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با تاثیر هتمابل جعن ٍ رٍاى ، رفتار ٍ ػَاهل هَثر در آى، ی ٍ اجتواػی با تاکیذ بر اصَل رٍاًؽٌاظی درض رٍاًؽٌاظی ػوَه مقدمٍ:

 بِ تؽریح هَضَػات هرتبظ هی پردازد. رفتارّای ّیجاًی ٍ ػلل آى ٍ ًاٌّجاریْا ٍ اًحرافات رفتارّای اجتواػی
 

ٍ رٍاًؽٌاظی اجتواػی ٍ کعب هْارت در بکار بردى ایي اصَل در ارتباط با هذدجَ ٍ  لی رٍاًؽٌاظیَداًؽجَ با هفاّین اص آؼٌایی :َدف کلی

خاًَادُ، ؼٌاخت کافی ًعبت بِ ؼرایظ اجتواػی هَثر بر رفتار، ؼٌاخت ارتباط بیي ظاخت ٍ ظازهاى جاهؼِ ٍ هؽکالت بْذاؼتی ٍ درهاًی 

تارّای اجتواػی ٌّجار ٍ ًابٌْجار، آؼٌایی با اختالالت رفتاری ٍ اًحرافات اجتواػی ٍ ظَء رفتار خاًَادگی، آؼٌایی هرتبظ با حرفِ، آؼٌایی با رف

 با پاتَلَشی اجتواػی بَیصُ در زًاى 

 اَداف رفتاری:        
 را تَضیح دّذ.تاریخچِ، تؼاریف، اًَاع ، اّذاف رٍاًؽٌاظی  .1

 .دیذگاُ ّای رٍاًؽٌاظاى را بیاى ًوایذ  .2

 هباًی زیعت ؼٌاختی رٍاًؽٌاظی را ؼرح دّذ. .3

 را تَضیح دّذ.، حافظِ، یادگری، ّیجاًات، اًگیسُ ّای بٌیادی، رفتار رٍاًی، ٍابعتگی ٍ اػتیاد ؼخصیت  رؼذ رٍاًی، َّغ، هفاّین .4

 رٍاى ؼٌاظی دٍراى بلَؽ دختراى را تَضیح دّذ. .5

 .فؽارّای رٍاًی،رفتار ّیجاًی ٍ کٌترل ّیجاًات را ؼرح دّذ .6

 را ؼرح دّذ. رفتار اجتواػی،تؼاهل اجتواػی اجتواػی .7

 را تَضیح دّذ. رٍاًؽٌاظی ًاٌّجاریْای .8

 تؼارض، ًاکاهی ٍ ًاظازگاری را ؼرح دّذ. .9

 ًظریِ ّای رٍاًؽٌاظی در هَرد خاًَادُ را ؼرح دّذ. .10

 تفاٍتْای رٍاًی دختراى ٍ پعراى را بیاى کٌذ. .11

 صیك آى را ؼرح دّذ.  َ هفَْم دلبعتگی هادر ٍ فرزًذ ٍ هباًی فیسیَل .12

 اصَل رابغِ هادر ٍ فرزًذ ٍ اصَل فرزًذ پرٍری را تَضیح دّذ. .13

 رٍابظ زٍج را بیاى کٌذ. .14

 ػوَهی، زى ٍ خاًَادُرٍاًؽٌاظی وام درس:  

 ٍاحذ 2: تعداد ياحد

 ًظری وًع ياحد:

 کارؼٌاظی هاهاییمقطع ي رشتٍ تحصيلی: 

 -دريس پيشىياز : 

 2206تلفه داخلی دفتر: 

 15/8-10دٍؼٌبِ ساعات حضًر در دفتر: 

 هرین همیویاىمدرس : 

Email   :gmail.com mmoghimian243@                                                      

 2  کالضمکان کالس :  

  ؼٌبِدٍريز کالس : 

 13-30/14:ساعت کالس 

 22/8/96تاريخ امتحان ميان ترم:

 30/10/96تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 ظالهت رٍاًی جٌعی زًاى را تَضیح دّذ. .15

