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مقدمه
روان درمانی یکی از مهمترین وظایف و مهارتهای روانشناساان
بالینی است که قسمت عمده اهداف تمام دپارتمانهای روانشناسی
بالینی دنیا پرورش و تربیات روان درماانگاران مااهر و زباده در
حیطههای مختلف پیشگیری ،آموزش ،درمان و پژوهش است .باا
توجه کمبود تحقیقات وابسته به فرهنا

در حیطاههاای مختلاف

درمان در کشور ،از نظریه تا مداخالت در حیطاههاای مختلاف و
حیطههای آموزشای ،پاژوهش در دل دپارتماانهاای روانشناسای
بالینی که به صورت عینی با مشکالت و درمانها و تِئوریها آشانا
هستند ،از اهمیت به سزایی برخوردار است تا بتوان از این رهگذر
درمانها و در نهایت نظریاههاای مختلاف در حیطاه روانشناسای
بالینی را با توجه به بافت فرهنگی کشاور شاک داد تاا در مسایر
تحول و توسعه سالمت روان که یکی از اهداف مهم جوامع بارای
بسط توسعه یافتگیهای همه جانبه اسات گساترش داد .بایشا
بدون پژوهشهای مختلف در این حیطه ،این اهداف میسر نخواهد
شد و ی

روانشناسی بالینی بهارهمناد از داناش و پیشارفتهاای

بشری و ویژگی و مختصات فرهنگی کشور شک نخواهد گرفت.
لذا به نظر میرسد این هسته میتواند این مسائولیت را باه عهاده
بگیرد و با توجه به توانمندیهاایی کاه در ایان دانشاکده در باین
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اعضا ،هیئت علمی و دانشجویان به عنوان قطب روانشناسی بالینی
وجود دارد ،بتواند به پژوهشها در این حوزه سازمان بدهد و آنها
را با توجه به نیازهای علمی و عملی و توانمندیهای موجود سرو
سامان داده و جلو ببرد.
چشمانداز هسته پژوهشي
این هسته در چشم انداز طوالنی مدت میتواند تبدی باه یکای از
مراکز پژوهشی معتبر در کشور و در عرصه باینالمللای در حیطاه
روان درمانی و ارائه و جذب گرانتها ،طرحها و مدلهای درمانی
مبتنی بر شواهد برای افراد و سازمانهای مختلاف در حیطاههاای
مختلف باشد .
خطوط تحقیقاتي هسته پژوهشي
 .1بررسی جامع وضعیت روان درمانی در کشور
 .2بررسی چگونگی آموزشهای روان درمانی در مراکاز علمای،
مؤسسات و دانشگاهها
 .3مشخص کردن کاستیها و توانااییهاای مراکاز و مؤسساات
مختلف در این آموزشها
 .4تدوین راهکار برای جبران این کاستیها
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 .5بهرهبرداری از الگوهای رایج موفق آماوزش روان درماانی در
کشورها و مراکز مختلف
 .6تطبیق این الگوها با وضعیت فرهنگی و بوم شناختی کشور
 .7بررسی درمانهای رایج در بین درمانگران کشور
 .8بررسی میزان کار آمدی این درمانها در حیطههای مختلف
 .9بررسی و تدوین مدلهای مختلف درمانی برای باه کاارگیری
در سطوح مختلف توسط افراد با مهارتهای متفاوت
 .11تدوین شاخصهای درمانهای کارا و شواهد محور برای ارائه
به مجامع جهانی
 .11بررسی و تدوین مدلهای نظری و تِئوری

برای این درمانها

 .12ارائه کتابچههای درمانی برای به کارگیری در سطوح مختلف،
در موقعیتهای متفاوت و در ارتباط با مشکالت مختلف
 .13بررسی هماهن

باودن سیساتم روانشاناختی افاراد مختلاف

کشور در جهت تناسب بخشیدن به درماانهاا باا روشهاای
درمانی مختلف
 .14بررسی عل گرایش روانشناسان به رویکاردهاای مختلاف و
تدوین برنامههاای آموزشای بار اساا
رویکردها
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آسایبشناسای ایان

مأموریت هسته پژوهشي
این هسته با توجه به اهداف تعریف شده تالش خواهد کرد تماام
گرایشهای مختلف برای پاژوهش در ایان حیطاه چاه در داخا
دپارتمان و چه در خارج آن را شناسی کند و افراد و سازمانهاای
مختلف عالقهمناد باه ایان حاوزه را در جهات اهاداف هساته و
دپارتمان سوق دهد و گرانتهای مختلف پژوهشای را از جاهاای
مختلف برای افراد و سازمانها و خود هسته مهیا کند .
راهکارهای بلند مدت
 .1ایجاد گروههای مختلف در درون هسته با توجه باه رویکاردهاای
مختلف درمانی
 .2جذب مشارکت سیستمها و سازمان و افراد در کا کشاور در
پروژههای تحقیقاتی هسته
 .3عملیاتی کردن تحقیقات انجام شده در حیطهها و سازمانهاای
مختلف برای نشان دادن کاارایی و توانمنادی درماانهاای در
افزایش عملکرد افراد و سیستمها و سازمانها
 .4جلب و جذب درآمد در حیطه عملیاتی کاردن پاژوهشهاا و
ایجاد کاربری برای آنها
 .5شناساندن هسته در خارج از کشور
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 .6تدوین و نعیین سیاستها هسته با توجه به الویتهای بومی و
حهانی در طول روند تداوم رشد هسته
 .7ایجاد ارتباط با هستهها و مراکز مختلف پژوهشی در داخا و
خارج از کشور
 .8ایجاد سایتی معتبر برای هسته
 .9ایجاد و راه اندازی کارگااههاای داخلای و باینالمللای بارای
شناساندن توانمندی و دست آوردهای هسته
نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها
 .1افزایش غنای پژوهشها در حوزه روان درمانی
 .2افزایش نفوذ و به کارگیری یافتاههاای هساته در حاوزههاای
مختلف
 .3ایجاد انسجام در روانی درمانیهای به کار گرفته شاده توساط
درمانگران
 .4رسیدن به مدلهای درمانی جامع در تمام حیطههای مربوط به
روانشناسی بالینی
 .5ایجاد مدلها و روشهای روان درمانی مبتنی بر شاواهد بارای
زیست بوم کشور
 .6ارتقای سطح آموزش روان درمانی در سطوح مختلف آموزشی
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 .7ایجاد دپارتمانهای روانی درمانی در سطوح مختلف
 .8ایجاااد سیس اتمهااای ارزیااابی کااارا باارای ارزشگااذاری روان
درمانیهای به کار گرفته شده در سطوح مختلف
برنامه کوتاه مدت
 .1مشخص کردن اعضا هسته
 .2ایجاد چارت درون هسته
 .3ایجاد شبکه ارتباطی قوی بین اعضا هسته
 .4اطالعرسانی در مورد هسته
 .5تعیین گرانتهای پژوهشای قابا دساتیاابی در ساال اول
شک گیری هسته
 .6جذب این گرانتها
 .7ایجاد ارتباط با سیستمهای و مراکز پژوهشی مختلف
 .8تدوین وظایف درونی هسته برای اعضاء
 .9ارائه الویت موضوعات پژوهشی برای هسته
ارکان هسته
مسئول :دکتر سعید عبادی زارع
دستیار :دکتر بنفشه غرایی
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گروه پژوهشي
 دکتر سیام

طهماسبی

 دکتر دهقانی
 دکتر لواسانی
 نجمه طهماسبی
 ناصر سلیمانی
 شیما عطایی
مسئول ترجمان دانش
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
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