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میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک 
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 

 

 گروه آموزشی:
 علوم تربیتی رشته تحصیلی:     کارشناسیمقطع تحصیلی:    های رفتاری هیجانیاختالل عنوان درس:

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ عملی:                ۲ نظری:          ۲ تعداد واحد:  

 هدف کلی درس:
 های پیشگیرانه و درمانی در اختالل های عاطفی و رفتاریکسب مهارت در شناسایی، ارزیابی و طراحی مداخله

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 پروتکل نویسیآشنایی با  هیجانیو های رفتاری شناسی اختاللسببآشنایی با 

  هیجانیو های رفتاری ارزیابی و سنجش اختاللآشنایی با 

  های رفتاری و هیجانیمداخالت درمانی موثر در اختاللآشنایی با 

  تمرین عملی مباحث تدریس شده 

 

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

 مقدمه 1جلسه 

  های عاطفی و رفتاری اختاللتعریف

 در کودکان و نوجوانان

 مشکالت تعریف 

 میزان شیوع 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 نظری مباحث 2جلسه 

  بهنجاری و نابهنجاریدامنه تغییرپذیر 

  ارتباط اختالالت عاطفی رفتاری با

 سایر شرایط استثنایی بودن

  افتراق مشکالت و اختالالت عاطفی

 رفتاری

 مشارکتی و عملیسخنرانی، 

 سبب شناسی ۳جلسه 

  عوامل موثر بر اختالالت رفتاری در

 سطوح خانواده، مدرسه و اجتماع

 شناسیبررسی عوامل سبب 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 ۴ های جلسه

 10تا

و مداخالت نوین در درمان  و سنجش ارزیابی

 اختالالت عاطفی

 های مصاحبه بالینی اصول و مهارت 

  مداخله های خانواده اصول طراحی

 محور

 مداخالت نوین 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

های جلسه 

 1۴تا11

و سنجش و مداخالت نوین در درمان  ارزیابی

 اختالالت رفتاری

 های مصاحبه بالینی اصول و مهارت 

  اصول طراحی مداخله های خانواده

 محور

 مداخالت نوین 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 جمع بندی  16و  15جلسه 
  بررسی مراجعین در غالب پروتکلهای

 آموخته شده
 پرسش و پاسخ

 فرم طرح درس
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میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک 
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 

 نوع ارزشیابی:

 )مطالعه دقیق منابع آموزشی )کتاب و جزوه 

 و ارائه بموقع آن در سامانه یادگیری الکترونیک و انجام فعالیت های مستمر مرتبط با هر جلسه حضور در جلسات کالسی همزمان 

 و انجام فعالیت های مشترک گروهیانتخابی  پروتکل درمان مطالعه 
 

 منابع:
(. : گام (. مداخالت خانواده محور در توانمند سازی کودکان با نشانگان داون )راهنمای گام به1398. )سرین. و ابراهیمی نوگند، قاسم زاده س المعلیافروز غ .1

  انتشارات دانشگاه تهران

. ترجمه نسترن حبیبی آشتیانی و زهرا شهریور. تهران: اختالل وسواس جبری دوران کودکی(. 1397پیاسنتینی، جان؛ النگی، اودرا؛ روبلک، تامی. ) .2

 انتشارات ارجمند

 . ترجمه اعظم فاضلی و سید مجتبی رباطجزی. تهران: انتشارات ارجمندنوجوان-پایان جنگ قدرت والدین(. 1398بروان، نیل. ) .3

 . ترجمه حمیدرضا نوری و ناهید طاهری. تهران: انتشارات ارجمندتربیت نوجوان دردسرساز(. 1398پاتریشیا؛ اُنا، زوریتا. ) .4

. ترجمه علی اصغر فرخزادیان. تهران: انتشارات سازی و کاهش استرس برای نوجوانانکتاب کار آرام(. 1398تامپکینز، مایکل؛ یارکین، جاناتان. ) .5

 ارجمند

 . )ویرایش دوم(. تهران: انتشارات ارجمندسوگ و داغدیدگی در کودکان و نوجوانان(. 1398ری، مهرداد؛ فتاحی، راضیه و آقائی، الهام. )کالنت .6

 . ترجمه حمیده ابوترابی زارچی و مجتبی دلیر. تهران: انتشارات ارجمندمطمئنم که نگران نخواهم شد(. 1398سیسه موره، تیموتی. ) .7

 انتشارات تهران: درمانگر(. )راهنمای کودکان هیجانی اختالالت فراتشخیصی درمان برای یکپارچه پروتکل (.1398) ل. ابراهیمی سالک و س. زاده قاسم .8

  .سینا ابن

 انتشارات تهران: تمرین(. )کتاب کودکان هیجانی اختالالت فراتشخیصی درمان رایب یکپارچه پروتکل (.1398) ل. ابراهیمی سالک و س. زاده قاسم .9

  .سینا ابن
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