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 گروه روانشناسی بالینی –پزشکی :  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 (   (MCMI-IIIارزیابی بالینی )پرسش نامه چند وجهی بالینی میلون    عنوان درس :  

 ینیاول کارشناسی ارشد روان شناسی بالدانشجویان ترم    مخاطبان:
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 ان شناسی بالینیعضو هیات علمی گروه رو  دکتر علی اکبر پرویزی مدرس:

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

 ) (MCMI-IIIش نامه چند وجهی بالینی میلون  مفاهیم نظری  و عملی پرس  با دانشجویان  نمند سازیو تواآشنایی 

 
 

 :هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 ارزیابی بالینی آشنایی با فرایند: یکمجلسه  .1

 ) MCMI-3پرسش نامه چند وجهی بالینی میلون    آشنایی با جلسه دوم:  .2

 MCMI-3آشنایی کلی برای اجرا و نمره گذاری  جلسه سوم:  .3

 MCMI-3آشنایی با تفسیر مقیاس های روایی جلسه چهارم:  .4

 ( (II MCMI-3نی محور: آشنایی با تفسیر مقیاس های بالی پنجمجلسه  .5

 ( (I MCMI-3آشنایی با تفسیر مقیاس های بالینی محور ششم:جلسه  .6

 ( (MCMI-3نمره گذاری و تفسیر نتایج  ، ی  عملیاجرا    جلسه هفتم: .7

 ( (MCMI-3آشنایی با فرمت گزارش نتایج  .8

 

 

 ارزیابی بالینی.د آشنایی با فراین هدف کلی جلسه اول:
 :در پایان دانشجو قادر باشد اهداف ویژه جلسه اول:

 را توضیح دهد.ارزیابی بالینی فرایند  .1

 در فرایند تشخیص و درمان را شرح دهد. ارزیابی بالینی اهمیت .2

 با بیمار را توضیح دهد.ارزیابی بالینی رویکرد های  .3

 را توضیح دهد.با بیمار ارزیابی بالینی رویکرد های محاسن و معایب  .4
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 ) MCMI-3آشنایی با پرسش نامه چند وجهی بالینی میلون     :دومهدف کلی جلسه 
 :دشادر پایان دانشجو قادر ب دوم: اهداف ویژه جلسه 

 مفاهیم نظریه میلون در خصوص شخصیت اشنا شود. با .1

 .توضیح دهدرا  MCMI-3ویژگی های  .2

 .را تشخیص دهددر موقعیت های بالینی  MCMI-3کاربرد  .3

 شرح دهد. MCMI-3چارچوب مراحل تدوین و اعتبار سنجی  .4

 آشنا شود. MCMI-3با مقیاس های روایی و بالینی   .5

 را توضیح دهد. BASE-RATE) (  MCMI-3   نمره برش/نرخ پایه .6

 

 MCMI-3آشنایی کلی برای اجرا و نمره گذاری  :سومهدف کلی جلسه 
 :در پایان دانشجو قادر باشد سوم:ویژه جلسه اهداف 

 آزمون را رعایت کند.دستورالعمل  MCMI-3به هنگام اجرای در ارزیابی بالینی  .1

 به صورت دستی/ کامپیوتری آشنا شود. MCMI-3با شیوه ی اجرای  .2

 انجام دهد. MCMI-3مراحل گام به گام نمره گذاری توالی  .3

 محاسبه کند. را MCMI-3 روایینمره خام مقیاس های  .4

 را محاسبه کند. )II, I MCMI-3محور (نمره خام مقیاس های بالینی  .5

 ا محاسبه کند.ر MCMI-3مقیاس های روایی و بالینی  Base-Rateنمره نرخ پایه  .6

 را محاسبه کند. MCMI-3مقیاس های روایی و بالینی  Base-Rateنرخ پایه تعدیل یافته نمره  .7

 ا محاسبه کند.ر MCMI-3مقیاس های روایی و بالینی  Base-Rateنرخ پایه  نهایی نمره .8

 وی پروفایل مربوطه رسم کند.ر MCMI-3مقیاس های روایی و بالینی  Base-Rateنرخ پایه  نهایی نمره .9

 

 
 

 MCMI-3آشنایی با تفسیر مقیاس های روایی چهارم: هدف کلی جلسه 
 :در پایان دانشجو قادر باشد چهارم:اهداف ویژه جلسه 

