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عٌاٍیي درٍس در سرفصل قدیوی با سرفصل بازًگری جدٍل هقایسِ تطبیقی 

 یید در جلسِ گرٍُ آهَزشی ٍ شَرای آهَزشی ٍ تحصیالت تکویلی داًشکدُ()جْت تأشدُ

 

  6931  بازًگری بِ تاریخ

 ًام رشتِ تحصیلی

 سٍاًطٌاسی ٍ آهَصش کَدکاى استثٌایی

 عٌَاى هقطع تحصیلی

 اسضذ

  

جدید  عٌَاى درس

 )یا جایگسیي(

تعداد 

 ٍاحد

 ًَع تغییر

عٌَاى درس 

 قدیوی

تعداد 

 ٍاحد

درصد 

تغییر 

هحتَای 

شرح 

 درس

درصد تغییر 

هٌابع 

درٍس)رٍز 

 آهدی(
 تغییر عٌَاى

تغییر عٌَاى ٍ 

هحتَای شرح 

 درس

 100 100 2 ًاسسایی یادگیشی * * 2 اختالل یادگیشی

 00 00 1 تغییش اغالح ٍ سفتاس * * 1 اغالح سفتاس 

آسیة ضٌاسی سٍاًی 

 تحَلی 
2 * * 

تٌظین هَاد ٍ  ٍسٍش تْیِ 

 دسسی ّایتشًاهِ
2 100 100 

ًثخطی ٍ هطاٍسُ اتَ

خاًَادُ ٍ کَدک تا 

 ٍیژُ یًیاصّا

2 * * 
تشًاهِ سیضی آهَصضی ٍ 

 تشتیتی ػقة هاًذُ رٌّی
2 100 100 

 

  

 

 

 

 

 



 اختالل یادگیشی   شرح درس:   

 یادگیشیاختالل : عنوان درس به فارسی

                        

 عنواى درس ته انگليسي:

   
Learning Disorder                          

 تعذاد واحذ:

2 

 

 تخػػي

 * 

 نظري

 * 

 :نياز هن یا نياز پيصدروس 

 نذارد

  عولي 

 اختياري
 نظري 

 تعذاد ساعت:

33 

 عولي

 جثراني
 نظري

 عولي

 نذارد             آهوزش تكويلي عولي: دارد 

 

 سوينار         آزهایطگاه     كارگاه        سفر علوي 

 

 ب. ّدف ّای درس 

 آضٌایی تا هثاحث اساسی ٍ هْن اختالل ّای یادگیزی ٍیژُ اّداف کلی:

 :ُاّداف ٍیژ 

  اختالل ّای یادگیزی ٍیژُآضٌایی کلی تا 

   اختالل ّای یادگیزی ٍیژُآگاّی اص ًطاًِ ّا ٍ ػالین 

   اختالل ّای یادگیزی ٍیژُ سثة ضٌاسیآگاّی اص 

  اختالل ّای یادگیزی ٍیژُآضٌایی تا سٍش ّا ٍ اتضاسّای اسصیاتی ٍ تطخیع 

  اختالل ّای یادگیزی ٍیژُ دسهاىضٌایی تا سٍش ّای آهَصش ٍ آ 

 تیآضٌایی تا هحیط دسهاى ٍ تَاًثخطی ضٌاخ

 

 



 

درس: های اصلی سرفصل  

  پ. سرفصل 

 هفَْم ٍ تؼزیف اختالل ّای یادگیزی ٍیژُـ 1

 ـ سثة ضٌاسی )پشضکی ٍ ػصة ضٌاختی ٍ . . .(2

 ـ ٍیژگی ّای تالیٌی در کَدکاى تا اختلل یادگیزی3

ًارسایی حساب، ًارسایی  ًارسایی ًَضتي، یادگیزی ٍیژُ )ًارسایی خَاًذى، ـ اًَاع اختالل ّای4

 ستاى دریافتی ٍ تیاًی، اختالل ًارساای تَجِ/تیص فؼالی(

 ـ فزآیٌذ ضٌاسایی، ارسیاتی ٍ آهَسش5

 ـ رٍش ّای ارایِ خذهات آهَسضی6

 ـ هطکالت اجتواػی ٍ ّیجاًی7

 ٍ کارتزدّای آهَسضی ٍ درهاًی، رٍش ّا ـ ًظزیِ ّا8

 ارزیابی: روش 

 

 منابع: 

 

(. اختالل ّای یادگیزی. تزجوِ ػلیشادُ، ّوتی ٍ ّوکاراى. 2005ّاالّاى، لَیذ ٍ کافوي ٍ ّوکاراى )

 تْزاى: اًتطارات ارسثاراى.

