دوره جامع نظریه ،درمان و سوپرویژن تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه
ورودی 1400
عناون دوره

A

مدرس

طول دوره

مبانی  -1آشنایی با مفاهیم و کلیات روانکاوی
مقدمه ای بر روانکاوی
Introduction to Psychoanalysis
History, Basic concepts and Theories

دکتر فاطمه حبیبی

 10جلسه

تاریخچه و مفاهیم بنیادین
شرحی اجمالی بر آرای نظریه پردازان

B
B1

پیشرفته  -1نظریه و درمان تحلیلی
دکتر مهدیه تویسرکانی

رشد و تحول از دیدگاه روان تحلیلی

 15جلسه

Development in Psychoanalytic theories
B2

تشخیص و سایکوپاتولوژی از دیدگاه تحلیلی
Psychoanalytic Diagnosis and
Psychopathology

دکتر فاطمه حبیبی

 15جلسه

مفهوم سازمان شخصیت
سایکوپاتولوژی ( آسیب شناسی روانی)
شخصیت خودشیفته /نمایشی/وسواس /اسکیزویید /پارانویید/
ضداجتماعی /سادومازوخیستیک
B3

نگرش تحلیلی

B4

مرزها و تخطی از مرزها در روانکاوی

Analytic Attitude

Boundaries and Boundary Violations in
Psychoanalysis

زهرا راثی

دکتر عادله عزتی

مهرسای| مرکز آنالین رواندرمانی و سوپرویژن تحلیلی

 10جلسه

 10جلسه
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C

پیشرفته  -2خوانش تخصصی نظریات نظریه پردازان تحلیلی

C1

فروید

دکتر فروغ ادریسی

 20جلسه

C2

کالین

دکتر فروغ ادریسی

 10جلسه

C3

بیون

دکتر فروغ ادریسی

 10جلسه

C4

وینیکات

دکتر مهدیه تویسرکانی

 10جلسه

C5

فیربیرن

دکتر عادله عزتی

 10جلسه

C6

گرین

زهرا راثی

 10جلسه

D

درمان -آشنایی عملی با روان درمانی تحلیلی
روان درمانی تحلیلی کابانیس

D1

مهرناز میرنوش

 10جلسه

(راهنمای عملی و گام به گام تکنیک های روان درمانی تحلیلی)
D2

مقاله خوانی پرکتیکال با تمرکز بر Case Example

دوره های  10جلسه ای

D3

جلسات کیس کنفرانس و سوپرویژن گروهی

دوره های  10جلسه ای

 زمان شروع دوره جامع اردیبهشت ماه هر سال می باشد.
 هزینه هر جلسه در سال  ،1400معادل  150هزارتومان است که با توجه به تعداد جلسات هر دوره محاسبه خواهد
شد.
 مبلغ هر دوره باتوجه به تعداد جلسات ،به صورت یکجا در ابتدای آن دوره اخذ می گردد.
 احتمال افزایش تعداد جلسات برخی دوره ها بر اساس تشخیص اساتید وجود دارد.
** در پایان دوره و هنگام ورود به دوره عملی ،در صورت کسب تاییدیه از اساتید و دریافت سوپرویژن از سوپروایزر
معتبر ،امکان جذب دانش پژوهان در مرکز مهرسای وجود خواهد داشت.

نکته مهم:
قرار گرفتن تحت درمان تحلیلی شخصی ،زیر نظر درمانگری که توسط مرکز شناخته شده باشد ،از ابتدای
دوره ضروری می باشد.
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