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 بنام خداوند بخشنده مهربان
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 دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی

 دانشگاه تهران

                                                                                                           :سزمان تشکیل کال                              2تعداد واحد:                      1توانبخشی شناختی درس :  

 رس: دکتر علی اکبر ارجمندنیا داستاد                     ارشد توانبخشی شناختی                                                  مقطع :
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 اهداف:

 آشنایی با :

 وانبخشی شناختی جامع نگرمفهوم ت 

 مداخالت شناختی جهت حفظ، ترمیم و تقویت کنش های شناختی 

 زیربنای عصب شناختی فنون درمانی شناختی 

 تغییرات محیطی برای مدیریت نقایص شناختی 

 اصول و مبانی عصب شناختی توانبخشی شناختی، ترمیم شناختی و تقویت شناختی 

 تالالت شناختیراهبردهای مدیریت بیماران دارای اخ 

 مشاوره و آموزش راهبردهای جبرای برای نقایص شناختی 

 تنظیم هدف و برنامه ریزی درمانی برای بیماران با نقایص شناختی 

  بع اصلی:امن

 رات رشد فرهنگ. ترجمه وحید نجاتی و ذوالفقاری. تهران: انتشاشناختی برای ارتقاء عملکردتوانبخشی(. 1397) کریستوفرآر. باوی ،آلیس مدالیا

 فرهنگ. انتشارات رشدتهران:  حافظه فعال از سنجش تا درمان در محیط های بالینی و آموزشی.(. 1394)دنیا ، علی اکبر ارجمن

 

 برخی از منابع مورد استفاده در درس:

 .رشد فرهنگت .تهران: انتشارادستنامه جامع توانبخشی شناختی در اختالالت تحولی/ وحید نجاتی (.1397) نجاتی، وحید

 ادموندسی هسکینز، النسای ترکسلر، سیسرون )1397(. راهنمای توانبخشی شناختی. ترجمه گلنوش چگینی.  تهران: انتشارات فرهنگ نور

 ارجمندنتشارات . تهران:ا.ترجمه زارع حسین و همکاران. کتاب کار آسیب مغزی تمرین هایی برای توانبخشی شناختی(. 1395) پاول، ترور

 (.بهبود حافظه فعال. تهران: انتشارات تیمورزاده1391ارجمندنیا، علی اکبر و شکوهی یکتا، محسن)

 (.بهسازی حافظه فعال. تهران: انتشارات تیمورزاده1391ی، سولماز)ارجمندنیا، علی اکبر و قاسم
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 آنچه شما  به عنوان دانشجو باید انجام دهید:

 را مرور کنید. مطالبی که در کالس مطرح می شود 

 .در کالس حضور فعال داشته و در بحث شرکت نمایید 

 .منابع جانبی را مطالعه کنید 

 .در امتحانات تکوینی درس شرکت نمایید 

 .در بازدید های طراحی شده حضور فعال داشته باشید 

  کالس بسته نرم افزاری و یا مداد کاغذی توانبخشی شناختی و معرفی آن در کیانجام پروژه: انتخاب 

 

 ارزشیابی :

 ردد.د در کالس ارایه گی عملی بایفعالیتهای عملی دانشجویان نیز در نمره نهایی تاثیر خواهد داشت. یادآوری می گردد که گزارش کلیه فعالیتها 

  به عمل خواهد آمد.به صورت تشریحی  مطالب كتاب و كالسامتحان نهایی از 

 

 موفق باشید

 دکتر علی اکبر ارجمند نیا

 


