
 درمانی تحلیلیبرنامۀ جامع روان

را  ایسالهالمللی در زمینۀ روانکاوی برنامۀ آموزشی سهآوا با همکاری اساتید برجستۀ بینموسسۀ روانکاوی هم

و تحلیل شخصی در هم  سوپرویزنتحلیلی تحت  هایکیس، نظریهای آموزشی دهد که در آن دورهارائه می

 ارائه دهند.  ایغنیبرنامۀ اند تا تنیده شده

ها و مکاتب فکری را پوشش که طیف وسیعی از نظریه است اختیاریو  اجباریبرنامۀ درسی شامل دروس 

های سطح دانش نسبت به نظریهبالینی،  در دورۀ جامع بر اساس سوابق تحصیلی، تجربۀ پذیرشدهد. می

 همۀ این موارد یان به یادگیری است.و اشتیاق متقاض تحلیلیدرمانی نکاوی، مناسب بودن برای کار روانروا

  .کنندمصاحبه میافراد منتخب علمی با دو یا چند عضو هیئتد و شوبررسی می

 .شودتابستان تقسیم می-زمستان و بهار-شود و به دو ترم پاییزهر سال تحصیلی از اکتبر شروع می

 

 سال اول 

 . دروس نظری 1

ذهنی  بسترطراحی شده است تا  تحلیلیدرمانی اساسی روان مفاهیمرکز بر مبانی و سال با تمدروس این 

 رود کهاز داوطلبان انتظار میاول پایان سال  های بعد آماده کند.را برای مباحث پیشرفته در سالداوطلبان 

  داشته باشند. یدانش مقدماتی، نگرش تحلیلی و درمان درمانی تحلیلینسبت به مفاهیم اصلی روان

 

 اصلی روانکاویمفاهیم 

 

درمانی سالۀ روانبرنامۀ سهبه همین دلیل  برای یادگیری یک علم جدید مطالعۀ مفاهیم اصلی آن ضروری است.

 دورههدف از این  شود.آغاز می« مفاهیم اصلی روانکاوی» عنوان تحتای آوا با دورهتحلیلی در مؤسسۀ هم

 نظریۀ شدر زمانی  ترتیببا حفظ دوره در این  آشنایی دانشجویان سال اول با مباحث اصلی روانکاوی است.

بارۀ گیری افکار فروید کمک کرد، شروع خواهیم کرد. سپس به بحث درای که به شکلروانکاوی، با پیشینه

در مقابل سیستم خودآگاه را ه سیستم ناخودآگا هایمشخصهپردازیم و های توپوگرافی و ساختاری مینظریه

کردن،  فرآیند فکر از دو حالت فهمبرای  .دارندمحوری نقشی و اینکه چگونه در این نظریه کنیم تعریف می

مفاهیمی دوره در این  .دهیمکردهای فرآیندهای اولیه و ثانویۀ فکر کردن را مورد بررسی قرار میتعاریف و کار 

عملکرد دانشجویان با نحوۀ گیرند تا میفانتزی ناخودآگاه، واقعیت روانی و ارتباط ناخودآگاه مورد بحث قرار چون 

دوره در این م فرویدی هستند که مفاهیم مه از و سرکوب مصالحهگیری تعارض، شکلآشنا شوند. دنیای روانی 

کاربرد  بردوره در طول  دفاعی خواهیم داشت.های نگاهی به مکانیسم و در آخر پردازیممی هاآنبه بررسی 

  .خواهیم داشتبالینی تئوری تاکید 

 

 اهداف دوره:

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم اصلی نظریۀ روانکاوی و تعریف و کاربرد صحیح آن 

  رشدیاز کار بالینی به وجود آمده و ریشه در روانکاوی بحث دربارۀ تحول مفاهیم نظری و توجه به اینکه مفاهیم 

 بالینی دارند تحول و

 تحلیلی تفکر دهیشکل. 



  1 فرایند تحلیل

 

ی در یلو درمانگر تحل داردخاصی  هایمشخصهدرمانی تحلیلی روان. ای است بر کار تحلیلیاین درس مقدمه

که این شکل از درمان  ایمهترین ابعاد عملیبرخی از . ما در این دوره به دارداین چارچوب مشخص گام برمی

اینکه با بیماران  ،کنیمدربارۀ چگونگی شروع درمان بحث می نخستدر ده جلسۀ  پردازیم.کند، میرا تعریف می

تحلیلی  نگرشچرا داشتن  به چه معناست و« نگرش تحلیلی» داشته باشیم، هاییهماهنگیباید  مواردیچه در 

 د،ندار  و چه کارکردیتحلیلی چیستند  هایچارچوب لازمۀ کار تحلیلی است، مشخصۀ یک رابطۀ تحلیلی چیست،

به مباحثی موضوعات  و در کنار همۀ این کندامن و اخلاقی را رعایت مییک درمانگر تحلیلی چطور مرزهای 

 پردازیم.چون همدلی، اتحاد درمانی و اقدام درمانی می

 

 اهداف دوره: 

  بالینی درمان تحلیلیآشنایی با مفاهیم 

 آماده کردن دانشجویان برای کار بالینی 

  درمانیو کار ساختن پلی میان نظریه. 

