دوره پایه تربیت هربی  /درهانگر اتیسن با روش تحلیل رفتار کاربردی ()ABA
سازهاىدهنده :پرفسور حوید رضا پوراعتواد
سابق و هعرفی دوره:
تحل٘ل رفتبر مبربزدٕٗ ،ل ؽَُ٘ آهَسؽٖ ،تَاًبخؾٖ ٍ درهبًٖ اعت مِ هبتٌٖ بز تئَرٕ ٗبدگ٘زٕ در رٍاًؾٌبعٖ اعت .اثزبخؾٖ اٗي رٍػ در
اختالالت هختلف ٍ اس جولِ ات٘غن ،در هطبلعبت هعتبز ًؾبى دادُ ؽذُ اعت (هثالً لٍَاط7765 ،؛ هلم٘ي؛ 7771؛ پَراعتوبد7164 ،؛
اٗنغ٘ل9007 ،؛ هبتغَى ٍ مبًغت.)9072 ،
ًخغت٘ي دٍرُ رعوٖ آهَسػ هزب٘بى بب رٍػ  ABAدر اٗزاى ،در چبرچَة طزح رفتبردرهبًٖ عبختدار ٍٗضُ ات٘غن در خزداد هبُ  7160بزگشار
ؽذ .اس آى پظ ،اٗي دٍرُ دُّب ببر ٍٗضٓ تزب٘ت هزب٘بى هزمش تْزاى ات٘غن (هزمش عبهبًذّٖ درهبى ٍ تَاًبخؾٖ اختالالت ات٘غت٘ل) بب ّونبرٕ
اعبت٘ذ داًؾگبُ اجزا ؽذُ اعت .بب تَجِ بِ تقبضبٕ رٍسافشٍى ،اٗي دٍرُ بزإ ّوِ عالقوٌذاى ،تَعط هزمش تْزاى ات٘غن ٍ پضٍّؾنذُ علَم
ؽٌبختٖ ٍ هغش داًؾگبُ ؽْ٘ذ بْؾتٖ بزگشار هٖؽَد.
در اٗي دٍرُ هقذهبتٖ ،ؽزمتمٌٌذگبى بب هببًٖ تجشِٗ ٍ تحل٘ل رفتبر آؽٌب هٖؽًَذ ٍ مبربزد آى را در هَقع٘تّبٕ ببلٌٖ٘ ٍ بِ ٍٗضُ در آهَسػ ٍ
تَاًبخؾٖ اختالالت ات٘غت٘ل توزٗي هٖمٌٌذ .پظ اس تنو٘ل اٗي دٍرُ ٍ گذراًذى آسهَى صالح٘ت ،گَاّٖ ؽزمت در دٍرُ تَعط دٍ هَعغِ
فَق اعطب خَاّذ ؽذ.
شرایط هتقاضیاى
اٗي دٍرُ عوذتبً هَرد عالقِ ٍ ً٘بس هزب٘بى ،درهبًگزاى ٍ هعلنّبٕ مَدمبى دارإ ات٘غن اعت .هتقبض٘بى ببٗذ حذاقل دارإ هذرك تحص٘لٖ
مبرؽٌبعٖ در رؽتٔ رٍاًؾٌبعٖ ،آهَسػ ٍ پزٍرػ مَدمبى اعتثٌبٖٗ ،هؾبٍرُ ٗب رسٗذًت رٍاًپشؽنٖ ببؽٌذ .آًْب ببٗذ بتَاًٌذ در ّوِ بزًبهِّبٕ
آهَسػ ًظزٕ ٍ عولٖ ؽزمت ًوبٌٗذ.
ساختار ،زهاى و هحل برگساری دوره:
طَل دٍرُ  61عبعت (دٍ جلغِ  8عبعتِ) اعت مِ در رٍسّبٕ پٌج ؽٌبِ ٍ جوعِ ( 06 ،03اردٗبْؾت هبُ  )6031اجزا هٖؽَد .طَل هذت

