برگه درخواست ثبتنام و شرایط پسادکترای پزشکی روانتنی
معرفی دوره
دورۀ پسادکترای پزشکی روانتنی برنامهای در جهت رشد مهارتهای درمانی ،مدیریتی و پژوهشی در حوزۀ پزشکی روانتنی
است .این برنامه رویکردی سیستمی به سالمت و درمان داشته و سعی در فراهم آوردن زبانی مشترک برای درمانگران در
راستای تحقق یک الگوی زیسترواناجتماعی در نظام خدمات سالمت دارد.
این دوره بر مبنای برنامۀ سطح  2آموزش پزشکی روانتنی دانشگاه فرایبورگ است که با نظر به نیازهای جامعۀ ایران تکمیل و
بومیسازی شده است .این طرح بر پایه تفاهمنامۀ سهجانبه برگزاری دورۀ پسادکترای پزشکی روانتنی در ایران ،میان گروه
پزشکی روانتنی دانشگاه فرایبورگ آلمان ،مرکز تحقیقات روانتنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مؤسسه علمی تحقیقاتی
دانش تندرستی از سال  2102میالدی تاکنون در حال برگزاری است.
معیارهای پذیرش
 .0دارا بودن دستکم مدرک دکترای حرفهای پزشکی یا دکترای روانشناسی سالمت ،بالینی و مشاوره.
 .2دارا بودن دستکم دوسال سابقۀ کار بالینی.
 .3ارائه کارنامۀ ( )CVآموزشی ،پژوهشی و بالینی.
 .2تسلط به زبان انگلیسی برای درک و تعامل در کالس و نوشتن گزارشها و مقاالت.
 .5آشنایی کافی با روش تحقیق کمی و کیفی.
 .6اولویت با افرادیست که آموزش و فعالیت آنها مرتبط با رشته بوده است.
تبصره :افراد دارای دکترای روانشناسی عمومی در صورتیکه دارای دستکم سه سال سابقه کار رسمی بالینی ،گواهیهای
آموزشی و فعالیتهای پژوهشی مرتبط باشند میتوانند برای مصاحبه ثبت نام کنند.
اهداف دوره
از دانشآموختگان این دوره انتظار میرود که مهارتهای زیر را در مراکز آموزشی و درمانی پزشکی روانتنی با تأکید بر حوزۀ
تخصصی خود بکار گیرند:
 .0ارزیابی و استدالل بالینی و مدیرت و آموزش سیستمی بیماران (پزشکی ،روانشناختی ،فرهنگی ،اخالقی و معنوی)
 .2مهارتهای بالینی اساسی درخانواده درمانی،درمان شناختیـرفتاری و روانپویشی باتأکید بر بیماریهای شایع روانتنی
 .3مدیریت سیستمی گروههای پژوهشی سالمت
 .2طراحی و مدیریت سیستمی گروههای درمانی
 .5تغییر باورها و رفتارهای سالمت )(Health Belief & Behaviors Change
 .6مهارتهای آموزش جامعه و آموزشهای گروهی )(Community Education
 .7تدوین گزارشهای موردی و بالینی ()Case & Clinical Reports
جایگاه حرفهای دانشآموختگان
 .0درمان روانتنی و مدیریت گروه درمانگران روانتنی در مطبها ،مراکز مشاوره ،درمانگاهها و بیمارستانها.
 .2طراحی و مدیریت سیستمی پژوهش در حوزۀ سالمت روانتنی

 .3اجرای برنامههای آموزشی عمومی سالمت روانتنی در مراکزدرمانی ،مشاوره و فرهنگی.
 .2ادارۀ گروههای بالینت جهت گروه درمانگران.
این دوره یک دورۀ مهارتآموزی بالینی و پژوهشی  2ساله مبتنی بر راهبردهای آموزشی سخنرانی ،کارگاه ،اتاق آینه ،مصاحبه
زنده ،ایفای نقش ،ارائه گزارشهای موردی ،کارگروهی و آموزشهای گروهی و فردی ،گروههای بالینت ،گروههای خوداندیش و
سوپرویژن ،است.
*حضور در جلسات آموزشی الزامی است .غیبت بیش از  3هفدهم ساعات کل دوره منجر به حذف میشود و با شرایطی که گروه
گروه آموزش پسادکتری تعیین میکنند میتواند در دورۀ بعدی شرکت کنند.
** دانشپژوهان موظفند یک طرح پژوهشی در شش ماهه اول آموزش انتخاب و به تصویب شورای پژوهشی مرکز برسانند و
حداقل یک مقالۀ  ISIیا  2مقاله نمایههای معتبر مورد تأیید شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روانتنی در موضوع پژوهش منتشر
کنند.
*** برگزارکنندگان دوره برای حضور دانشپژوهان پسادکترا روانتنی در مدرسۀ تابستانی و اقامتهای پژوهشی همکاریهای
الزم را انجام میدهند .کلیۀ هزینههای سفر و اقامت در این دورهها بر عهدۀ دانشپژوهان است و برگزارکنندگان دوره در این
مورد هیچ تعهدی نسبت به دانشپژوهان ندارند .در صورتی که برگزارکنندگان دوره جهت برنامههای فوق حمایتهای مالی
دریافت کردند از آن برای تأمین هزینههای سفر ،اقامت و آموزش دانشپژوهان استفاده میکنند.
گواهی پایان دوره
در پایان دوره به افرادی که حضور کامل و مؤثر در دوره داشته و ارزیابیها و آزمونها را با موفقیت پشت سرگذاردهاند و مقاالت
و طرح پژوهشی را منتشر کردهاند ،گواهی «پسادکترای پزشکی روانتنی و روان درمانی» (Postdoctoral certificate in
) psychosomatic and psychotherapy medicineاز دانشگاه فرایبورگ آلمان با مهر و امضای گروه روانتنی دانشگاه
فرایبورگ ،مرکز تحقیقات روانتنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مؤسسه علمی تحقیقاتی دانش تندرستی ،اعطا میشود.
برگزارکنندگان دوره هیچ تعهدی در مورد ارزیابی مدرک توسط مراجع داخلی و خارجی و نیز کار دانش آموختگان ندارند.
لطفا در این قسمت چیزی ننویسید.
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