 را توصیف نماید.به آزمون بیمار، نگرش بیمار و سبک پاسخ  مراجع  منبع ارجاع .1

 (  را توصیف و تفسیر کند. -V  MCMI-3مقیاس روایی )  .2

 را توصیف و تفسیر کند. MCMI-3:X) (مقیاس  خودافشایی  .3

 را توصیف و تفسیر کند. Y) (MCMI-3-مقیاس مطلوبیت  .4

 پروفایل وانمود خوب را توصیف و تفسیر نماید. .5

 را توصیف و تفسیر کند. بدنمایی (MCMI-3:Z)قیاس م .6

 پروفایل وانمود بد را توصیف و تفسیر کند. .7

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 ( (II MCMI-3آشنایی با تفسیر مقیاس های بالینی محور پنجم : هدف کلی جلسه 
 :در پایان دانشجو قادر باشد پنجم:اهداف ویژه جلسه 

 را تشخیص دهد. 2 و1ربرای تفسیر اختالالت محو ( (Base-Rate نمره خط پایه .1

 مراحل گام به گام تفسیر نتایج را توضیح دهد. .2

 تشخیص دهد.قله ای را چند یک و کلی تفسیر کدهای اصول  .3

 شرح دهد.اختالالت شخصیت را  فتراقیا های تشخیصمالک  .4

 توصیف و تفسیر کند. را مقیاس های الگوهای بالینی  شدید شخصیتنتایج  .5

 را تشخیص دهد. 2و 1 ورختالالت محاهمبودی انواع  .6

 گذاری کند.را تشخیص  2الالت شخصیت محور ختا صفات/ MCMI-3نتایج       سبراسا .7

 توصیه نماید.درمانی را اقدامات  .8

 

 ( (I MCMI-3آشنایی با تفسیر مقیاس های بالینی محورششم:  هدف کلی جلسه 
 :در پایان دانشجو قادر باشد ششم:اهداف ویژه جلسه 

 دهد. صیرا تشخ1اختالالت محور  ریتفس یبرا   Base-Rate هینمره خط پا .1

 را شرح دهد. 1محوراختالالت  یافتراق صیتشخ یمالک ها .2

 گذاری نماید. صیتشخ را  1اختالالت محور MCMI-3      جیبراساس نتا .3

 چه کند.رپا کرا ی 2و 1های محور یافته  .4

 .دینما هیرا توص یاقدامات درمان .5
 

 ( (MCMI-3نمره گذاری و تفسیر نتایج  ، عملی اجرای:  هفتمهدف کلی جلسه 
 :در پایان دانشجو قادر باشد هفتم:اهداف ویژه جلسه 

 بیمار روان پزشکی اجرا و نمره گذاری کند. 4بر رویرا  MCMI-IIIآزمون  -1

 یف و تفسیر نماید.زمون را توصا نتایج -2

 درمانی الزم را توصیف و ارایه دهد.اقدامات  -3

 

 ( (MCMI-3آشنایی با فرمت گزارش نتایج :  هشتمهدف کلی جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد م:تهشاهداف ویژه جلسه 

 آشنا شود. یاستانداردگزارش روان شناخت یبا سبک ها .1

 دهد. صیرا تشخ یگزارش روان شناخت یاز سبک ها کیهر  بیو معا محاسن .2

 کند. سهیرا مقا یو حرفه ا ینیسبک گزارش بال یها یژگیو .3

 ختی را توصیف کند.ناهای یک گزارش کامل روان شمولفه  .4
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 راهنمای سنجش روانی )برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان) .1
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 مترجم: دکتر حسن پاشا شریفی، دکتر محمدرضا نیك خو 

  :1386تهران  

 ناشر: نشر سخن 
2. A Beginner's Guide to the MCMI-III. 

 Author  Dan Jankowski 
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 سخنرانی و انجام کار عملی روش تدریس:
 

 اتاق آیینه یک طرفه )سیستم مدار بسته(. -پاورپوینتو وایت برد  وسایل آموزشی :
 سنجش و ارزشیابی

 ساعت ختاری سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش آزمون

 -ینه ای گزچند  آزمون پایان ترم

 انشایی

هماهنگی  با  80

 دانشجویان

- 

 یرنمره گذا اجرا، کارعملی

 2 و تفسیر 

 گزارش عملی

 - مترپایان  20
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