














































































 

 

 برنامه درسی

بازنگری   

 

کارشناسی ارشد  :دوره           

عمومیروان شناسی  :رشته           

روانشناسی :گروه           

 مصوب جلسه شورای دانشگاه:    

 

 

 



شناختی رواى های آزهوى ربردکا :قالب طراحی شدٌ جُت تديیه شرح درس  

 های آزهوى کاربردعنواى درس به فارسی: 

 شناختی رواى

 عنواى درس به انگليسی:

Application of Psychological Assessments  

 واحذ3تعذاد واحذ:

 2 و نظری واحذ 1

 عولی واحذ

 تخصصی
 هونياز: یا دروس پيشنياز نظری

 نذارد عولی

 اختياری
 نظری

 تعذاد ساعت:

 ساعت 68

 

 عولی

 جبرانی
 نظری

 عولی

 نذارد             آهوزش تكويلی عولی: دارد 

 سوينار         آزهایشگاه     کارگاه        سفر علوی 

 

 َدف: 

 ّای حیطِ دس فشافکي ٍ عیٌی ّای  آصهَى کاستست ٍ گستشش ساخت، خػَظ دس ًظشی هفاّین تا آضٌایی

 ( ٍ ضخػیت حشکتی، -حسی عاطفی، ضٌاختی،) هختلف

:َای اصلی درس سرفصل  
 ّا، آصهَى گزاسی ًوشُ هَاد، تحلیل ّا، آصهَى ساختاس) ضٌاختی سٍاى ّای آصهَى عولی ٍ ًظشی هثاًی •

 )ٌّجاسساصی  سٍایی، اعتثاس، ّا، آصهَى سٌجی سٍاى ّای ٍیظگی

 دس تطخیع ٍ اسصیاتی ساٌّوایی، ٍ هطاٍسُ پشٍسش، ٍ آهَصش دس ضٌاختی سٍاى ّای آصهَى کاستشد• 

 ساصهاًی ٍ غٌعتی ّای هَقعیت تالیٌی، ّای هَقعیت

 ضٌاختی سٍاى ّای آصهَى اجشای دس اخالقی هالحضات• 

 فشافکي ٍ عیٌی ّای آصهَى عولی ٍ ًظشی هثاًی •

 سٍاًی ّای آصهَى گضاسش ٍ تفسیش ًحَُ •

 )5 ٍکسلش  ٍکسلش، حافظِ سیَى، گَدیٌاف،) ّای آصهَى تفسیش ٍ گزاسی ًوشُ اجشا، •

 ،MMPI، NEO، MILON، DISC، SCL-  -R، YSQ) ّای آصهَى تفسیش ٍ گزاسی ًوشُ اجشا، •

MBTI)  
 TAT، CAT خاًَادُ، تشسین سٍسضاخ، ّای آصهَى تفسیش ٍ گزاسی ًوشُ اجشا، •



 ٍیسکاًسیي، پشٍب، دات سیتاى، ّالستیذ آصهَى) ًَسسایکَلَطی ّای آصهَى تفسیش ٍ گزاسی ًوشُ اجشا،• 

 (... ٍ پیچیذُ تػاٍیش گطتالت، تٌذس

 دیٌذاسی سٌجص دس ّا آصهَى اًَاع تا آضٌایی •
 

 

 ريش ارزیابی: 

 

 هنابع :

. ًیکخَ سضاذهحو ٍ ضشیفی پاضا حسي: تشجوِ. سٍاًی سٌجص ساٌّوای( 1931) گشاث گشی هاسًات، 

 دٍم ٍ اٍل جلذ. سخي اًتطاسات: تْشاى

 .طثاطثائی عالهِ داًطگاُ اًتطاسات: تْشاى. سٍاًی ّای آصهَى(. 1931. )ّادی تْشاهی، 

. سٍاى سالهت ٍ ضخػیت اسصضیاتی: سٍاًطٌاختی ّایآصهَى(. ٍیشایص آخشیي.)  علی آضتیاًی، فتحی 

 .تعثت اًتطاسات

 .ضٌاختی ّای آصهَى(. ٍیشایص آخشیي. )حسي ، صادُ عثذالِ ٍ حسیي ، صاسع 

 

Kaufman, James C., Plucker, Jonathan A., Baer. John. (    ). Essentials 

of Creativity Assessment (Essentials of Psychological Assessment.) 

