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دەروونناسیی کلینیکاڵ چییە؟دەروونناسیی کلینیکاڵ چییە؟

موختار کەریمی موختار کەریمی 
)سەقز()سەقز(

دەروونناســی وەک زانســتێکی نــوێ لــە جیهــان دەروونناســی وەک زانســتێکی نــوێ لــە جیهــان 
کــورددا،  نێــو  لــە  نەناســراو  و  نوێتــر  زۆر  کــورددا، و  نێــو  لــە  نەناســراو  و  نوێتــر  زۆر  و 
هەیــە،  ڕوونــی  ئاســۆیەکی  و  زۆر  هەیــە، کاریگەرییەکــی  ڕوونــی  ئاســۆیەکی  و  زۆر  کاریگەرییەکــی 
بــەاڵم بــە داخــەوە ســەرەڕای پێویســتییەکی زۆر بــۆ بــەاڵم بــە داخــەوە ســەرەڕای پێویســتییەکی زۆر بــۆ 
ــەوەی  ــو نەت ــە نێ ــی ل ــەم زانســتە و کاریگەرییەکان ــەوەی ئ ــو نەت ــە نێ ــی ل ــەم زانســتە و کاریگەرییەکان ئ
کــورددا تــا ئێســتا وەک زانســتێکی بــاو و بڕواپێکــراو کــورددا تــا ئێســتا وەک زانســتێکی بــاو و بڕواپێکــراو 
نەناســراوە و بــە شــێوەیەکی ئەوتــۆ بەکارنەهێنــراوە، نەناســراوە و بــە شــێوەیەکی ئەوتــۆ بەکارنەهێنــراوە، 
بــۆ  ســەردان  دەزانیــن  کــە  جــۆرەی  ئــەو  بــۆ هــەر  ســەردان  دەزانیــن  کــە  جــۆرەی  ئــەو  هــەر 
الی  دەروونچارەســەری  و  ڕاوێــژکاری  الی بنکەکانــی  دەروونچارەســەری  و  ڕاوێــژکاری  بنکەکانــی 
ــۆ  ــۆ زۆر کەســیش نام ــە و ب ــاوەر کەم ــەی جەم ــۆ زۆرب ــۆ زۆر کەســیش نام ــە و ب ــاوەر کەم ــەی جەم زۆرب
پســپۆڕانی  هەرچەنــد  ئەژمــار،  دێتــە  بێکەڵــک  پســپۆڕانی و  هەرچەنــد  ئەژمــار،  دێتــە  بێکەڵــک  و 
ــورد  ــەی ک ــاوەڕن ئێم ــەو ب ــەر ئ ــە س ــوارە ل ــەم ب ــورد ئ ــەی ک ــاوەڕن ئێم ــەو ب ــەر ئ ــە س ــوارە ل ــەم ب ئ
بــە پێــی مێــژوو، تەنانــەت بارودۆخــی ئێستایشــمان، بــە پێــی مێــژوو، تەنانــەت بارودۆخــی ئێستایشــمان، 
پێویســتییەکی زۆرمــان بــەم زانســتە و تواناییەکانــی پێویســتییەکی زۆرمــان بــەم زانســتە و تواناییەکانــی 
هەیــە، بــە درێژایی مێــژوو کارەســات و ڕووداوگەلێکی هەیــە، بــە درێژایی مێــژوو کارەســات و ڕووداوگەلێکی 
زۆر دڵتەزێــن و خەســاردەر بــۆ ئێمــەی کــورد ڕووی زۆر دڵتەزێــن و خەســاردەر بــۆ ئێمــەی کــورد ڕووی 
ــەورە  ــارێکی گ ــەوە خەس ــاری دەروونیی ــە ب ــەورە داوە و ل ــارێکی گ ــەوە خەس ــاری دەروونیی ــە ب داوە و ل
ــەم  ــی ئ ــان گەیشــتووە و کاریگەرییەکان ــە دەروونم ــەم ب ــی ئ ــان گەیشــتووە و کاریگەرییەکان ــە دەروونم ب
خەســارانە چەنــدان ســاڵە لــە دەروون و مێشــکی خەســارانە چەنــدان ســاڵە لــە دەروون و مێشــکی 
منــداڵ و ئافــرەت و پیــاوی کــورددا ماوەتــەوە و منــداڵ و ئافــرەت و پیــاوی کــورددا ماوەتــەوە و 

دەشــمێنێتەوە.دەشــمێنێتەوە.
