
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 

 گروه آموزشی:
    استثناییروانشناسی و آموزش کودکان  رشته تحصیلی:  ارشد کارشناسیمقطع تحصیلی:     روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی عنوان درس:

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

 هدف کلی درس:
 و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات دانش آموزان رفتار  یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در سلسله فعالیت های یاددهی وبا آشنایی 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 آشنایی با نیازها و هدف های آموزشی کودکان استثنایی آشنایی با انواع گروه های کودکان استثنایی

  آشنایی با چالشهای پیشروی گروه های مختلف کودکان استثنایی

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

 سخنرانی، مشارکتی و عملی توصیف طرح درس -مقدمه  معرفی درس 1جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تعاریف-معرفی معرفی روانشناسی کودکان استثنایی ۲جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی  مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف روانشناسی و آموزش کودکان آهسته گام ۳جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله -ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف سندرم داونروانشناسی و آموزش کودکان  4جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف شناسی و آموزش کودکان طیف اتیسمروان 5جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی ارزیابی-بندی انواع و طبقه-تعریف دارای ناتوانی یادگیری کودکانشناسی و آموزش روان 6جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی دارای ناتوانی یادگیری کودکانشناسی و آموزش روان 7جلسه 

 عملیسخنرانی، مشارکتی و  مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف فعالیودکان مبتال به طیف کم توجهی بیشروانشناسی و آموزش ک 8جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف اختالالت رفتاریشناسی و آموزش کودکان دارای روان 9جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف اختالالت عاطفیشناسی و آموزش کودکان دارای روان 10جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف آسیب بیناییروانشناسی و آموزش کودکان با 11جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف روانشناسی و آموزش کودکان با آسیب شنوایی 1۲جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله-ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف دارای استعداد ویژه روانشناسی و آموزش کودکان تیزهوش و 1۳جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی مداخله -ارزیابی-انواع و طبقه بندی-تعریف روانشناسی و آموزش کودکان با آسیب جسمی و حرکتی 14جلسه 

 مشارکتی گزارش فعالیت های عملیبررسی  جمع بندی مباحث و ارائه گزارش کالسی 15جلسه 

 مشارکتی بررسی گزارش های کالسی جمع بندی مباحث و ارائه گزارش کالسی 16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 نوع ارزشیابی:

  نمره( 3) هر جلسه، مشارکت در ارائه مباحث تکالیف آموزشی مرتبط با مطالعات و حضور فعال و منظم در کالس، انجام 

  نمره( 4) ارائه گزارش به همراه فایل صوتی مصاحبه، در جلسه پایانیکودک، مصاحبه با یک کودک یا نوجوان استثنایی و یا والدین 

  نمره( 4)  فعالیت عملیارائه گزارش 

 ( 9امتحان کتبی پایان ترم )نمره 

 :اصلی منابع

 ( .روانشناسی و 1388افروز، غالمعلی .)استثنایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهرانموزش و پرورش کودکان ٓ  ا 

 روانشناسی و توانبخشی کودکان سندرم داون. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. افروز، (1384)فروز، غالمعلی. ا .

  .. تهران: انتشارات دانشگاه تهران(عقب مانده ذهنی)گام هستهآ. روانشناسی و توانبخشی کودکان (1388)غالمعلی.

 ای بر آموزش ویژه(. ترجمه حمید علیزاده، هائیده )مقدمه آموزان استثنایی(. دانش۲۰۰3) انیل؛ کافمن، جیمز.هاالهان، د

 نشر ویرایش الدین. تهران:صابری، ژانت هاشمی و مهدی محی

 فرم طرح درس