 ( ًارسایی ّای ٍیژُ در یادگیزی. هطْذ: سخي گستز1384اهیذٍار احوذ .)-  .ًَای غشال 

 ( .(. رٍیکزدی ضٌاختی تِ هطکالت یادگزی کَدکاى. )تزجوِ 1993داکزل ج. ٍ هک ضیي، ج

 (. تْزاى: اًتطارات رضذ. 1376ػثذالجَاد احوذی ٍ هحوَد رضا اسذی، 

 هاي نهایي آزهوى هياى ترم ارزضياتي هستور
 تحقيق

 * تا تطخيع استاد  *



  ( درهاى اختالالت ریاضی. تْزاى : اًتطارات گفتواى خالق، چاج 1381تثزیشی، هصطفی .)

 ضطن.

 Gregg, N. (    ). Adolescents and adults with learning disabilities 
and ADHD: Assessment and accommodation. Guilford Press. 

 Raymond, E. B. (    ). Learners with mild disabilities: A 
characteristics approach. Pearson. 
 

 
  



 اغالح سفتاس شرح درس:   

 اغالح سفتاس: عنوان درس به فارسی

                        

 عنواى درس ته انگليسي:
Behavior Modification  

 تعذاد واحذ:

1 

 

 تخػػي

 * 

 نظري

 * 

 :نياز هن یا نياز پيصدروس 

 نذارد

  عولي 

 اختياري
 نظري 

 تعذاد ساعت:

13 

 عولي

 جثراني
 نظري

 عولي

 نذارد             آهوزش تكويلي عولي: دارد 

 

 سوينار         آزهایطگاه     كارگاه        سفر علوي 

 

 ب. ّدف ّای درس 

 یادآٍری هفاّین اساسی در للوزٍ تغییز رفتار هطتول تز:

 تؼاریف هزتَط تِ رفتار ًاتٌْجار 

 للوزٍ تغییز رفتار ٍ رفتار درهاًی 

 ـ روش های سنجش2

 ـ تزًاهِ تغییز رفتار ٍ رفتار درهاًی

 سٌجص در تغییز ٍ اصالح رفتارـ رٍش ّای 

 ـ رٍش ّای پژٍّص در تغییز ٍ اصالح رفتار

 ـ نظریه های بنیادی در روش های تغییر و اصالح رفتار:3



 ـ ًظزیِ ّای ضزطی ساسی

 ـ ًظزیِ ّای ضٌاختی

 ـ روش های مختلف تغییر رفتار:4

 الف ـ رٍش ّای ایجاد ٍ تَسؼِ رفتار هطلَب

 سی کٌطگز ٍ پاسخگَـ رٍش ّای هثتٌی تز ضزطی سا

 ـ رٍش ّای هثتٌی تز ًظزیِ ّای ضٌاختی ٍ یادگیزی اجتواػی

 ـ رٍش ّای التماطی

 ـ تشخیص اختالل در مراجع:5

 ـ رٍش ّای تزرسی هطکل در هزاجغ

 ـ ضیَُ ّای ایجاد ارتثاط تا هزاجغ

 رفتارـ تزرسی هحذٍدیت ّا ٍ هطکالت احتوالی ٍ چگًَگی رفغ آى، در جزیاى تغییز ٍ اصالح  

 کار عملی: )با تشخیص استاد درس(

هَرد را تِ صَرت دلیك هَرد هطالؼِ ٍ تطخیص  1داًطجَی ایي درس تایذ سیز ًظز استاد، حذالل 

لزار دّذ ٍ تتَاًذ تا استفادُ اس هطالة آهَختِ ضذُ ًسثت تِ تغییز ٍ اصالح رفتار آًاى الذام هٌاسة 

 هثذٍل دارد.

