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 کارشناسی کاردرمانی  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع      کاردرمانی   گروه آموزشی:       توانبخشی      دانشکده:

 ندارد  یش نیاز:پ       نظری د:نوع واح         2تعداد واحد: روانشناسی رشدنام درس: 

 دانشکده توانبخشی -ساختمان ابن سینا  برگزاری:مکان   10-12ساعت  شنبه  یک  روز :س:زمان برگزاری كال

  اسماعیلیكرمعلی دكتر سمانه  مسئول درس:        17 تعداد دانشجویان:

  یلیاسماع كرمعلی دكتر سمانه  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

  شرح دوره:

از آن می باشجد   در مراجعان كاردرمانی رشجد دانش روانشجناسجیاین دوره با هدف توانمند كردن دانشججو در اسجتفاده از  

جا كه یادگیری كامل رشجد انسجان در سجنین و از ابعاد مختله به عنوان یر درس تخ ج جی در دروس كارشجناسجی  

نظریه های مختله روانشجناسجی در شجود  رداخته میت رشجد پ اكاردرمانی وجود دارد، در این جا به بحث پیرامون نظری

ی شجود  االالعات در زمینه ی شجناخت، شجخ جیت، اخالج، جنسجی، اجتماعی و     به دانشججو آموزه داده میزمینه

نظریه پرداز، سججال ایجاد نظریه، الججول اسججاسججی آن، مراحل رشججد به تفکیر سججن از دید نظریه و نرد آن از مواردی 

 شوند این درس مطرح میهستند كه در 

 

 

 هدف کلی: 

و تشخیص انحراف از رشد البیعی از ابعاد مختله  شدر روانشناسیآشنایی دانشجویان كاردرمانی با نظریه های 

 روانشناختی 

 

 

 بینابینی:اهداف 

كاردرمانی را فرا می  ، كاربرد اخت جالجی آن در رشجته  رشجددرس، دانشججو مجمن آشجنایی با ماهیت روانشجناختی  در این 

 انسان آشنا می گردد  رشدهای مختله ویژگیبا  و گیرد

 

 

 

  

 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ   * سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)    *(PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی
 

 

 

 
 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:
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 مباحث هر جلسه را مطالعه و در كوئیزها مشاركت فعال داشته باشد 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  *خته و گچت  *وایت برد

  ببرید: سیستم رایانه و اینترنت سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

    نمره درلد 100: آزمون پایان ترم   :آزمون میان ترم

 نوع آزمون

  غلط -لحیح         جور كردنی           *ایچندگزینه       *پاسخ كوتاه      تشریحی

  

 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 

تهران: انتشارات  -ی لطه آباد نیسی، حنور یرما كرم ،وریكد نیپرو ،هیس نوسس -(1روانشناسی رشد ) -

  1393 -سمت

  1393 -تهران: انتشارات سمت -یلطه آباد نیحس -یو بزرگسال یجوان ،ی(: نوجوان2رشد ) یروانشناس -

بم، سوزان نولن  لیدار ت،یادوارد اسم نسون،یاتک چاردیر نسون،یاتک تایر -لگاردیه یروانشناس ینهیزم -

)مترجم(،  ی)مترجم(، رما زمان ری)مترجم(، مهرداد ب رشری)مترجم(، بهروز ب یبراهن یهوكسما، محمدنر

  1396 -تهران: انتشارات رشد -)مترجم( یمهرناز شهرآرا 

 ییرجا رمایو دكتر عل )مترجم( نژاد یغالمرما خو ،نیكر امیلیو -و كاربردها میرشد، مفاه یها هینظر -

  1393 -شارات رشدتانتهران:  -)مترجم(

تهران:   -یجمال یو شکوه السادات بن یحسن احد -كودک یدر روانشناس یادیبن میرشد، مفاه یروانشناس -

  1387 -سیانتشارات پرد
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس 
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 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 اسماعیلیكرمعلی دكتر سمانه  معرفی و تاریخچه روانشناسی رشد 1

 اسماعیلی كرمعلیدكتر سمانه  ماهیت، ویژگی ها و عوامل مؤثر بر رشد  تأثیر مترابل وراثت و محیط  2

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه مکاتب روانشناسی 3

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه حركتی(-دوره حسی  نظریه شناخت پیاژه )مفاهیم اساسی 4

 اسماعیلی كرمعلیدكتر سمانه  )دوره پیش عملیاتی و عملیات عینی( اژهیشناخت پ  هینظر 5

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه رشد شناخت برونرآموزشی  هینظر  6

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه كلبرگ یرشد اخالق هینظر 7

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه کسون ی ار  یاجتماع-یرشد روان  هینظر 8

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه د یفرو  یجنس-یرشد روان  هینظر 9

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه نظریه یونگ  10

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه باندورا   یاجتماع  یریادگی  هینظر 11

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه نظریات روانشناسی رشد در بزرگسالی 12

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه عوامل مؤثر، رشد اخالقی رشد از دیدگاه اسالم: مراحل،   13

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه نوجوانی: تغییرات رشد، بلوغ و تربیت جنسی، تحول شناختی، رشد هویت  14

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه جوانی: رشد اجتماعی، اخالقی و هویت، نظریه هوه اشترنبرگ و      15

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه ویالنت، لوینسون، نوگارتن و     رویکردهای نظری به بزرگسالی:   16

 اسماعیلی كرمعلی دكتر سمانه میانسالی، پختگی، پیری  17

 


