
 هب انم خدا 

 

 

1 

 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی

 دادکشنه روانشناسی و علوم رتبیتی

   کد فرم:

 
 

 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی گروه آموزشی:

    شناختیتوانبخشی   تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:    مقطع                                  روان شناسی رشد شناختیعنوان درس: 

 سایر توضیحات:  ندارد یش نیاز:پ نظری   واحد 2:  تعداد واحد

  shasanz@ut.ac.ir: لیمی،  ا325دفتر: اطاق  ،ییکودکان استثنا یگروه روانشناس اریحسن زاده، دانش دیمدرس: دکتر سع

 شماره کالس........ 

 هدف کلي درس

، رشد شناخت اجتماعیکارکرد های اجرایی، زبان، رشد ، بنیان های رشد شناختی، رشد شناختی ی، نظریه هاآشنایی با اصول و  مبانی رشد شناختی

  ریاضی و خواندن در کودکان

 اهداف ویژه

 نوجوانی و (Middle childhoodکودکی میانه)رشد شناخت در  مرور نظریات کالسیک رشد شناختی

 های واجی، معنی شناختی، نحوی و کاربرد شناسی(رشد زبان) مولفه  شناختیدر رشد  یروش شناخت یکردهایرو

درک و  فهم بنیان های رشد شناختی در دوره 

 (infancy)نوباوگی

 شناخت اجتماعی، دیدگاه گیری و نظریه ذهنرشد 

 رشد ریاضی، خواندن و تبیین روان عصب شناسی اختالالت وابسته (Early childhood)رشد شناخت در اوایل کودکی

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات

نظریات کالسیک رشد  1جلسه 

 شناختی

 ترکیبی : گذشته، حال و آیندهنظریه پیاژه 

 یادی  بن میمفاه نظریه ویگوتسکی: // 2جلسه 

منطق  ه   ،یروش شناس   ه،ی  نظر

گفت ار   ،یمجاور رش د، س کو س از   

، آن یه   ا تی   و مز یخصوص   

 کارکردهای زبان

// 

و رشد  پردازشگری اطالعاتنظریه  // 3جلسه 

س رعت  مدل نوپیاژه ای،   شناخت:

 پیچی  دگی ش  ناختی، پ  ردازش، 

نظریه کنترل، سطوح کارکرد های 

ش  ناختی، م  دل ش  بکه عص  بی   

 نمادین

// 

موض  وعات اساس  ی در  4جلسه 

دوره در رشد شناختی 

 کودکی

 // رشد حافظه و توجه

 // و رشد اخالقرشد استدالل  // 5جلسه 

بررس  ی روان عص  ب رش  د زب  ان،  // 6جلسه 

  رشد بهنجار و نا بهنجارشناختی، 

// 

 //روان  یبررس  کارکرد های اجرایی،  // 7جلسه 

 فرم طرح درس
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رشد بهنجار و ن ا    ،یعصب شناخت

 بهنجار

   امتحان میان ترم 8جلسه 

در  یموض  وعات اساس   9جلسه 

دوره در  یرشد شناخت

 یکودک

 // رشد نظریه ذهن و کارکرد آن 

س  بب  س  نجش نظری  ه ذه  ن و  // 10جلسه 

 نظریه ذهن   شناسی تاخیر در 

// 

 // و رشد شناختی وانمود سازی  // 11جلسه 

مب  انی، الی  ه ه  ا، رش  د بهنج  ار و  ساخت گرایی عصبی 12جلسه 

 نابهنجار

// 

 domain)حیط ه خ ا   تبی ین   نظریه فدور 13جلسه 

specificity ) ب    ودن رش    د   ،

   مدوالریتیمفهوم 

// 

 ،ع  دداز  خردس  ال فه  م کودک  ان رشد ریاضی در کودک 14جلسه 

ش   مارش، ی   ادگیری عملی   ات  

ش بکه عص بی م رتبا ب ا      ریاضی،

 دیسکلکولیا

// 

رش    د خوان    دن در  15جلسه 

 کودک

پیش نیازها و پ یش بین ی کنن ده    

مهارت خواندن، شبکه عصبی  های

 مرتبا با خواندن و نارسا خوانی

// 

چشم ان داز پووهش ی    16جلسه 

آت  ی در  روانشناس  ی  

 رشد شناختی

 // فرصت ها و محدودیت ها

   امتحان پایان ترم 17جلسه 

 نمره( 12و امتحان پایان ترم) ( نمره 2در طول نیمسال تحصیلی) نمره(، حضور فعال دانشجو 6امتحان میان ترم)  ارزشیابي:

 فهرست منابع

 سال و نوبت چاپ ناشر نویسنده/ مترجم کتاب
The Wiley-Blackwell 

Handbook ofChildhood 

Cognitive Development 

Editor: Usha Goswami 

 
John Wiley & Sons, Ltd. Second edition, 2011 

 

رشد  یشناسروان"تفکر کودکان 

 "یشناخت

ی/ بالیمارتاواگنر آل گلر،یزرابرت 

 یخراز دکمالیس

 1386 یسازمان انتشارات جهاد دانشگاه

Cognitive Neuroscience

  
Marie T. Banich, Rebecca 

J. Compton  
Cambridge University 

Press 
2018 

 نسخه الکترونیک کتاب های انگلیسی در اختیار دانشجو قرار می گیرد.

 
 