دەروونناســی، زانســتێکە کــە دەرئەنجامــی کردەکی دەروونناســی، زانســتێکە کــە دەرئەنجامــی کردەکی 
زۆری لــێ دەکەوێتــەوە و دەکرێــت بــەم زانســتە زۆری لــێ دەکەوێتــەوە و دەکرێــت بــەم زانســتە 
بەشــێکی زۆر لــە کێشــە دەروونییەکانــی تــاک و بەشــێکی زۆر لــە کێشــە دەروونییەکانــی تــاک و 
جەمــاوەر چارەســەر بکرێــت، بــەاڵم بــە داخــەوە جەمــاوەر چارەســەر بکرێــت، بــەاڵم بــە داخــەوە 
و  دەرووننــاس  بــە  بەرانبــەر  جەمــاوەر  و ڕوانگــەی  دەرووننــاس  بــە  بەرانبــەر  جەمــاوەر  ڕوانگــەی 
دەروونناســی، ڕوانگەیەکــی ڕاســتەقینە نییــە، مەگــەر دەروونناســی، ڕوانگەیەکــی ڕاســتەقینە نییــە، مەگــەر 
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ــوو  ــێکی لێهات ــۆ الی دەروونناس ــت ب ــەوەی چووبێ ــوو ئ ــێکی لێهات ــۆ الی دەروونناس ــت ب ــەوەی چووبێ ئ
وا  زۆربــەی جەمــاوەر  ڕوانگەکــەی گۆڕدرابێــت،  وا و  زۆربــەی جەمــاوەر  ڕوانگەکــەی گۆڕدرابێــت،  و 
ــاس ئامــۆژگاری دەکات و  ــەوە کــە دەروونن ــاس ئامــۆژگاری دەکات و بیردەکەن ــەوە کــە دەروونن بیردەکەن
تاکــە ڕێگــەی چارەســەرییەکەی لێدوانێکــی ئاســاییە تاکــە ڕێگــەی چارەســەرییەکەی لێدوانێکــی ئاســاییە 
و بــە چارەســەرییەکی کاریگــەر و پێویســتی نازانــن، و بــە چارەســەرییەکی کاریگــەر و پێویســتی نازانــن، 
لــە هەمــوو واڵتانــی پێشــکەوتووی دنیــا،  لــە هەمــوو واڵتانــی پێشــکەوتووی دنیــا، بــەاڵم  بــەاڵم 
پێویســتییەکی  وەک  دەرووننــاس  و  پێویســتییەکی دەروونناســی  وەک  دەرووننــاس  و  دەروونناســی 
گرنــگ و کاریگــەر چــاوی لــێ دەکرێــت و بەڕاســتیش گرنــگ و کاریگــەر چــاوی لــێ دەکرێــت و بەڕاســتیش 
خوێندنــی  ئــەوەی  لەبــەر  هەیــە؛  خوێندنــی کاریگــەری  ئــەوەی  لەبــەر  هەیــە؛  کاریگــەری 
ــە  ــەرەوە و لێهاتووانەی ــتی س ــە ئاس ــان ل ــە دەروونناس ــەرەوە و لێهاتووانەی ــتی س ــە ئاس ــان ل دەروونناس
و لــە بــاری کردەکییــەوە ڕاهێنانــی زۆریــان پــێ و لــە بــاری کردەکییــەوە ڕاهێنانــی زۆریــان پــێ 
دەکرێــت کــە بــە داخــەوە الی ئێمــە ئــەم ڕاهاتنانــە دەکرێــت کــە بــە داخــەوە الی ئێمــە ئــەم ڕاهاتنانــە 
کەمــە و دەروونناســەکان بــە هــۆی کــەم داهــات کەمــە و دەروونناســەکان بــە هــۆی کــەم داهــات 
و  هۆگریــن  کەمتــر  پســپۆڕایەتییە،  ئــەم  و بوونــی  هۆگریــن  کەمتــر  پســپۆڕایەتییە،  ئــەم  بوونــی 
خوێندنــەوە و کاری بــۆ دەکــەن، بۆیــە لێهاتووییەکــی خوێندنــەوە و کاری بــۆ دەکــەن، بۆیــە لێهاتووییەکــی 
