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  ّذف کلی:

 ٍ افراد جاهؼِ هت رٍاى خَدالغ در جْت حفظ ٍ ارتماء ظالآؼٌایی داًؽجَ تا هفاّین اصلی تْذاؼت رٍاى ٍ ت

 

 

 

 

 

 

 شرح درس: 

تا  هت ًگری تِ تؼذ رٍاًی هی تاؼذ. در ایي دٍرُ داًؽجَالتاویذ ایي دٍرُ تر خَد اًعاى تِ ػٌَاى یه اًعاى واهل تا دیذگاُ ظ

ًیازّای اظاظی اٍآؼٌایی وعة هی وٌذ. هفَْم ًفط ػلل ٍ ػَاهل ترٍز تیواری ّای هفاّین اصلی تْذاؼت رٍاى، اًعاى ٍ 

رٍاًی ٍ عرق پیؽگیری از آًْا را تا تاویذ تر هرالثت ّای اٍلیِ تْذاؼت رٍاى ٍ ارائِ هذاخالت هٌغمی در جْت حفظ ٍ تَظؼِ 

 .هت رٍاى خَد افراد خاًَادُ ٍ جاهؼِ آؼٌا هی ؼَدالظ
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شوارُ 

 جلسِ
 رفتاریاّذاف  ًام هذرس ػٌَاى جلسِ

 رٍش آهَزش
)آًالیي/آفالیي/تر

 کیبی(
 ًحَُ ارزشیابی جلسِ

ٍ هْلت ارائِ ٍ یف لتک ًَع

 ًورُ

هحتَای کوک 

 آهَزشی

 اٍل

تاریخچِ 

رٍاًپسؼىی ٍ 

 رٍاًپرظتاری 

تاریخچِ رٍاًپسؼىی ٍ رٍاًپرظتاری در جْاى را ؼرح   زارػی

 .دّذ

رٍاًپسؼىی ٍ رٍاًپرظتاری در ایراى را رور تاریخچِ 

 .وٌذ

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 آزهَى هیاًترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 دٍم

ْذاؼت هفَْم ت

 رٍاى 

 تْذاؼت ٍ تیواری رٍاًی را تؼریف وٌذ.  زارػی

 تْذاؼت رٍاًی را تَضیح دّذ. اصَل

 اّذاف تْذاؼت رٍاًی را هؽخص وٌذ. 

 ظغَح هختلف پیؽگیری را تیاى وٌذ.

تْذاؼت رٍاًی را در دٍرُ ّای هختلف زًذگی هَرد  

 ًمذ ٍ تررظی لرار دّذ. 

تاثیرات خاًَادُ، هذرظِ ٍ جاهؼِ در ظالهت رٍاى را 

 تحث لرار دّذ.هَرد 

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 آزهَى هیاًترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 ظَم

هؽخصات هراوس 

جاهغ رٍاًپسؼىی 

ٍ آؼٌایی تا حیغِ 

 رٍاًپرظتاری ّای 

 اًَاع خذهات رٍاًپسؼىی را ًام تثرد.  زارػی

هَارد تعتری ؼذى تیوار در هراوس رٍاًپسؼىی را 

  .هؽخص ًوایذ

اػضای تین رٍاًپسؼىی را ًام تثرد ٍ ٍظیفِ ّر وذام را  

  تَضیح دّذ

 رٍاًپرظتاری را تؼریف وٌذ. 

 رٍاًپرظتار را تیاى ًوایذ. ٍ ًمػ ّای ٍظایف  

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 هَى هیاًترمآز

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

اظالیذ ّای هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي  .هفَْم از خَد را تؼریف وٌذ زارػیٍ هفَْم خَد  مچْار
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درن از خَد را تیاى  ٍ اتؼاد حیغِ ّای تؽىیل دٌّذُ خَدپٌذارُ

  .وٌذ

در تؽىیل هفَْم از خَد را هَرد ًمذ ٍ  ػَاهل هَثر

 .تررظی لرار دّذ

 راتغِ ػست ًفط ٍ ظالهت رٍاى را هَرد تحث لرار دّذ.

