبی - کارشناسی ارشد مرد تهران 1383

 نیلوفر قادري - کارشناسی ارشد زن تهران 1384

 اکرم اشرفی - کارشناسی ارشد زن تهران 1382

 مطلب برازنده جهاد دانشگاهی استان فارس کارشناسی ارشد مرد شیراز 1385
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 شهناز علیزاده مرکز مشاوره کارشناسی ارشد زن تهران 1377

 سیاوش  الجوردي پزشکیفرهنگستان علوم  کارشناسی ارشد مرد تهران 1383

 سیامک طهماسبی - دکتراي تخصصی مرد تهران -

 محمود دهقانی - دکتراي تخصصی مرد تهران 1389

 الهام  فرامرزي نیا دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسی ارشد زن تهران 1384

 بهزاد پور علی بابا کلینیک همراز کارشناسی ارشد مرد تهران 1381

 علیرضا فرزانه پی انستیتو روانکاوي شناسی ارشدکار مرد تهران 1382

 اصغر بدایع انستیتو روانکاوي کارشناسی ارشد مرد تهران 1383

 ابراهیم شهباز پور - کارشناسی ارشد مرد تهران 1383

 سعید عبادي زارع - دکتراي تخصصی مرد تهران -

 روح اهللا حدادي - کارشناسی ارشد مرد تهران -

 بنفشه فرزین راد انستیتو روانپزشکی تهران راي تخصصیدکت زن تهران -

 حسین  ناصري - کارشناسی ارشد مرد تهران 1383

 شعله موسوي - کارشناسی ارشد زن تهران 1376

 زهرا فارغ زاده - کارشناسی ارشد زن تهران 1385

 علیرضا  بخشایش دانشگاه یزد کارشناسی ارشد مرد یزد 1386

 فاطمه زرگر دانشجو تخصصیدکتراي  زن تهران -

 غزاله زرگري نژاد - کارشناسی ارشد زن تهران 1383

 مرتضی عزیزي - کارشناسی ارشد مرد خلخال 1385

 علیرضا محمدي - کارشناسی ارشد مرد اسالمشهر -

 مژکان لطفی - کارشناسی ارشد زن - -

 اشرف اکبري - کارشناسی ارشد زن تهران -

 هلن خوسفی - ارشدکارشناسی  زن تهران -

 نادر منیرپور - دکتراي تخصصی مرد تهران -

 جعفر  میرزایی مؤسسه بنیاد جانبازان صدر کارشناسی ارشد مرد تهران 1383

 علی مهران پور سازمان بهزیستی استان اردبیل کارشناسی ارشد مرد اردبیل 

 زهره نورعلی - کارشناسی ارشد زن - -

 صبا خدایاري فرد - دکارشناسی ارش زن تهران -

 علی محرابی - کارشناسی ارشد مرد اصفهان -

 ابوالفضل محمدي دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 مهدي امیري دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 فرنگیس وفا - کارشناسی ارشد زن تهران -

 ندا علی بیگی - دکتراي تخصصی زن تهران -

 عادل امیرخانلو اداره کل بنیاد شهید مازندران دکارشناسی ارش مرد ساري -

 شیرین ایزدي دانشگاه علوم تحقیقات حصارك کارشناسی ارشد زن تهران 1385

 مراد  زمانی فرد - کارشناسی ارشد مرد نهاوند -

 احمد عاشوري دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 ینرام فرزین پور - کارشناسی ارشد مرد آذربایجان شرقی -
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 اسماء عاقبتی - کارشناسی ارشد زن  -

 نگار اصغري پور دانشجو دکتراي تخصصی زن مشهد -

 اسحق رحیمیان بوگر دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 رضوان شاه مرادي - کارشناسی ارشد زن - -

 کارشناسی ارشد مرد تبریز 1385

واحد مشاوره بیماریهاي رفتاري 
 نپژما صالحیان میاندوآب

 مرتضی روستائی - کارشناسی ارشد مرد مشهد 1388

 نبی بستان دانشجو دکتراي تخصصی مرد کرمانشاه -

 یعقوب  وکیلی دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 فاطمه عزیزاده کلینیک توحید کارشناسی ارشد زن تهران -

 زهرا نوعی - کارشناسی ارشد زن مشهد -

 زینب رسول زاده - کارشناسی ارشد زن تهران -

 الهام اشتاد - کارشناسی ارشد زن تهران -

 سروه فرجی مرکز مشاوره شرکت نفت بندرعباس کارشناسی ارشد زن بندرعباس -

 مهدي اکبري دانشگاه شاهد دکتراي تخصصی مرد تهران -

 سلمان صفی خان لو مرکز آموزشی درمانی رازي تبریز کارشناسی ارشد مرد تبریز -

 مهدي عقیلی - کارشناسی ارشد مرد نتهرا -

 زهرا طاهري فر - کارشناسی ارشد زن تهران 1389

 مریم  زارع مرکز غدد بیمارستان شریعتی کارشناسی ارشد زن کرج 1389

 محسن  داداشی دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 سید روح اهللا حسینی - کارشناسی ارشد مرد تهران 1389

 سیده حامده انفرادي - رشناسی ارشدکا زن تهران 1389

 محمدرضا فتاح زاده دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند کارشناسی ارشد مرد بیرجند 1389

 حمید پورشریفی مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتراي تخصصی مرد تهران 1386

 محمدعلی رحمانی دانشگاه تنکابن کارشناسی ارشد مرد تنکابن 1379

 مریم  شاهرخی کلینیک سینا رشناسی ارشدکا زن تهران 1378

 حسن بنی اسدي دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناسی ارشد مرد کرمان -

 اکبر  ملک احمدي مطب خصوصی کارشناسی ارشد مرد ایالم 1382

 مهناز پورلطفی - کارشناسی ارشد زن اهواز 1387

 شهرام  انیمحمدخ دانشگاه تربیت معلم دکتراي تخصصی مرد تهران 1385

 سمیرا سهرابی - کارشناسی ارشد زن تهران 1388

 مریم  فراغتی تهران. پ. دانشگاه ع کارشناسی ارشد زن تهران 1385

 سید آرش تقوي - کارشناسی ارشد مرد تهران 1387

 هادي رزم یار کلینیک حسین ابن علی مشهد کارشناسی ارشد مرد مشهد 1387

 شدکارشناسی ار زن بیرجند 1387

مرکز جامع درمان و پیگیري بیماران 
 صدیقه اشراقی روانی مزمن بیرجند

 مجید غفاري گروه مشاوره خانواده دانشگاه اصفهان کارشناسی ارشد مرد ساري 1388

 فریبا مرادي - دکتراي تخصصی زن بندرعباس 1388

 ساره ایزدیان - کارشناسی ارشد زن تهران -
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 مهدي جهانی مقدم آموزش و پرورش سی ارشدکارشنا مرد تربت حیدریه 1387