کــەم هەیــە و بەهەمــان شــێوە کاریگەرییەکانیشــیان کــەم هەیــە و بەهەمــان شــێوە کاریگەرییەکانیشــیان 

ــەوە. ــەم دەبێت ــەوە.ک ــەم دەبێت ک
ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە زانســتی دەروونناســی ئێســتا کاتــی ئــەوە هاتــووە زانســتی دەروونناســی 
ــرێت  ــورددا بناس ــو ک ــە نێ ــز ل ــتێکی بەهێ ــرێت وەک زانس ــورددا بناس ــو ک ــە نێ ــز ل ــتێکی بەهێ وەک زانس
مەبەســتی  بــە  وتــارە  ئــەم  بســتێنێت،  پــەرە  مەبەســتی و  بــە  وتــارە  ئــەم  بســتێنێت،  پــەرە  و 
ــی،  ــتی دەروونناس ــە زانس ــەک ل ــاندانی ڕوانگەی ــی، پیش ــتی دەروونناس ــە زانس ــەک ل ــاندانی ڕوانگەی پیش
بەتایبــەت دەروونناســی کلینیــکاڵ و کاریگەرییەکانــی بەتایبــەت دەروونناســی کلینیــکاڵ و کاریگەرییەکانــی 

ــراوە. ــورت نووس ــێوەیەکی ک ــە ش ــراوە.ب ــورت نووس ــێوەیەکی ک ــە ش ب
دەروونناســی، زانســتی خوێندنــەوە و لێکۆڵینــەوە دەروونناســی، زانســتی خوێندنــەوە و لێکۆڵینــەوە 
سەبارەت بە کردەوە و ڕەوتانە هزرییەکانە و چەندان سەبارەت بە کردەوە و ڕەوتانە هزرییەکانە و چەندان 
ــک  ــە کۆمەڵێ ــان ل ــە هەرکامی ــەوە ک ــێ دەبێت ــی ل ــک لق ــە کۆمەڵێ ــان ل ــە هەرکامی ــەوە ک ــێ دەبێت ــی ل لق
ــە ســەرەکییەکانی  ــەوە؛ لق ــی دەکۆڵن ــی تایبەت ــە ســەرەکییەکانی بابەت ــەوە؛ لق ــی دەکۆڵن ــی تایبەت بابەت
ــی)11(، (،  ــە دەروونناســی زانین ــن ل ــی)دەروونناســی بریتی ــە دەروونناســی زانین ــن ل دەروونناســی بریتی
دەروونناســی  دەروونناســی (،  پەرەســەندنی)22(،  پەرەســەندنی)دەروونناســی  دەروونناســی 
یاســایی)44(، (،  دەروونناســی  یاســایی)(،  دەروونناســی  گەشــەکردنی)گەشــەکردنی)33(، 
دەروونناســی  دەروونناســی (،  تەندرووســتی)55(،  تەندرووســتی)دەروونناســی  دەروونناســی 
ئیشــوکار)77( (  دەروونناســی  ئیشــوکار)(،  دەروونناســی  نۆڕۆنــی)نۆڕۆنــی)66(، 
دەروونناســی  و  دەروونناســی (  و  کۆمەاڵیەتــی)88(  کۆمەاڵیەتــی)دەروونناســی  دەروونناســی 
بــە  کلینیــکاڵ  دەروونناســی  کــە  بــە (؛  کلینیــکاڵ  دەروونناســی  کــە  کلینیــکاڵ)کلینیــکاڵ)99(؛ 
یەکێــک لــە لقــە ناســراو و گرنگەکانــی دەروونناســی یەکێــک لــە لقــە ناســراو و گرنگەکانــی دەروونناســی 
دێتــە ئەژمــار و بــە شــێوەیەک هەمــوو ڕوانگــە و دێتــە ئەژمــار و بــە شــێوەیەک هەمــوو ڕوانگــە و 

ــت،  ــان دێنێ ــت و بەکاری ــە لەخۆدەگرێ ــی دیک ــت، لقەکان ــان دێنێ ــت و بەکاری ــە لەخۆدەگرێ ــی دیک لقەکان
ــەوە،  ــۆ لێکۆڵین ــپۆڕانەیە ب ــتێکی پس ــا زانس ــەوە، هەروەه ــۆ لێکۆڵین ــپۆڕانەیە ب ــتێکی پس ــا زانس هەروەه
