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تحصیالت تکمیلیمعاونت آموزشی  و  
 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
    ریزی درسی و آموزشیها و برنامهروش رشته تحصیلی:      کارشناسیمقطع تحصیلی:    درمانیاصول و روش هایی بازی  عنوان درس:

 زاده مدرس: دکتر قاسم یش نیاز:پ عملی:                ۲ نظری:          ۲ تعداد واحد:  

 هدف کلی درس:
 آشنایی با مفهوم بازی و بازی درمانی و استفاده از آن در آموزش و درمان کودکان

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 تشخیصی بازیهای آشنایی با ارزیابی آشنایی با نظریه های بازی درمانی 

 های بازی درمانیآشنایی با تکنیک های رشد بازی کودکانآشنایی با ارزیابی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

 مقدمه 1جلسه 
 و بازی درمانی  تعریف بازی 

 بندیطبقه
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 سخنرانی، مشارکتی و عملی درمانی های بازینظریه رویکردها ۲جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی درمانیهای بازی نظریه رویکردها ۳جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی ی کودکان از طریق  بازیهای رشدارزیابی ارزیابی ۴جلسه 

 مشارکتی و عملیسخنرانی،  های رشدی کودکان از طریق  بازی ارزیابی ارزیابی ۵جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی های تشخیصی  از طریق بازیارزیابی ارزیابی ۶جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی ویژگی ها  معرفی اتاق بازی ۷جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی درمانگر-وسایل-ابزارها-اتاق بازی درمانی های محیط بازی درمانیویژگی ۸جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی رویکرد درمانی  -رویکرد آموزشی های بازی درمانی تکنیک 9جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی رویکرد شناختی رفتاری های بازی درمانی تکنیک 1۰جلسه

 سخنرانی، مشارکتی و عملی رویکرد شناختی رفتاری های بازی درمانی تکنیک 11جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی با هدف تنظیم هیجانات های بازی درمانی تکنیک 1۲جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی با هدف رشد اجتماعی های بازی درمانی و هنردرمانیتکنیک 1۳جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی با هدف رشد اجتماعی های بازی درمانی و هنردرمانیتکنیک 1۴جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی درمان اختالالت خاص های بازی درمانی و هنردرمانیتکنیک 1۵جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی درمان اختالالت خاص های بازی درمانی و هنردرمانیتکنیک 1۶جلسه 

 آزمون پایان ترم 1۷جلسه 

 نوع ارزشیابی:
اجرای تکنیک های بازی م تکالیف آموزشی مرتبط با هر جلسه، مشارکت در ارائه مباحث و حضور فعال و منظم در کالس، انجا .1

 نمره( 5) درمانی
 نمره( 6) ابزار آموزشی و یا درمانی مرتبط با مباحث کالسیماکت،  در قالب داستان، نمایشنامه، محصول خالقانه  طراحی و اجرای دو .2
 نمره( 9امتحان کتبی پایان ترم ) .3
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