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 این براي هیجانی و رفتاري نظر از رشد طول در که اختالالتی و اجتماعی – روانی نظر از نوجوان و کودك طبیعی رشد با دانشجو آشنایی :درس کلی هدف

 غیر یا طبیعی نظر از شود می ایجاد نوجوانان و کودکان در رفتاري و روانی نظر از که را عالئمی بتواند دانشجو دوره این انتهاي در . شود می ایجاد سنی گروه

  نماید ارجاع متخصص به لزوم مورد در و دهد تشخیص بودن طبیعی

  اهداف رفتاري

  دانشجو با نظریه هاي رشد روانشناسی کودك اشنا گردد.

  دانشجو با اصول مدیریت رفتار با کودك آشنا شود.

  دانشجو با ترس از مدرسه و اضطراب هاي مدرسه اشناگردد

  دانشجو داروهاي کاربردي در روان کودك را شرح دهد.

  دانشجو اختالالت خلقی در کودکان را شرح دهد.

  ت عقب ماندگی ذهنی و بیش فعالی اشناگردددانشجو با اختالال

  دانشجو ویژگی هاي بخش روان را شرح دهد
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  مدرس  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  بااصول رشدطبیعی کودك آشنا شود  1  2/10/99

  پاسخ

بحث مطالعه   شناختی

  گروهی

  دکترحجتی

دلبستگی کودك و شرایط روانی ان رشد را   2  9/10/99

  شرح دهد

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  پاسخ

- شناختی

  عاطفی

مطالعه بحث 

  گروهی

  دکترحجتی

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالل بیش فعالی و کم توجهی را شرح دهد  2  9/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  دکترحجتی

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  خواب و اختالالت خواب درکودکان  3  9/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

محبوبه 

  طبرسا

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  عقب مانده ذهنی را شرح دهد  3  16/10/99

  پاسخ

- شناختی

  عاطفی

مطالعه بحث 

  گروهی

  حجتی دکتر

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالالت وسواس و اضطرابی را بیان کند  4  16/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  دکتر حجتی

اختالل دوقطبی و افسردگی در کودکان را   4  16/10/99

  شرح دهد

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  حجتیدکتر 

دانشجو ویژگی هاي بخش روانپزشکی کودك   5  23/10/99

  را شرح دهد

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  سحرپاریاب

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  درمان هاي دارویی و غیردارویی را بیان کند  5  23/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  حجتیدکتر 

دانشجواختالالت یادگیري در کودکان را شرح   5  23/10/99

  دهد

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  مهیا احمدي

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  اختالل سلوك و سایر اختالالت  6  30/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  حجتیدکتر 

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  هم جنس گرایی   6  30/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  طبرسا

پرسش   پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  کودك آزاري و بی توجهی   6  30/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  مهیا احمدي

پرسش   پروژکتور/اسالید  بحثسخنرانی و   طالق جدایی و سوگواري   6  30/10/99

  پاسخ

مطالعه بحث   شناختی

  گروهی

  سحرپاریاب

  روش ارزشیابی دانشجو

 )نمره12ارزشیابی پایانی (                                      نمره)2شرکت فعال در بحث گروهی(                                   نمره)4فعالیت بالینی  (
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