Schrank, Fredrick A.,  Miller, Daniel C. ,Wendling, Barbara J. , 

Woodcock, Richard W.(    ) Essentials of WJ III Cognitive Abilities 

Assessment. Wiley 

Scrimali. Tullio. (    ). Neuroscience-based cognitive therapy: new 

methods for assessment, treatment, and self-regulation. John Wiley & 

Sons 

Lezak, M.D., Howicson, D.B., Loring, D.W. (the latest edition). 

Neuropsychological assessment. USA: Oxford University Press. 

Meyer, R.G. & Weaver, C. M. (the latest edition). Clinical handbook. 

Vol.  (adults), Vol  (children). USA: Waveland Press inc. 
 

 های نهایی آزهوى هياى ترم ارزشيابی هستور
 تحقيق

  های نوشتاری  آزهوى 



  اعتياد روانشناسی :قالب طراحی شدٌ جُت تديیه شرح درس

 

 

 

 َدف: 
 دسهاى ٍ پیطگیشی ضٌاسی، سثة تطخیع، اسصیاتی، هختلف، هَاد ضٌاسایی اعتیاد، تا هشتثط هفاّین تا آضٌایی

 پَیای سیستن هَاد، هػشف سَء تا هشتثط هعٌَی ٍ اجتواعی سٍاًی، صیستی، هثاًی هَاد، اص یک ّش تا هشتثط

 .هحَس اجتواع ّای دسهاى اعتیاد، تا هشتثط ًَیي ّای دسهاى هخذس، هَاد

 

َای اصلی درس سرفصل  

 

 جْاى ٍ ایشاى دس اعتیاد تاسیخچِ ٍ اعتیاد اًَاع اعتیاد، تعشیف ٍ کلیات 

 هػشف سَء ٍ اعتیاد تا هشتثط سٍیکشدّای 

 (:زیستی) پسشکی ريان ريیکرد 

 شناسی اصطالح 

 اعتیاد به زیستی رویکرد در پژوهش 

   Addiction Pschology عنواى درس به انگليسی:  اعتيادروانشناسی عنواى درس به فارسی: 

 تعذاد واحذ:

 واحذ3

  نظری واحذ 2 

 عولی واحذ 1 

 تخصصی
  هونياز: یا دروس پيشنياز نظری 

 نذارد عولی 

 اختياری
 نظری

 تعذاد ساعت:

 ساعت 51

 عولی

 جبرانی
 نظری

 عولی

 نذارد          آهوزش تكويلی عولی: دارد 

 سوينار         آزهایشگاه     کارگاه        سفر علوی 



 مواد بنذی دسته 

 گیرشناسی همه 

 شناسی سبب 

 مواد اثرات 

 مواد از ناشی اختالالت 

 مغس و مواد 

 اعتیاد تشخیص 

 اعتیاد شناختی زیست عوارض 

 محرومیت 

 مبودهاک 

 آگهی پیش و اختالل سیر 

 زیستی های درمان 

 عود از پیشگیری 

 شىاختی ريان ريیکرد: 

 اعتیاد ضٌاختی سٍاى حیطِ دس پظٍّص 

 ِاعتیاد ضٌاسی سٍاى تاسیخچ 

 خاًَادگی ٍ سٍاًی پیاهذّای 

 ،ضٌاخت ٍ ّیجاى هَاد 

 هػشف ّای اًگیضُ ٍ هَاد 

 اعتیاد دسهاًی سٍاى 

 عَد اص پیطگیشی 

 شىاختی جامعٍ ريیکرد 

 اعتیاد ضٌاختی جاهعِ حیطِ دس پظٍّص 

 ِجْاى ٍ ایشاى دس اعتیاد تاسیخچ 

 ضٌاسی سثة 

 اجتواعی پیاهذّای 

 سیضی تشًاهِ ٍ گزاسی سیاست 

 هقشسات ٍ قَاًیي 

 اعتیاد ٍ فشٌّگ 



 خاًَادُ ٍ اعتیاد 

 کاس ٍ اعتیاد 

 اعتیاد دسهاى تا هشتثط احتواعی ٍ فشٌّگی هطکالت 

 اٍلیِ  پیطگیشی 

 عَد اص پیطگیشی 

 معىًی ريیکرد 

 اعتیاد تِ هعٌَی سٍیکشد دس پظٍّص 

 ِاعتیاد دس هعٌَیت تاسیخچ 

 فلسفِ ٍ دیي 

 ضٌاسی سثة 

 هعٌَی پیاهذّای 

 کالسیک دسهاًی هعٌَیت 

 فشٌّگی دسهاًی هعٌَیت 
 NA 

 اٍلیِ پیطگیشی 

 عَد اص پیطگیشی 

 