تغییز ٍ اصالح رفتار آسهَدًی  تایذ در پایاى تـزم تـِ اسـتاد تحـَل     گشارش تالیٌی ٍ ًتایج پژٍّطی 

 دادُ ضَد.

  

 هاي نهایي آزهوى هياى ترم ارزضياتي هستور
 تحقيق

 * تا تطخيع استاد  *



 

 منبع 

 (.  تغییز رفتار ٍ رفتار درهاًی ًظزیِ ّا ٍ رٍضْا ـ تْزاى:  اًتطارات داًا.1379سیف ػلی اکثز )

لیِ ری. اٍ ٍ ٍیلسي. جی تزًس )تی تا( ـ رفتار درهاًی ـ )هتزجن( ًسزیي پَدات ـ ػلـی اکثـز سـیف        

 چاج سَم ـ تْزاى ـ اًتطارات فزدٍس.

ـ رفتار درهاًی ـ سهیٌِ ـ دًٍوا ٍ هسـایل ـ چـاج اٍل ـ تْـزاى اًتطـارات        1370لاسن سادُ حثیة اهلل  

 جْاد داًطگاّی.

ثَلتش. ّلي. تی. )تی تـا( تغییـز دادى رفتارّـای کَدکـاى ٍ ًَجَاًـاى ـ       کزٍهثَلتش. جاى ری. ٍ کزٍه 

 ( )چاج ّفتن( تْزاى ـ اًتطارات فاطوی.1375هتزجن ـ کزیوی. یَسف )

( رٍضْای ایجاد تغییز رفتار در کَدکاى ـ چـاج اٍل ـ اصـفْاى. اًتطـارات      1372هلک پَر ـ هختار )  

 هَالًا.

تْزاى هزکش ًطـز   1370تار کَدکاى. تزجوِ کسائیاى ًاّیذ. ( اصالح رف1976هَریس. ریچارد. جی ) 

 داًطگاّی.

 Kazdin, A. E. (    ). Behavior modification in applied settings. 
Waveland Press. 

 Wright, J. H., Brown, G. K., Thase, M. E., & Basco, M. R. (    ). 
Learning cognitive-behavior therapy: An illustrated guide. American 
Psychiatric Association.   

  



آسية ضناسي رواني تحولي )تا تاكيذ تر كودكاى تا نيازهاي ویژه( شرح درس:  

 عنوان درس به فارسی: 

آسية ضناسي رواني تحولي )تا تاكيذ تر كودكاى 

 تا نيازهاي ویژه(

 عنوان درس به انگليسی:
Developmental Psychopathology 
(Emphasizing Children with Special Needs) 

 تعذاد واحذ:

 تخػػي وحذ 2

 :نياز هن یا نياز پيصدروس  نظري 

 نذارد

  عولي

 اختياري
 نظري

 تعذاد ساعت:

32 

 عولي

 جثراني
 نظري

 عولي

 نذارد             آهوزش تكويلي عولي: دارد 

 

 سوينار         آزهایطگاه     كارگاه        سفر علوي 

 

  :اهداف 

 :پيطرفت هاي  ،آضنایي تا انواع رویكردهاي تاليني، هفاهينهدف اساسی درس:  الف: اهداف کلی

 دار در جریاى تحول حاغل در زهينه هاي نظري پژوهطي و كارتردي، و طيف گسترده رفتارهاي هطكل

 :ب: اهداف ویژه 

  کَدکاى تا ًیاصّای ٍیژُآسیة ّای سٍاى ضٌاختی هتذاٍل دس 

  ّوِ گیش ضٌاسی اًَاع اختالل ّای تحَلی کَدکاى 

 آسیة ضٌاسی ٍ سثة ضٌاسی اًَاع اختالل ّای تحَلی کَدکاى 

  هؼیاسّای اسصیاتی ٍتطخیع تش اساسDSM-  

 آضٌایی تا اًَع تشًاهِ ّا  ٍ پشٍتکل ّای دسهاًی ٍ تَاًثخطی 

 اصلی درس: های سرفصل 



 :تش آسیة ضٌاسی سٍاًی تحَلی کَدکاى)کَدکاى تا ًیاصّای ٍیژُ(. ًگاّی ای هقذهِ  فصل اٍل

 اجوالی تش آسیة ضٌاسی سٍاًی تحَلی ٍ سش فػل ّای آى.