ــی، دەستنیشــانکردن  ــی، دەستنیشــانکردن هەڵســەنگاندنی دۆخــی دەروون هەڵســەنگاندنی دۆخــی دەروون
و چارەســەری شــێواوییەدەروونییەکان. ئــەم لقــە و چارەســەری شــێواوییەدەروونییەکان. ئــەم لقــە 
هاوشــێوەی دەروونپزیشــکییە، بــەاڵم دەروونپزیشــک هاوشــێوەی دەروونپزیشــکییە، بــەاڵم دەروونپزیشــک 
ســەرەتا خوێندنــی پزیشــکی گشــتی تــەواو کــردووە و ســەرەتا خوێندنــی پزیشــکی گشــتی تــەواو کــردووە و 
دواتــر بــۆ پســپۆڕایەتی، دەروونپزیشــکی خوێنــدووە دواتــر بــۆ پســپۆڕایەتی، دەروونپزیشــکی خوێنــدووە 
و لــە دەرمانــی کیمیایــی، خەوانــدن لــە نەخۆشــخانە و لــە دەرمانــی کیمیایــی، خەوانــدن لــە نەخۆشــخانە 
ئامێــرە  لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  جــار  بڕێــک  ئامێــرە و  لــە  وەرگرتــن  کەڵــک  جــار  بڕێــک  و 
ئەلکترۆنیکییــەکان وەک چارەســەری بــە شــۆک)ئەلکترۆنیکییــەکان وەک چارەســەری بــە شــۆک)1010( ( 
و چارەســەری بــە مەگنەتیســم)و چارەســەری بــە مەگنەتیســم)1111( و...تــاد، کەڵــک ( و...تــاد، کەڵــک 
وەدەگرێــت؛ کاتێــک کــە بــۆ نەخۆشــی دادەنێــت وەدەگرێــت؛ کاتێــک کــە بــۆ نەخۆشــی دادەنێــت 
لــە هــەر چاوپێکەوتنێکــدا پێنــج بــۆ دە خولــەک لــە هــەر چاوپێکەوتنێکــدا پێنــج بــۆ دە خولــەک 
زیاتــر نییــە، بــەاڵم دەروونناســی کلینیــکاڵ هــەر زیاتــر نییــە، بــەاڵم دەروونناســی کلینیــکاڵ هــەر 
هەمــان ئــەو شــێواوییانە چارەســەر دەکات و ئەگــەر هەمــان ئــەو شــێواوییانە چارەســەر دەکات و ئەگــەر 
هێــور بێــت لــە ڕاوێــژکاری، گۆڕانــی شــێوەی ژیــان، هێــور بێــت لــە ڕاوێــژکاری، گۆڕانــی شــێوەی ژیــان، 
ــەوە  ــان و شــێوەی بیرکردن ــە جیه ــن ل ــی ڕوانی ــەوە گۆڕان ــان و شــێوەی بیرکردن ــە جیه ــن ل ــی ڕوانی گۆڕان
لــە  بێــت  قووڵیــش  ئەگــەر  وەردەگرێــت؛  لــە کەڵــک  بێــت  قووڵیــش  ئەگــەر  وەردەگرێــت؛  کەڵــک 
چارەســەری  وەک  دەروونچارەســەری؛  چارەســەری شــێوەکانی  وەک  دەروونچارەســەری؛  شــێوەکانی 
زانینییانــە،  چارەســەری  زانینییانــە، (،  چارەســەری  کردەوەیــی)کردەوەیــی)1212(، 
چارەســەری  چارەســەری (،  دەرونشــیکارییانە)1313(،  دەرونشــیکارییانە)چارەســەری  چارەســەری 
بەهیپنۆتیــزم)بەهیپنۆتیــزم)1515(، چارەســەری نۆرۆنــی بــە ئامێــری (، چارەســەری نۆرۆنــی بــە ئامێــری 
و  و (  نۆڕۆفیدبــەک)1717(  وەک  نۆڕۆفیدبــەک)(  وەک  ئەلیکترۆنیکــی)ئەلیکترۆنیکــی)1616( 
تــاد؛  و...  تــاد؛ (  و...  مێشــک)1818(  ئەلیکتریکــی  مێشــک)بزواندنــی  ئەلیکتریکــی  بزواندنــی 
