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 اهداف:

 آشنایی با :

  شناختی مفاهیم، مبانی و تاریخ روان شناسی 

 لعه و تحقیق در روان شناسی شناختیروشهای مطا 

  شناختی مدل های آموزشی در روان شناسی 

 توجه و هوشیاری 

 حافظه: الگوها و روش های تحقیق 

 فرایندهای حافظه 

  حل مساله 

  خالقیت 

 تصمیم گیری و استدالل 

 ادراک دیداری 

  توانایی فضایی 

 زبان و تفکر 

  ... 

 منبع اصلی درس: 

 (. روان شناسی شناختی. تهران: انتشارات آکادمیک1399اران )ارجمندنیا، علی اکبر و همک

 

 :درسمورد استفاده در  بعامنبرخی از 

علکم   (.تهران: پژوهشککد 1387استرنبرگ، رابرت )  (.روان شناسی شناختی.)ترجمه کمال خرازی و الهه حجازی، 

 . شناختی



 
         

 د دانشگاهی.ی و علوم شناختی. تهران انتشارات جها(.راهنمای روان شناسی شناخت1388خرازی، کمال و دولتی، رمضان)

 ارات رش دتهران:انتش حافظه فعال از سنجش تا درمان در محیطهای بکالینی و آممزشکی.(. 1394 )ارجمندنیا، علی اکبر

 .فرهنگ

 . انتشارات دانشگاه پیام نورروان شناسی شناختی(. 1395زارع، حسین و شریفی علی اکبر.)

:انتش ارات تهران. 1391بهبمد حافظه فعال.ترجمه علی اکبر ارجمندنیا و محسن شکمهی یکتا، (. 2011الووی، تریسی) 

 تیمورزاده

 Sternberg, Robert.Sternberg, Karin & Mio, Jeff (2012). Cognitive 

psychology.6th ed. Wadsworth press 

 :به عنوان دانشجو باید انجام دهید آنچه شما 

 لبی که در کالس مطرح می شود را مرور کنیدمطا. 

 در کالس حضور فعال داشته و در بحث شرکت نمایید. 

 منابع جانبی را مطالعه کنید. 

 .در امتحانات تکوینی درس شرکت نمایید 

  :هر دانشجو موظف است یک موض وع در زمین ه روان شناس ی ش ناختی انتک اه ک رده و آخ رینانجام پروژه 

 ی در آن حوزه را ارایه نماید.دستاوردهای علم

 ارزشیابی :

 عالیته ای فیادآوری می گ ردد ک ه گ شارش کلی ه  در نمره نهایی تاثیر خواهد داشت. فعالیتهای عملی دانشجویان

 عملی باید در کالس ارایه گردد.

 به صورت تشریحی به عمل خواهد آمد مطالب کالسیاز  نهایی امتحان. 

 موفق باشید

 مند نیادکتر علی اکبر ارج
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