 ريش ارزیابی: 

 

 هنابع : 
  هْاجش ًطش: تْشاى. اهشٍص ایشاى دس اعتیاد ضٌاسی جاهعِ(. 1931. )هحوذسضا تاجیک، ٍ الْام اضتیاًی،  هیشی

 .سن: تْشاى. پیطگیشی فشایٌذ ٍ اعتیاد(. 1933. )ّادی احساى، تْشاهی

  .علن ًطش: تْشاى . -DSM اساع تش اعتیاد ضٌاسی سٍاى(. 1939. )ساعذ احوذی،

 .اسجوٌذ: تْشاى. اعتیاد الوعاسف دایشُ(. 1931. )آرس هاّیاس، 

 های نهایی آزهوى هياى ترم ارزشيابی هستور
 تحقيق

  های نوشتاری  آزهوى 



 پیاهذّای ٍ ًَیي ٍ غٌعتی هخذس هَاد(. 1931. )سیذهحوذسضا حسیٌی، ٍ سیذحسي چلک، هَسَی

 .ضالک: تْشاى. آى اجتواعی

 .فشٌّگی ٍ علوی ًطش: تْشاى. سفتاس هغض، هَاد،: اعتیاد ضٌاخت(. 1933. )اهلل عضت ًیکَصادُ، کشدهیشصا

 .تْضیستی ساصهاى: تْشاى. خاًَادُ ضٌاسی آسیة ٍ اعتیاد(. 1933. )حثیة آقاتخطی،

 داًظُ: تْشاى. اعتیاد اص پیطگیشی هجوَعِ(. 1935. )علیشضا جضایشی،

 فشٌّگی ٍ پیطگیشی کل اداسُ. تْشاى(. هقذهاتی سطح) اعتیاد اص اٍلیِ پیطگیشی(. 1931. )هؤلفاى اص جوعی

 .جوَْسی سیاست هخذس هَاد تا هثاسصُ ستاد

 سایش ٍ اعتیاد دس ایی سضتِ تیي تحقیق ّای سٍش(. 1933. )َّهي ًاسًجیْا، ٍ حویشا سجادی، حسي؛ سفیعی،

 داًظُ: تْشاى. اجتواعی آسیثْای اًحشافات ٍ هطکالت

: تْشاى(. اضطشاب ٍ ّیجاى تش اعتیاد تأثیش) سٍاى سالهت ٍ اعتیاد(. 1935. )علی قذیوی، ٍ هَسی سحین،

 .آسادهاى

 .اسجوٌذ: تْشاى. اعتیاد دسهاى دس اًگیضضی هػاحثِ(. 1939. )ًاصفش ًاظن، ٍ ًاغش ّوتی،

Lowinson, J. H., Ruiz, P., millman, R. & langrod, J. G. (    ). Substance abuse: A 

comprehensive textbook. Lippincott Williams & Wilkins. New York. 

Frances, R. J. Miller, S. I. & Mack, A. H. (    ). Clinical textbook of additive 

disorders, Guilford press.  

Robert Holman Coombs, William A. Howatt. (    ). the Addiction Counselor's 

Desk Reference. John Wiley & Sons inc. 

Robert. R. Parkinson., Arthur, E. Jongsma & Timothy, J. Bruce. (    ).The 

Addiction Treatment Planner: Includes DSM-  Updates  th Edition. John Wiley 

& Sons inc. 

Editors: Self, David W., Staley Gottschalk, Julie K. (    ). Behavioral 

Neuroscience of Drug Addiction. Springer-verlag berlin Heidelberg. 

Kimberly S. Young and Cristiano Nabuco de Abreu. (    ). Internet addiction: a 

handbook and guide to evaluation and treatment. John Wiley & Sons inc  

 

 

 

 

 



علن النفس از دیذگاه دانشونذاى هسلواى  :قالب طراحی شدٌ جُت تديیه شرح درس  

 

ّای رٍاًشٌاختی اسالهی ّدف کلی درس: ّدف آشٌایی با هفَْم اًساى از دیدگاُ اسالم ٍ دیدگاُ

 ٍ فالسفِ اسالهی. 

