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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 طرح درس ترمی

 

 

 کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاری  گروه آموزشی:         پرستاری الیگودرز دانشکده:

 -: نیاز پیش     نظری: واحد نوع     2:       دواح تعداد روانشناسینام درس: 

 ها کنفرانس سالن: برگزاری مکان   10-12: ساعت     شنبه : روز: كالس برگزاری زمان

 )استادیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان(دکتر سعید فروغی :مدرس   دکتر سعید فروغی مسئول درس: تعداد دانشجویان:

  شرح دوره:

 

یجاان، ف و انواع روانشناسی، هوش، تفاوت های فردی، یاادگیری، اافهاه، تفکار، شتصاین، انگیازش و هتعریدر این درس  -

رهنا  و تعارض و ناکامی و سازگاری، ااساس و ادراک مورد بحث قرار می گیارد  باه عا وه باه تفصایم در ماورد فرهن )ف

ق، ه و    ( عشاجتماعی)سااتتار و عملکارد تاانواردشتصین(، رفتار، کیفین رفتار، رفتارها و ارتباطات اجتماعی، گروه هاای ا

 دوسن داشتن و    تدریس می شود 

  ******************************************* 

 هدف کلی:

رای دروس مبانی روان شناتتی تودشناسی، سا من روان و رفتارهاای ساال  و نابانجاار، و در ناایان آماادگی باآشنایی با  -

 روانپرستاری

**********  ********************************* 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 
 اهداف بینابینی دهد یو محورهای اصلی برنامه را نشان ماسن تر تر و شفافروشن ،نسبن به اهداف کلی که اسن هدف کلی به اجزای تتصصی شکستن، منهور)

 ( هستندکه در واقع همان اهداف رفتاری اسن  ویژه تری به نام اهدافصیقابم تقسی  شدن به اجزای اتتصا

 در طی طرح درس روزانه بطور مفصل  و در ارائه جدول جلسات تدريس بطور مختصر شرح داده شده اند.

   ******************************************** 

 های تدريس:شیوه

  پرسش و پاسخ   ستنرانی برنامه ریزی شده    ستنرانی

  (TBL) یادگیری مبتنی بر تی    (PBL) یادگیری مبتنی بر ام مسئله بحث گروهی 

 :سایر موارد

*******************  ************************ 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 :یه  دانشجو موظف اسن -

 ناتتیایطه ش و مرور و یادگیری کامم تا سطوح باالیدریافن مطالب درسی ارائه شده)در فضای مجازی یا واقعی(  -1

 مذکور موارد اجرای روزآمد فعالین های یادگیری تکوینی ارائه شده در فضای مجازی یا واقعی و  تحویم روزآمد -2

 گی نمایندههماهن ارائه پستوراند مناسب از یادگیری و پرسش و رفع اشکال توسط استاد مربوطه)جلسات رفع اشکال با -3

 جویان در فضای مجازی یا واقعی تشکیم شده و از قبم اط ع رسانی تواهد شد دانش

  کسب آمادگی قبلی کافی و شرکن در کوئیزها و امتحانات در زمان مقرر شده -4

 اجراو ارائه ی فرآیند آموزشی تعیین شده در مالن مقرر در پایان ترم -5
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   *************************************** 

 موزشی:  وسايل کمک آ

 در صورت اجرای ک س ها در فضای واقعی: 

         کامپیوتر               پروژکتور ویدئو   واین برد

ور ر در ایطاه مزباو نرم افزارهای روزآماد ماورد نها   ( و تبلن، رایانه مانند)در صورت اجرای ک س ها در فضای مجازی ستن افزارها

   (  و سامانه نوید، فضای اسکای روم مانند)

  ************************************** 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  30  : آزمون پایان ترم   نمره درصد 30  :آزمون میان ترم

 نمره درصد  10 درس:  در ک س و رعاین قوانین شرکن فعال    نمره درصد  30 :انجام تکالیف

 

 نماره و شاد تواهاد بازگرداناده ایشاان به و تصحیح روزآمد صورت به دانشجو توسط شده ارائه یادگیری های فعالین امیتم -

  گردید تواهد اع م( عملی  و نهری واادهای)تجمیعی صورت به شده لحاظ

  *************************************** 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          اینهچندگزی       پاسخ کوتاه      تشریحی

  **************************************  

  :منابع 

 منبع متفاوت که در هر جلسه تدريس کالسی مستقال معرفی خواهد شد  30نزديک به  

 
 :منابع انگلیسی

1- .  Myers. D(1993) Social Psychology(4ed). Newyork: Mc Growhill. 
2-  Drench Meredith.E et al(2007)Psychosocial Aspects of Health Care ,Pearson ,Prentice Hall ,New 

Jersey. 

3-  Michael W.Eysenck (2000) Psychology ,A students handbook. 

4-  http://www.infotrac-college.com. 
 

 

 

 منابع فارسی:

 1430رشد،  ن،انتشاراتی،ترجمه شکرکن.حس یاجتماع یوت،روانشناسی.الاورنسون -1

 1431. انتشارات ارجمند، 2و 1جلد  ،یعیترجمه حسن رف لگارد،یه یروانشناس نهیو همکاران، زم نسونی. اتک -2

 1431و همکاران،انتشارات رشد،  یمحمدتق یبراهن لگارد،ترجمهیه یروانشناس نهیو همکاران،زم نسونی. اتک -3

 1433نشر ساواالن. چاپ چهارم ،  ،یترجمه حمزه گنج ،یاجتماع یدار. لوک و همکاران، روانشناس. ب -4

 1432نشر شبنم دانش، بهار  ،یو اجتماع یفرد یج همکاران، روانشناس ی. محتشم -5

 

 
 

 

 منابع اضافی و کمکی مورد استفاده، در هر جلسه بطور جداگانه در فايل ارائه درس هفتگی معرفی خواهد شد. 

 

 

 

http://www.infotrac-college.com/
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استادنام  مبحثعنوان  جلسه

1 

ری رفتا فلسفیديدگاه سه بر مبنای  درس و تاريخچه ی روانشناسی ، تعاريف روانشناسیمعرفی 

 یو تجرب یفلسف خچهيتار، یروانشناساز  یو  فارس یعرب ن،یالت یلغو میمفاه ،و جديد 

 یلسفه و علوم تجربمطالعه در ف یروش ها، یروانشناس

 

2 

، یعلمی با روح گرايی و فراروانشناس روانشناسی تفاوت ،روانشناسی ی زيرمجموعه های حیطه

يف و تعر روش علمیکاربرد ، روانشناسی اجتماعی تفاوت روانشناسی با جامعه شناسی و پیدايش

 ، اهداف يادگیری روانشناسیروانشناسیآن  در 

 

  یسنجش تفاوت ها  در علوم رفتار یاو روش ه یفرد  یتفاوت ها 3

  مکاتب روانشناسی  4

  پايه های عصبی زيستی رفتار 5

  احساس و ادراک 6

7 
  هوش

  شخصیت 8

  حافظه 9

  نیاز، انگیزش، هیجان 10

  حاالت هشیاری 11

  يادگیری ، انواع و مفاهیم 12

  روانشناسی اجتماعی)انواع همرنگی( 13

  می، سازگاریتعارض، ناکا 14

  تفکر و زبان 15

  عشق و دوست داشتن 16

  ( ....،یخانمان یب ،یکاریب فقر، طالق، مهاجرت، اد،ی،اعتیبزهکار) یاجتماع یها یناهنجار 17

 