ــۆ  کەڵــک وەردەگرێــت. شــایانی وتنــە کاتێــک کــە بــۆ کەڵــک وەردەگرێــت. شــایانی وتنــە کاتێــک کــە ب
ــان  ــدا تەرخ ــەر چاوپێکەوتنێک ــە ه ــێک ل ــەر کەس ــان ه ــدا تەرخ ــەر چاوپێکەوتنێک ــە ه ــێک ل ــەر کەس ه
ــە؛  ــج خولەک ــل و پێن ــۆ چ ــر ب ــو کاژێ ــت، نی ــە؛ دەکرێ ــج خولەک ــل و پێن ــۆ چ ــر ب ــو کاژێ ــت، نی دەکرێ
دەروونپزیشــکەکان و دەروونناســانی کلینیــکاڵ لــە دەروونپزیشــکەکان و دەروونناســانی کلینیــکاڵ لــە 
ڕێنماییەکــی فەرمــی جیهانــی بــۆ دەستنیشــانکردنی ڕێنماییەکــی فەرمــی جیهانــی بــۆ دەستنیشــانکردنی 
ئــەم  نــاوی  وەردەگــرن.  کەڵــک  ئــەم شــێواوییەکان  نــاوی  وەردەگــرن.  کەڵــک  شــێواوییەکان 
ڕێنماییــە، ڕێنمایــی ئەژمــاری و دەستنیشــانکردنی ڕێنماییــە، ڕێنمایــی ئەژمــاری و دەستنیشــانکردنی 
شــێواوییە دەروونییەکان)شــێواوییە دەروونییەکان)1919(، یــان )(، یــان )DSMDSM(ـــە، کــە (ـــە، کــە 
ــە  ــە و ل ــی جیهانیی ــدی فەرم ــی پۆلێنبەن ــە پێکهاتەیەک ــە و ل ــی جیهانیی ــدی فەرم ــی پۆلێنبەن پێکهاتەیەک
ــکاوە  ــی ئەمەری ــتی دەروون ــەی تەندروس ــەن لیژن ــکاوە الی ــی ئەمەری ــتی دەروون ــەی تەندروس ــەن لیژن الی
ئامادەکــراوە و هەر ماوەیــەک جارێک تازەدەکرێتەوە. ئامادەکــراوە و هەر ماوەیــەک جارێک تازەدەکرێتەوە. 
ــەوە  ــی باڵوکراوەت ــن ڤێرژێن ــەوە  یەکەمی ــی باڵوکراوەت ــن ڤێرژێن ــە ســاڵی 19521952 یەکەمی ــە ســاڵی ل ل
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ــن  ــەوە و نوێتری ــج جــار تازەکراوەت ــا ئێســتا پێن ــن و ت ــەوە و نوێتری ــج جــار تازەکراوەت ــا ئێســتا پێن و ت
  55--  DSMDSM ئیدیتــی لــە ســاڵی )ئیدیتــی لــە ســاڵی )20132013( بــە نــاوی ( بــە نــاوی
ــان و  ــکان و دەروونناس ــەوە و دەروونپزیش ــان و باڵوبووەت ــکان و دەروونناس ــەوە و دەروونپزیش باڵوبووەت
پســپۆڕانی دیکــەی بــواری تەندروســتی دەروونــی؛ پســپۆڕانی دیکــەی بــواری تەندروســتی دەروونــی؛ 
ــۆ دەستنیشــانی  ــی یەکالییکــەرەوە ب ــۆ دەستنیشــانی وەک ڕێنماییەک ــی یەکالییکــەرەوە ب وەک ڕێنماییەک
ــرن.  ــێ وەردەگ ــی ل ــەکان کەڵک ــێواوییە دەروونیی ــرن. ش ــێ وەردەگ ــی ل ــەکان کەڵک ــێواوییە دەروونیی ش
DSMDSM بریتییــە لــە پێوەرەکانــی دەستنیشــانکردن بۆ  بریتییــە لــە پێوەرەکانــی دەستنیشــانکردن بۆ 
2222پۆلێنــی ســەرەکی لــە شــێواوییەدەروونییەکان کــە پۆلێنــی ســەرەکی لــە شــێواوییەدەروونییەکان کــە 
زێدەتــر لــە زێدەتــر لــە 150150 شــێواوی جیــاواز لــە خــۆ دەگرێــت.  شــێواوی جیــاواز لــە خــۆ دەگرێــت. 
