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 درس:  اهداف

روان شناسی تحولی شاخه ای از علم روان شناسی است که به توصیف و تبیین تغییرات در طول زندگی فرد می  

ت. در این راستا  ا و تحول فرد ازلحاظ پدید آیی شکلی و کنشی اسف اصلی این درس شناخت مبنهد در واقع . پردازد

همچنین دستیابی به های تحولی بنیادی و سبت به مفاهیم پایه، روش شناسی ونظام ایجاد شناخت نسبی در دانشجویان ن

 های پیش تولدی و کودکی مورد نظر است.   یک درک کلی و اجمالی از دوره

 

 مفاهیم و مباحث درس: 

شناسی تحولی   تعاریف مفاهیم اساسی: مفهوم تحول، رشد، تفاوت و تشابه مفاهیم تحول و رشد، تعریف روان -1

 دک و تعریف روان شناسی کو

 مفهوم مرحله در روان شناسی  -2

 تاریخچه روان شناسی تحولی  -3
 دیدگاه ها و روش ها -4

 نظام های تحولی بنیادی -5
 دوره پیش تولدی، دوره کودکی  بررسی اجمالی دوره های تحولی از نطفه تا پایان کودکی: -6

شیرخوارگی(، کودکی دوم )کودکی میانه( و کودکی سوم -اول )نوزادی مفهوم و گستره و سطوح کودکی -7

 )کودکی پایانی( 

 نمو بدنی، تحول شناختی، تحول عاطفی، تحول اجتماعی و تحول اخالقی  -8

 

 تکالیف دانشجویان:

 حضور منظم در کالس

 مباحثه علمی کالسی وو فعالیت  پرسش و پاسخ در ابتدای هر جلسهآمادگی داشجویان در خصوص  

ه جلسات راس ساعت مقرر شروع می شود و پایان خواهد یافت. بنابراین از دانشجویان  شایان تذکر است که کلی

 انتظار می رودپیش از ورود استاد در کالس حضور یابند.
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