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 دکتر مهدی اکبری برنامه هفتگیفرم شرح درس و 

 گروه روانشناسی بالینی -دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 

 

  فرم شرح درس
 

                      نظری   نوع واحد:                     2:    تعداد واحد درسی           )دو کالس( 2و  1  های اصالح و تغییر رفتارشیوهنام درس:  

 

 هدف درس:

 مفهوم رفتار و عوامل دخیل در آنآشنایی کلی با 

 رفتارآشنایی با ارزیابی و سنجش 

 مبانی پایه و نظری رفتاردرمانی آشنایی با 

 ها و فنون تغییر رفتار بر اساس رویکرد رفتاردرمانی کالسیک و پیشرفتهتکنیکآشنایی با 
 

 

 های آموزشی:فعالیت

 و ایفای نقش های آموزشیاستفاده از اسالید و فیلم
 

 

 درس: اصلی منابع 

 دکتر علی اکبر سیف -هاها و روشتغییر رفتار و رفتار درمانی: نظریه
 

 

 جدول زمانبدی ارائه مطلب

 جلسه

 مدت زمان )ساعت(
 منابع مکمل درسی نحوه ارزیابی شیوه تدریس فصل دروس سر

امتحان پایان ترم، امتحان  آموزش مستقیم مفهوم رفتارمروری بر  ساعتجلسه اول               

ترم، تکالیف خانگی و میان

  حضور فعال در کالس

 



-آشنایی با تاریخچه شکل ساعت              جلسه دوم 

 گیری رفتار درمانی

امتحان پایان ترم، امتحان  آموزش مستقیم

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

مبانی پایه رفتار درمانی و  ساعت              سومجلسه 

 رفتارگرایی

امتحان پایان ترم، امتحان  آموزش مستقیم

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

مبانی پایه رفتار درمانی و  ساعت           چهارمجلسه 

 رفتارگرایی

امتحان پایان ترم، امتحان  آموزش مستقیم

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

مبانی پایه رفتار درمانی و  ساعت            پنجمجلسه 

 رفتارگرایی

امتحان پایان ترم، امتحان  آموزش مستقیم

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت            ششمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت            هفتمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

موزش مستقیم به همراه آ

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت            هشتمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

ترم، امتحان  امتحان پایان

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت               نهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

  حضور فعال در کالس

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت            دهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت          یازدهمجلسه 

رفتار در رویکرد تغییر 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 



ها و فنون آموزش تکنیک ساعت        دواردهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

نقش و تکلیف ایفای 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت         سیزدهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت       چهاردهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت         پانزدهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

ها و فنون آموزش تکنیک ساعت        شانزدهمجلسه 

تغییر رفتار در رویکرد 

 رفتاردرمانی

آموزش مستقیم به همراه 

ایفای نقش و تکلیف 

 خانگی

امتحان پایان ترم، امتحان 

ترم، تکالیف خانگی و میان

 حضور فعال در کالس 

 

 

 

  



 فرم شرح درس
 

 -نیاز: نوع واحد:     نظری                     پیش                   2تعداد واحد درسی:             های رواندرمانینظریهنام درس:  

 

 هدف درس:

 آشنایی با مفهوم روان درمانی

 درمانیهای تغییر در روانمکانیسم آشنایی با

 های رواندرمانی معاصرمروری بر فرآیند و محتواهای نظریه

 گیری آیندهآیندی و محتوایی، جهتمقایسه تئوری های معاصر: نقاط قوت و نقاط ضعف، نقد فر

 

 های آموزشی:فعالیت

 های آموزشیفاده از اسالید و فیلماست
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 جدول زمانبدی ارائه مطلب

 جلسه

 مدت زمان )ساعت(
 منابع مکمل درسی نحوه ارزیابی شیوه تدریس سر فصل دروس

با  ای بر رواندرمانیقدمهم جلسه اول               ساعت

تعریف تاکید بر 

 رواندرمانی

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

اکید با ت رواندرمانی تحلیلی ساعت              جلسه دوم 

بر رویکردهای پویشی 

 (ISTDPکوتاه مدت )

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

ان پایان ترم، امتح

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

رویکردهای انسان گرایی و  ساعت              سومجلسه 

 وجودی

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

 گرایی ورویکردهای انسان  ساعت              چهارمجلسه 

 وجودی

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

بحث ارائه کالسی،  رویکرد رفتار و شناختی ساعت              پنجمجلسه 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

بحث ارائه کالسی،  رویکرد رفتاری و شناختی ساعت           ششمجلسه 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

رویکردهای موسوم به موج  ساعت            هفتمجلسه 

سوم رفتاری با تاکید بر 

-درمان مبتنی بر توجه

 آگاهی و فراشناختی

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 



رویکردهای موسوم به موج  ساعت            هشتمجلسه 

سوم رفتاری با تاکید بر 

درمان مبتنی بر پذیرش و 

 تعهد

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

و ارائه  کارگروهی

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

رویکردهای موسوم به موج  ساعت            نهمجلسه 

سوم رفتاری با تاکید بر 

درمان مبتنی بر رفتاردرمانی 

زی سادیالکتیکی و فعال

 رفتاری

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

رویکرد فراتشخیصی و  ساعت            دهمجلسه 

 نگریکپارچه

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

               یازدهمجلسه 

 ساعت

رویکرد فراتشخیصی و 

 نگریکپارچه

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

            دوازدهمجلسه 

 ساعت

رویکردهای چندوجهی و 

 التقاطی

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

چندوجهی و رویکردهای  ساعت          سیزدهمجلسه 

 التقاطی

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

بندی و مقایسه جمع ساعت        چهاردهمجلسه 

 رویکردهای درمانی معاصر

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

حضور فعال در کالسی، 

 کالس

 



بندی و مقایسه جمع ساعت         پانزدهمجلسه 

 رویکردهای درمانی معاصر

بحث ارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

-گیریهای و جهتچالش جلسه شانزدهم

 های آینده در رواندرمانی

 بحثارائه کالسی، 

 گروهی، بارش فکری

امتحان پایان ترم، 

کارگروهی و ارائه 

کالسی، حضور فعال در 

 کالس

 

 

 

 

 

 