 :فشایٌذ سضذ ٍ تحَل تٌْجاسکَدکاى, دٍسُ ّای حساس سضذ, الگَّا ٍ چْاسچَب  فصل دٍم

ّای تحَلی تا ّای ًظشی سضذ ٍ تحَل کَدکاى, صهیٌِ ّای پذیذایی)سیسک فکتَسّای( آسیة

 ّای فشٌّگی ٍ اجتواػی تَهی)ایشاى(.تاکیذ تش صهیٌِ

 :ى تا اختالل طیف اتیسن, کَدکاى کن تَاى رٌّی, کَدکا اختالل ّای سضذی)تحَلی(: فصل سَم

 ..اختالل ًقع تَجِ/ تیص فؼال

 :اختالل سلَک, اختالل سفتاسّای هقاتلِ ای, اختالل  کَدکاى تا اختالل ّای سفتاسی: فصل چْارم

 اًفجاس خطن

 :ّای ٍسَاس ّای اظطشاتی, کَدکاى تا اختاللکَدکاى تا اختالل ّای ّیجاًی:اختالل فصل پٌجن

 ّای افسشدگی ٍ خَد آسیة صًیفکشی, کَدکاى تا اختالل 

 :کَدکاى تا اختالل ّای استثاطی ٍ صتاى ضٌاختی  فصل ششن 

 :اختالل خَاًذى, ًَضتي, حساب کشدىکَدکاى تا اختالل ّای یادگیشی ٍ پیطشفت فصل ّفتن : 

 :ضی, خام حشکتی, کَدکاى تا ػاسضِ فلج هغ کَدکاى تا ًاتَاًی ّای حشکتی: فصل ّشتن

 ًاّواٌّگی سضذی, فلج اطفال, هؼلَلیت ّای چٌذگاًِ ٍ...

 :صهیٌِ ّای پژٍّطی, تحقیقاتی ٍ تَاًثخطی آسیة ّای تحَلی کَدکاى. اتضاسّای   فصل ًْن

 صًیاسصیاتی, تطخیػی ٍ تشچسة 

  :کَدکاى تیواسستاًی)سشطاًی, آسوی, کن خًَی,  کَدکاى تا تیواسی ّای حاد ٍ هضهي:فصل دّن

 ایذصی, سٌذسٍهی ٍ..(

  :روش ارزیابی 

 هاي نهایي آزهوى هياى ترم ارزضياتي هستور

 تحقيق

ارائه كالسي توسط دانطجو 

درخػوظ تازه هاي هر یک از فػل 

 هاي كتاب در طول ترم

فعاليت كالسي و هطاركت در جریاى 

 تذریس در طول ترم

 

 تا تطخيع استاد

 اهتحاى كتثي  پایاى ترم

ارزضياتي گسارش دانطجو از تازدیذ علوي 

 و هطالعه هوردي



 

 :منابع فارسی 

(. تشجوِ: یحیی سیذ 2ٍ 1. آسیة ضٌاسی سٍاًی)جلذ کشاس ٍیتثَسى سیچاسدپی.ّالجیي/سَصاى

 (. تْشاى: اًتطاسات. اسسثاساى1334هحوذی)

 

 :منابع انگليسی 

American Psychiatric Association (    ). Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders, Fourth edition, Text revision. Washington, DC: 

Author.  

Beauchaine, T. P. & Hinshaw, S. P. (    ).  Child and Adolescent 

Psychopathology, Second Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.  

Mash, E., J., & Barkley, R. A. (    ). Child Psychopathology ( nd ed.). New 

York: Guilford.   