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و آزهَى هیاًترم

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 نپٌج

ًیازّای اظاظی اًعاى را از دیذگاُ ّای هختلف هَرد  زارػی اًعاى ٍ ًیازّای اٍ

  .ًمذ ٍ تررظی لرار دّذ

ًمػ ًیازّای اظاظی اًعاى در ؼىل گیری ؼخصیت را 

 تَضیح دّذ.

 .ًعثت تِ ًیازّای اظاظی هذدجَ حعاض تاؼذ

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 آزهَى هیاًترم

تذریط ؼذُ تا هغالؼِ هغالة 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 نؼؽ

 .اظترض را تؼریف وردُ ٍ اًَاع آى را هؽخص وٌذ زارػی اظترض

 .ػَاهل هْن در درن اظترض را تیاى وٌذ 

هراحل اظترض ٍ ظٌذرم ػوَهی ظازگاری را تَضیح 

 دّذ.

ّای فیسیَلَشیه ٍ رٍاًؽٌاختی اظترض را ؼرح پاظخ 

 دّذ.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 آزهَى هیاًترم

هغالؼِ هغالة تذریط 

ؼذُ تا جلعِ تؼذی 

ض ٍ آهادگی ترای الو

 ٍ پاظخ والظی پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، 

وتة ٍ هٌاتغ 

 هؼرفی ؼذُ

 ّفتن

هذیریت اظترض را تیاى هىاًیعن ّای ظازگاری در  زارػی هذیریت اظترض

 وٌذ.

هىاًیعن ّای دفاػی در هذیریت اظترض را تا رور 

 هثال ؼرح دّذ.

فرایٌذ پرظتاری در هذیریت اظترض را ترای یه 

 هَلؼیت اظترض زا در زًذگی تِ وار تٌذد.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 آزهَى هیاًترم

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

، ظٌاریَ ؼذُ

 آهَزؼی

اظالیذ ّای هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي .تحراى را تؼریف وردُ ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ زارػی تحراى ّؽتن
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 .هراحل تحراى را هؽخص وٌذ

 .ت در تحراى را تَضیح دّذالهذاخ

تْتریي هذاخلِ را ترای تحراى اًتخاب ًوایذ ٍ در هَرد  

 .یه هذدجَاًجام دّذ

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و آزهَى هیاًترم

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

ٍ ظٌاریَ  ؼذُ

 آهَزؼی

 ًْن

 ارتثاط را تؼریف وٌذ. زارػی ارتثاط

 اًَاع ارتثاط را تَضیح دّذ.

 ػَاهل هَثر در ارتثاط را هؽخص ًوایذ.

ٍیصگی ّای یه ارتثاط هَثر را ؼرح دادُ ٍ تِ وار 

 تٌذد.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 دّن

 ارتثاط درهاًی را تؼریف وٌذ. زارػی ارتثاط درهاًی

 هراحل ارتثاط درهاًی را ؼرح دّذ. 

 هَاًغ ارتثاط درهاًی را تَضیح دّذ.

تىٌیه ّای ارتثاط درهاًی را در یه هصاحثِ تؽخیص 

 دّذ.

دّذ ٍ از عریك فؼالیت  اصَل هصاحثِ تالیٌی را تَضیح

 .گرٍّی تا یه هذدجَ هصاحثِ اًجام دّذ

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

ٍ ظٌاریَ  ؼذُ

 آهَزؼی

 یازدّن

ّا ػالئن ٍ ًؽاًِ 

 در اختالالت رٍاًی

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي .ت رٍاًی را رور وٌذالالولیات ًؽاًِ ؼٌاظی اخت زارػی

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 دٍازدّن

ّا ػالئن ٍ ًؽاًِ 

 در اختالالت رٍاًی

تررظی ٍضؼیت رٍاًی را هؽخص ًوایذ ٍ در هَرد یه  زارػی

  .هذدجَ اًجام دّذ

 .اجسا یه تررظی ٍضؼیت رٍاًی هختصر را تیاى ًوایذ

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ
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 ظیسدّن

فرایٌذ پرظتاری 

 در اختالالت رٍاًی

 اجسای هصاحثِ از تیوار رٍاًی را تَضیح دّذ. زارػی

ؼرایظ الزم ترای هصاحثِ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى را تِ  

 وار تٌذد.