آهَسػ ًظزٕ 61 ،عبعت ٍ آهَسػ عولٖ (هؾبّذُ ف٘لن ،ببسٕ ًقؼ)  0عبعت اعت .حذٍد 6عبعت بِ ارسٗببٖ دٍرُ تخص٘ص خَاّذ
ٗبفت .هحل بزگشارٕ دٍرُ ،داًؾگبُ ؽْ٘ذ بْؾتٖ اعت.
جدول زهانبندی و هحتوای دوره:
زهاى
صبح روز اول

بعذ اس ظْز رٍس اٍل

هوضوعات
o
o
o
o
o
o
o

هعزفٖ ط٘ف اختالالت ات٘غن
علت ؽٌبعٖ ،عالهت ؽٌبعٖ ات٘غن
هزٍرٕ بز رٍؽْبٕ آهَسػ ،تَاًبخؾٖ ٍ درهبى بب تبم٘ذ بب ABA
اصَل آهَسػ ٍ درهبى
آهبدُعبسٕ ٍ ؽزٍع آهَسػ ٍ درهبى
لشٍم جبهع٘ت درهبى ات٘غن بزاعبط ٗل هذل بَ٘لَصٗل
آؽٌبٖٗ بب تغ٘٘زات السم در عبل سًذگٖ خبًَادُ ٍ مَدك پ٘ؼ اس
ؽزٍع ABA

o
o
o

آهَسػ ،تَاًبخؾٖ ٍ درهبى هبتٌٖ تئَرٕ ٗبدگ٘زٕ /رفتبرٕ
اصَل مبربزد تنٌ٘ل ّبٕ رفتبرٕ
هفبّ٘ن تحل٘ل رفتبر

o
o
o
صبح رٍس دٍم



تحل٘ل رفتبر مبربزدٕ ()7



اثزبخؾٖ  ABAدر اختالالت ات٘غت٘ل



عببقِ  ABAدر آهَسػ ٍ تَاًبخؾٖ اختالالت ات٘غت٘ل در اٗزاى :آؽٌبٖٗ بب
آرؽَ٘ ارسٗببّٖبّٕ 250شار عبعت ف٘لن  ABAآهَسػ اًفزادٕ در هزمش
تْزاى ات٘غن (ًوبٗؼ ف٘لن)
اعتفبدُ اس  ABAدر آهَسػ ٍ تعذٗل رفتبر (ًوبٗؼ ف٘لن)





بعذ اس ظْز رٍس دٍم

ؽٌبعبٖٗ هؾنل
هَلفِّبٕ تغ٘٘ز رفتبر ٍ رٍػّبٕ تغ٘٘ز رفتبر
هالحظبت هذاخلِ ٍ تغ٘٘زات رفتبرٕ

آهبدُ عبسٕ مَدك
مبربزدٕ  ABAدر رفتبرّبٕ افزاطٖ ٍ تفزٗطٖ



توزٗي



ٗبدگ٘زٕ افتزاقٖ





توزٗي
اختتبم دٍرُ
ارسٗببٖ دٍرُ

شیوه ارزیابی
حضَر فعبل در عبعبت آهَسؽٖ%10 :
آسهَى متبٖ اس هببحث هطزح ؽذُ%50 :
هسینه دوره :بزإ ّز ًفز هبلغ ّ 130شار تَهبى اعت .اٗي ّشٌِٗ ؽبهل چْبر ه٘بى ٍعذُ ٍ دٍ ٍعذُ ًْبر اعت.
نحوه ثبت نام :بزإ آؽٌبٖٗ بب ًحَُ ثبت ًبم ،ب٘ي عبعبت 74-90بب تلفي  ،66411573عزمبر خبًن بص٘ز توبط حبصل فزهبٗ٘ذ .الَٗت بب
مغبًٖ اعت مِ سٍدتز ثبتًبم هٖمٌٌذ.

