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* تبصزٌ (  : ) 1صذير مجًس کبرآمًسی بٍ مزاکشی وظیز بیمبرستبوُبی رياوپششکی ،مزاکش وگُذاری سبلمىذان ،مزاکش درمبوی
ديلتی ي خصًصی دارای تختُبی رياوپششکی ،مزاکش مشبيرٌ ي رياوشىبسی کٍ ديرٌی درمبوی ي  case studyدر آن صًرت
می گیزد ،تًسظ دفتز مذیزیت گزيٌ آمًسشی اوجبم میشًد.

کبرشنبس محترم آموزش گروه روانشنبسی ببلینی .............................
بب سالم
احتزامبً ،داوشجًی وبمبزدٌ بب گذراوذن تؼذاد  .................ياحذ درسی ،مشمًل اخذ مؼزفیوبمٍ کبربزد ريشُبی ريان درمبوی
(کبرآمًسی فزدی ) میببشذ .لذا خًاَشمىذ است دستًرات مقتضی جُت صذير مؼزفیوبمٍ بٍ مزکش....................................
صبدر فزمبئیذ.
وبم ي وبم خبوًادگی مذیز گزيٌ آمًسشی
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بسمه تعبلی

فرم اولیه کبربرد روشهبی روان درمبنی (کبرآموزی فردی )
دانشگبه آزاد اسالمی واحد شبهرود
نظر مسئول کبرآموزی در محل کبرآموزی

وبم محل کبرآمًسی .................................................. :وًع فؼبلیت محل کبرآمًسی......................................... :

وًع فؼبلیت پیشبیىی شذٌ بزای کبرآمًس ....................................... :وبم مسئًل کبرآمًسی .............................. :سمت:
 ............................................بب گذراوذن ديرٌ کبرآمًسی داوشجً در ایه محل مًافقت میشًد.
آدرس محل.......................................................................... :

تلفه محل......................................... :

تعهدنبمه دانشجو

داوشجًی گزامی شمب مًظف َستیذ  :در بزخًرد بب بیمبرانَ ،مزاَبن آوُبَ ،مکبران يکبدر آمًسشی -درمبوی رػبیت اصًل
اخالقی ي شئًوبت اسالمی را ومبیذ.
خزيج اس محل کبرآمًسی تحت ػىبيیىی مبوىذ :پیگیزی امًر اداری ،شزکت در جلسٍ ي  ...فقظ بب کسب مجًس اس مزبی یب
سًپزيایشر مزبًعٍ میسز می ببشذ.
حضًر داوشجً در تمبم جلسبت مزبًط بٍ کبرآمًسی الشامی است.
غیبت مًجٍ ببیذ بٍ میشان بزابز ي غیبت غیز مًجٍ بٍ میشان دي بزابز ببیذ جبزان شًد.
َمچىیه مؼزفی شمب بٍ محل کبرآمًسی بٍ مىشلٍ تأئیذ وُبیی آن محل ومیببشذ .لذا در صًرت مًاجٍ بب َز گًوٍ مشکل ایمىی،
حفبظتی ،ػلمی ،فزَىگی ي اخالقی بالفبصلٍ ارتببط خًد را بب آن مزکش قغغ ومًدٌ ي مزاتب را در اسزع يقت بٍ اعالع مذیز
گزيٌ آمًسشی جُت تغییز محل کبرآمًسی بزسبویذ.بذیُی است تمبمی مسئًلیت¬َبی خبرج اس محیظ داوشگبٌ در ارتببط بب
کبرآمًسی بٍ ػُذٌ شخص داوشجً می¬ببشذ.
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