
 

1 

 

گروه رشد و توسعه روانشناسی  
 مصبحبٍ ببلیىی کًدک ي وًجًان

 سرفصل کبرگبٌ

 

 ًفز 20 - 25 حذ وصبة تطکیل ديرٌ: 16 تعذاد سبعبت آمًزش ديرٌ: هصاحبِ بالیٌی کَدک ٍ ًَجَاى عىًان ديرٌ:

 رٍاى درهاًی کَدک ٍ ًَجَاى زیرگريٌ: هطاٍرُ ٍ رٍاى درهاًی گريٌ: درهاًی کَدک ٍ ًَجَاىرٍاى  عرصٍ:

 
 

 )کلی( دوره آموزشی هدف

 ارسیابی ٍ هصاحبِ کَدک ٍ ًَجَاى ٍ ٍالذیياصَل  آضٌایی با

 

 

 

 

 

 

 )تفصیلی( دوره اهداف یادگیری

 مُبرت  یارتقب ایجبد گرایص عبطفی ي داوصایجبد ضىبخت 

  آضٌایی با اصَل هصاحبِ اختالالت

 رٍاًپشضکی

  اصَل هصاحبِ با ٍالذیي ٍ اخذ با آضٌایی

  ضزح حال

  اصَل ارسیابی خاًَادُآضٌایی با 

  با اصَل هصاحبِ با کَدکاى ٍ آضٌایی

 ًَجَاًاى

  با اصَل استفادُ اس ابشارّا در آضٌایی

 هصاحبِ با کَدک

  آضٌایی با اصَل هفَْم ساسی هَردی 

 ُآضٌایی با اصَل گشارش ًَیسی در پزًٍذ 

  ٍ درک اصَل هصاحبِ ٍ ارسیابی کَدکاى

 ًَجَاًاى

 درک اصَل هصاحبِ ٍ ارسیابی ٍالذیي 

 

 :تَاًذب فزاگیز

طبق اصَل هصاحبِ بِ تطخیص اختالالت  -

 کَدک یا ًَجَاى بپزداسد

 با ٍالذیي  طبق ضزح حال رٍاًطٌاختی

 هصاحبِ کٌذ

  ساختار خاًَادُ را بِ طَر جاهع هَرد

 سٌجص ٍ ارسیابی قزار دّذ

 هصاحبِ کزدُ ٍ ضزح  با کَدکاى ٍ ًَجَاًاى

 حال را تکویل کٌذ

 اس ابشارّا در هصاحبِ با کَدک استفادُ کٌذ 

 هفَْم ساسی هَردی ّز هزاجع را بٌَیسذ 

  ُاصَل گشارش ًَیسی را در ًَضتي پزًٍذ

 هزاجعاى بِ کار گیزد 

 
 

 دوره فراگیران های ویژگی

 مالحظبت تحصیالت

حذاقل دارای هذرک کارضٌاسی ارضذ در 

  رضتِ ّای هطاٍرُ ٍ رٍاًطٌاسی

ابقِ کار هطاٍرُ با کَدکاى باضٌذ، ٍ فزاگیزاى دارای سبزای بْتز بزگشار ضذى ایي دٍرُ بْتز است 

 آسیب ضٌاسی اختالالت را در کَدکاى بذاًٌذ
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 دوره روش آموزش

پرسص  سخىراوی
 ي پبسخ

ایفبی 
 وقص

گردش 
 علمی

بحث 
 گريَی

حل 
 لٍئمس

آمًزش بٍ 
 آمًزش اوفرادی يسیلٍ رایبوٍ

* * *  *    
 

 

 
 دوره محتوای آموزشینمایه 

 تعذاد سبعت ریسمحتًا َب فصلسر ردیف

1 
آضىبیی بب اصًل مصبحبٍ 

 اختالالت کًدک ي وًجًان
 4 اختالالت رفتاری، اختالالت اضطزابی، اختالالت خلقی

2 
اصًل مصبحبٍ ي  آضىبیی بب

 ارزیببی کًدک ي وًجًان 
 4 ٍ تطخیصی اصَل هصاحبِ، اخذ ضزح حال رٍاًطٌاختی

3 
اصًل مصبحبٍ بب آضىبیی بب 

 يالذیه
 4 ضزح حال رٍاًطٌاختی، ارسیابی ساختار خاًَادُاخذ 

4 
اصًل استفبدٌ از ابسارَب آضىبیی بب 

 در مصبحبٍ

، ٍ ... بزای ًقاضی آدهک، تست تزسین خاًَادُ استفادُ اس ابشارّایی هاًٌذ

 هصاحبِ با کَدکاى
1 

5 
بب اصًل مفًُم سبزی آضىبیی 

 مًردی

، بزًاهِ اختالل یا هطکلن بِ هٌظَر تطخیص ئاصَل یکپارچِ ساسی عال

 ریشی بزای درهاى، پیص بیٌی هَاًع
2 

 1 آضٌایی با ساختار جلسات درهاًی بِ هٌظَر درج در پزًٍذُ آضىبیی بب اصًل گسارش وًیسی 6

 16 جمع سبعبت آمًزضی
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 برگساری دوره تجهیسات مورد نیاز

 بزد ٍایتلَح فطزدُ،  ر،ٍیذیَ پزٍصکتَ ابسار کمک آمًزضی

 .دار کِ بِ ضکل دایزُ چیذُ ضذُ باضٌذّای دستِهتزی، صٌذلی 30کالس  امکبوبت فضبیی

  ٍجَد داضتِ باضذ.کِ اهکاى تعاهل بیطتز بزای فزاگیزاى  دًفز در ًظز گزفتِ ضَ 20-25 کٌٌذُ در ّز کارگاُ تعذاد ضزکت هالحظات

 بزًاهِ بزگشاری دٍرُ

 تًضیحبت َسیىٍ مذرس سبعت ريز تبریخ

27/9/92  

28/9/92 

 چْارضٌبِ 

 پٌج ضٌبِ 

 9- 13  ٍ14-18 

 ساعت(16)

 اعطای گَاّی هعتبز  تَهاى000/200 هزین دالٍریدکتز 


