
 هب انم خدا 
 

 

1 

 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک 
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 

 

 گروه آموزشی:
 علوم تربیتی رشته تحصیلی:     کارشناسیمقطع تحصیلی:    روانشناسی بازی عنوان درس:

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

 هدف کلی درس:
 های عملی و نظری بازی ها و مهارتآشنایی با روش

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 نایی با انواع بازیآش بازی آشنایی با مفاهیم

  های رشد بازی کودکانآشنایی با ارزیابی

  های تشخیصی بازیآشنایی با ارزیابی

  های بازی درمانیآشنایی با تکنیک

 

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

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تعریف بازی  و معرفی درس مقدمه 1جلسه 

 رویکردهای نظری 2جلسه 
 اهمیت بازی 

 نظریه های مربوط به بازی 
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 سخنرانی، مشارکتی و عملی بررسی و بحث  ل مؤثر در بازی کودکانمعوا ۳ جلسه

 سخنرانی، مشارکتی و عملی سن و اسباب بازی  بازی و اسباب بازی ۴جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی تشخیصی بازی رشدی و هایارزیابی  و سنجش ارزیابی ۵جلسه 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی آموزش مواد درسی  بازی و آموزش 7و ۶جلسه 

 بازی و درمان/ توانبخشی ۸جلسه 
 اتاق بازی درمانی 

 وسایل/ابزارها 
 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 9 جلسه های

 11 و 10و

های تقویت کننده مهارت  های بازیتکنیک

 های حسی

 ادراک بینایی 

 ادراک شنوایی 

 ادراک المسه 

 ادراک چشایی 

 ادراک بویایی 

 و عملیسخنرانی، مشارکتی 

جلسه های 

 1۳و 12
 بازی های تقویت کننده مهارت های حرکتی

 حرکات ظریف 

 حرکات درشت 

 هماهنگی چشم و دست و پا 

 سخنرانی، مشارکتی و عملی

 سخنرانی، مشارکتی و عملی هوش/حل مساله/خالقیت....  بازی های تقویت کننده مهارت های شناختی 1۴جلسه 

جلسه های 

 1۶و 1۵
 های بازی درمانی تکنیک

  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:

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

  مرتبط با موضوعات معرفی معرفی اختالل و بازی های کاربردی در رفع مشکالت ضبط فیلم و اسالید آموزشی  انفرادیارائه کالسی

 شده

 

 منابع:
 (. مداخالت خانواده محور در توانمند سازی کودکان با نشانگان داون 1398. )سرین. و ابراهیمی نوگند. ، قاسم زاده سالمعلیافروز غ

  )راهنمای گام به گام (. : انتشارات دانشگاه تهران

 ،انتشارات بازی درمانی: تکنیک های قدرتمند و کاربردی برای درمان اختالالت کودکان ترجمه اعظم فاضلی .(1399ملنتین ) کلر :

 ارجمند

 ( .مشاوره با کودکان به روش بازی درمانی. مترجم زهرا ارجمندی تهران: انتشارات ارجمند139۷گلدارد، کاترین و گلدارد، دیوید .).  

  ،تکنیک بازی درمانی. تهران: انتشارات دانژه 101(. 1398الهه. )محمد اسماعیل. 

 ،(1398)و کی کرودر  وید فایفر، لیزا( جعبه ابزار رفتار درمانی شناختی .cbtبرای کودکان و نوجوانان )انتشارات ارجمند . 