 

 

  1فروید 

Translation is too long to be s 

روش  او ها و زندگی روزمره روی آورد.ن به کاوش در رویاها و تحلیل لطیفهفروید برای رمزگشایی ذهن انسا

آرزوها و  کند تا کمک می که در آن صحبت کردن آزادانه مطرح کرد «روانکاوی»نام  را باوگو جدیدی از گفت

این  .شوند، آشکار زا را که دلایل اصلی روان رنجوری و درد عاطفی هستندتجربیات آسیبو خاطرات ناخودآگاه 

ش از طریق . بیمارانداده بودحال بیمارانش بود که به تفصیل گزارش شرح ونتیجۀ مطالعات ف فروید کش

داستان هایی که تا آن زمان حتی از خودشان  -کردند میهای خود را بازگو ترین داستانمخفی"تداعیات" خود 

که با سرکوب  کرددنیایی از خواسته ها و خاطرات را کشف  بیمارانش رویاروییاین  درنتیجۀفروید پنهان بودند. 

شکل از خودکاوی دریافت که بیمارانش در برابر این  درماندر طول فروید  آگاهانه جدا شده بودند. تجربۀاز 

به نام  یمقاومت بسیار شدید به طور مشخص د وشومانع از پیشرفت درمان می این کنند ومقاومت می

دقیق رابطه را ایجاب  بررسیکه  کندمیایجاد  )درمانگر و بیمار( برای هر دو طرف ایمشکلات جدی، «انتقال»

 savedنظریه و تکنیک در روانکاوی طراحی شده است. بارۀ های فروید دراین دوره برای معرفی ایده .کندمی

شگاه وین های فروید در دانوعه سخنرانیمجم به مطالعۀ دورۀ اول در تدریس خواهد شد در دو ترماین دوره 

های ایده در ترم دومپردازیم. می 1933شده در سال منتشر  «نوینمقدماتی  هایدرس»و  1917-1915 هایدر سال

، «چگونه روانکاوی را شروع کنیم»و موضوعاتی مانند  دهیممیتوجه قرار باب تکنیک روانکاوی مورد در  را فروید

 .کنیممیتفصیل بررسی به را « ساخت»و « وفصلحلبه خاطر سپردن، تکرار و »

 



 اهداف دوره:

 روانکاوی نظریۀ اصلیای بر مفاهیم ارائۀ مقدمه 

 روانکاوی نظریۀ« منطق»ای بر مقدمه ارائۀ 

  فروید و ارتباط آن با امروز مقصود"بررسی " 

  تحلیلی روانکاوی برای درمان نظریۀبررسی مفاهیم. 

 

نامیک دای»، «روانکاوی وحشی» ،«هیستریدرمانی روان»تری مانند مفاهیم کاربردیمطالعۀ به در بخش دوم 

 وفصلحلمهم در شروع درمان و مفهوم  نکتۀو چند  پردازیممی« روانکاوی هایی به پزشکانتوصیه»، «انتقال

های فروید و مسیر ایدهبارۀ کلی در درکی دورهدر پایان  که رودانتظار میدانشجویان  از .کنیمبررسی می را

 شده را باهم تلفیق کنند.او داشته باشند و بتوانند مفاهیم نظری و فنی تدریس نظریۀمفاهیم کلیدی 

 

 2فرایند تحلیل 

پس از ده جلسه بحث مقدماتی در ترم اول در فرایند تحلیل یکی از موضوعات مهم در آموزش بالینی است. 

شده عبارتند از: سؤالات مطرحند گرفت. تر مورد بحث و بررسی قرار خواهموضوعات و مفاهیم پیشرفتهاینجا 

متقابل در کار بالینی مهم است؟ قابله کنیم؟ چرا انتقال و انتقالمقاومت در روانکاوی چیست و چگونه با آن م

دست بینش چیست و چگونه ب؟ را ارائه دهیمشنیدن با گوش سوم یعنی چه؟ چه زمانی و چگونه باید تفسیر 

 آید؟می

 

 2فروید 

تدریجی  تکاملشود و به بررسی سیر شروع می« درمانی هیستریروان» گرفتن ترتیب زمانی با با در نظراین دوره 

 رسد.به پایان می« ساخت در تحلیل»مهم  مقالۀپردازد و با بالینی فروید می اندیشۀ

 اهداف دوره:

 یادگیری تکامل تکنیک بالینی روانکاوی از دیدگاه فروید 

 یادگیری اصول اساسی روانکاوی 

 اد ذهنیت تحلیلی برای شروع کار بالینیایج. 