 □فعالیت گرٍّی ■تکالیف کالسی  ■پایاى ترم    ■هیاى ترم    ■ًحَُ ارزشیابی: ارزشیابی هستور

 هطالب:سرفصل 

 داًشوٌداى دیدگاُ از الٌفس علن اسالهی، فالسفِ دیدگاُ از اًساى قرآى، دیدگاُ از  اًساى 

  ...( .ٍ  غسالی ، سیٌا ابي فارابی، کٌدی، ًظیر اسالهی

 هٌابع اصلی 

رٍاًشٌاسی از دیدگاُ غسالی ٍ داًشوٌداى اسالهی: هفَْم ًفس ٍ رٍاى اًساى. ترجوِ  (.0231عبدالکرین ، عثواى، )

 قر  حجتی، تْراى، دفتر ًشر فرٌّگ اسالهیهحود با

علن النفس از دیذگاه عنواى درس به فارسی: 

  دانشونذاى هسلواى

 Self-science from Muslim  انگليسی:عنواى درس به 

Scientists Perspective 

 تعذاد واحذ:

 واحذ2

  نظری واحذ 2 

  

 تخصصی
  هونياز: یا دروس پيشنياز نظری 

 نذارد عولی

 اختياری
 نظری

 تعذاد ساعت:

 ساعت34

 عولی

 جبرانی
 نظری

 عولی

 نذارد        آهوزش تكويلی عولی: دارد   

 سوينار         آزهایشگاه     کارگاه        سفر علوی 



 

 ای برجْاى بیٌی اسالهی. بٌیاد علوی ٍ فرٌّگی استاد شْید هطْری.(. اًساى در قرآى: هقده0234ِهطْری، هرتضی. )

 (. رٍاًشٌاسی شفا، ترجوِ داًا سرشت، اکبر. اًتشارات الوعی. 0231عبدا... . ) ابي سیٌا، شیخ الرئیس حسیي ابي

 .0244اسفار، جَاد هصلح، هعارف اسالهی، 

( . علن الٌفس از دیدگاُ داًشوٌداى اسالهی ٍ هشاّیر آى با رٍاًشٌاسی 0233احدی ، حسي ٍ بٌی جوالی ، شکَُ.) 

 ًاشر داًشگاُ عالهِ طباطبائی.تْراى. جدید، 

 .اًتشارات رسالت قلن : تْراى (. احیای فکر دیٌی در اسالم، ترجوِ آرام، احود. 0234اقبال الَّری، هحود.)

 ريش ارزیابی: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

بازوگری جديل مقایسٍ تطبیقی عىايیه دريس در سرفصل قدیمی با سرفصل 

 یید در جلسٍ گريٌ آمًزشی ي شًرای آمًزشی ي تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ()جُت تأشدٌ

 

 های نهایی آزهوى هياى ترم ارزشيابی هستور
 تحقيق

  های نوشتاری  آزهوى 



 عنواى هقطع تحصيلی نام رشته تحصيلی

 کارشناسی ارشذ روانشناسی عووهی

جدید  عىًان درس

 )یا جایگسیه(

تعداد 

 ياحد

 وًع تغییر

عىًان درس 

 قدیمی

تعداد 

 ياحد

درصد 

تغییر 

محتًای 

شرح 

 درس

تغییر  درصد

مىابع 

دريس)ريز 

 آمدی(
 تغییر عىًان

تغییر عىًان ي 

محتًای شرح 

 درس

 تغيير عنواى و هحتوا   3 اعتيادروانشناسی 
رواى شناسی کودکاى 

 استثنایی
3 

111%  111%  

رواى   های کاربرد آزهوى

 پيشرفته شناختی
3   تغيير عنواى و هحتوا 

 3 روش آهاری پيشرفته
111%  111%  

و هنابع تغيير عنواى   2 روانشناسیعصب   پسيكوفيسیولوشی و 

 نورو پسيكولوشی 
2 71% 71% 

علن النفس از دیذگاه 

 دانشونذاى هسلواى
2   تغيير عنواى و هحتوا 

یادگيری و روانشناسی 

  تفكر
2 111% 111% 

 )عىًان دريس با َدف مسبًر معرفی گردد(

 سازی ي  میريزآمدی، کارآمدی، بً مشتمل بر  َای بازوگری دريس شاخص ارائٍ تًضیحاتی پیرامًن رعایت

 ساز میاسال
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