تؽخیص ّای پرظتاری هرتثظ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى 

 را هؽخص ًوایذ.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

ٍ ظٌاریَ  ؼذُ

 آهَزؼی

چْاردّ

 م

فرایٌذ پرظتاری 

 در اختالالت رٍاًی

پرظتاری را ارایِ ترًاهِ ریسی ٍ اجرای هرالثت ّای  زارػی

 .دّذ

یه فرایٌذ پرظتاری در ارتثاط تا تیوار فرضی تذٍیي 

 وٌذ.

تِ  الفرایٌذ پرظتاری را در هرالثت از تیوار هثت

  .دت رٍاًی، تىار تٌذالالاخت

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترم آزهَى

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 پاًسدّن

عثمِ تٌذی ٍ 

ظثة ؼٌاظی 

 ت رٍاًیالالاخت

را ل ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز تیواری ّای رٍاًپسؼىی ػل زارػی

 ًام تثرد.

ػَاهل زیعت ؼٌاختی هَثر در ترٍز تیواری رٍاًپسؼىی 

 را ؼرح دّذ.

در ترٍز تیواریْای  ػَاهل اجتواػی ٍ فرٌّگی هَثر

 رٍاًپسؼىی را هؽخص ًوایذ.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی الجلعِ تؼذی و

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 ؼاًسدّن

ل ٍ ػَاهل ػل

هَثر در ترٍز 

تیواری ّای 

 رٍاًپسؼىی

ًمػ ػَاهل رٍاًؽٌاختی هَثر در ترٍز اختالالت رٍاًی  زارػی

 را هَرد تحث لرار دّذ.

ًمػ رٍیىردّا ٍ ًظریِ ّای هختلف رٍاًؽٌاختی در 

 ترٍز اختالالت رٍاًی را هَرد ًمذ ٍ تررظی لرار دّذ.

پرظػ ٍ پاظخ والظی ٍ  آًالیي

 پایاى ترمآزهَى 

هغالؼِ هغالة تذریط ؼذُ تا 

ض ٍ آهادگی التؼذی وجلعِ 

 ٍ پاظخ والظی ترای پرظػ

اظالیذ ّای 

تذریط ؼذُ، وتة 

ٍ هٌاتغ هؼرفی 

 ؼذُ

 ّنّفذ

تر  اجوالی هرٍر

ٍ هغالة رورؼذُ 

 رفغ اؼىال

 زارػی

 

    آًالیي
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 ترهیکتقَین 

شوارُ 

 جلسِ
 اّذاف جلسِ هٌابغ ػٌَاى درس

 اٍل
تاریخچِ رٍاًپسؼىی ٍ 

 رٍاًپرظتاری 

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 ایراى ٍ جْاىرٍاًپسؼىی ٍ رٍاًپرظتاری در تاریخچِ  

 

 دٍم
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  ْذاؼت رٍاى هفَْم ت

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

خاًَادُ، هذرظِ ٍ جاهؼِ ٍ ًمػ  ظغَح هختلف پیؽگیری ،تْذاؼت رٍاًی اصَل ٍ اّذاف رٍاى، تْذاؼت تؼریف 

 در ظالهت رٍاى

 ظَم
هؽخصات هراوس جاهغ 

ٍ آؼٌایی تا رٍاًپسؼىی 

 رٍاًپرظتاری حیغِ ّای 

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 رٍاًپرظتار ٍ ًمػ ّای ٍظایف ، تؼریف رٍاًپرظتاری ٍاػضای تین رٍاًپسؼىی ٍظایف  ،اًَاع خذهات رٍاًپسؼىی

 چْارم
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  ٍ خَدپٌذارُهفَْم خَد 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

راتغِ ػست  ،ػَاهل هَثر در تؽىیل هفَْم از خَد،  خَدپٌذارُ ٍ اتؼاد حیغِ ّای تؽىیل دٌّذُ، هفَْم از خَد

 ًفط ٍ ظالهت رٍاى 

 پٌجن
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  اًعاى ٍ ًیازّای اٍ

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 ًمػ ًیازّای اظاظی اًعاى در ؼىل گیری ؼخصیت، ًیازّای اظاظی اًعاى

 

