
 به نام خدا
 

 

1 

 

معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 
 

 شناسی تربیتی و مشاورهروان گروه آموزشی:

      راهنمایی و مشاوره تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:  مقطع                            2شناسی تحولی روان عنوان درس:

 دکتر محمد حسن آسایش :مدرس - نیاز: پیش        0عملی:         2نظری:          2: تعداد واحد
 

 هدف کلی درس:
 یشناساز علم روان یاشاخه شد؛یشناخته م کیژنت یشناسگذشته با عنوان روان یهاکه در سال یتحول یشناسروان ایرشد  یروانشناس

و  تیو ترب میتعل ،یشناسجامعه ،یشناسستیمختلف ز یهاو از رشته پردازدیفرد م یدر طول زندگ راتییتغ نییو تب فیاست که به توص

 دیتأک یو نوجوان یاما بر کودک پردازد،یانسان از تولد تا مرگ م یرشد به تمام مراحل زندگ یشناس. اگر چه روانردیگیکمک م یپزشک

 دارد.

شناسان رشد، رفتار هدف روان نیتحقق ا یکنند، برا نییرشد انسان را در طول زمان تع یآن هستند تا چگونگ یرشد در پ شناسانروان

خود را  ینییو تب یفیحاصل مطالعات توص و پردازندیمآدمی رشد  نییبه تب و دهندیمختلف به دقت مورد مشاهده قرار م نیافراد را در سن

در صدد  2شناسی تحولی رواندر درس د. نها را به حداکثر برسانرشد انسان تا گیرندمیدر مورد رشد در جهت مثبت رشد انسان به کار 

و دانشجویان کاربرد آن را تبیین و تشخیص مشکالت  هستیم تا به ابعاد مختلف رشد در دوره نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری بپردازیم

 .یرندگفراب

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 .شناسی تحولی و رشدروانتوصیف مبانی و اصول در  ییتوانا کسب دانش و

 مراجعان. مشاوره مشکالت روانیتشخیص و  در جهترشد  شناسیوانربکارگیری اصول از جمله  ،یاحرفه یهامهارت جادیا

 .نظریه های رشدتوانایی در مباحثه و تبیین 

 نکات مربوط به کالس قوانین و

 شود؛ به این صورت که مباحث نظری به طور خالصه از طریق پاور پوینت و این درس به صورت ارائه نظری و بحث گروهی تدریس می

 مشارکت دانشجویان تدریس می شود.

  .کالس کامال دانشجو محور برگزار خواهد شد و فعالیت و مباحثۀ علمی کالسی مبنای تشکیل جلسات خواهد بود 

 خوانی داشته باشند و منابع مشخص شده برای هر جلسه را طبق طرح درس مطالعه نمایند. الزم است دانشجویان قبل از هر جلسه پیش 

 ست که کلی شروع شایان تذکر ا ساعت مقرر  سات رأس  شجویان انتظار میو پایان خواهد یافت. شود میۀ جل رود پیش از بنابراین از دان

 ورود استاد در کالس حضور یابند. 

 2شناسی تحولی روان طرح درس
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 را خاموش کنند. مشاهده یا صدای زنگ تلفنِ همراه موجب بیرون رفتن دانشجویانی که تلفن همراه دارند، پیش از ورود به کالس باید آن

 جلسه غیبت براساس مقررات آموزشی رفتار خواهد شد. 3از دانشجو از کالس و منظور کردن غیبت در آن جلسه خواهد شد و بیش 

 در میان بگذارید اومشکلی پیدا کردید، موضوع را ابتدا با خود  داتاسکه با درصورتی. 