Weis, R. (    ). Introduction to abnormal child and adolescent psychology 

( nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 
  



 تَاًثخطی ٍ هطاٍسُ خاًَادُ ٍکَدک تا ًیاصّای ٍیژُ شرح درس:

 عنوان درس به فارسی: 

خاًَادُ ٍکَدک تا ًیاصّای تَاًثخطی ٍ هطاٍسُ 

 ٍیژُ

 عنوان درس به انگليسی:
Rehabilitation and Counseling for Family 
and Children with Special Needs   

 تعذاد واحذ:

 تخػػي وحذ 2

 :نياز هن یا نياز پيصدروس  نظري 

 نذارد

  عولي

 اختياري
 نظري

 تعذاد ساعت:

32 

 عولي

 جثراني
 نظري

 عولي

 نذارد             آهوزش تكويلي عولي: دارد 

 

 سوينار         آزهایطگاه     كارگاه        سفر علوي 

 

 :آضٌایی تا اًَاع ٍ فشاٍاًی هؼلَلیت ٍ ًاتَاًی کَدکاى ٍ هطکالت خاًَادُ کَدکاى تا  اّداف کلی

ًحَُ پیطگیشی اصآًْا تا تاکیذ تشآهَصُ ّای تَهی, ًاتَاًی. آضٌایی تا ػَاهل تشٍص ٍ ضیَع ًاتَاًی کَدکاى ٍ 

فشٌّگی, دیٌی, اجتواػی ٍ.. ایشاى. آضٌایی ٍ کسة هْاست دس صهیٌِ تشًاهِ سیضی تشای کَدکاى تا ًاتَاًی 

ّای جسوی ٍ رٌّی دس صهیٌِ ّای هختلف؛ آهَصضی, تَاًثخطی, سفاّی, ضغلی تا تاکیذ تش ظشفیت فشٌّگی 

اص هثاحث هشتثط تا اًَاع  هطکالت جسوی, ػػة ضٌاختی, حسی, سٍاًپضضکی ٍ ٍ آهَصضی ایشاى. آگاّی 

دیگش ًقایع کَدکاى تا ًاتَاًی. آگاّی دس صهیٌِ اسصیاتی, تطخیع ٍ اسائِ ساّثشدّای دسهاًی ٍ تَاًثخطی  

گی اص جٌثِ ّای پضضکی, ساصگاسی فشدی, اجتواػی, ضغلی ٍ..  تشای کَدکاى تا اًَاع ًاتَاًی دسگستشُ صًذ

تِ هٌظَس کسة استقالل دس صًذگی سٍصهشُ. تْذاضت سٍاًی, سثک صًذگی ٍ کیفیت صًذگی ٍالذیي داسای 

کَدک تا ًاتَاًی. هطاٍسُ ٍ تَاًثخطی سٍاًی ٍالذیي داسای کَدک تا ًاتَاًی. حوایت ّای حقَقی ٍ 

 قاًًَی  اص کَدکاى ٍ خاًَادُ کَدکاى تا اًَاع ًاتَاًی دس ایشاى ٍ جْاى.



  ٍیژُ:اّداف 

  تا ًاتَاًی ٍ ٍیژگی ّای جوؼیت ضٌاختی آًْاآضٌایی کلی تا کَدکاى 

   اًَاع ًاتَاًیآگاّی اص ًطاًِ ّا ٍ ػالین خاظ کَدکاى تا 

   اًَاع ًاتَاًیآگاّی اص ػلل ٍ ػَاهل پذیذایی کَدکاى تا 

  اًَاع ًاتَاًیآضٌایی تا سٍش ّا ٍ اتضاسّای اسصیاتی ٍ تطخیع کَدکاى تا 

  اًَاع ًاتَاًیضٌایی تا سٍش ّای آهَصش ٍ تَاًثخطی کَدکاى تا آ 

 آگاّی تا هطکالت خاًَادُ افشاد تا ًاتَاًی ٍ سٍش ّای هطاٍسُ آًْا 

 

  ّاسرفصل 
 :ًاتَاًی.کَدکاى تا  تَاًثخطی هثاًی ًظشی سٍاًطٌاسی ٍ هقذهِ ای تش فصل اٍل 

 :دیٌی ٍ فشٌّگی پیطٌِ تش تاکیذ تا ًاتَاًی تا افشاد تَاًثخطی ٍ آهَصش پیطٌِ فلسفی ٍ تاسیخچِ فصل دٍم 

 اسالهی ایشاى

 :آضٌایی تا ػَاهل سٍاًطٌاختی, جاهؼِ ضٌاختی, فشٌّگی)تا تاکیذ تش جٌثِ ّای تَهی( هَثش تش  فصل سَم

  ساصگاسی کَدکاى ٍ خاًَادُ کَدکاى تا ًاتَاًی. 

