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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 شناسیروان گروه آموزشی:

 شناسی روان تحصیلی: رشته کارشناسی تحصیلی:  مقطع                                         یادگیریشناسی روانعنوان درس: 

 و دکتر فاطمه دهقانی آرانی: دکتر جواد حاتمی مدرس       0عملی:          2نظری:               2: تعداد واحد

 آشنایی با مبانی یادگیری، انواع شرطی سازی و تکنیک های تغییر رفتار هدف کلی درس:

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 شیوه تدریس رئوس مطالب مبحثتاریخجلسه

131/6/98مفاهیم و تعاریف 
گیری ذهن و رفتار، رویکرد تعریف یادگیری، نقش یادگیری در شکل

 رفتاری به یادگیری

سخنرانی + شرح فرایند کار عملی 

 دانشجویان و چگ.نگی تدوین آن

27/7/98
سازی واحد شرطی

 یادگیری
 پاسخ -سازی و زبان محرکمعرفی شرطی

314/7/98رویکرد تکاملی و رفتار غیرشرطی، انواع رفتار غیرشرطی رفتار غیرشرطی 

421/7/98
یادگیری 

 غیرپیوندی
 خوگیری و حساس شدن

528/7/98

سازی شرطی

 کالسیک

گیری سازی کالسیک، روش اندازهمفروضات اشتباه درمورد شرطی

 سازی کالسیکشرطی

65/8/98سازی کالسیکها در شرطیروابط محرک 

712/8/98
سازی در تغییر رفتار نظریه گاتری، آثار پاولوف، کاربرد شرطی

 زدایی منظم()حساسیت

8 19/8/98

سازی شرطی

 ایوسیله

 گیریهای اندازهمفاهیم و شیوه

926/8/98های تقویتانواع برنامه 

103/9/98حیوانیآزمایشگاه  های عملیها، تکنیکهای تقویت و روابط محرکنظریه 

1110/9/98
سازی ای و اوتیسم، شرطیسازی وسیلهکاربرد در تغییر رفتار: شرطی

 ای در مدرسهوسیله
 آزمایشگاه حیوانی

1217/9/98های مؤثر و غیرمؤثر تنبیهمبانی نظری تنبیه، شیوه تنبیه 

 سخنرانی + پیشبرد کار عملی دانشجویان

1324/9/98یادگیری اجتنابی 
گیری، نظریه ماورر، های اندازهمنفی و یادگیری اجتنابی، شیوهتقویت 

 کاربردها: تبیین وسواس و اضطراب اجتماعی

141/10/98
های یادگیری

 پیجیده
 های شناختیای و یادگیرییادگیری مشاهده

158/10/98
رویکرد رفتاری در 

 بوته نقد
 نأو ش یآزاد یکتاب فراسو ینقد و بررس

16 15/10/98بندیجمعمرور مطالب و نقد و بررسی آنها، رفع اشکال و بحث گروهی 
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 سایر منابع مرتبط و مقاالت معرفی شده در طول ترم. .3

 نمره گزارش کار عملی طول ترم. 5نمره آزمون پایان ترم )تشریحی( +  15 ارزشیابی:

 موفق باشید  

 فرم طرح درس