 

 

 رشد انسان )از توبلد تا دورۀ نهفتگی(

Translation is too long to be saved 

این دوره با مروری بر نظریۀ ایم. طراحی کردهعوامل مهم در روند رشد کودک  در راستای بحث دربارۀ را این دوره

عد اجتماعی بسیار جالب و مهم به اریکسون یک ب   سپس شود ومیفروید دربارۀ تمایلات جنسی نوزادان آغاز 



موضوعاتی است  ، رشد عاطفی و رشد تفکر از دیگرایگو-گیری بدنشکل. کندفرویدی اضافه می یرشدمراحل 

بنای سنگ مثابۀسازی بهبازی در رشد کودک و فرایند درونی و پرداریممی هادربارۀ آنبه بحث  در این دوره که

اما تعامل بین مفاهیم  است جای تکنیک روی نظریهاگرچه در اینجا توجه ما به .دهیمرا مورد بررسی قرار می رشد

در کار با کودکان و همچنین  یانبه دانشجو  بتواند مان است و امیدواریم که این دورهو کار بالینی مورد توجه

 بیماران بزرگسال کمک کند.

 

 اهداف دوره:

  ابعاد مختلف رشد انسان از جنبه های روانی/جنسی/اجتماعییادگیری مراحل و 

 مختلف رشد انسان ابعاد یادگیری 

  کودک و مراقب و استفاده از این دانش در کار با بیماران کودک و بزرگسال.بین یادگیری تعامل عاطفی 

 

 

 . کار بالینی2

ها به تمرین کنند. در این مرحله از آنشروع سوپروایزر توانند تحت نظارت می دانشجویاندر پایان سال جاری، 

 ایجاد و درمان را آغاز کنند. را درمانیاتحاد  و رود که بتوانند بیماران را ارزیابیانتظار می

 

 سال دوم 

 . دروس نظری1

 فهمبر تمرکز سال دوم د. نشوو سمینارهای بالینی به برنامۀ دروس اضافه می تخصصی یهااز این سال دوره

در تبیین رایج  روانکاوانۀتوضیحات  مطرح کردن بژه،روابط ا   نظریۀدانشجویان با  ییرویاها، آشنا روانکاوانۀ

 تنیدۀدر هم و دو مفهوم اساسی بسط پیدا کردن بررسی پیدایش و  همچنین واست  یرنجور های روانبیماری

 انتقال و انتقال متقابل.

 

 رویا و تفسیر رویا 

Translation is too long to be sa 

رویاها،  درخود را به همان شکلی که  است اولیه فرایند ناخودآگاه واین دوره برای آشنایی دانشجویان با زبان 

گیری رویا در شکل اساسیهای مدر این دوره به بررسی مکانیس. دهندنشان می هاسیمپتومو  هافانتزی

 بارۀ تفسیرکار فروید در ۀبا مطالع را تجدیدنظر ثانویه. این  دورهسازی، ، سمبلجاییتراکم، جابه-پردازیممی

های معاصرتر دربارۀ ماهیت و با دیدگاه یونگ و بیون و نظریه را فروید سپس دیدگاه .کنیمخواب آغاز می

سپس  .گیرندمیهای نوروبیولوژیکی و تکاملی نیز مورد بحث قرار دیدگاه .کنیمکارکرد رویاها مقایسه می



سپس  گیرد.مورد مطالعه قرار میاستفاده از رویاها در روانکاوی در چارچوب انتقال، مقاومت و ارتباطات مبدل 

دربارۀ کیس را بحث نکاتی با موضوعات مورد  متناسبو کنند خود را مطرح میبیماران  رویایدانشجویان 

 .کنیمبررسی میبالینی 

 

 اهداف دوره:

  رویاها به نسبت رویکرد فروید توضیح 

 به رویاها  نسبت یونگ و بیون توضیح رویکرد 

 شناختی درگیر در خواب، رویا دیدن و گزارش رویاها عصبشناختی و روان هایممکانیس 

  هاسمبل تفسیردر  رویا بینندۀسهم فهم 

 درمانیاستفاده و کار با رویاها در روانکاوی یا روان درک نحوۀ 

 

 

 

 ین(ا)کل 1های روابط ُابژۀ بریتانیا نظریه

 

 بژۀا  روابط  دار مکتبپرچم، کلاین نسال دوم طراحی شده است تا با مفاهیم بنیادی دانشجویاناین دوره برای 

برخی از مباحث  بررسی روانکاوی مرور کنند. در این دوره به بسط و گسترشآشنا شوند و سهم او را در  ،بریتانیا

. پردازیممی وارافسرده موضعاسکیزوئید و -پارانوئید موضعدرونی، فانتزی ناخودآگاه،  بژۀا  مانند  نظریهاصلی 

مرتبط  اوشود و پس از هر جلسه یکی از آثار اصلی آغاز میکلاین معاصر پیروان مطالب خواندنی این دوره با 

 گیرد.به تفصیل مورد بحث قرار می ،با موضوع جلسه

 

 اهداف دوره:

  کلاین نظریۀدر  اصلیآشنایی با مفاهیم 

 ط ا بژهروابهای ها در سایر نظریهو شناسایی آنکلاین مفاهیم اصلی  تحول و تکامل شناخت 

 کمک به دانشجویان برای استفاده از این مفاهیم در کار بالینی.  