  ًاتَاًی, استشس ٍ تغییشات صًذگی آگاّی ٍ ضٌاخت الگَی ّای ساصگاسی ٍ کٌاس آهذى تا  م:چْارفصل

 افشاد تا ًاتَاًی ٍ خاًَادُ افشاد تا ًاتَاًی.

  ضٌاخت ٍ آگاّی تا هَاًغ ٍ هطکالت افشاد تا ًاتَاًی دسایشاى ٍ جْاى ٍ تاثیش ایي هَاًغ تش  ن:پٌجفصل

 اًسجام اجتواػی ٍ هطاسکت اجتواػی ٍ چگًَگی سٍتشٍیی ٍ کٌاس افشاد ًاتَاى تا ایي هَاًغ

 ّای ػوَهی ٍ اجتواػی ًسثت تِ افشاد تا ًاتَاًی دسایشاى ٍ جْاى اص تشسسی ٍآگاّی اص ًگشش ن:شش فصل

ّا تش خَدپٌذاسُ, ٍ کاسکشدّای سٍاًطٌاختی, جولِ؛ تػَسات قالثی, سَگیشی, تثؼیض ٍ تاثیش ایي ًگشش

 اجتواػی, تحػیلی ٍضغلی افشاد تا ًاتَاًی

  ٌاس آهذى افشاد تا ًاتَاًی تا هؼلَلیت خَد, خاًَادُ ّا ٍ سایش افشاد آگاّی تا فشایٌذ پزیشش ٍ ک ن:ّفتفصل

 هْوی کِ تا کَدک دس استثاط ّستٌذ تا تَجِ تِ ًقص, سي, جٌسیت ٍ هَقؼیت اجتواػی.

 ّ آگاّی اص تیواسیْا ٍ دیگش اختالل ّای هضهي ٍ ّوثَد تا ًاتَاًی دس طَل صًذگی کَدک  تن:شفصل

 دچاس ًاتَاًی



  ی ٍ ضٌاخت اص تاثیش ًاتَاًی تش فشایٌذ سضذ ٍ تحَل فشد دس دٍسُ ّای هختلف تحَلی. آگاّ ن:ًْفصل

ضٌاسایی سٍیکشدّا ٍ سٍش ّای هَثش تش سضذ فشدی ٍ ضخػیتی, تَاًایی تػوین گیشی, سسیذى تِ کفایت 

 فشدی ٍ کیفیت صًذگی هٌاسة.

  تالٌذگی فشدی ٍ اجتواػی آگاّی ٍ ضٌاسایی اًَاع في آٍسی ّویاس ٍ تاثیش آًْا تش سضذ ّن:دفصل ٍ 

  ّای اجتواػی ٍ سٍاًطٌاختی ػَاطف ٍ توایالت جٌسی دس فشایٌذ تَاًثخطی آگاّی اص جٌثِ دّن:یازفصل

 ٍ ساصش یافتگی افشاد تا ًاتَاًی ٍ تاثیش ًَع ًاتَاًی تش هیضاى تَاًایی ٍ توایالت جٌسی.

  تَاًثخطی)پضضکی ٍ غیشپضضکی( هَثش تش آگاّی اص سٍیکشدّای هختلف دسهاًی ٍ  ازدّن:دٍفصل

تْثَد ٍ افضایص هْاستْای خَدیاسی, خَد هشاقثتی, اجتواػی, استثاطی, تحػیلی ٍ ضغلی افشاد تاًاتَاًی ّای 

 هختلف

  آگاّی اص قَاًیي حقَقی, اخالقی ٍ ضْشًٍذی افشاد تا ًاتَاًی هختلف تشای دسیافت  سدّن:سیفصل

سفاّی, تحػیلی, ضغلی ٍ ... جْت دستشسی تشاتش تِ  -اجتواػی ّشگًَِ خذهات پضضکی, تَاًپضضکی,

 فشغت ّا ٍ اهکاًات

 :آگاّی ٍ ضٌاسایی صهیٌِ ّای افضایص هطاسکت اجتواػی, کیفیت صًذگی ٍ تْضیستی  فصل چْاردّن

  سٍاًطٌاختی خاًَادُ ّای داسای کَدک تا ًاتَاًی
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