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َدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا درک ٍ تزرسی اصَل ٍ قَاػذ رٍاى ضٌاسی ٍ آضٌایی تا هفاّین تْذاضت رٍاى.
اَداف يیژٌ عيىی:
در پایاى ایي درس داًطجَ تایذ قادر تاضذ:
 تاریخچِ ،تؼزیف ٍ اًَاع رٍاًطٌاسی را تیاى کٌذ. هفاّین ٍ هکاتة رٍاًطٌاسی را ضزح دّذ. اصَل ٍ هفاّین تْذاضت رٍاى را تؼزیف ًوایذ. َّش ٍاًَاع آى را ضزح دّذ. هفَْم یادگیزی ،حافظ ٍ تفکز را تیاى کٌذ. تؼارض ٍ ًاکاهی ًٍاساسگاری را ضزح دّذ. رفتارّای اجتواػی تذٍى پزخاضگزی را تیاى کٌذ. ًاٌّجاریْای ضایغ اجتواػی را ضزح دّذ. ػلل ٍ ػَاهل هَثز در اختالال ت رٍاًی را تیاى ًوایذ.-

اختالال ت رٍاًی را تؼزیف ًوَدُ ٍ فْزست طثقِ تٌذی تیواریْا را تز اساس  DSM-5را تطزیح کٌذ.

 اختالال ت پسکَتیک را تؼزیف کٌذ. اختالال ت ضخصیت ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ.-

خصَصیا ت تالیٌی اختالال ت خلقی را تؼزیف کٌذ.

 اًَاع اختالال ت اضطزاتی را ًام تثزد. ًقص هذاّة الْی ٍ اسالم را در پیطگیزی اس اختالال ت رٍاًی تیاى ًوایذ.تکبليف ي يظبیف داوطجًیبن:
 حضَر فؼال ٍ هطارکت در کالس ضزکت در تحث ٍ پزسص ٍ پاسخريش تدریس:
سخٌزاًی ّوزاُ تا تحث گزٍّی ٍ پزسص ٍ پاسخ

الگًی تدریس :
پیص ساسهاى د ٌّذُ – تفکز استقزایی  -توزیي
يسبیل آمًزضی:
کاهپیَتز ،دیتا پزٍصکتَرٍ ،ایت تزد
وحًٌ ارزضيببی:
حضَر ٍ غیاب هٌظن  -اهتحاى پایاى تزم (تزاکوی) ،پزٍصُ تحقیقاتی ارائِ ضذُ تَسط داًطجَیاى ٍ فؼالیت ّای کالسی.
ًحَُ هحاسثِ ارسضیاتی:
رٍش ارسضیاتی

ًوزُ

حضَر ٍ غیاب

1

فؼالیت ّای کالسی

1

آسهَى تزاکوی

18

تاریخ

ساػت

هحل تزگشاری آسهَى

هقزرا ت:
 تؼذاد دفؼا ت غیثت هَجِ در کالس  2جلسِ ،در صَر ت غیثت هَجِ تیص اس سقف تؼییي ضذُ هٌجز تِ حذف درس ٍ غیثت غیز هَجِهٌجز تِ کسة ًوزُ  Fخَاّذ ضذ.
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