 زهرا  نیکبخت مرکز مشاوره همدالن کارشناسی ارشد زن زاهدان 1388

 مریم  عیدي اداره بهزیستی مرند کارشناسی ارشد زن مرند 1387

 محمدجواد بهره دار دانشجو دکتراي تخصصی مرد تهران -

 فروزان  واهريج انستیتو روانکاوي کارشناسی ارشد زن تهران 1383

 آرزو  آجودانی بیمارستان روانپزشکی صدر کارشناسی ارشد زن تهران 1387

 انتاش محمدي مطب دکتر نیلی پور کارشناسی ارشد مرد اصفهان 1380

 سیدعباس  حقایق - کارشناسی ارشد مرد اصفهان 1386

 فرحناز امیرلو - کارشناسی ارشد زن اهواز 1385

 هادي رحیمی اداره بهزیستی قوچان اسی ارشدکارشن مرد قوچان 1386

 اکبر  وطن خواهی درمانگاه شبانه روزي ایثار اردبیل کارشناسی ارشد مرد اردبیل 1388

 سعید ایمانی بیمارستان صدر دکتراي تخصصی مرد تهران 1388

 قمر کیانی کلینیک دیابت زنجان کارشناسی ارشد زن زنجان 1387

 آذر رفعت ماه اداره بهزیستی کیش رشدکارشناسی ا زن کیش 1385

 فهیمه فتحعلی لواسانی تهران. پ. دانشگاه ع دکتراي تخصصی زن تهران -

 علیرضا بابادي - کارشناسی ارشد مرد اصفهان -

 ...عبدا امیدي دانشگاه علوم پزشکی کاشان دکتراي تخصصی مرد کاشان 1387

 ناصر گودرزي زشکی ارتشدانشگاه علوم پ دکتراي تخصصی مرد تهران 1375

 کارشناسی ارشد مرد مغان 1386

دانشگاه آزاد اسالمی واحد پارس آباد 
 بهنام سکونت مغان

 حمید نصیري ده سرخی - کارشناسی ارشد مرد اصفهان 1376

 زاهد عبدالی انستیتو روانپزشکی تهران دکتراي تخصصی مرد تهران -

 پروانه  محمدخانی م بهزیستی و توانبخشیدانشگاه علو دکتراي تخصصی زن تهران 1378

 ناهید خواجه موگهی دانشگاه جندي شاپور اهواز کارشناسی ارشد زن اهواز 1373

 حمیدرضا پوراعتماد دانشگاه شهید بهشتی دکتراي تخصصی مرد تهران 1377

 اصغر  فروع الدین عدل - دکتراي تخصصی مرد تهران 1372

 حسن پاالهنگ بیمارستان هاجر شهرکرد یدکتراي تخصص مرد اصفهان 1387

 سعید اکبري زردخانه دانشگاه عالمه طباطبائی کارشناسی ارشد مرد تهران 1385

 حسن حمیدپور مرکز مشاوره دانشگاه تهران دکتراي تخصصی مرد تهران 1388

 سهراب علی محمدي وزارت نفت کارشناسی ارشد مرد تهران 1372

 ناصر  صبحی قراملکی دانشگاه محقق اردبیلی صصیدکتراي تخ مرد تهران 1385

 فرزانه یبیحب قاتیدانشگاه علوم تححق ارشد یکارشناس زن تهران 1384

 فاطمه یمالنق واحد رودهن یدانشگاه ازاد اسالم ارشد یکارشناس زن تهران 1377

 يمهر یاصالن واحد رودهن یدانشگاه ازاد اسالم ارشد یکارشناس زن تهران 1385
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  اطالعات یفیل توصیه و تحلیتجز: چهارم فصل

شروع  1367از سال  ینیبال یدهد که وزارت بهداشت در رشته روان نشناس ینشان م -3-1ج جدول ینتا

 4ارشد  یدر مقطع کارشناس 1367ارشد کرده است که در سال  یرش دانشجو در مقطع کارشناسیبه پذ

ن موازنه یا 1384ن تعداد در سالیا. ن وزارت خانه شدندیدر ا یرشته روان شناس مرد وارد12زن و 

 یت نشان میرش دانشجو بر حسب جنسیتعداد پذ یبررس. دا کردیش پیمرد افزا 10زن و  13ت به یجنس

رش در ین سال نسبت زنان در پذیداشت و از ا يتعداد مردان نسبت به زنان برتر 1380دهد که تا سال 

  ). 4-1نمودار (دا کرد یپ یشین وزارت خانه روند افزایارشد ا یارشناسمقطع ک

مرد  يدانشجو 5زن و  يدانشجو 2رش یبا پذ یتخصص يدر مقطع دکتر 1377ن وزارت خانه از سال یا

ر یبه غ یتخصص يرش دانشجو در مقطع دکترین عدم موازنه در پذیا. شروع به کار کرد يدر مقطع دکتر

ن وزارت خانه یرش ایشه تعداد و نسبت پذیادامه داشته است و هم 1383و  1382 یلیتحص ياز سال ها

  .شتر از زنان بوده استیمردان ب يبرا

دانشجو در رشته  یلیالت تکمیدانشجو در مقطع تحص 832 1384تا سال  1367ن وزارت خانه از سال یا

  .بودند%) 80/70(نفر مرد 589و %) 20/29(نفر زن 243ن تعداد یداشته است که از ا ینیبال یروانشناس
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ار سال  يلیت و سال تحصیک جنسیوزارت بھداشت بھ تفک يلیالت تکمیان تحصیع دانشجویتوز -٤-١نمودار 

  ١٣٨٤تا سال  ١٣٦٧
  

در سال  ینیبال یان رشته روانشناسیدانشجو یع فراونیدر خصوص توز 3-2ج جدول ینتا             

مرد در  يدانشجو 16زن و  يدانشجو 18ن سال یآن است که در ا از یدر وزارت بهداشت حاک 1385

مرد مشغول  يدانشجو 9در برابر  یتخصص يزن در مقطع دکتر يدانشجو 6ارشد و  یمقطع کارشناس

ن یاول 1385ارشد سال  یدهد که در مقطع کارشناس ینشان م یع فراوانیتوز یبررس. ل بودندیبه تحص

بدون  ين نسبت در مقطع دکتریداشته است اما ا ينان بر مردان برتررش زیبوده است که نسبت پذ یسال

دانشجو  49ن سال یدر ا یلیالت تکمین وزارت خانه در مجموع در مقطع تحصیا. ر بوده استییتغ

  .مرد بودند 25نفر زن و  24ن تعداد یرش کرده است که از ایپذ
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 ینیبال یو روانشناس ینشناسان رشته روایدانشجو یع فراونیدر خصوص توز 3- 3ج جدول ینتا

 يدانشجو 21زن و  يدانشجو 30ن سال یاز آن است که در ا یدر وزارت بهداشت حاک 1386در سال 

مرد  يدانشجو 27در برابر  یتخصص يزن در مقطع دکتر يدانشجو 11ارشد و  یمرد در مقطع کارشناس

 1386ارشد سال  یمقطع کارشناسدهد که در  ینشان م یع فراوانیتوز یبررس. ل بودندیمشغول به تحص

ن نسبت در مقطع یداشته است اما ا يرش زنان بر مردان برتریبوده است که نسبت پذ ین سالیدوم

 89ن سال یدر ا یلیالت تکمین وزارت خانه در مجموع در مقطع تحصیا. ر بوده استییبدون تغ يدکتر

توان گفت که نسبت به  ید بودند و ممر 48نفر زن و  41ن تعداد یرش کرده است که از ایدانشجو پذ

داشته  یلیالت تکمیرش دانشجو در مقطع تحصیزان پذیدر م یشیبرابر روند افزا 8/1با یسال قبل تقر

  .است

 1387در سال  ینیبال یان رشته روانشناسیدانشجو یع فراونیدر خصوص توز 3- 4ج جدول ینتا

مرد  يدانشجو 24زن و  يدانشجو 37برابر  1387ن سالیاز آن است که در ا یدر وزارت بهداشت حاک

مرد  يدانشجو 28در برابر  یتخصص يزن در مقطع دکتر يدانشجو 14ارشد و  یدر مقطع کارشناس

 ین سالیسوم 1387ارشد سال  یدهد که در مقطع کارشناس ینشان م یع فراوانیتوز یبررس. داشته است

ر ییبدون تغ ين نسبت در مقطع دکتریاست اما اداشته  يرش زنان بر مردان برتریبوده است که نسبت پذ

دانشجو داشته  103ن سال یدر ا یلیالت تکمین وزارت خانه در مجموع در مقطع تحصیا. بوده است

 16/1با یتوان گفت که نسبت به سال قبل تقر یمرد بودند و م 52نفر زن و  51ن تعداد یاست که از ا

 .داشته است یلیالت تکمیقطع تحصزان دانشجو در میدر م یشیبرابر روند افزا

 

ن سالها یا یاز آن است که در مجموع در ط یحاک 4-8و  4-7،  4-6،  4-5ج جدول ینتا

دانش آموخته  239خود  یتیو ترب یآموزش يبرنامه ها یوزارت بهداشت موفق شده است که ط
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 يد و در مقطع دکتریمات نیمرد را ترب 170زن و  69ارشد شامل  یدر مقطع کارشناس ینیبال یروانشناس

دانش آموخته  248داده است و در مجموع  یل جامعه علمیمرد را تحو 8زن و  1دانش آموخته شامل  9

ل یج تحلینتا. نفر مرد بوده است 178نفر زن و  70ن تعداد یت کرده است که از این سال ها تربیا یدر ط

