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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                          یدر روانشناس یمباحث اساس عنوان درس:

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

 هدف کلی درس:
به  .پردازدیم نساناو رفتار  یذهن هایندیفرا ،(ذهن) روان ۀبه پژوهش و مطالع یاست که با استفاده از روش علم یعلم یشناسوانر

 ۀحرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهد ۀی، کل«رفتار». منظور از پردازدیم یروان یندهایبه مباحث رفتار و فرا یشناسروان گر،یعبارت د

و  جانیه ت،ی)تفکر(، هوش، شخص شهیهمانند احساس، ادراک، اند یمباحث ،«یروان یندهایفرا»است؛ و منظور از  میرمستقیو غ میتقمس

وانشناسی و شناخت انسان و در صدد هستیم تا به ابعاد مختلف رشناسی روانمباحث اساسی در در درس  .است …حافظه و زش،یانگ

 روانی و بین فردی مشکالتو دانشجویان کاربرد آن را تبیین  دوره نوجوانی، جوانی، میانسالی و پیری بپردازیم مباحث اساسی آن در

 .یرندگفراب

 :درس )رفتاری( اهداف ویژه

 .یشناسروانتوصیف مبانی و اصول در  ییتوانا کسب دانش و

 مراجعان. سطحیمشاوره مشکالت  در جهت شناسیوانربکارگیری اصول 

 .ناسیشمباحث روان توانایی در مباحثه و تبیین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدر روانشناس یمباحث اساس طرح درس
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 مطالب ارائه بندیجدول زمان

شماره 
 جلسات

  منابع رئوس مطالب موضوع درس

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

 1فصل  1منبع 

تدریس اساسی در زمینه روانشناسی مباحث  یماهیت روانشناس 2جلسه 
 خواهد شد.

 1 فصل 1منبع 

زیستی و عصب بنیادهای  3جلسه 
 شناسی

زیستی و بنیادهای اساسی در زمینه مباحث 
 تدریس خواهد شد. عصب شناسی

 2 فصل 1منبع 

 روانینمو رشد و اساسی در زمینه مباحث  روانینمو  4جلسه 
 تدریس خواهد شد.

 3 فصل 1منبع 

تدریس خواهد  ادراکاساسی در زمینه مباحث  ادراک 5جلسه 
 شد.

 5 فصل 1منبع 

تدریس  هشیاریاساسی در زمینه مباحث  هشیاری 6جلسه 
 خواهد شد.

 6 فصل 1منبع 

 و حافظه یادگیریاساسی در زمینه مباحث  و حافظه یادگیری 7جلسه 
 تدریس خواهد شد.

 8و7 فصل 1منبع 

تدریس  و اندیشهزبان اساسی در زمینه مباحث  و اندیشهزبان  8جلسه 
 خواهد شد.

 9 فصل 1منبع 

تدریس  انگیزشاساسی در زمینه مباحث  انگیزش 9جلسه 
 خواهد شد.

 1فصل  2منبع 

تدریس خواهد  هیجاناساسی در زمینه مباحث  هیجان 10جلسه 
 شد.

 2 فصل 2منبع 

تدریس خواهد  هوشاساسی در زمینه مباحث  هوش 11جلسه 
 شد.

 3 فصل 2منبع 

تدریس  شخصیتاساسی در زمینه مباحث  شخصیت 12جلسه 
 خواهد شد.

 4 فصل 2منبع 

روانی و سالمت فشار  13جلسه 
 روان

روانی و سالمت فشار اساسی در زمینه مباحث 
 تدریس خواهد شد. روان

 5 فصل 2منبع 

 یروانشناختاختالالت اساسی در زمینه مباحث  روانشناختیاختالالت  14جلسه 
 .تدریس خواهد شد

 6 فصل 2منبع 

شناخت اجتماعی اساسی در زمینه مباحث  اجتماعیشناخت  15جلسه 
 .تدریس خواهد شد

 9 فصل 2منبع 

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

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
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معاونت آموزشی  و تحصیالت 

 تکمیلی

 شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان

   کد فرم:

 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 سه مره از نمرۀ کل پایان ترم به ن سی )هر جل صورت که گیرد. تعلق میدقیقه(  20ارائه کال ستندهر بدین  شجو موظف ه  دو دان

 د.نارائه نمایدر کالس به صورت پاور پوینت علمی آن را بررسی و طرح درس را بر اساس منبع روانشناسی  باحثمیکی از 

 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.

 نکات مربوط به کالس قوانین و

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

 و 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 

 و سپس در کالس مورد پرسش قرار خواهد گرفت. های الکترونیکیآموزش ریق سامانهخوانی دانشجویان در هر جلسه ابتدا از طپیش 

 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. 

 را خاموش کنند. مشاااهده یا صاادای زنف تلفنر همراه موجب بیرون دانشااجویانی که تلفن همراه دارند، پیش از ورود به کالس باید آن

شد و بیش  سه خواهد  شجو از کالس و منظور کردن غیبت در آن جل شی رفتار خواهد  3از رفتن دان ساس مقررات آموز سه غیبت برا جل

 شد.

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