دوره آموزشی نظریه و درمان تحلیلی
(متمرکز بر رویکرد روابط ابژه )
ورودی 1401
عناوین دوره

A

مدرس

طول دوره

آشنایی با مفاهیم و کلیات روانکاوی
مقدمه ای بر روانکاوی
Definition on Psychoanalysis
History, Basic concepts and Theories

فاطمه حبیبی

10جلسه

تاریخچه و مفاهیم بنیادین
شرحی اجمالی بر آرای نظریه پردازان

B
B1

نظریه و درمان تحلیلی
رشد و تحول از دیدگاه روان تحلیلی
Development in Psychoanalytic theories

B2

نگرش روانتحلیلی

B3

تشخیص و سایکوپاتولوژی از دیدگاه تحلیلی

Psychoanalytic Attitude

Psychoanalytic Diagnosis and
Psychopathology

مهدیه تویسرکانی

 15جلسه

زهرا راثی

 10جلسه

فاطمه حبیبی

مفهوم سازمان شخصیت/سایکوپاتولوژی ( آسیب شناسی روانی)

 15جلسه تئوری و  10جلسه
کیس

شخصیت خودشیفته /نمایشی/وسواس /اسکیزویید /پارانویید/
ضداجتماعی /مازوخیستیک
B4

فرمول بندی روان پویشی
Psychodynamic Formulation

B5

راهنمای بالینی روان درمانی تحلیلی
کابانیس

B6

مرزها و تخطی از مرزها در روانکاوی
Boundaries and Boundary Violations in
Psychoanalysis

عادله عزتی

 10جلسه تئوری و  10جلسه
کیس

مهرناز میرنوش

 10جلسه تئوری و  10جلسه
کیس

عادله عزتی

 10جلسه تئوری و  10جلسه
کیس
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دوره آموزشی نظریه و درمان تحلیلی
(متمرکز بر رویکرد روابط ابژه )
ورودی 1401
خوانش مقاالت و مبانی نظریات تحلیلی

C
فروید /کالین /بیون

فروغ ادریسی /ریحانه فالح / /زهرا راثی

وینیکات /فربیرن

مهدیه تویسرکانی /عادله عزتی

کرنبرگ/کوهات /الکان

مژگان فالحت دوست /امید نوری /مهرناز میرنوش

گرین /آگدن /بوالس

زهرا راثی /عادله عزتی /فاطمه حبیبی

 زمان شروع دوره جامع ،اردیبهشت ماه هر سال است.
 ورود به دوره ،منوط به پذیرفته شدن در مصاحبه اولیه و تایید صالحیت توسط تیم مصاحبه شونده است
(زمان ثبت نام برای مصاحبه اولیه ،بهمن ماه هرسال است).
 oهزینه دوره ها در سال  ،1401به ازای هر جلسه  200هزار تومان است (هر  10جلسه دو میلیون تومان).
 oمبلغ هر دوره با توجه به تعداد جلسات ،به صورت یکجا در ابتدای آن دوره اخذ میگردد.
 oهزینه جلسات با شروع هر سال جدید  25تا  30درصد افزایش میابد.
 از دوره تشخیص به بعد ،در کنار جلسات تئوریک ،جلسات ارائه کیس نیز برگزار خواهد شد (دو جلسه
یک و نیم ساعته در هفته).
 احتمال تغییرات جزئی در ترتیب برگزاری دورهها یا تغییر مدرس دوره بر اساس محدودیتهای اساتید
وجود خواهد داشت.
نکته مهم:
قرار گرفتن تحت درمان تحلیلی شخصی ،زیر نظر درمانگر تحلیلی قابل اعتماد ،از ابتدای دوره ضروری و جزء
مالکهای پذیرش است.
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