 ظَء رفتارّای خاًَادگی را تَضیح دّذ. .16

 ازدٍاج هجذد ٍ خاًَادُ تك ظرپرظت را تَضیح دّذ. -عالق .17

 پرظػ  ٍ پاظخ                           -بحث گرٍّی -ظخٌراًی ريش تدريس:

 فعاليتُای فراگيران:

 حضَر بِ هَلغ در کالض -1

 ؼرکت در بحث ّای کالض -2

 تحمیك ٍ ارائِ تازُ ّای بْذاؼت رٍاى در صَرت توایل -3

 ريش ارزشياتی:

                              %5حضًر ي غياب  -3                     %5فعاليت کالسی ي کًئيس  -2                       %25امتحان ميان ترم  -1

 %65امتحان پايان ترم  - 4

تکلیف تا یك ّفتِ لبل از  ) باتاییذ اٍلیِ هَضَع ٍ ارائِ ًورُ فَق برًاهِ 1حذاکثر ارائٍ مقالٍ مرتثط تا مًضًعات درس:  -5
 اهتحاى پایاى ترم(

 

 مىاتع اصلی درس:

 (.1382ل ّیلگارد ارًعت رٍپیکَت. زهیٌِ رٍاًؽٌاظی ّیلگارد، ترجوِ هحوذ تمی براٌّی، تْراى، رؼذ) اتکیٌعَى ر ا .1

کَؼاى هحعي ، رٍاًؽٌاظی ػوَهی ٍ اجتواػی برای پرظتار ٍ رؼتِ ّای ػلَم پسؼکی، چاپ ظَم، تْراى، جاهؼِ  .2

 (1390ًگر)

 

 مىاتع جُت مطالعٍ تيشتر:

1. Morris CG, Maisto AA. Introduction to Psychology. Prentic Hall College. 

2. Kala JW. Introduction to Psychology. Wadsworth Cengage Learning. 

3. Pinof  WM, Lebow JL. Family Psychology. The are of the Science. Oxford 

University Press. 

 

 

 

 

 



 1396   -   97   سال تحصيلی      ويمسال ايل     ىدی درس رياوشىاسیماوثجديل ز

 رئًس مطالة تاريخ رديف

 بیاى عرح درض  27/6/95 1

 رٍاًؽٌاظی  اًَاع ٍ اّذافریف، اتؼتاریخچِ،  3/7/96 2

 رٍاًؽٌاظی ٍ ػلن الٌفط از دیذگاُ داًؽوٌذاى اظالهی دیذگاّْای 10/7/96 3

 اداهِ دیذگاّْا ٍ هباًی زیعت ؼٌاختی رٍاًؽٌاظی 17/7/96 4

 ٍتْای رٍاًی ٍ رفتاری دختراى ٍ پعراىتفا 24/7/96 5

 هفَْم یادگیری ٍ حافظِ 1/8/96 6

 َّغهفَْم  8/8/96 7

 هفاّین اًگیسغ ٍ ّیجاى 15/8/96 8

 هفَْم ؼخصیت -ی ٍ کٌترل ّیجاًاتّیجاًرفتار -فؽار رٍاًی  - امتحان ميان ترم 22/8/96 9

  تؼغیل رظوی 29/8/96 10

 اداهِ هغالب 6/9/96 11

 تؼارض ٍ ظازگاریًاکاهی، هفاّین  13/9/96 12

 تؼاهل ٍ رفتار اجتواػی)ارتباعات( 20/9/96 13

 -عالق -اصَل رابغِ هادر ٍ فرزًذ ٍ اصَل فرزًذ پرٍری -ًظریِ ّای رٍاًؽٌاظی در هَرد خاًَادُ 27/9/96 14

 ازدٍاج هجذد، خاًَادُ تك ظرپرظت) برخی هغالب با ارائِ داًؽجَ(

 هفَْم دلبعتگی) برخی هغالب با ارائِ داًؽجَ( -بظ زٍجرٍا 4/10/96 15

 ریْارٍاًؽٌاظی ًابٌْجا 11/10/96 16

 ظَء رفتار خاًَادگی)با ارائِ داًؽجَ( -ظالهت رٍاًی جٌعی زًاى 18/10/96 17

 

 