دەروونناســیدا  زانســتی  لــە  ئاماژەیــە  دەروونناســیدا شــایانی  زانســتی  لــە  ئاماژەیــە  شــایانی 
بــە پێچەوانــەی زانســتی پزیشــکی و زۆرجاریــش بــە پێچەوانــەی زانســتی پزیشــکی و زۆرجاریــش 
نەخۆشــین)2020( (  وشــەی  لــە  نەخۆشــین)دەروونپزیشــکی؛  وشــەی  لــە  دەروونپزیشــکی؛ 
شــێواوی)2121( (  وشــەی  و  وەرناگیردرێــت  شــێواوی)کەڵــک  وشــەی  و  وەرناگیردرێــت  کەڵــک 
پێوەندیــدار  کێشــەکانی  بــە  و  پێوەندیــدار بەکاردەهێنرێــت  کێشــەکانی  بــە  و  بەکاردەهێنرێــت 
بــە تەندروســتی دەروونــی دەڵێــن شــێواوی نــەک بــە تەندروســتی دەروونــی دەڵێــن شــێواوی نــەک 
ــک  ــک ( کۆمەڵێ ــی)2222( کۆمەڵێ ــۆ شــێواوی دەروون ــی)نەخۆشــین، ب ــۆ شــێواوی دەروون نەخۆشــین، ب
پێناســە کــراوە، کەچــی هیچــکام لــە پێناســەکان پێناســە کــراوە، کەچــی هیچــکام لــە پێناســەکان 
ڕای هەمــوو پســپۆڕانی بــواری تەندروســتی دەروونــی ڕای هەمــوو پســپۆڕانی بــواری تەندروســتی دەروونــی 
ــی داوە  ــی داوە  هەوڵ ــەاڵم DSMDSM هەوڵ ــۆ خــۆی ڕانەکێشــاوە، ب ــەاڵم ب ــۆ خــۆی ڕانەکێشــاوە، ب ب
ــەوە و پێناســەیەکی  ــی بکات ــە یەکالی ــەم ناکۆکییان ــەوە و پێناســەیەکی ئ ــی بکات ــە یەکالی ــەم ناکۆکییان ئ
ــاش  ــی، ب ــارا: شــێواوی دەروون ــە ئ ــاش گشــتگیری بێنێت ــی، ب ــارا: شــێواوی دەروون ــە ئ گشــتگیری بێنێت
ــی  ــی دەروونناس ــەڵ ڕوویەک ــە لەگ ــی ئاوێت ــی نەبوونێک ــی دەروونناس ــەڵ ڕوویەک ــە لەگ ــی ئاوێت نەبوونێک
یــان  بەرچــاو،  نەباشــییەکی  لەگــەڵ  یــان و کردەکــی،  بەرچــاو،  نەباشــییەکی  لەگــەڵ  و کردەکــی، 
شــێواوییەک لــە بەســتێنی بــۆ ماوەیــی، کۆمەاڵیەتــی، شــێواوییەک لــە بەســتێنی بــۆ ماوەیــی، کۆمەاڵیەتــی، 
دەروونناســی، ژێنێتیکــی، لەشــی، یــان کیمیایــی؛ دەروونناســی، ژێنێتیکــی، لەشــی، یــان کیمیایــی؛ 
کــە پێــوەری هەڵســەنگاندنی ئــەم شــێواوییانە ڕادەی کــە پێــوەری هەڵســەنگاندنی ئــەم شــێواوییانە ڕادەی 
الدان لــە بەشــێک لــە نۆرمــە ئاســاییە دیاریکراوەکانــه الدان لــە بەشــێک لــە نۆرمــە ئاســاییە دیاریکراوەکانــه 
ــەم شــێواوییانە کۆمەڵێــک کۆهێمــا و  ــەم شــێواوییانە کۆمەڵێــک کۆهێمــا و کــە هــەرکام ل کــە هــەرکام ل

کۆنیشــانەی بەرچاویــان هەیــە.کۆنیشــانەی بەرچاویــان هەیــە.
