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 Konsultasiya vaxtı  

Prerekvizitlər  

Tədris dili Azərbaycan dili 
Fənnin növü  
(məcburi, seçmə) 

Məcburi 

Dərsliklər və əlavə 
ədəbiyyat 

Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry. 

Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Dr. Pedro Ruiz MD, September 3, 2014 

Tədris metodları Mühazirə + 

Qrup müzakirəsi + 

Praktiki tapşırıqlar + 

Praktiki məsələnin təhlili + 

Tətbiq etmə  + 

Qiymətləndirmə Komponentləri  

Aralıq imtahanı  

Praktika, klinik müsahibə 40    bal (semestr boyu) 

Fəallıq 15    bal (semestr boyu) 

Tapşırıq 10    bal (semestr boyu) 

Kurs işi (Layihə)  

Prezentasiya  

Final, raport 30    bal (semestr sonu) 

Davamiyyət  5      bal (semestr boyu) 

Yekun 100  bal  

Praktikanın təsviri Kursun 13 dərsi 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanası, 2 dərsi isə Azərbaycan 
Respublikası ƏN-nin Penitensiyar xidmətinin Yeniyetmələr üçün Tərbiyə və islah 
cəzaçəkmə müəssisəsində və həmçinin 4 saylı cəzaçəkmə müəssisələrində tədris 
olunacaq.  

Tələbələr bu dərsdə pasientlər ilə kliniki müsahibə, qiymətləndirmə, diaqnostika və 
psixoterapiya ilə məşğul olacaqlar. Kurs iki hissədən ibarətdir. 1 ci hissədə tələbələr 
praktik olaraq pasientlər ilə iş ilə tanış olur. İkinci hissədə isə tələbələr superviziya 
nəzarəti ilə pasientlərlə məşğul olacaqlar. Hər tələbə 5 pasient ilə işləməlidir.  
Kurs boyu tələbələr aşağıdakı bacarıqları öyrənməlidirlər:  

1) Pasient ilə ilkin tanışlıq 

2) Pasient ilə kliniki müsahibə 

3) Pasientin vəziyyətini qiymətləndirmə 

4) Pasientin probleminə uyğun diaqnoz təyin etmək 

5) Psixoterapiya 

6) Pasientlərin ailə və qəyyumları ilə iş.  

Praktikanın 
məqsədləri  

Klinik psixologiyada praktiki hissəni dərindən öyrənməkdir. Tələbələr bu kursda klinik 
müsahibəni, klinik şkalalardan,  psixodiaqnostikanı və psixoterapiyanın praktik hissəsini 
dərindən öyrənməlidir. 
 



Kursun nəticəsi Tələbələr pasientlər ilə rahat ünsiyyət qura biləcəklər, pasientlər ilə klinik müsahibə 
aparıb xəstəlikləri diaqnostika edə biləcəklər.  

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və davranış) 

 Dərsə       hazırlıq vacıbdir. 
 Dərsdə    keçirilən   mövzu ilə  əlaqədar hissələri izah etmək, verilən ədəbiyyatı 

oxumaq, mövzu ilə   əlaqədar        suallara cavab vermək lazımdır. Qrup daxili 

müzakirələrdə fəal iştirak etmək, verilən tapşırıqları   yerinə     yetirmək    
əsasdır. 

 Dərsdə  testlərin tətbiqi ilə əlaqədar tapşırıqlar ediləcək. Bunlarda fəal iştirak 
etmək vacibdir. 

 İmtahanda     köçürmək qadağandır. Köçürən tələbələrin nəticələri   ləğv olunur. 

 Tələbələrin       dərs zamanı    etik olmayan     müzakirə   və    davranışları  
qadağandır. 

Fəallıq balları: tələbələrin verilən tapşırıqları yerinə yetirilməsin, dərs boyu fəallığı və 

ümumi müzakirələrə qoşulmaları ilə ölçülür. 
Tapşırıq balları: dərs ərzində tələbələrə verilən tapşırıqlar və araşdırmalar əsasında verilir 
Prezentasiya: tələbələr aşağıdakı hallara diqqət etməlidir:  

1. Verilən mövzularda prezentasiya təqdim etməlidir.  

2. Təqdim olunan prezentasiya verilən mövzuya aid olmalıdır.  

3. Referatlar və prezentasiya vaxtında təqdim olunmalıdır.  

4. Prezentasiyalarda material standartlara uyğun olmalıdır.  

5. Prezentasiyada istifadə olunan ədəbiyyat qeyd olunmalıdır. 

6. Prezentasiyalarda mötəbər mənbələrdən istifadə olunmalıdır. 

 Cədvəl  
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
Fənnin mövzuları 

1  Qadın şöbələri və pasientlər ilə görüş, ilkin qiymətləndirmə.  
2  Kişi şöbələri və pasientlər ilə görüş, ilkin qiymətləndirmə.  
3  Uşaq və Yeniyetmə şöbələri, ilkin qiymətləndirmə 

4  Uşaq şöbəsi, kıinik müsahibə, psixodiaqnostika 

5  Yeniyetmə şöbəsi, kıinik müsahibə, psixodiaqnostika 

6  Psixonarkaloji, klinik müsahibə və psixodiaqnostika 

7  Qadın pasientləri ilə klinik müsahibə, psixodiaqnostika və psixotik pozuntular 

8  Qadın pasientləri ilə klinik müsahibə, psixodiaqnostika və nevrotik pozuntular 

9  Kişi pasientləri ilə klinik müsahibə, psixodiaqnostika və psixotik pozuntular 

10  Kişi pasientləri ilə klinik müsahibə, psixodiaqnostika və nevrotik pozuntular 

11  Uşaq şöbəsi, kıinik müsahibə, psixodiaqnostika, inkişaf pozuntuları 
12  Yeniyetmə şöbəsi, kıinik müsahibə, psixodiaqnostika, inkişaf pozuntuları 
13  Herontologiya şöbəsi (qadınlar), kıinik müsahibə, psixodiaqnostika 

14  Herontologiya şöbəsi (kişilər), kıinik müsahibə, psixodiaqnostika 

15  Praktiki imtahan, psixotik, nevrotik pozuntular və inkişaf pozuntuları 
 