ج ینتا یبرابر بوده است اما بررس 22/2ه زنان الان مرد نسبت بیاز آن است که تعداد فارغ التحص یها حاک

الن یدهد که تعداد فارغ التحص ینشان م 4-2ارشد در نمودار  یالت مقطع کارشناسینمدار فارغ التحص

 یم یشین سال تعداد زنان بر مردان پیکمتر بوده است و از ا 1382قبل از  يزن نسبت به مرد در سال ها

  . بوده است یبت همچنان به نفع مردان باقن رقایا يرد اما در مقطع دکتریگ

الت یان در مقطع تحصیدانشجو یلیدهد که نرخ فارغ التحص ینشان م -4-4ج نمودار ینتا

در سال  1385و  1384دهد که با وجود باال بودن نرخ دانش آموختگان زن در دو سال  ینشان م یلیتکم

 .شتر استیمرد ب ن دو سال بازم هم نرخ دانش آموختگانیقبل و بعد ا يها

  

  

  
 یارشد روانشناس یدانش آموختگان وزارت بهداشت در مقطع کارشناس یع فراوانیتوز -4-2نمودار

  تیک جنسیبه تفک 1386تا  1369 يدر سال ها ینیبال



 
 

٨٠ 
 

 

 

 

  
 یروانشناس یتخصص يدانش آموختگان وزارت بهداشت در مقطع دکتر یع فراوانیتوز -4-3نمودار

  تیک جنسیبه تفک 1386تا  1369 يدر سال ها ینیبال

 
 يارشد و دکتر یدانش آموختگان وزارت بهداشت در مقطع کارشناس یع فراوانیتوز -4-4نمودار
  تیک جنسیبه تفک 1386تا  1369 يدر سال ها ینیبال یروانشناس یتخصص
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 یالن رشته روانشناسینفر از فارغ التحص 102دهد که در مجموع  ینشان م -3-9ج جدول ینتا

 1385تا سال  1349 يدر دو وزارت خانه علوم و بهداشت از سال ها یات علمیبه عنوان عضو ه ینیالب

 53و  يارینفر استاد 38، يارینفر دانش 9، ين تعداد دو نفر در سمت استادیمشغول به کار هستند که از ا

   ين افراد از سال هایکنند و ا یت میفعال يگر ینفر مرب

نفر زن  93 ینیبال یعضو انجمن روانشناس 213ن یدهد که از ب یمنشان  3- 10ج جدول ینتا

  .بوده است 1389تا سال  1359آنها از سال  یلیخ فارغ التحصیهستند که تار%) 56(نفر مرد 120و %) 44(

  .بودند یتخصص ينفر دکتر 72ارشد و  یمدرك کارشناس ينفر دارا 141ن تعداد یاز ا
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 د ها و فرصت هاینقاط قوت، ضعف، تهد يدسته بند: پنجم فصل

  

 :)یو نقاط قوت و ضعف داخل یخارج يدهایتهد - هافرصت(  کیعوامل استراتژ - 5- 1

  .ر را دارندین تاثیشتریب انجمننده یکه در آ یعوامل

  . باشد یم SWOTز یک آنالیت استراتژیریمورد استفاده جهت مد ياز ابزارها یکی

ها و  ک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصتیاستراتژ ياز ابزارها یکی SWOTز یالآن

  . برون سازمان است يها دیتهد

  .شوند یم ن آنها انتخاب یاز ب ياستراتژ يها نهیو گز وجود دارد ین منظور چهار حالت کلیا يبرا

   (SO)را از فرصتها انجام داد  يبردار از نقاط قوت حداکثر بهره يریگ توان با بهره یچگونه م -

  (ST)ا کاهش داد یدات را حذف کرد یتوان اثر تهد یچگونه با استفاده از نقاط قوت م -

ا از شـدت نقـاط   یـ ل به نقطه قوت کـرد  یاز فرصتها نقاط ضعف را تبد يریگ د با بهرهیچگونه با -

  (WO)ضعف کاست 

. رشان را حذف نمـود یا تاثیکاهش داد دات را یر تهدید با کاهش دادن نقاط ضعف تاثیچگونه با -

(WT)  

  : نقطه قوت -الف

در جهت  يدیک عامل کلیاز  يا بهره برداری یستگیک شایک کاربرد موفق از یک سازمان ینقطه قوت 

  . باشد یم سازمان يریتوسعه رقابت پذ

  ست؟یشما چ يت هایمز

  د؟یده یرا خوب انجام م يزیچه چ
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  : نقطه ضعف -ب

 يدیک عامل کلیاز  يا عدم بهره برداری یستگیک شایک کاربرد ناموفق از یمان ک سازینقطه ضعف 

  . دهد یشرکت را کاهش م يریکه رقابت پذ

  تواند بهبود داده شود؟ یز میچه چ

  شود؟ یانجام م یز بطور نامناسبیچه چ

  توان اجتناب کرد؟ یم يزیاز چه چ

  : فرصت -ج

ر یتاث سازمان يعملکرد يورت مثبت بر پارامترهاتواند بص یاست که م یک حالت خارجیک فرصت ی

از جمله . جاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهدیکه ا یت رقابتیگذاشته و مز

ز حرکت به ینترنت و نیافته همچون ایتوسعه  يتوان به بازارها یم سازمانک ی يش رویپ يفرصتها

  . رها شده توسط رقبا اشاره کرد يا بازارهایارد و شتر دیاز بازار که سود ب يدیسمت بخش جد

  د؟یرات مثبت روبرو هستییبا تغ ییدر چه جا

  باشند؟ یجالب و مورد توجه م ییچه روندها

    : دیتهد -د

ر یتاث سازمان يعملکرد يبر پارامترها یتواند بصورت منف یاست که م یک حالت خارجی دیتهدک ی

از جمله . نده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهدجاد کنیکه ا یت رقابتیگذاشته و مز

 يکاالها يات بر روید توسط رقبا، مالیمحصول جد ید، معرفیجد يتوان به ظهور رقبا یدات میتهد

  .ره اشاره کردیارائه شده و غ
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  :SWOTز یمراحل انجام آنال- 5- 2

  SWOTل یه و تحلیل جلسه تجزیتشک -1

  و مراحل انجام کار هدف جلسه یح اجمالیتوض -2

فرصت ها ( یو عوامل خارج) نقاط قوت و ضعف( یعوامل داخل ییشناسا يبرا یانجام طوفان ذهن -3

  ) دهایو تهد

  یو خارج یعوامل داخل يت بندیاولو -4

  يت بندیو وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولو SWOTسیل ماتریتشک -5

  WTو  STو  WOو  SO يها ين استراتژییهم و تع با یو خارج یسه عوامل داخلیمقا -6

  ن شدهییتع يها يانجام استراتژ ياز براین اقدامات مورد نییتع -7

  ج آنهاینتا یانجام اقدامات و بررس -8

  مناسب یزمان يو در بازه ها SWOTس یماتر يبروز آور -9

  

  ینیبال یتخصص روانشناس يدارا یات علمیه ياعضا ییگردهما - 5- 3
  

با دعوت از  ،ن رشتهیا یو علم سنج يزیمم بدر قال ینیبال یرشته روانشناس یابیت ارزیجه به اهمبا تو

، هادها، فرصتیدک نشست دوستانه چالش ها، تهی یشد که ط ین حوزه سعیشکسوت در اید پیاسات

م یم روزه ترسیک نشت نیدر  ینیبال ین نقشه راه رشته روانشناسینقاط ضعف و قوت در جهت تدو

  .ودش
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از صاحب  یدوستانه و تخصص يجاد فضایمتمرکز و ا یک بحث گروهیل ین نشست تشکیهدف ا

ن یشده در ا یند طیم فرایاستخراج  و ترس يبرا يجاد بارش فکریبه منظور ا ینیبال ینظران روانشناس

لب مطلوب رشته در قا يچشم اندازها يدن به  وضع مطلوب و ارتقایرس يش رو برایپ يهاحوزه و گام

ت در یدر نها ین بحث گروهیج اینتا. نفع بوده است يذ صالح و يبحث و تبادل نظر توسط افراد ذ

بر نقاط قوت،  یرو به جلو مبتن يافتن به راهبردهایدست  يبرا  SWOTيگزاراستیس يقالب متدلوژ

