بنام خدا

« فرم طرح درس »
دانطکده:هعواری و ضهرسازی

رضته:هعواری

گرایص:هعواری

نام درس :مباحث منتخب در روان شناسی محیطی تعداد واحد نظری3 :

هقطع:دکتری
تعداد واحد عولی …… :عنواى درس پیطنیاز… :

توام وقت  نیوه وقت هدعو هحل برگساری :کالس  آزهایطگاه 

نام هدرس:

هدف کلی درس :
از آًجبکِ اغلت داًؽجَیبى دکتری ،ثب ایي درض ٍ هجبحث آى ثِ صَرت هقذهبتی در دٍرُ کبرؼٌبظی ارؼذ آؼٌب ؼذُ اًذ ،در ایي در دٍرُ دکتری درض
هجبحث پیؽرفتِ رٍاى ؼٌبظی هحیغی تذریط هی گردد .پبیِ هجبحث رٍاى ؼٌبظی هحیغی ،هغبلعِ راثغِ هتقبثل رٍاى ٍ رفتبر اًعبى ثب هحیظ اظت .ثِ
عَریکِ ّریک دیگری را ؼکل هی دّذ ٍ از آى ؼکل هی گیرد.در رٍاى ؼٌبظی هحیغی تئَری ّبی پبیِ در علَم رفتبری ٍ علَم ادراک ٍ ؼٌبخت هٌجر ثِ
آفریٌػ ًظریِ ّبی ًَیي در هعوبری ٍ ؼْرظبزی هی ؼَد ٍ پبیِ ای ثرای عرح دٍ ثحث

زیبایی شناسی ٍ حس مکان ٍ تئَری ّبی هغرح در ایي

زهیٌِ اظت.
رئوس هطالب
هفته اول

ؼرح درض /عَفبى رٌّی /پبراداین رٍاى ؼٌبظی هحیغی /آفریٌػ ًظریِ هعوبری در رٍاى ؼٌبظی هحیغی

هفته دوم

الگَّبی ًگرغ ثِ راثغِ اًعبى -هحیظ  /دُ ًظریِ پبیِ درهَرد تبثیر هتقبثل اًعبى ٍ هحیظ

هفته سوم

علَم رفتبری :رفتبر فیسیَلَشیکی/رفتبر اجتوبعی (علن پرٍکعیویک)

هفته چهارم

رفتبر هحیغی( ظیٌَهرفی) ً /ظریِ قبثلیت هحیغی ً /ظریِ دعَت کٌٌذگی هحیظ

هفته پنجن

علَم ادراک ٍ ؼٌبخت هحیغی :ادراک در حکوت  /ادراک در علن /هذل ادراک ٍ ؼٌبخت/

هفته ضطن

علن زیجبیی ؼٌبظی /ارزغ ّبی زیجب ؼٌبختی  ،ظجک  ،هُذ /زیجبیی کیچ/

هفته هفتن

زیجبیی ؼٌبظی هحیغی  /تفبٍت ّب ثب زیجبیی ؼٌبظی ٌّر(کرکعیَى تحقیق داًؽجَیبى)

هفته هطتن

زیجبیی ؼٌبظی هحیغی :زیجبیی ؼٌبظی ؼکلی /زیجبیی ؼٌبظی حعی /حواس وتداعی زیبایی

هفته نهن

زیجبیی ؼٌبظی هحیغی :زیجبیی ؼٌبظی ًوبدیي /هعٌی هحیظ

هفته دهن

رٍاى ؼٌبظی هکبى /حط هکبى /عَاهل ؼکل دٌّذُ ثِ حط هکبى  /ظغَح ؼکل گیری حط هکبى

هفته یازدهن

ظغَح ؼکل گیری حط هکبى/هقیبض ّبی رخذاد ٍؼکل دّی ثِ حط هکبى(/ظویٌبر داًؽجَیبى)

هفته دوازدهن

آفریٌػ هکبى (/ظویٌبر داًؽجَیبى)

هفته سیسدهن

رٍغ ّبی پصٍّػ در رٍاى ؼٌبظی هحیظ (ظویٌبر داًؽجَیبى)

هفته چهاردهن

(ظویٌبر داًؽجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظر

هفته پانسدهن

(ظویٌبر داًؽجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظر

هفته ضانسدهن

(ظویٌبر داًؽجَیبى)  /ثحث ٍ تجبدل ًظر

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره:

ً6ورُ ظویٌبر کالظیً 14+ورُ آزهَى کتجی
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