 مطالب ارائه بندیجدول زمان

شماره 
 جلسات

  منابع رئوس مطالب موضوع درس

 انتقال به بزرگسال آشنایی و مقدمه 1جلسه 
 در دوره نوجوانی رشد جسمانی

 11فصل  1منبع 

 11فصل  1منبع  در دوره نوجوانیرشد شناختی  رشد در دوره نوجوانی 2جلسه 

 12فصل  1منبع  نوجوانیدر دوره رشد هیجانی  رشد در دوره نوجوانی 3جلسه 

  12فصل  1منبع  در دوره نوجوانیاخالقی و هویتی  رشد رشد در دوره نوجوانی 4جلسه 

 13فصل  1منبع  در دوره جوانیرشد جسمانی  رشد در دوره جوانی 5جلسه 

 13فصل  1منبع  در دوره جوانیرشد شناختی  رشد در دوره جوانی 6جلسه 

 14فصل  1منبع  در دوره جوانیعاطفی -رشد هیجانی رشد در دوره جوانی 7جلسه 

 14فصل  1منبع  در دوره جوانیرشد شغلی  رشد در دوره جوانی 8جلسه 

 15فصل  1منبع  میان سالیدر دوره شناختی -رشد جسمانی رشد در دوره میان سالی 9جلسه 

 15فصل  1منبع  میان سالیدر دوره رشد شناختی و شغلی  رشد در دوره میان سالی 10جلسه 

 16فصل  1منبع  میان سالیدر دوره اجتماعی -رشد هیجانی رشد در دوره میان سالی 11جلسه 

 17فصل  1منبع  پیریدر دوره شناختی -رشد جسمانی پیریرشد در دوره  12جلسه 

 18فصل  1منبع  پیریدر دوره رشد شناختی و شغلی  پیریرشد در دوره  13جلسه 

 19فصل  1منبع  پیریدر دوره اجتماعی -رشد هیجانی پیریرشد در دوره  14جلسه 

 19فصل  1منبع  مرگ، داغدیدگی مرگ 15جلسه 

 1منبع  جمع بندی و پرسش و پاسخ و نقد کالس جمع بندی 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نوع ارزشیابی:

 3 لذا پویایی های کالس یکی از مالک های اصلی ارزشیابی می باشد.شود، نمره از نمره نهایی شامل فعالیت های کالسی می 

 شده، برای یادگیری بیشتر به کار عملی نیز بپردازد.هر دانشجو موظف است در کنار مطالعۀ منابع معرفی 

 3 نظریات روانشناسی یکی از  دو دانشجو موظف هستندهر بدین صورت که گیرد. نمره از نمرۀ کل پایان ترم به کار عملی تعلق می

 د.نارائه نمایدر کالس به صورت پاور پوینت علمی آن را بررسی و طرح درس را بر اساس منبع دوم  رشد

 تحویل داده شود قبل از ارائه کالسییک هفته  حداکثربایست کار عملی می. 
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 14 شاااده در کتبی براسااااس برنامۀ امتحانی تعیینترم ن پایانآزمگیرد. ترم تعلق مینمره از نمرۀ نهایی این درس به آزمون پایان

 سوال است که از منابع اصلی گرفته خواهد شد. 30گرفته خواهد شد و دارای صورت تستی و کوتاه پاسخ بهسامانۀ آموزش 

  ،نمره به نمرۀ امتحان آنها اضافه خواهد شد. 1دانشجویانی که تمام جلسات را بدون تأخیر حضور داشته باشند 

  یک نمره به دو نفر از دانشجویانی که بهترین نقد را از استاد یا کالس داشته باشند، با نظرسنجی از کلیۀ دانشجویان کالس در پایان ترم

 در آخرین جلسه تعلق خواهد گرفت.

 فهرست منابع:

 .ارسباران. تهران: انتشارات جلد دوم ، ترجمه یحیی سیدمحمدی،شناسی رشدروان(. 2014برک، لورا ) -1

 . ترجمه غالمرضا خویی نژاد و علیرضا رجایی، تهران: رشد.و کاربردها میرشد: مفاه یها هینظر(. 1396کرین، ویلیام ) -2