 ،يفرد يتهاین روند مامورید است که ایو ام شد يجمع بنددها ینقاط ضعف، فرصت ها و تهد

  .دیم نمایرا ترس ینیاسان بالنروانش یو سازمان یتخصص

فعال در دانشگاهها و موسسات  ینیبال یروانشناس یات علمید هینفره از اسات.... ن نشست در سه گروه یا

ن یساختار جلسات به ا. ل شدیشامل وزارت بهداشت، وزارت علوم و دانشگاه آزاد تشک یآموزش عال

اعضا براساس انتخاب  یشرکت کنندگان به شکل تصادف یو نشست عمومشکل بود که ابتدا در مجمع 

نفر به عنوان  1س جلسه و ینفر به عنوان رئ 1م شدند و در هر گروه یبه سه گروه مختلف تقس یتصادف

  .ندگان گروه منعکس شودیهر گروه به واسطه نما یت شدند تا نظرات جمعیجلسه عهده دار مسول یمنش

نقاط قوت ، نقاط ضعف،  یساعت و حول پاسخ دادن به پنج سوال بررس 2مدت جلسات به  يزمان بند

 .دیم گردیبرون رفت از وضع موجود تنظ يشنهادها و راهکارهایدها و پیش رو، تهدیپ يفرصت ها

  

  شرکت کننده در نشست ینیبال ید روانشناسیاساتک از سه گروه یهر نظرات  - 5- 4

  

  :گروه اول- 5- 4- 1

  نقاط قوت

 در سطح کشور ینیبال ین شناسحضور روا -1
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 کشور ینیبال یدر روان شناس یروانشناس يحضور استعدادها -2

 ن رشته یتوانمند به ا انیدانشجو يورود -3

  یبودن منابع و متونعلم و در درسترسمطلوب وضع  -4

 ت آموزش مطلوبیجاد شدن وضعیا -5

 گسترش روزافزون رشته -6

 يساز یا بومیت انطابق یقابل -7

  خود  ندهیآبه  ینیبال یقمند بودن روانشناست و عالیاحساس مسئول-9

  رشته شدن  یتخصص  - ١٠

  ینیبال يل به پژوهش هایش تمایافزا -11

  ینیبال یوجود انجمن روانشناس -15

  نامه احداث مطبیارائه گواه -16

  نقاط ضعف

 نامطلوب  ینیبال يآموزش ها -1

 يعدم نظام پرداز -2

  يت اخالق حرفه ایرعاعدم   -3

 يحرفه ا يعدم وجود الگوها -4

  يارشد و دکتر يها يتعداد وروداد بودن یز  -5

 در درمان توسط روانشناسان  ییعدم تخصص گرا -6

 ند درمان به منزله پژوهشیعدم توجه به فرا -7

 نه درمان یبه یاثر بخش یبررس يشاخص هانبود  -8
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  ینیبال يضعف پژوهش ها -9

 ینیبال یتخصصق یروش تحق يعدم وجود واحدها -10

 يق حرفه اعدم توجه به آموزش اخال -11

 ربط به حوزه درمان یر متخصص و کامال بیورود افراد غ -12

 در دانشگاه ها ینیعدم توجه به آموزش بال -13

  توسط مراجعان ارائه شده ياز درمان ها یتینارضا -14

 ینیبال یروان شناس يه برافرععدم وجود ت -15

 ضعف در آموزش -16

 يبازآموز يعدم وجود دوره ها -17

 در کشور  يعدم وجود برنامه درازمدت و استراتژ -18

 درمان يبرا یعدم روش بوم -19

 يکشور يدیکل يسمتها در ینیبالعدم حضور روان شناسان  -20

  ک هاینیدر کل یعلم يعدم نظارت بر کارها -21

  فرصت ها

  ینیبال یتخصص يگروه ها يانجمن ها -1

 یوجود سازمان نظام روان شناس -2

 ینیبه روان شناسان بال یاقبال عموم -3

 )و تبادل اطالعات ین المللیب ينارهایسم ایوجود کنگره ها ( یجهان يفرصتها -4

در  يکتاب ها/  یوجود مجالت تخصص) نظام ها و انجمن ها يریشکل گ( یداخل يفرصت ها -5

 گسترش رشته ها /دست ترجمه 
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 ینیبال یبه خدمات روان شناس جامعه ازین -6

 یر تخصصیغ يدر آموزش ها یحضور افراد روان شناس -7

 ینیبال یروانشناس به یروانشناس يش هایگر گرایتوجه د -8

 گاه در دو وزارت خانه علوم و بهداشتیداشتن جا  -9

  مختلف رشته در سازمانها و مراکز مختلف يگاههایجا -10

 گر حوزه هاین متخصصان دیدرمانها در ب یرش بودن اثربخشیمورد پذ -11

  دهایتهد

 حضور افراد خاص در رسانه  -1

 .تعدد استدات میتهد يدارا یعلوم انسان -2

 ان یواد دانشجیتعداد ز -3

 کشور ینیدر سطح بال ینیبال یبه روان شناس ینگرش منف -4

 ادیش یو حت ير حرفه ایرونق کار افراد غ -5

 جامعه يازهایش ها بدون توجه به نیه گرایرو یگسترش ب -6

  ینیکرد بالیعدم وجود مجالت با رو  -7

  چندگانه در آموزش و کار ياست هایس -8

  :راهکارها

  رانر راهکارها در برخورد با همکاییتغ -1

  بر خدمات یابینظارت و ارز -2

  سانس در پست هایش در لیبدون گرا یروان شناس -3

  ها دروس در دوره يبازنگر -4
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  .ت کندیکسان تبعین یقوان يسازمانها، مجالت و بازنگر  -5

  ک دست شدن آموزشی -6

  یلیتکم يقبول شدن در دوره ها يگذاشتن مصاحبه برا -7

  :دومگروه - 5- 4- 2

  نقاط قوت

 بر جسته در سراسر کشور ینیر روان شناسان بالحضو -1

 توانمند به رشته  يها يورود -2

 مختلف يف هایمنابع موجود ترجمه ها و تال -3

 در دانشگاه ها ینیآموزش ها بال -4

 درمان يتمرکز رو -5

 يکارورز -6

 ل انجمنیاقدام به موقع تشک -7

 ینیبال یوجود مراکز تخصص -8

 يساز یت انطباق  و بومیقابل -9

 پژوهش -10

  نسبت به خود احساس خوب  -11

  نقاط ضعف

  یروانشناخت يه تست ها و آزمونهایرو یانتشار ب  -1

 هینبودن نظر -2
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 ينبودن کارورز -3

 يمشکل اخالق حرفه ا -4

 ندارند یخاص درمان يریافراد متخصص جهت گ -5

 يادیبن يضعف پژوهش ها -6

 ارشد یکارشناس يضعف دروس دوره ها -7

 ینیبال يت هایدر موقع ینیبال ینبودن روانشناس -8

 اکز صدور مجوزتعدد مر -9

 ستندیدر درمان خوب ن یص خوب هستند ولیو تشخ یابیدر ارز -10

 هایافتن توانمندیتبلور ن -11

 ينبودن استراتژ -12

 نداشتن مجله -13

  )دها مخدوش شدن مرزها در نظامیتهد(یلیتحص یمتول -14

 فرصت ها

 ینیبال یفرصت وجود انجمن روانشناس -1

 فرصت استفاده از نظام -2

 )یاخلجامعه د – یجامعه جهان(فرصت ها  -3

 ر در درسهاییتغ –در کشور  یت علوم انسانیوضع -4

 شتر در رسانه هایحضور ب -5

 یاز جامعه به خدمات روانشناسین -6
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 دهایتهد

