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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:

 مشاوره  تحصیلی: رشته تحصیلی: کارشناسی  مقطع                                    (2آسیب شناسی روانی )عنوان درس: 

  دکتر شاهمرادی :مدرس  یش نیاز:پ  2   :  تعداد واحد

 اختالالت روانیهدف کلی درس: آشنایی با     

  اهداف ویژه) رفتاری( درس:     

 آشنایی با نظریه ها و علل مرتبط با اختالالت روانی آشنایی با اختالالت روانی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 بحث گروهی 1تدریس شده در آسیب شناسی مروری بر اختالالت روانی  1شناسی  مرور آسیب 1جلسه 
 تدریس شفاهی  بی خوابی / نارکولپسی اختالالت خواب  2جلسه 
 نمایش فیلم آموزشی تدریس شفاهی/ سایر اختالالت خواب ی /داربی و خواب اختالل در چرخه اختالالت خواب 3جلسه 
 تدریس شفاهی/ نمایش فیلم آموزشی / بی اشتهایی روانی / هرزه خواری پراشتهایی روانی اختالالت خوردن 4جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی اسکیزوفرنی و انواع آن / اسکیزوافکتیو  اختالالت سایکوتیک 5جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی مانیجنون بعد از زامدت / پریشی کوتاهروان اختالالت سایکوتیک 6جلسه 
 تدریس شفاهی/ نمایش فیلم آموزشی پریشی مشترک/ اختالل روان اختالالت هذیانی اختالالت سایکوتیک  7جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی گریز تجزیه ای( / شخصیت چندگانه ای )اختاللاختالل هویت تجزیه ایاختالالت تجزیه 8جلسه 
 تدریس شفاهی/ نمایش فیلم آموزشی ایفراموشی تجزیه /اختالل مسخ شخصیت ایاختالالت تجزیه 9جلسه 
 تدریس شفاهی/بحث گروهی اختالالت عملکرد جنسی اختالالت جنسی 10جلسه 
 تدریس شفاهی ی و سایرخواه ادگارنمایشگری / بچه کامگی / تماشاگری / ی اختالالت جنسی 11جلسه 

 شفاهی/بحث گروهیتدریس  دمانس / دلیریوم  اختالالت شناختی 12جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اختالل انفجاری و سایر اختالالت کنترل تکانه اختالالت کنترل تکانه 13جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اختالالت جسمانی اختالل تبدیلی / سایر  انیاختالالت جسم 14جلسه 

 تدریس شفاهی/ نمایش فیلم آموزشی با آنها اانواع مواد و اختالالت مرتبط اختالالت مرتبط با مواد 15جلسه 

 تدریس شفاهی/بحث گروهی اختالل سلوک / اوتیسم /  اختالل آسپرگر اختالالت مرتبط با رشد 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 امتحان کتبی  نوع ارزشیابی:

  فهرست منابع:

 نشر روان. ،یدمحمدیس ییحیترجمه  تبورن،یو و نی: هالجسندهی. نویروان یشناس بیآس         

 . انتشارات ارجمند.یرضاع نی: سادوک، ترجمه فرزسندهی. نویروان پزشک خالصه           

 یدمحمدیس ییحیپزشکی آمریکا، ترجمه (. نویسنده: انجمن روانDSM-5تشخیصی و آماری اختالالت روانی) راهنمای           

 . انتشارات ساواالن.یگنج ی. مهد DSM – 5براساس  یروان یشناس بیآس          

 فرم طرح درس