 

 )هیستری، وسواس، اضطراب( 1 شناسیآسیب

بندی کلاسیک کلاسیک اختلالات در روانکاوی طراحی شده است. در طبقهبندی این دوره با تمرکز بر طبقه

 در این دوره تفاوت کهبا این  ،شوندبندی میگروه هیستری، وسواس و فوبیا طبقه 3علائم در  ،روانکاوی

 شود. می فوبیا جایگزین ،ترگسترده ایمقوله مثابۀاضطراب به



دیپ( و کیفیت ظهور ا  دیپ و پیش)ا   یاختلال در مراحل مختلف رشدگیری علائم هر شکلدر این دوره دربارۀ 

 .کرد خواهیمعلائم در کار تحلیلی بحث 

 

 

 اهداف دوره:

 هیستری، وسواس و اضطراببارۀ های معاصر و کلاسیک درنظریه یادگیری 

 این مفاهیم نظری در عمل کار بردنبه 

   انجام مداخلات مناسب.دیپی علائم و سپس ا  دیپی یا پیشتشخیص کیفیت ا 

 

 

 

 سمینار بالینی

 

ه بررسی مفاهیم ب و دیگر دانشجویان مدرس دهند وخود را شرح میبالینی  کیسکنندگان در این دوره شرکت

بشنویم و از آن ی دیگران را هم هاایده تا بتوانیم کندکمک می پردازد این دورهمی بحثنظری در کیس مورد

 تری نسبت به بیمار خود داشته باشیم.و نگاه دقیق بیاموزیم

  

 باشد. تحلیل فرآیندیادداشت جلساتی از و  بیماری از مختصر  تاریخچۀباید شامل  کیس بالینیمطالب مربوط به 

 

 اهداف دوره:

 آیدبه وجود میدر کار بالینی با بیماران مختلف  که درک مسائلی. 

 

 

 )بیون، فیربرن( 2 های روابط ُابژۀ بریتانیانظریه

 :داردهای دو روانکاو برجسته این مکتب تمرکز کلاین بر نظریه دورۀ پیرواین دوره 

 

 (1979-1897ویلفرد بیون )

روانکاوی است. او یکی از اولین  زمینۀبرخی از تحلیلگران معتقدند که بیون پس از فروید دومین متفکر بزرگ در 

ها مهم است بسیار آنچه در رفتار افراد یا گروه بر این باور بود کهپریشی کسانی بود که در تحلیل حالات روان

پریشی های روانهای ما اضطراباضطراب ریشۀ گفتۀ اوکرد. به فروید فکر می چیزی است کهتر از ابتدایی



هاست. در طرابافتد، ناشی از دفاع در برابر این اضها میو بخش بزرگی از اتفاقاتی که برای افراد یا گروه است

تفکر، یادگیری از تجربه، پویایی  نظریۀ از جملههای کلیدی ویلفرد بیون طول این دوره ما بر مقالات و نظریه

و این سوالات را بررسی خواهیم کرد: سهم دیدگاه  داشتپریشی تمرکز خواهیم گروه، حملات به پیوند و روان

؟ آیا ما می توانیم تفکر بیونی را به عملکرد بالینی چیستتحلیل معاصر و روان درمانی روانکاوی بیونی در 

 ؟زنیمفعلی خود "پیوند" 

 

 (1964-1889رونالد فیربرن )

لیبیدو او این است که مبتکرانۀ برانگیز و های بحثدانند. یکی از ایدهبژه میبرخی فیربرین را پدر مکتب روابط ا  

 بیرونیدرونی را مورد مطالعه قرار داد و فرض کرد که اگر روابط  هایا بژهاو روابط  .است نه لذت در پی ا بژه

به دلیل نقص ایگو  سازیدونیمدرونی روی خواهد آورد. او همچنین بر  هایا بژهشکست بخورد، فرد به  ا بژهبا 

تمرکز خواهیم  فیربرن ا بژه روابط نظریۀتمرکز کرد. در این دوره ما بر این مفاهیم کلیدی در  ،ا بژهشدید در روابط 

 کرد.