  ینیبال یرشته روانشناس ياد برایز یوجود متول -1

  ینیبال یطه روانشناسیخودرو در ح يه هایوجود نظر -2

  ینیبال یروانشناس ینبود مجله اختصاص -3

  ینیبال یبه روانشناس یمختلف روانشناس يش هایه متخصصان گرایور یش بیگرا -4

  ن وزارتخانهیت ایل بودن وزارت بهداشت و عدم قبول مسولیتحص یمتول -4

  گروه سوم- 5- 4- 3

   نقاط قوت

 يو مقطع دکتر ینیبال یارشد روان شناس یگسترش مطقع کارشناس -1

 رانیا يدر تمام دانشگاه ها ینیوجود روان شناسان بال -2

 آن ين رشته ایل بیود پتانسوج -3

 بجز آموزش و پژوهش یارائه خدمات درمان -4

 خوب یترجمه کتب تخصص -5

 زه و با استعدادیوجود افراد با انگ -6

 ینیبال یوجود انجمن روان شناس -7

 بودن آن يچند رشته ا -8

  ن رشتهیزه جهت ورد به ایعالقه روز افزون افراد با استعداد و باانگ -9

  نقاط ضعف 

 ینیآموزش فعال در کشور رشته بال ير گروه هافاحش د يتفاوت ها -1
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 یدر مراکز فاقد امکانات درمان ینیبال يس رشته هایتاس -2

 ینیر بالیتوسط افراد غ ینیبال ین دروس تخصصیتدو -3

 يک مالك نمره احتمال بدون مصاحبه حرفه ایارشد تنها با  یکارشناس يرش دانشجویپذ -4

 کینامیو دکیو سا CBTفقط  يت کاریمحدود شدن حوزه فعال -5

 يارشد بدون دوره کارورز یان کارشناسیت دانشجویترب -6

 یبه شکل بوم یدرمان يوه هایضعف در کاربرد ش -7

 در ارائه خدمات یگر روان شناسید يو رشته ها ینین رشته بالینبودن مرز مشخص ب -8

و نظارت بر  ین برنامه آموزشیدر تدو ینیبال یروان شناس یعدم فعال بودن انجمن علم -9

  رانیدر ا ینیبال یروان شناسآموزش 

  فرصت ها

 یاز به خدمات روان شناسینه احساس نیمردم در زم یزان آگاهیباال رفتن م -1

مرتبط  يه هاینظر ياز نظر صورت بند ینیبال یران در روان شناسیات و فرهنگ ایادب ینه غنیزم -2

 و مناسب با فرهنگ 

 ینین به رشته بالینگرش مثبت متخصص -3

 ینیبال یه مطالب و موضوعات روان شناسیتهش رسانه ها در یگرا -4

 ینیبه استفاده از خدمات روان شناسان بال یردولتیو غ یمختلف دولت يش سازمان هایگرا -5

 ینیبال ید کتب روان شناسیاستقبال مردم از خر -6

 نگرش مثبت بخش سالمت نگر -7

 مسلح يروهایدر حوزه ن ینیبال یاز و گسترش روان شناسیاحساس ن -8

 ن جامعهیدر ب ینیروان شناسان بال یت علمیمقبول -9
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 گرین دین متخصصیدر ب یت علمیمقبول -10

 مختلف يوجود بازار کار در جاها -11

 یداشتن مجالت تخصص -12

  دهایتهد

 ینیبال یگر در ارائه خدمات روان شناسین دیمداخله افراد و متخصص -1

 ارشد به صورت گسترده بدون داشتن مدرك مرتبط با روان یان کارشناسیرش دانشجویپذ -2

  ینیبال یشناس

 ...نترنت و یق ایاز طر یروان شناس يو ارائه تست ها يوجود کتب بازار -3

گر که در حوزه ید يبر کار ارائه روان شناسان رشته ها یعدم نظارت سازمان نظام روان شناس -4

 . کنند یت میفعال ینیبال

 ام نوریپدر دانشگاه آزاد و  یش از حد دانشجو بدون امکانات آموزش و درمانیرش بیپذ -5

  رش در بازار کاریبدون پذ ینیوجود کارشناسان بال -6

  راهکارها

و  ینیتوسط روان شناسان بال یو بوم ینه فرهنگیانجام شده در زم يپژوهش ها يجمع آور -1

ن ینمودن ا یو بوم ی، فرهنگيت روزآوریگسترش و تقو يدر تالش برا ییارائه گزارش نها

 ربطین ذیرشته به مسئول

 ان امر آموزش و بهداشت کشوریذاکره از طرف انجمن با متولکرد میجاد رویا -2

 ینیبال یانجمن روان شناس يکشور يته ها و شعبه هایل کمیتشک -3
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و مشاوره سازمان نظام  ینیران و شعبه بالیا یانجمن روان شناس ینیفعال شدن انجمن و شعبه بال -4

 یبا سر و سامان دادن خدمات روان درمان یروان شناس

ه و یق نشریبه عموم مردم از طر ینیت و خدمات روان شناسان بالیدرباره ماه یبخش یآگاه -5

 تیسا

ق یاز طر يئت حرفه ایجاد هیا يآن برا يره، انجمن با اعضایئت مدیه يارتباط مستمر و قو -6

 مداوم ينشست ها يبرگزار

 یآموزش يتوسعه کارگاه ها -7

 ینیبال یروان شناس يدر انجمن ها یتخصص يرشاخه هایجاد زیا -8

  شرکت کننده در نشست ینیبال ید روانشناسینظرات اسات يجمع بند - 5- 5

  نقاط قوت

 ان مستعدیوجود دانشجو -1

 طهین حیاد در اینسبتا ز يهاوجود پژوهش  -2

 يساز یا بومیباق ت انطیقابل -3

  خود  ندهیآبه  ینیبال یت و عالقمند بودن روانشناسیاحساس مسئول -4

  رشته شدن  یتخصص -5

  ث مطبنامه احدایارائه گواه -6

 بر جسته در سراسر کشور ینیحضور روان شناسان بال -7

 مختلف يف هایمنابع موجود ترجمه ها و تال -8
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 يو مقطع دکتر ینیبال یارشد روان شناس یگسترش مطقع کارشناس -9

  بجز آموزش و پژوهش یارائه خدمات درمان -10

  نقاط ضعف

  ینیآموزش بالدر  supervisionنبود  -1

 نامطلوب  ینیبال يآموزش ها -2

  ياخالق حرفه ات یرعا عدم -3

 يحرفه ا يعدم وجود الگوها -4

 در درمان توسط روانشناسان  ییعدم تخصص گرا -5

 يبازآموز يعدم وجود دوره ها -6

 ينبودن کارورز -7

 ارشد یکارشناس يضعف دروس دوره ها -8

 نداشتن مجله -9

 ام نوریدر دانشگاه آزاد و پ یش از حد دانشجو بدون امکانات آموزش و درمانیرش بیپذ -10

 ینیر بالیتوسط افراد غ ینیبال یدروس تخصص نیتدو -11

 يک مالك نمره احتمال بدون مصاحبه حرفه ایارشد تنها با  یکارشناس يرش دانشجویپذ -12

  کینامیکو دیو سا CBTفقط  يت کاریمحدود شدن حوزه فعال -13

  فرصت ها

 رشته  ییدرآمدزا  -1

 ن رشته یاقبال جامعه نسبت به ا  -2
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 نجمن هاو ا یوجود سازمان نظام روان شناس  -3

 )و تبادل اطالعات ین المللیب ينارهایا سمیوجود کنگره ها ( یجهان يفرصتها -4

 یاز به خدمات روان شناسیوجود ن -5

 ینین به رشته بالینگرش مثبت متخصص -6

 ینیبال یه مطالب و موضوعات روان شناسیش رسانه ها در تهیگرا -7

  ینیت روان شناسان بالبه استفاده از خدما یردولتیو غ یمختلف دولت يش سازمان هایگرا -8

  دهایتهد

 ید میرا به اخص تهد یرا به طور اعم و روان شناس یکه علوم انسان يخطر( ینداشتن متول -1

 .)کند

 وجود دو وزارتخانه در آموزش   -2

 ISIد بر مقاالت یتاک -3

ئت یه يدر انتخاب اعضا یآموزش يرش دانشجو و عدم اجازه گروه هاینبود مصاحبه در پذ  -4

  یعلم

 بر کار ارائه روان شناسان یرت سازمان نظام روان شناسعدم نظا  -5

 )د یتهد(حضور افراد خواص در رسانه  -6

 ان یاد دانشجویتعداد ز -6

 ادیش یو حت ير حرفه ایرونق کار افراد غ -7

  جامعه يازهایش ها بدون توجه به نیه گرایرو یگسترش ب -8

 ...و  نترنتیق ایاز طر یروان شناس يو ارائه تست ها يوجود کتب بازار -9

 ر متخصص حوزه درمانیورود افراد غ -10
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 در کشور يعدم وجود برنامه درازمدت و استراتژ -11

