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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 گروه آموزشی:
    مشاوره رشته تحصیلی:      کارشناسیمقطع تحصیلی:    اصالح رفتار اصول و روش های عنوان درس:
 مدرس: دکتر قاسم زاده یش نیاز:پ عملی:                ۲ نظری:          ۲ تعداد واحد:  

 هدف کلی درس:
 .رفتار می باشدو تغییر روش های  اصالح اصول و آشنا سازی  دانشجويان  با 

 شناختی روش هاي سنجش کارآیی درمان هايآشنایی با  یتعاریف و قلمرو و تغيير رفتار  و رفتار درمانآشنایی با 

  روش هاي سنجش کارآیی درمان هاي رفتاريآشنایی با  رویکرد  هاي شناختی تغيير رفتار آشنایی با 

  تغيير رفتار رفتاري رویکرد  هاي  آشنایی با

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 تدريس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مشارکتی  و سخنرانی اهداف درس-معرفی طرح درس مقدمه 1جلسه 

 نیتعاریف و قلمرو و تغيير رفتار  و رفتار درما ۲جلسه 
رفتار بهنجار و رفتار نا   -رفتار کنشگر و رفتار  پاسخگر  

 رفتار نهان و آشکار   -بهنجار
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 مشارکتی و عملیسخنرانی،  تعریف تغيير رفتار و رفتار درمانی نیتعاریف و قلمرو و تغيير رفتار  و رفتار درما ۳جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی معرفی رویکردها تاریخچة تحول تغيير رفتار و ورفتار درمانی ۴جلسه 

 ۵جلسه 
 برنامه تغيير رفتار  و رفتار درمانی

1.  

آماده کردن      -بيان  هدف برنامه      -تعيين  رفتار آماج  

 اندازه گيري و ثبت  رفتار-هدف رفتاري  
 عملیسخنرانی، مشارکتی و 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی انواع روش ها روش هاي سنجش در تغيير رفتار  و رفتار درمانی ۶جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی روش هاي  مشاهده مشاهده ۷جلسه 

 مشارکتی و عملیسخنرانی،  معرفی رویکردهاي درمانی نظریه ها و اصول  زیر بناي روش  هاي تغييير رفتارو رفتار درمانی ۸جلسه 

 در درمان اصول رفتار درمانی  9جلسه 
روش هاي افزایش  -فرزندپروري -نکودک و نوجوا

 روش هاي کاهش رفتار نامطلوب-رفتار مطلوب
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 سخنرانی، مشارکتی و عملی آموزش مهارت ها به کودکان اصول رفتاردرمانی در آموزش مهارت ها 1۰جلسه

 سخنرانی، مشارکتی و عملی فرض هاي زیربنایی اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی 11جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی ارزیابی شناختی رفتاري مفهوم پردازي شناختی 1۲جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تکنيک هاي مشترک شناختی روشها و فنون برخاسته از نظریه هاي شناختی 1۳جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تکنيک هاي مشترک رفتاري روشها و فنون برخاسته از نظریه هاي شناختی 1۴جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تمرین گزارش هاي کالسیجمع بندي  1۵جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تمرین خالصه و جمع بندي 1۶جلسه 

 آزمون پايان ترم 1۷جلسه 

 وع ارزشیابی:ن
 نمره( 5) درمانیموزشی و اجراي تکنيک هاي آحضور فعال و منظم در کالس، انجام تکاليف آموزشی مرتبط با هر جلسه، مشارکت در ارائه مباحث و  .1
 نمره( 6) ر آنتغيي گزارش طرحو ثبت  اب یک نامناسب به عنوان رفتار هدفتمرین عملی فردي : انتخگزارش  .2
 نمره( 9امتحان کتبی پایان ترم ) .3
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