 

 اهداف دوره:

  نظریۀو  بیون نظریۀآلفا در  کارکرد، فرافکنانههمانندسازیمفاهیم کلیدی مانند مهار، پیوند، فهم 

 در شخصیتی اسکیزوئید هایمشخصهدرونی و همچنین  ژۀساختاری فیربرن، روابط اب  

 تجربۀ این مفاهیم در کار بالینی.  توانایی در فکر کردن وبیمار و  کار بردن این مفاهیم در فهمبه 

 

 

 متقابل و مقاومتانتقال، انتقال

 

انتقال، انتقال متقابل و مقاومت مهمترین عناصر در فرآیند درمان تحلیلی هستند. در این دوره به بررسی 

سپس به  و پردازیممتقابل میآن با انتقال رابطۀدر ادبیات روانکاوانه و  یگیری انتقال به عنوان مفهومشکل

میل و  نفرتل حرکت خواهیم کرد. ما عشق، بتقامانتقال-ماتریس انتقال دربارۀ های معاصرسمت دیدگاه

مثال برای متقابل را بررسی خواهیم کرد: انتقال ی ازهای مختلفگر و شکلتحلیلبه شونده نسبت تحلیلشهوانی 

، یککننده، قدردان، تحقیرکننده، سادیست، کسلمحبوبگر، نیازمند، مطالبه به مثابۀکه  ییهاشوندهتحلیل

 .شوندمیتجربه  قدرنشناسانگیز یا نفرت

های معاصر کلاسیک و سپس نظریه پردازیمفهوم ابتدا با. کردمقاومت بحث خواهیم در باب علاوه بر این، 

یند تحلیل و نقش تحلیلگر و فراشکال مختلف ظهور مقاومت در کنیم. در ادامه به بررسی ا  آن شروع میبارۀ در

 گیری مقاومت خواهیم پرداخت.در شکل شوندهتحلیل



 اهداف دوره:

  آننسبت به های تحلیلی این مفاهیم و تغییر در نگرش گسترش معنایدرک 

  تشخیصی و تحلیلی یو استفاده از آن به عنوان ابزار  متقابلانتقال –توانایی مدیریت ماتریس انتقال 

  بیمارانتجزیه و تحلیل و مدیریت مقاومت خود و توانایی دانشجویان در. 

 

 

 تحلیلیدرمانی اخلاق در روان

 

همچنین جنسی و نقض مرزهای بارۀ این شامل بحث در و پردازیماین دوره به موضوعات مختلف اخلاقی میدر 

تعارضات پنهانی در مانند افشای خود، رسیدگی به هدایا، اخلاقی ای از مسائل غیرجنسی با ابعاد طیف گسترده

های گزارش و رسیدگی به . این دوره همچنین به پیچیدگیشودمی، روابط دوگانه، و معضلات رازداری تمایلات

 پردازد.شکایات اخلاقی می

 

 اهداف دوره:

 ها و مرزها در محیط تحلیلیدرک چارچوب• 

 . کاربینی در های پیچیده و غیرقابل پیشموقعیتبارۀ مناسب در گیریتصمیم• 

 

 

 . کار بالینی2

 

در کار  را ،است ها آموزش داده شدهآنچه به آن بتوانند در پایان این سال دانشجویانانتظار ما این است که 

ها بین آن« اکنوناینجا و »بر اساس آنچه در ها باید بتوانند آن .کار بندندنظر سوپروایزر خود بهبالینی خود تحت 

 .بسازندروانکاوانه  ایفرضیه افتد،می و بیمارانشان اتفاق

 

 سال سوم

 

 . دروس نظری1

 ایهای پیشرفتهدوره آمریکایی ا بژۀمستقل بریتانیا و روابط  مدرسۀشناسی روانی، آسیب در زمینۀ در این سال

 تحلیلیدرمانی روان اصلیمکاتب  کلیۀتطبیقی  مطالعۀهای درمانی و به بررسی تکنیک و  شودارائه می

 خواهیم پرداخت.



 گروه مستقل بریتانیا )وینیکات(

 

-مادر زوجو  ی کردنبر مادر، مادر داشت وینیکات در مقابل کلاین که بر نوزاد و دنیای روانی درونی او تمرکز 

برای مادر و نوزاد است. او  رابطۀمشابه  روانکاوبیمار و  رابطۀتمرکز داشت. بر اساس دیدگاه وینیکات،  نوزاد

کافی خوب باشیم. در این دوره اندازۀکرد و معتقد بود که ما باید بهمینقش مادری را تعریف جایگاه روانکاو 

خواهیم های وینیکات دربارۀ ایدهل، فرانکل، لیتل و ایگن مدگدن، آمانند آبرام،  پژوهشگرانمقالاتی از برخی 

، ترس از شکست، اولیهمانند ظرفیت تنها بودن، رشد عاطفی را خواند. علاوه بر این، برخی از مقالات وینیکات 

 خواهیم خواند. گذارهای و پدیده گذار ا بژۀ

 