 ه تست هایرو یانتشار ب -12

 رش در بازار کاریبدون پذ ینیوجود کارشناسان بال -13

  در ارائه خدمات یگر روان شناسید يو رشته ها ینین رشته بالینبودن مرز مشخص ب -14

  :راهکارها

  یت ارتباطات درون بخشیتقو -14

 فعال تر شدن در نظام  -15

  بر خدمات یابینظارت و ارز -16

  دروس  يبازنگر -17

  ک دست شدن آموزشی -18

  یلیتکم يقبول شدن در دوره ها يگذاشتن مصاحبه برا -19

و  ینیتوسط روان شناسان بال یو بوم ینه فرهنگیانجام شده در زم يپژوهش ها يجمع آور -20

ن ینمودن ا یو بوم ی، فرهنگيت روزآوریگسترش و تقو يدر تالش برا ییارائه گزارش نها

 ربطین ذیرشته به مسئول

 ان امر آموزش و بهداشت کشوریکرد مذاکره از طرف انجمن با متولیجاد رویا -21

 ینیبال یانجمن روان شناس يکشور يته ها و شعبه هایل کمیتشک -22

و مشاوره سازمان  ینیران و شعبه بالیا یانجمن روان شناس ینیفعال شدن انجمن و شعبه بال -23

 یسر و سامان دادن خدمات روان درمان يبرا یظام روان شناسن

ه و یق نشریبه عموم مردم از طر ینیت و خدمات روان شناسان بالیدرباره ماه یبخش یآگاه -24

 تیسا
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ق یاز طر يئت حرفه ایجاد هیا يآن برا يره، انجمن با اعضایئت مدیه يارتباط مستمر و قو -25

 مداوم ينشست ها يبرگزار

 یآموزش يهاتوسعه کارگاه  -26
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 SWOTکرد یبر اساس رو ینیبال یت انجمن روانشناسیل وضعیتحل: ششم فصل

 
 

براي برنامه ریزي استراتژیک روش هاي مختلفی توسط صاحبنظران و متخصصین این حوزه ارائه         

ابل ، اما می توان گفت کلیت آنها تفات قت این رویکردهاي مختلفجزئیاشده است با وجود تفاوت 

مالحظه اي با هم ندارند برخی از این رویکردها روي بخش خاصی از برنامه ریزي تاکید دارند ، برخی 

در خصوص فرایند حرکت سازمان و برخی در برون داد و پیامدهاي عملیاتی و نظري آن مجموعه 

ه ریزي براي اصرار می ورزند اما مساله مهم در این سیر شناسایی مشکالت استراتژیک سازمان و برنام

 SWOTحل این تنگناها جهت رسیدن به رسالت و ماموریت سازمان است بنابراین در رویکرد ممیزي 

به عنوان رویکرد منتخب در ممیزي رشته روانشناسی بالینی در چند گام با هدف بررسی رسالت، دورنما، 

ابی محیط داخلی و خارجی ارزشها و اهداف کلی رشته، شناسایی مشکالت استراتژیک و به عبارتی ارزی

رشته تالش شد تا جایگاه رشته روانشناسی بالینی براساس سطوح کنشوري داخلی و خارج سیستمی آن 

  .بررسی و تعیین گردد

  :چشم انداز- 6- 1

با  رانیا ینیبال یانجمن روانشناسدر  یپژوهش-یدرمان- یآموزش يت هایفعالبر آنیم تا از طریق  ما

، موجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقاء سطح سالمت روز يروش هااستفاده از 

  .را فراهم نمائیم یت و رفاه روانشناختیامن نیتام

  :ماموریت - 6- 2

دانشگاه و به منظور تولید و نشر  ران و رسالتیا ینیبال یانجمن روانشناس در راستاي تحقق رسالت

 –کاربردي يهاتیفعالم نمودن بستر مناسب براي انجام ، ما عهده دار فراهرواندانش مرتبط با سالمت 

پایه و مشارکتی با کیفیت باال در راستاي نیازهاي واقعی جامعه از طریق بکارگیري منابع دولتی و 
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اي می باشیم و در راستاي هنگ جامعه در چهارچوب سیاست هاي ملی و منطقهخصوصی متناسب با فر

، ینیبال یان، دانش آموختگان رشته روانشناسیدانشجوپژوهشگران، ، دیاساتتحقق اهداف خود در مقابل 

  .جامعه و مدیران ارشد پاسخ گو می باشیم

  :ارزشها- 6- 3

-درمان-آموزش، ارزشهاي اسالمی و اخالق در حفظ کرامت انسانی، رعایت قوانین و مقررات •

 . پژوهش

توسعه دانایی «بیست ساله توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در راستاي هدف دوم چشم انداز  •

 »محور

 ینیبال یروانشناسارج نهادن به جایگاه واالي  •

  ت انجمنیتحقق مامور ياعضاء در راستا يت هایفعال هدفمندي در •

 ینیبال یانجمن روانشناساهداف کلی - 6- 4

 

  انجمن یدرمان-یآموزش-ینیبال ير مجموعه هایزحفظ و ارتقاء ساختار  )1

  انجمن يهات یفعالتوسعه کمی و کیفی  )2

  جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی )3

  )تولید،پردازش، انتقال (توسعه مدیریت دانش  )4

 یدرمان-یآموزش-ینیوسته و وابسته بالیاعضاء پساماندهی نظام جمع آوري و ثبت داده هاي آماري  )5

  انجمن
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 انجمن یدرمان- یآموزش- ینیبال ير مجموعه هایزحفظ و ارتقاء ساختار - 6- 4- 1

  پژوهشی تا پایان برنامه -مجوز یک مجله علمیکسب  )1

  اصالح ساختار نیروي انسانی معاونت پژوهشی )2

 
  انجمن يت هایفعالتوسعه کمی و کیفی  - 6- 4- 2

  دستیابی به طرح هاي مشترك بین مراکز دانشگاهی تا پایان برنامه )1

  انجمن یدرمان-یآموزش-ینیبال ير مجموعه هایز افزایش تفویض اختیارات به )2

 یدر حوزه روانشناسو مقاالت چاپ شده  ی، آموزشیقاتیو تحق یدرمان يت هایفعالافزایش  )3

 ینیبال

  افزایش مقاله هاي خارجی بطور ساالنه تا پایان برنامه )4

  هدایت اعضاي هیات علمی در جهت انجام طرح هاي تحقیقاتی و مقاالت چاپ شده )5

  تقویت مشارکت خیرین در پژوهش ها در طول برنامه )6

 
  جلب مشارکت درون بخشی و برون بخشی - 6- 4- 3

  ساالنه انجمن به صورت یپژوهش-یدرمان-یآموزشتعیین و بازنگري اولویت هاي  )1

 یپژوهش-یدرمان- یآموزشدر راستاي نیازهاي  جامعهشناسایی پتانسیل هاي موجود در عرصه  )2

  ساالنه در طول برنامهانجمن 

 )انتقال تولید،پردازش، (توسعه مدیریت دانش - 6- 4- 4

  افزایش تعداد کنفرانس هاي علمی در هر سال برنامه )1

  برگزاري حداقل دو سمینار و کنگره کشوري در هر سال برنامه )2

  افزایش حداقل یک کتاب تالیفی یا درسی بطور ساالنه در طول برنامه )3
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  یکسب مجوز انتشارات براي کتب دانشگاه )4

 داده هاي آماري دانشگاه اصالح و سازماندهی نظام جمع آوري و ثبت- 6- 4- 5

 مدیریت آمار و اطالعات  بخشتقویت  )1

  ارتباطات وایجاد پایگاههاي اطالعات آماري ،به کارگیري و توسعه فناوري اطالعات )2

 ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهاي آماري در طول برنامه  )3

ي در طول برقراري ارتباط و همکاري با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطالعات آمار )4

 برنامه 
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 SWOTجدول تحلیل محیط  به روش - 6- 1جدول

