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 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 

 گروه آموزشی:
 تاریاختالالت عاطفی و رف عنوان درس:  

Emotional & Behavioral Disorders 
روان شناسی و آموزش کودکان  تحصیلی: رشته سی ارشداکارشنتحصیلی:    مقطع

        استثنایی

با توجه به رشته تحصیلی  یش نیاز:پ واحد نظری 2 : تعداد واحد

 کارشناسی  تعیین می شود.

 سایر توضیحات: 

 شماره کالس........   ،shasanz@ut.ac.irایمیل:  ، 325اطاق  دفتر: دانشیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، مدرس: دکتر سعید حسن زاده،

 هدف کلي درس

خدتالالت  عداطفی و   اتعداری  و مفدامی  کلیددی     در فهد  روانشناسدی کودکدان اسدتثنایی    توانمندد سدازی دانشداویان    این درس به منظور آشنایی و 

اختالالت بدا رویردرد    دسته از کمک به مشاوره و درمان این می شود. ممچنین ختالالت مربوطه ارائهرزیابی، تشخیص و شناسایی او ا ،(EBD)رفتاری

فدن آوری در  ، آشدنایی بدا   EBDالد محور، مشاوره به معلمین و دبیران در آموزش و پرورش کودکان و داندش آمدوزان مالدتال بده     کودک محور و و مای

 از جمله امداف این درس مستند. EBDتوانالخشی و درمان کودکان و نوجوانان مالتال به 
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 و نوجوانان کودکان  EBDدر حوزه و طالقه بندی ما تعاری ، مفامی  کلیدی آشنایی با  

 EBDآشنایی با نظریه مای مرتالط با حوزه 

 ارزیابی، تشخیص و درمان اختالالت رفتاری برون نمود

 ارزیابی، تشخیص و درمان اختالالت رفتاری درون نمود

 EBDمالتال به و نوجوانان کودکان  پرورش آموزش  و

 EBDفن آوری  در توانالخشی  کودکان مالتال به 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
تعاری  و طالقه بنددی   1جلسه 

 ما

تعدداری  و سددیر تدداریخی آنهددا،    

 مدای  طالقه بندیمفامی  کلیدی، 

 کلینیری، ابعادی و آموزشی

 ترکیالی

و فعدددال (IBS)بدددازداری رفتدددار  نظریه بازداری رفتار 2جلسه 

 (ABS)سازی رفتار

 ترکیالی

، جنالده  مولفه مای مختل  نظریده  نظریه بارکلی 3جلسه 

مددای کدداربردی آن در تالیددین و   

درمددان اخددتال الت رفتدداری بددرون 

 نمود

 ترکیالی

و  کارکردمدددای اجرایدددی نقدددش  نظریه بارکلی 4جلسه 

بازداری رفتار در مدایت و مدیریت 

 رفتار 

 ترکیالی

  ترکیالیتالیین اختالالت بر اساس ایدن دو  نظریددده روان تحلیدددل  5جلسه 

 فرم طرح درس

mailto:shasanz@ut.ac.ir
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 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی
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گدددددری و نظریددددده  

 دلالستگی

نظریدده، رویرددرد درمددانی، بررسددی 

 مای موردی 

مثال مای کالسدیک، نقدش وید ه     نظریه رفتار گرایی 6جلسه 

آمدوزش و پدرورش   این نظریده در  

 استثنایی

  ترکیالی

، ADHDنظریه ساختار اجتماعی نظریه مای کمتر رایج 7جلسه 

 نظریه شرارچی در مقابل کشاورز 

  ترکیالی

   امتحان میان ترم 8جلسه 

مالانی عصدالی زیسدتی    9جلسه 

 اختالالت رفتاری

ل و مددایت رفتدار در   شالره کنتدر 

سیست  عصالی مرکزی، نقش نورو 

در کنتدرل و مددایت    ترانسمیترما

 رفتار

 ترکیالی

ارزیدددابی و تشدددخیص  10جلسه 

 اختالالت برون نمود

و نشانه مدا بدر   ما آشنایی با مالک 

   ASEBA اساس

 ترکیالی

ارزیدددابی و تشدددخیص  11جلسه 

 ت برون نموداختالال

آشنایی بدا مدالک و نشدانه مدا بدر      

 DSM5 اساس

 ترکیالی

ارزیددابی و تشددخیص و  12جلسه 

 برون نموداختالالت 

ارزیددابی کددارکرد مددای اجرایددی،   

اشنایی با مقیاس بری  و ازمونهای 

کالسیک اندازه گیری کارکرد مای 

 اجرایی

 ترکیالی

درمدان روان شدناختی    13جلسه 

 اختالالت برون نمود

 ترکیالی بارکلی BPTدرمان 

درمدان روان شدناختی    14جلسه 

 اختالالت برون نمود

 ترکیالی بارکلی BPTدرمان 

ارزیدددابی و تشدددخیص  15جلسه 

اختالالت درون نمدود  

 نمود

آشنایی بدا مدالک و نشدانه مدا بدر      

 DSM5و   ASEBA اساس

 ترکیالی

درمدان روان شدناختی    16جلسه 

 اختالالت درون نمود

درمددان مددای مالتنددی بددر نظریدده  

دلالسددددتگی، بددددازی درمددددانی،  

 )شناخت(رفتار درمانی

 ترکیالی

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 

 نمره( 11)، امتحان پایان ترمنمره(  4) ، مشارکت فعال دانشاو در کالسنمره(  5)امتحان میان ترم ارزشیابي:

 

 فهرست منابع:

، . درومیج فوردی.م. ماردمن کلرلیما: سندهینو، ( ویراست مفت 1397روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی)از کتاب  8و  7فصول  .1

 و ممراران حمید علیزاده . مترج : اگِن نستونیو

 (ف سعید حسن زاده، انتشارات سمت1397از کتاب توانالخشی کودکان با نیاز مای ویزه) 5فصل  .2
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 (، علی اکالر ارجمند نیا، انتشارات سمت1397کتاب آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان) 7و  4فصول  .3

 ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات روان(ف نویسنده: مالاین و ویتالورن، 1395)2و  1آسیب شناسی روانی جلد  .4

5. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) (2013) 

American Psychiatric Association's (APA). 

6. Russell A. Barkley, (2015).   Kevin R. Murphy Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A 

Clinical Workbook. The Guilford Press. 

 در اختیار دانشاویان قرار خوامد گرفت فوق  کتابدونسخه الرترونیک 

 

 
 