 اهداف دوره:

  ترس پدیدۀگذارو ا بژه وینیکات و مفاهیمی مانند خود کاذب، خود واقعی، از منظر درک مراحل رشد ،

 نگهدارندهکافی خوب و محیط اندازۀ، بازی و خلاقیت، مادر بهفروپاشیاز 

 های بدوی ها، عملکرد بالینی و مداخلات وینیکات در کار با بیمارانی که از اضطرابآشنایی با تکنیک

 ند.دبر رنج می

 

 

 تنی(شناسی مرزی، پارانویا، روان)افسردگی، آسیب 2شناسی آسیب

 

و همچنین  ا دیپیپیشهای . جنبهخواهیم داشتگروهی از علائم تمرکز  روانکاوانۀ هایتبیینبرخی این دوره بر در 

اصلی  با علت شکایات دورهدر این دانشجویان بررسی خواهیم کرد.  علائم رشدگیری و دیپی را در شکلا  های جنبه

و همچنین های کلاسیک نظریه بررسی. در این دوره به آشنا می شوند کشانده، درمان ها را بهکه آن بیماران

 .پردازیممیها شناسیآسیببارۀ ها درمعاصرترین یافته

 

 افسردگی

گرفته تا اختلالات  وارافسرده عاطفۀپردازیم. از در این قسمت به بررسی طیف وسیعی از حالات افسردگی می

افسردگی  در تمایل به فقدانشناسی بارۀ سببهای فروید درافسردگی و حالات افسردگی شدید. ما از ایده

ها به عنوان واکنشی به نارضایتی وجود این حالتراستای  های برنر دربه بررسی ایده سپس کنیم وشروع می

 ماهیت، ا بژههای افسردگی و مازوخیسم، خودتخریبی و نفرت از خود و ارتباط بین حالت همچنیندهیم. ادامه می

مادر  اولیۀ، فقدان، جدایی و محرومیت نقصخودشیفتگی، تعارض،  زخمعواطف افسردگی، نقش سوپرایگو، 

 . را مطالعه خواهیم کرد



 مرزی اتاختلال

شناسی ساختاری کلاسیک و روان نظریۀهای روانکاوی معاصر را با کنیم آخرین نظریهدر این بخش سعی می

 .داشته باشیمشناسی مرزی های آسیبایگو تلفیق کنیم تا درک بهتری از پیچیدگی

 

 پارانویا

پارانویا  بارۀپریشی پارانویا است. در این بخش به بررسی دو دیدگاه غالب درهای روانیکی از مهمترین حالت

ها و تمایلات پارانوئیدی در گیری و بروز ویژگیشکال مختلف شکلاختلال و دیگری ا  به عنوان پردازیم: یکی می

 رنجور.های روانشخصیت

 

 تنیرواناختلال 

تنی و تمایز بین این حالات و هیستری ارائه در این بخش سعی خواهیم کرد تا توصیف دقیقی از حالات روان

این منظور از آثار بسیاری از تحلیلگران پردازیم. برای تنی میشناسی علائم روانسبب. سپس به بررسی دهیم

 رد.بخواهیم  بهرهتنی پاریس دوگال و مکتب روانبرجسته مانند جویس مک

 

 اهداف دوره:

  ها از نظریهبالینی خود  کارد و در بشناسنها را شناسیاین آسیب مختلفتظاهرات دانشجویان بتوانند

 دکنناستفاده 

  هاشناسیروانکاوانه از این آسیب تعاریفانواع شناخت  

  داردوجود اختلالات  این هاآنکه در  ایهای بالینیبرای رسیدگی به موقعیتدانشجویان تجهیز.  

 

 تحلیلیدرمانی های روانکنیکت

 

از ها روانی سالفردی و درونها و تعارضات بینتنش برای مدیریت سیستم روانی ماباید یادمان باشد که 

 . است کردههای خاصی استفاده استراتژی

 ،تا معاصرگرفته از کلاسیک  تحلیلیرمانی دهای مختلف مداخلات در روانها و روشدر این دوره به بررسی تکنیک

کنیم این سوالات را بررسی کنیم: چگونه بیمار را بشناسیم؟ کار بالینی یا انجام مداخلات پردازیم و سعی میمی

توانیم انتقال و چه نقشی دارد و آیا برای رسیدن به درمان کافی است؟ چگونه می بینشبه چه معناست؟ 

را درک و تحلیل کنیم؟ چگونه با مقاومت کار کنیم؟ چگونه با اشتباهات و خطاهای خود کار کنیم؟  متقابلانتقال

از ابتدای درمان موارد چیست؟ برای بررسی این  تحلیلیو مداخله در درمان دادن منظور ما از ایجاد اتحاد، تفسیر 

 کنیم.میاستفاده  تکنیکاز ها روی و کار با دفاعتا تفسیر رویاها، مدیریت واپس



 اهداف دوره:

  تحلیلیدرمانی های اصلی در روانتکنیکشناخت 

  های بالینینظری تکنیک پیشینۀدرک 

  بالینی و طراحی مداخلات مناسب.برای رسیدگی به موقعیت های تجهیز دانشجویان 

 

 

 سمینار بالینی

 

به بررسی مفاهیم و دیگر دانشجویان دهند و مدرس کیس بالینی خود را شرح میکنندگان در این دوره شرکت

های دیگران را هم بشنویم و از آن کند تا بتوانیم ایدهاین دوره کمک می پردازند.بحث مینظری در کیس مورد

 تری نسبت به بیمار خود داشته باشیم.و نگاه دقیق بیاموزیم

  

 مطالب مربوط به کیس بالینی باید شامل تاریخچۀ مختصری از کیس و یادداشت جلساتی از فرآیند تحلیل باشد.

 

 اهداف دوره:

 آید.درک مسائلی که در کار بالینی با بیماران مختلف به وجود می 

 

 

 

 کرنبرگ، مدل(روابط ُابژۀ آمریکایی )لووالد، 

 

شکال مختلفی به خود گرفته است. هر شکل به ما کمک با تمرکز بر روابط، در سرتاسر جهان ا  ا بژه تئوری روابط 

های روان در روابط را بهتر درک کنیم. این دوره از مکتب فرد از پیچیدگیای منحصربهکند تا بتوانیم جنبهمی

آمریکای شمالی  ا بژۀروابط  تفکراصلی  چهرۀ سهایدۀ از ای همچنین مقدمهکند و بریتانیا پیروی می ا بژۀروابط 

این مکتب را نشان دهیم و اینکه چگونه  رشدد. در طول این دوره ما سعی خواهیم کرد شروع و ندهارائه می

 کند.متمایز می روانشناسی ایگو و رانهنظریۀ خود را از 

 

 (1993-1906هانس لووالد ) 

های فرویدی نزدیک های او هنوز به ایدهها و نوآوریدانند، زیرا کمککار رادیکال میلووالد را محافظهبسیاری 

های های او مانند ایدهبا بسیاری از ایده کردمیفروید را حفظ  کاربردیهای که او ایدهدرحالیحال ایناست. با



 میان گسستشناسی روانی ناشی از معتقد بود آسیبکرد. او میمربوط به واقعیت و جبر بدبینانه مخالفت 

او سعی  اینیهای کلبین این دو است. بر اساس ایده دوبارهخیال و واقعیت است و سلامت روان نیازمند ارتباط 

و عملکرد ذهنی ارائه دهد. در  فرایندتا درک بهتری از  زنددیپی پیوند های ا  دیپی را به جنبها  پیشهای کرد جنبه

این موضوعات بررسی خواهیم کرد: ماهیت واقعیت، تولد و رشد ذهنی، بارۀ های لووالد را درایدهبخش این 

یند فرا، ایگوساختار  یکپارچگیگیری و شکل ترکیبساختارهای ذهنی از طریق تمایز و یکپارچگی،  رشد

 درمانی.گیری ساختارهای ذهنی و تغییرات و شکل سوگواریآن با  پیوندسازی و درونی

 

 (1928تو کرنبرگ )اُ 

در سراسر جهان  خودشیفتگیمرزی و  بارۀ اختلالکرنبرگ، روانپزشک و تحلیلگر آمریکایی، به دلیل آثارش در

های بژه ادغام کند. نوشتههای روابط ا  و دیگر نظریه نیکلارا با  ایگوشناخته شده است. او سعی کرد روانشناسی 

همچنین پیشنهادات بالینی زیادی در خصوص روانکاوی  اوایفا کرد.  امروز ا بژۀ روابط گسترش بسزایی دراو نقش 

جدیدی مدل رشدی همچنین در رشد شخصیت  در اختلالات شدید شخصیت ارائه کرده ودرمانی تحلیلی و روان

 آثار او می پردازیم. در بژها   وابطهای ر های او با تمرکز ویژه بر جنبه. در این دوره به بررسی ایدهکرد مطرح

 

 (1924) آرنولد مدل

های رغم انواع نظریهعلیما کرده است. او بر این باور است که ا بژه مطرح روابط بارۀ در درخشانیهای ل ایدهمد

به منظور استخراج کند. با پیروی از این خط فکری، او دانیم که روانکاوی چگونه کار میهنوز دقیقاً نمیموجود 

های معاصر و ایده ایگو  فرویدی، روانشناسی  نظریۀ صلیمفاهیم اسعی کرده تا عناصر اصلی فرایند درمانی 

و معتقد  کرده بررسی ا بژههای کلاسیک و نیز روابط همچنین مفهوم خود را در نظریه اوبژه را ادغام کند. روابط ا  

 است.  ا بژهو در عین حال  سوژهاست که خود 

 

 اهداف دوره:

 مدللووالد، کرنبرگ و  نظریۀاصلی  درک مفاهیم 

 بالینی با بیماران کارها در این نظریهکارگیری به. 