T1  نداشتن متولی 

T2  وجود دو وزارت خانه در امر آموزش 

T3   تاکید بر مقاالتISI  
T4  نبود مصاحبه در پذیرش دانشجو 

T5  عدم نظارت سازمان نظام بر کار روانشناسان  
T6  تعداد زیاد دانشجویان   
T7 شیاد حرفه اي ورونق کار افراد غیر 
T8 بالینی و گرایش  نبودن مرز مشخص بین رشته

 هاي دیگر
T9  عدم وجود برنامه دراز مدت و استراتژي در

 کشور
T10  ورود افراد غیر متخصص در حوزه درمان 

 O1  در آمدزایی رشته  
O2  اقبال جامعه به رشته 

O3 وجود انجمن و سازمان نظام  
O4 فرصت هاي جهانی  

O5  عه به خدمات روانشناسی بالینینیاز جام 

O6 نگرش مثبت متخصصین به روانشناسی بالینی  
O7  گرایش رسانه ها به تهیه مطالب و موضوعات

 روانشناسی  بالینی

O8  گرایش سازمانهاي مختلف دولتی و غیر
 دولتی به استفاده از خدمات روانشاسان بالینی

  
  
  
  
  

  جدول تحلیل محیط
  به روش 
SWOT 

  
  
  
 
 

  STژيستراتا
 تنوع

  
  
  
 
 

  SOستراتژي ا
 رشد

S1 وجود دانشجویان مستعد   
S2 هاي نسبتا زیاد در این حیطهوجود پژوهش 

S3 قابلیت انطباق یا بومی سازي  
S4   احساس مسئولیت و عالقمند روانشناسی

 بالینی به آینده خود

S5  تخصصی شدن رشته  
S6 ارائه گواهینامه احداث مطب 

S7 ه در سراسر کشورحضور روانشاسان برجست 

S8 منابع موجود ترجمه ها و تالیف هاي مختلف 
S9 گسترش مقطع کارشناسی ارشد و دکتري 

S10 ارائه خدمات درمانی بجز آموزش و پژوهش 

  
  

 
 
 
 

  WTستراتژيا
 تدافعی

  
  
  
 

 
 

  WOستراتژيا
 تغییر جهت

W1   نبودsupervision در آموزش بالینی 

W2 آموزش هاي بالینی نامطلوب 

W3 دم رعایت اخالق حرفه ايع 
W4 عدم وجود الگوهاي حرفه اي 

W5  عدم تخصص گرایی در درمان توسط
  روانشناسان

W6 عدم وجود دوره هاي بازآموزي  
W7  نبودن کارورزي 
W8 ضعف دروس دوره کارشناسی ارشد 
W9 نداشتن مجله اختصاصی 

W10 هاي پذیرش بیش از حد دانشجو در دوره
هاي امکانات در دانشگاهتحصیالت تکمیلی بدون 

  و پیام نور آزاد
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  SWOTبه روش   بر اساس عوامل درونی جدول تحلیل محیط- 6- 2جدول

نمره 

 نهایی

  رتبه

4<X <1 

  عوامل داخلی ضریب

 نقاط قوت   

 وجود دانشجویان مستعد 9  2 18

  هاي نسبتا زیاد در این حیطهوجود پژوهش 4 1 4
  ازيقابلیت انطباق یا بومی س 3 2 6
  روانشناسی بالینی به آینده خود ياحساس مسئولیت و عالقمند 3 1 3
  تخصصی شدن رشته 3 2 6
  ارائه گواهینامه احداث مطب  5  2  10
  حضور روانشاسان برجسته در سراسر کشور  5  1  5
  منابع موجود ترجمه ها و تالیف هاي مختلف  5  2  10
  گسترش مقطع کارشناسی ارشد و دکتري  4  3  12
  ارائه خدمات درمانی بجز آموزش و پژوهش  5  1  5

 نقاط ضعف   

 در آموزش بالینی supervisionنبود   7 4 28

 آموزش هاي بالینی نامطلوب 9 2 18

  عدم رعایت اخالق حرفه اي 7 2 14
  عدم وجود الگوهاي حرفه اي 5 1 5
  عدم تخصص گرایی در درمان توسط روانشناسان 8 2 16
  دوره هاي بازآموزي عدم وجود  3  3  9
   نبودن کارورزي  5  2  10
  ضعف دروس دوره کارشناسی ارشد  5  2  10
  نداشتن مجله اختصاصی  1  1  1
  پذیرش بیش از حد دانشجو در تحصیالت تکمیلی بدون امکانات در دانشگاههاي آزاد  4  2  8

  جمع 100 - 198
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 SWOTبه روش   بر اساس عوامل خارجی جدول تحلیل محیط- 6- 3جدول

 رتبه نمره نهایی

4<X <1  

  عوامل خارجی ضریب

 فرصت   

 در آمدزایی رشته 7 4 36

  اقبال جامعه به رشته 7 4 28
  وجود انجمن و سازمان نظام 6 2 10
  فرصت هاي جهانی 2 1 2
  نیاز جامعه به خدمات روانشناسی بالینی 5 3 27
  نگرش مثبت متخصصین به روانشناسی بالینی  6  2  10
  گرایش رسانه ها به تهیه مطالب و موضوعات روانشناسی  بالینی  8  3  24
گرایش سازمانهاي مختلف دولتی و غیر دولتی به استفاده از خدمات   5  2  10
 تهدیدات   

 نداشتن متولی 6 4 24

 وجود دو وزارت خانه در امر آموزش 8 2 16

  ISIتاکید بر مقاالت   5  2  10
  ود مصاحبه در پذیرش دانشجونب 7 4 28
  عدم نظارت سازمان نظام بر کار روانشناسان 5 4 20
   تعداد زیاد دانشجویان 5 3 15
  شیاد رونق کار افراد غیرحرفه اي و  5  2  10
  بالینی و گرایش هاي دیگر نبودن مرز مشخص بین رشته  2  4  8
  عدم وجود برنامه دراز مدت و استراتژي در کشور  5  4  20
  ورود افراد غیر متخصص در حوزه درمان  6  4  24
  جمع 100 - 322
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11

1
استراتژي تنوعاستراتژي رشد

استراتژي تدافعیاستراتژي تغییر جهت
4

3

2
-

-

+

+

انجمن روانشناسی بالینیموقعیت 

  

 SWOTتحلیل محیط  به روش  در مورد يریم گینمودار تصم- 6- 1نمودار  
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   SPACEارزیابی موقعیت رشته روانشناسی بالینی بر اساس روش - 6- 5

 یت رشته روانشناسی بالینی بر اساس روشبه تحلیل ارزیابی موقعبراساس نتایج جداول باال می توان 

SPACE   گفت که با درنظر گرفتن استراتژي می توانWO  در شرایط فعلی رشته روانشاسی بالینی در

در این حالت . حالت رقابتی قرار دارد بطوري که فرصت هاي آن زیاد اما نقاط ضعفش نیز زیاد است

ري از ضعف هاي اساسی امکان استفاده از فرصت هاي بدست آمده را این رشته به علت برخوردا

نخواهد داشت و محیط داخلی و بیرونی از ثبات الزم برخوردار نیست بطوریکه مشکل عمده این 

در این حالت بهتر  .استراتژي در وضعیت فعلی توانمندي ضعیف رشته در استفاده از تامین منابع است

این مجموعه در جهت کاهش نقطه ضعف ها و استفاده از فرصت هاي  است که راهکارهاي پیش روي

  بنابراین پیشنهاد می شود که . برون سازمانی باشد 

  

بازنگري اساسی و اختصاصی در حوزه روانشناسی بالینی به شکلی که تحصیالت دانشگاهی این  -1

یه علمی در اختیار رشته را به سمت حرفه روانشاسی سوق دهد و پشتوانه هاي علمی الرم جهت تغذ

دانشجویان این رشته قرار گیرد تا با وارد شدن در بازار کار نه تنها با دستی پر بلکه با توانمندي هاي 

مورد نیاز این حرفه بتوانند جوابگوي نیازهاي جامعه بوده و به این واسطه نه تنها در کالم و تقسیم 

سایر گرایش هاي روانشناسی متمایز و  بندي هاي نظام روانشاسی بلکه در عمل نیز خود را از

  .متفاوت جلوه دهند

یکی از دغدغه هاي اساسی متخصصان حرفه اي مشغول در بازار کار در این حوزه حضور افراد  -2

