
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دانشکده روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
     روان شناسی ارشد    تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:    مقطع                                        روان شناسی عمومی پیشرفتهعنوان درس:    

 سایر توضیحات:  ندارد نیاز: پیش      0ی:   عمل        2نظری:                2: تعداد واحد

ه بیماریهوا  بومتناسب با نظر گروه روان شناسی دانشکده، رویکرد کودک محور در پیش گرفته شد. هدف آشنایی با مسائل مربوو   هدف کلی درس:

 کودکان و راهکارها  مداخله برا  آنهاست.
 

 اهداف ویژه) رفتاری( درس:

 شناخت اصول روان شناسی بیماریها  کودکان

 تشخیصآشنایی با 

 آشنایی با درمانها  مناسب برا  مشکالت سالمت کودکان 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
 یروان شناسوو اتیووکل 1جلسه 

 کودکان  هایماریب

 خچوهیتار ؛یاساسو میمفاه فیتعار

 یو تکامول روان شناسو  ریشکلگ

کودکووان؛ موعوووعات   هووایماریب

موورت ب بووا آن؛  یو قووانون یاخالقوو

 یمالحظات فرهنگ

و  ی: سخنرانیمشارکت  ریادگی وهیش

بوا  ییآشونا  )بورا  ریآموزش تصوو

 ی(، مقالوووه خووووانیاصووول میمفووواه

 ، )مشارکت دانشووو(، تفکور انتقواد

و بحث در کالس،  یچالش  داستانها

دعوووت از افووراد متخصووص در حوووزه 

از  دیوس و بازدمرت ب با درس در کال

متناسووب بووا موعووو   یمراکوود درمووان

 .یدرس

دیوودگاه تحووولی بووه  2جلسه 

 بیماریها  کودکان

 ی وویسووک کووودک و ا وورات تخر

 سوتمیادراک کودک از س ، ماریب

و مور؛؛ مداخلوه   ماریب ،یپدشک

بووا رشوود کووودک، تحووول   موواریب

دسوووتورات  رشیکوووودک در پووو 

به هنوار و نا بوه   ترسها ؛یپدشک

تولود  ؛ ماریب  هنوار در دوره ها

  هووایماریب ایوکوودک بوا نقووص و 

نووزادان و مسوائل روان  ؛ مادرزاد

 NICUبا   بمرت یشناخت

 

ا رات جان ی بیماریهوا  3جلسه 

 و درمان

 ، رفتوووار ،یووووانیه  امووودهایپ

 یو اجتماع یشناخت

 

خانواده و بیمار   4جلسه 

 کودک

مودفون شوده؛  یووانیمشوکالت ه

طوال؛؛  ؛ و مسائل اقتصاد  کاریب

کودکوووان ملفوووول در خوووانواده؛ 

بوا کوودک   مشکالت فرزنودپرور

 

 فرم طرح درس
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و خواهر و برادرها؛ تعامل در  ماریب

خووانواده بووا  یشخصوو کیروابووب بوو

 یاجتماع  ایدن

مدرسوووه و کودکوووان  5جلسه 

 ماریب

اخووتال ت  ،یلیتحصوو  وقفووه هووا

در   اخووتال ت رفتووار ؛ ریادگیوو

 از درمان یناش ADHDمدرسه؛ 

 

 بیاسووووترس و آسوووو 6جلسه 

  حاصوول از درمانهووا

 یپدشک

حاصووول از  بیاسوووترس و آسووو

 یپدشک  درمانها

 

راه ردهووووووووووووا و  7جلسه 

 مقابله  سمهایمکان

 ؛یروان شناخت ریو ذخا هایتوانمند

و رشد اخوال؛ در  بیرشد پس آس

 ماریکودکان ب

 

 یمسائل روان شوناخت 8جلسه 

  بازمانوووووده هوووووا

موووودمک   هووووایماریب

 کودکان

  بازمانده ها یمسائل روان شناخت

 مدمک کودکان  هایماریب

 

رابطووووه پدشوووو  و  9جلسه 

 ماریکودکان ب

در  یاز دسووتورات پدشووک  رویووپ

 یتعامل  کردهایرو مار؛یکودکان ب

 به ود آن  پدش  و راهکارها

 

موووودمک و   دردهووووا 10جلسه 

 عودکننده در کودکان

  یدرد و درماندگ تیریمد

آشووونایی بوووا برخوووی  11جلسه 

پیاموووووووودها  روان 

شناختی در بیماریها  

 مدمک ویژه

 هموفیلی در کودکان -1

 آسم در کودکان -2

 سوختگی در کودکان -3

 

و  یصویتشخ  آزمونها 12جلسه 

مصاح ه بوا   کهایتکن

کودکوووان م وووتال بوووه 

 مشکالت سالمت

  کهوایو تکن یصویتشخ  آزمونها

مصوواح ه بووا کودکووان م ووتال بووه 

 مشکالت سالمت

 

روان   درمانهوووووووووا 13جلسه 

کودکان   برا یشناخت

م ووتال بووه مشووکالت 

 سالمت

CBT کودکان  کوتاه مدت برا 

ماننود  ووانیه میتنظو  برنامه ها

 کودکان ژهیو یذهک آگاه کیتمر

 

روان   درمانهوووووووووا 14جلسه 

کودکان   برا یشناخت

م ووتال بووه مشووکالت 

 سالمت

مراحول آخور  ،ینیتسوک  درمانها

 در کودکان  عمر و عدادار

 طوووهیدر ح ینترنتووویا  درمانهوووا

 سالمت کودکان

 

روان   درمانهوووووووووا 15جلسه 

کودکان   برا یشناخت

م ووتال بووه مشووکالت 

 سالمت

 مارستانیدر ب یدرمان  باز

 ماریکودکان ب  برا ینقاش لیتحل
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روان   درمانهوووووووووا 16جلسه 

کودکان   برا یشناخت

م ووتال بووه مشووکالت 

 سالمت

 یدرمان عتیط   کهایتکن

 مارسوتانیدر ب یهنر درموان یم ان

 اطفال

 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 نمره 5نمره و نمرات فعالیتها  کالسی  15امتحان پایان ترم  نوع ارزشیابی:

 Handbook of Pediatric Psychology, Fifth Edition: Michel Roberts & Rig Steele فهرست منابع:
 