 

Translation is too long to be saved 

 روانشناسی خود

 

 (1981-1913ت )هاینز کوها 

ا بژه چهار و روابط  ایگودرایو، روانشناسی  ست. روانشناسی خود، نظریۀت بنیانگذار روانشناسی خود اکوها 

هستند. روانشناسی خود تأکید زیادی بر همدلی دارد.  درمانی تحلیلینظریه و مکتب اصلی در روانکاوی و روان



 همانندسازیها آل کنند و سپس با آنباید بزرگسالان/درمانگر را ایده معتقد است که کودکان/بیماران تفکراین 

دربارۀ دست یابند. کوهات دیدگاه پیش از خویش خود سالمی به توانند ها می. به این ترتیب آنکنند

را تغییر داد. در این دوره به  خودشیفتگی، تمایلات جنسی، پرخاشگری، رویاها و مفهوم خود در روابط انسانی

 پردازیم.های کوهات و روانشناسی خود میبررسی ایده

 

 

 اهداف دوره:  

  سازیآلآبجکت، ایدهسلف-سلف، بازتابمفاهیم کلیدی در روانشناسی خود یعنی همدلی، درک ،

 و ایگوی کمکی  بهینه ناکامیخودشیفتگی، 

  از روانشناسی خود در گوش دادن تحلیلی بهره بردن 

 در ارائۀ در انتقال و سعی  گسستو  یرشد هاینقصنیازهای بیماران از طریق ردیابی  شناسایی

 ها مناسب برای هدف قرار دادن آنمداخلات 

 

 

 

 تحلیلی درمانی های روانمطالعات تطبیقی 

این بالینی دارد. در این دوره سعی خواهیم کرد  کارنظری بیماران و  فهمها نقش مهمی در ادغام نظریه 

چیست؟ معانی مختلف و خود در مکاتب مختلف رانه، ا بژه ها و تغییرات مفاهیم سوالات را بررسی کنیم: تفاوت

ن در مکاتب مختلف چگونه بر فهم کیس و عملکرد بالینی تأثیر انتقال، مقاومت و تعریف سلامت روان و درما

 ، خود و ایگو در اتاق درمان چیست؟ ا بژههای روانشناسی فرویدی، روابط فاوتها و تگذارد؟ شباهتمی

 

 اهداف دوره:

 تحلیلیدرمانی فکری مختلف در روانهای مکاتب و تفاوت هاشناسایی شباهت 

   شدهآموخته هایبیماران بر اساس نظریه فهمی ازدستیابی به  

 شناسی، درمان و سلامت روان آسیببه و شناخت نحوۀ نگرش آن های فکری مختلف مکتب آشنایی با 

  های فکری مختلف است.ی که مختص مکتبطیف وسیعی از مداخلاتشناخت 

 

 

 

 



 سمینار بالینی

به بررسی مفاهیم  و دیگر دانشجویان دهند و مدرسکنندگان کیس بالینی خود را شرح میدر این دوره شرکت

های دیگران را هم بشنویم و از آن کند تا بتوانیم ایدهپردازد این دوره کمک میبحث مینظری در کیس مورد

  تری نسبت به بیمار خود داشته باشیم.و نگاه دقیق بیاموزیم

  

 لب مربوط به کیس بالینی باید شامل تاریخچۀ مختصری از کیس و یادداشت جلساتی از فرآیند تحلیل باشد.مطا

 

 اهداف دوره:

 آید.درک مسائلی که در کار بالینی با بیماران مختلف به وجود می 

 

 

 . کار بالینی2

کتبی از روند درمان یکی از  یشفاهی و  گزارش ایارائهکه  رودمیانتظار از دانشجویان  سومدر پایان سال 

و هدفمند هستند یند تحلیلی، طراحی مداخلات فراها قادر به درک بیماران خود ارائه دهند و نشان دهند که آن

 .تحلیلی را دارنددرمانی شایستگی انجام روان

 

 

 اختیاریدروس 

 

 درخواست دانشجویانما حاضر است در صورت علمی هیئتدانشجویان اعضای نیاز به منظور پاسخگویی به 

طراحی جویان ها برای تکمیل دانش روانکاوی دانشدرسی اضافه کند. این دوره برنامۀای را به رشتهدروس بین

 . استشده 

 

 از این قرار است:مباحث 

 . روانکاوی و فرهنگ1

 . تحقیق در روانکاوی2

 ذهنینظریۀ بین. 3

 نظریۀ لکان. 4

 روانکاوی. فلسفه و 5

 . نوشتن خلاق و روانکاوی6