شیاد و غیر متخصص در حوزه روانشاسی بالینی و درمان بدون اینکه جایگاه علمی و تحصیالتی 
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حضور فعال و ، پیگیري قانونی  .بالینی محرز شده باشدآنها براي سازمان نظام و انجمن روانشاسی 

و بررسی هاي میدانی نظام و انجمن در بازارکار و رصد کردن نتایج و برون داد درمانی متخصصان 

این حوزه نه تنها می تواند افراد غیر متخصص در این حوزه را شناسایی نماید بلکه این رویکرد 

ز می باشد تا هیچگاه سوگندنامه رسمی و غیر رسمی دوران زنگ خطري بر همکاران غیر مسوول نی

 .فارغ التحصیلی خود را در قبال داشتن اخالق حرفه اي و اخالق جمعی فراموش نکنند

استفاده از رویکرد مبتنی بر شواهد در ارزیابی نتایج درمانی و ازائه این فعالیتهاي درمانی در قالب  -3

سی بالینی در جهت گرفتن بازخورد از سایر همکاران و برون دادهاي پژوهشی به جامعه روانشا

استفاده از تجارب بالینی می تواند هم خدمتی  به مجموعه و گرفتن تجارب مبتنی بر بازخورد یک 

 .گام حوزه حوزه پژوهش و درمان را پیش ببرد

ی در هماهنگی و همراهی حرفه اي سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و انجمن روانشناسی بالین -4

 قالب اعطاي مجوزهاي مطب و نظارت حرفه اي بر کار روانشاسان بالینی 

حضور پررنگ تر روانشاسان بالینی در سمت هاي برنامه ریزي هاي کالن سالمت کشوري که می   -5

تواند در نهایت منجر به رشد و تعالی سیاست هاي جامعه و تاثسرگذاري روانشاسی بالینی در سطح 

 .کالن گردد

واشناسی بالینی و اهتمام همکاران متخصص به پیشگیري اولیه ، ثانویه و ثالث به طور توجه ر  -6

 همزمان 

تخصصی تر شدن حوزه آموزش در دوره هاي تحصیالت تکمیلی به صورتی که دانشجویان   -7

تحصیالت تکمیلی با توجه به عالیق خود بتوانند در یکی از رویکردهاي موجود در این رشته 

 .رفتاري و یا تحلیلی متخصص شوند -ي شناختیهمچون رویکردها

  یت ارتباطات درون بخشیتقو  -8



 
 

١١١ 
 

 فعال تر شدن در نظام   -9

 گذاشتن مصاحبه براي قبول شدن در دوره هاي تکمیلی  -10

جمع آوري پژوهش هاي انجام شده در زمینه فرهنگی و بومی توسط روان شناسان بالینی و ارائه   -11

تقویت روزآوري، فرهنگی و بومی نمودن این رشته به گزارش نهایی در تالش براي گسترش و 

 مسئولین ذیربط

 ایجاد رویکرد مذاکره از طرف انجمن با متولیان امر آموزش و بهداشت کشور  -12

 تشکیل کمیته ها و شعبه هاي کشوري انجمن روان شناسی بالینی  -13

مشاوره سازمان نظام فعال شدن انجمن و شعبه بالینی انجمن روان شناسی ایران و شعبه بالینی و   -14

 روان شناسی براي سر و سامان دادن خدمات روان درمانی

 آگاهی بخشی درباره ماهیت و خدمات روان شناسان بالینی به عموم مردم از طریق نشریه و سایت  -15

ارتباط مستمر و قوي هیئت مدیره، انجمن با اعضاي آن براي ایجاد هیئت حرفه اي از طریق   -16

 اومبرگزاري نشست هاي مد

 توسعه کارگاه هاي آموزشی  -17

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

١١٢ 
 

    
  منابع

ـ  یمحمـد نقـ   ترجمـه .لگـارد یه ینه روانشناسیزم) . 1385. (تا ال و همکاران ینسون ، ریاتک و  یبراهن

 . رشد: چاپ سوم ، تهران .همکاران

 .55– 50:سوم و دوم شماره اول، سال دانش، دفتر. »جهان در تحقیقات نظام« ).1371(شاپور اعتماد،

 .4 ،12 رسانی، اطالع. اطالعات نیازسنجی منابع .)1376( محمود بابایی،

 . انتشارات سمت:تهران ، یآموزش یابیارزش) 1386(بازرگان، عباس 

هاي علم سنجی، ارزیابی تطبیقـی   شاخص«. )1374(براون، تیبور؛ گالنزل، ولنگانگ، شوبرت آندرتاس

. ترجمـه محمـد اسـماعیل ریـاحی    .»کشور 32هاي انتشاراتی و تاثیر گذاري ارجاعات  فعالیت

  .80-70: 8رهیافت، 

  .رشد: چاپ اول ، تهران  .ترجمه سعید شاملو.یخ علم روانشناسیتار) . 1374. (ین جینگ ، ادویبر

، 1382روزبخـت، تهـران، رشـد،    ی، مهـرداد ف ینیبـال  یشناس ؛ روانیج یموتیت. ، ترالییا. رسیف يجر

 . 66،  65چاپ اول، ص 

 .106-91 ،71 کتاب، فصلنامه. فناوري و علم ارزیابی هاي شاخص) 1386(  نرگس ، خالقی

چاپخانـه  : مقدمـه تهـران   -پرون و پرون ینیبال یروانشناس). 1366(رخ، منصور، محمود، یدادستان، پر

 . ایدر



 
 

١١٣ 
 

 [    /http://www.iranculture.org:  از نقـل  بـه  ایران آوري فن و علم ارزیابی هاي شاخص

  .]1385 دي 12

  . 22 تا  11، تهران، چهر، ص ینیبال یشناس د؛ روانیشاملو، سع

اکبرو همکـاران ؛   یف ،علیس. ( ن ینو یخ روانشناسیتار) 1370. (آلن  یدنیشولتز ، دوان ؛ شولتز، س

 )1987 یخ انتشارات اثربه زبان اصلیتار. ( رشد: چاپ اول،تهران ) مترجم

و مشـاوره،   ینیبال یشناس پژوهش در روان يکاربرد يها روش؛ یاهللا فراهان درضا و حجۀی، حمیضیعر

  . 19 تا  15، چاپ اول، ص 1383تهران، دانژه، 

ترجمـه  . "سـنجی سـنجی و کتابخانـه  رسانی ، علـم سنجی، اطالعمروري بر کتاب". سن. ان .اي گوپتا،

؛ )1372تابسـتان و پـاییز   ( 3و  2رسانی، دوره دهـم،  اطالع. مهردخت وزیر دوست کشمیري

38-58 . 

 ي، تحمـل ابهـام وافقهـا   یخیر تـار یسـ : ینیبـال  یبرروانشناس يدی، فراد)1383(محمدپور، احمدرضا، 

 .1ران، سال دوم، شماره یا ینیبال یروانشناس یفرارو، خبرنامه انجمن علم

 وزارت: تهـران  ، "آوري فـن  و علـم  هـاي  شـاخص  انتقادي مطالعه گزارش حسن نصیري، مرتضوي

 . 1381 آوري، فن و تتحقیقا علوم،

: چـاپ اول ، تهـران   ) محمد؛ مترجمیکاردان ، عل. (  یخ روانشناسیتار). 1367. (نیمولر ، فرنان لوس

  .یمرکز نشر دانشگاه

Bookstein,A.:Bibliometric distributions.Lib.Quart.46,(1976):416-423. 

 



 
 

١١٤ 
 

Cole,F.J.,Eales, N. B.: The history of comparative anatomy. Part I: A statistical          

analysis of the literature. Sci. Prog.11,1917:578-596. 

 

Narin F, Olivastro D, Stevens KA. Bibliometrics/ Theory, Practice and Problems. 

Evaluation Rev. 1994;18(1):65-76. 

 

Petrak J. Bibliometric indicators in evaluation of research activity. 1. Publishing 

and evaluation of research. Lijec Vjesn. 2001;123(3-4):77-81. 

 

Summers, Gene F.et al.(1987) Needs Assessment. Lowa State University Press.9 

Voos, H.: Lotka and information science.J.Am.Soc. Inf. Sci. 25(4), (1974):270. 
 
 
 
 

 
 

 
 