 ؼؽن
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  اظترض

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

پاظخ ّای فیسیَلَشیه ٍ ، هراحل ظٌذرم ػوَهی ظازگاری،اظترض  ایجادَاهل هْن در ، ػاظترضتؼریف 

 رٍاًؽٌاختی اظترض 

 ّفتن
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  هذیریت اظترض

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

هىاًیعن ّای ظازگاری در هذیریت اظترض ، هىاًیعن ّای دفاػی در هذیریت اظترض ، فرایٌذ پرظتاری در 

 هذیریت اظترض 

 ّؽتن
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  تحراى

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 ت در تحراىالهذاخ، هراحل تحراى  ، تحراى تؼریف 
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 ًْن
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  ارتثاط

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 ، اًَاع ارتثاط ٍ ػَاهل هَثر در ارتثاط ، ٍیصگی ّای یه ارتثاط هَثرارتثاط تؼریف 

 دّن
وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ.  درهاًیارتثاط 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 تىٌیه ّای ارتثاط درهاًی َاًغ ارتثاط درهاًی، ه،هراحل ارتثاط درهاًی ، ارتثاط درهاًی تؼریف 

 

 یازدّن
ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در 

 اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

  در تیوار هثتال تِ اختالالت اػصاب ٍ رٍاى ادرانٍ  ًؽاًِ ّا در اتؼاد تفىرػالئن ٍ 

 دٍازدّن
ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در 

 اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 اػصاب ٍ رٍاى ػالئن ٍ ًؽاًِ ّا در اتؼاد ّیجاى، رفتار حروتی، َّؼیاری ٍ حافظِ در تیوار هثتال تِ اختالالت

 ظیسدّن
فرایٌذ پرظتاری در 

 اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

تؽخیص ّای ،تررظی ٍ ؼرایظ الزم ترای هصاحثِ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى  از تیوار رٍاًی، اجسای هصاحثِ

 پرظتاری هرتثظ تا تیوار اػصاب ٍ رٍاى 

 چْاردّن
پرظتاری در فرایٌذ 

 اختالالت رٍاًی

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 در اختالالت رٍاًیهرالثت ّای پرظتاری  ٍ ارزؼیاتی سی ٍ اجراترًاهِ ری

 

 پاًسدّن
ل ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز ػل

 تیواری ّای رٍاًپسؼىی 

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

 ،ػَاهل زیعت ؼٌاختی هَثر در ترٍز تیواری رٍاًپسؼىی، ل ٍ ػَاهل هَثر در ترٍز تیواری ّای رٍاًپسؼىی ػل

 ػَاهل اجتواػی ٍ فرٌّگی هَثر در ترٍز تیواریْای رٍاًپسؼىی 

 ؼاًسدّن
عثمِ تٌذی ٍ ظثة ؼٌاظی 

 ت رٍاًیالالاخت

وَؼاى هحعي. ٍالؼی ظؼیذ. 

 (1)رٍاًپرظتاری تْذاؼت رٍاى 

ًمػ رٍیىردّا ٍ ًظریِ ّای هختلف رٍاًؽٌاختی در ، ًمػ ػَاهل رٍاًؽٌاختی هَثر در ترٍز اختالالت رٍاًی 

 ترٍز اختالالت رٍاًی 

تر  هغالة اجوالی هرٍر ّفذّن

 ٍ رفغ اؼىالرورؼذُ 
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 :ؼًَذ تغَر ٍاضح هؽخص ؼَد( در ًورُ دّی تِ تىالیفی وِ تا تاخیر پاظخ دادُ هیٌیي اظتراتصی هذرض چدرصذ تىالیف ارائِ ؼذُ، درصذ آزهَى پایاًی، ّو): رٍش ارزشیابی داًشجَ

 ًورُدرصذ  ٍاحذ ًظری رٍش ارزیابی

)پرظػ ٍ پاظخ والظی، هؽااروت در تحاث گرٍّای تاا ػٌاَاى      تىالیف والظی

اظترض ّا ٍ تحراى ّا ٍ ًحَُ هماتلِ تا آًْا)ترای ّر گرٍُ یه اظترض ٍ تحاراى  

  تؼییي هی ؼَد( ٍ ارائِ ًتیجِ تحث( 
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