لــە کۆتاییــدا شــایانی ئاماژەیــە، لــە نێــو نووســەران لــە کۆتاییــدا شــایانی ئاماژەیــە، لــە نێــو نووســەران 
نادەروونناســدا،  و  دەرووننــاس  خوێنەرانــی  نادەروونناســدا، و  و  دەرووننــاس  خوێنەرانــی  و 
دوو وشــەی گشــتی بــاوە کــە ئێســتاکە لــە نێــو دوو وشــەی گشــتی بــاوە کــە ئێســتاکە لــە نێــو 
دەگمــەن  بــە  پســپۆڕانەدا  دەروونناســی  دەگمــەن وێــژەی  بــە  پســپۆڕانەدا  دەروونناســی  وێــژەی 
بەکاردەهێنرێــت یەکێــک لەوانە دەروون شــێواو)بەکاردەهێنرێــت یەکێــک لەوانە دەروون شــێواو)2323(، (، 
یــان ســایکۆتیکە، واتــە نەبوونــی ڕاســتیی پێوی)یــان ســایکۆتیکە، واتــە نەبوونــی ڕاســتیی پێوی)2424( ( 
لەگــەڵ بوونــی وەهــم و وڕێنــە، وەکــوو شــێواوی لەگــەڵ بوونــی وەهــم و وڕێنــە، وەکــوو شــێواوی 

شــیزۆفرێنیا )وشــەکەی دیکــە دەروون ئاڵــۆز)شــیزۆفرێنیا )وشــەکەی دیکــە دەروون ئاڵــۆز)2525(، (، 
یــان نۆڕۆتیکــە کــە لــەم شــێواوییەدا ڕاســتی پێــوی یــان نۆڕۆتیکــە کــە لــەم شــێواوییەدا ڕاســتی پێــوی 
لــە نــاو نەچــووە و بنەمــای ســەرەکی شــێواوییەکە، لــە نــاو نەچــووە و بنەمــای ســەرەکی شــێواوییەکە، 
ناکۆکییــە دەروونییــەکان، یــان ڕووداوەکانــی ژیانە کە ناکۆکییــە دەروونییــەکان، یــان ڕووداوەکانــی ژیانە کە 
دەبنــە هــۆی ســەرهەڵدانی هــەزاره)دەبنــە هــۆی ســەرهەڵدانی هــەزاره)2626(، وەسواســی (، وەسواســی 
فیکــری، تۆقیــن)فیکــری، تۆقیــن)2727(، کــردەی وەسواســی و... تــاد.(، کــردەی وەسواســی و... تــاد.

سەرچاوەکان:سەرچاوەکان:
1- Cognitive psychology.1- Cognitive psychology.
2- Developmental psychology.2- Developmental psychology.
3- Evolutionary psychology.3- Evolutionary psychology.
4- Forensic psychology.4- Forensic psychology.
5- Health psychology.5- Health psychology.
6- Neuropsychology.6- Neuropsychology.
7- Occupational psychology.7- Occupational psychology.
8- Social psychology.8- Social psychology.
9- Clinical psychology.9- Clinical psychology.
10- Electroconvulsive therapy.10- Electroconvulsive therapy.
11- Transcranial magnetic stimulation.11- Transcranial magnetic stimulation.
12- Behavior therapy.12- Behavior therapy.
13- Cognitive therapy.13- Cognitive therapy.
14- Psychoanalysis.14- Psychoanalysis.
15- Hypnotherapy.15- Hypnotherapy.
16- Neurotherapy.16- Neurotherapy.
17- neurofeedback.17- neurofeedback.
18- Transcranial electrical stimulation.18- Transcranial electrical stimulation.
19- Diagnostic and Statistical Manual of 19- Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorder.Mental Disorder.
20- Illness.20- Illness.
21- Disorder.21- Disorder.
22- Mental disorder.22- Mental disorder.
23- Psychotic.23- Psychotic.
24- Reality Testing.24- Reality Testing.
25- Neurotic.25- Neurotic.
26- Anxiety.26- Anxiety.
27- Phobia.27- Phobia.

* ماســتەری دەروونناســی کلینیکاڵ، چارەسەرکەری * ماســتەری دەروونناســی کلینیکاڵ، چارەسەرکەری 
دەروونی.دەروونی.


