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

 1397-98   دوم:  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

  رٍاًطٌبسی فردی اجتوبػی        : ًبم ٍاحذ درسی
   واحد 2   :تؼذاد ٍاحذ 
                                14-16     رضٌجِاچِ:   رٍز: زهبى ثرگساری كالس                                                 -: یص ًیبزح 

 یبراحوذی خبًن -هحوذی آقبی (:ثِ ترتیت حرٍف الفجب) اسبتیذفبطوِ یبراحوذی     :هسئَل درس

 8-10    چْبر ضٌجِ   :سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ

 

 :شرح دوره

 ّیجبى، ٍ اًگیسش ضخصیت، تفکر، حبفظِ، یبدگیری، فردی، ّبی تفبٍت َّش، رٍاًطٌبسی، اًَاع ٍ تؼریف ضبهل

 گرٍُ اجتوبػی، ارتجبطبت رفتبر، كیفیت رفتبر، ضخصیت، ٍ فرٌّگ ادراک، ٍ احسبس ًبسبزگبری، ٍ ًٍبكبهی تؼبرض

 .گیرد هی قرار حثة هَرد داضتي دٍست ٍ ػطق ،... (سبختبر ٍ ػولکرد خبًَادُ ٍ )  اجتوبػی ّبی

 

 

 : هدف کلی

 ارتجبطبت در اصَل ایي ثردى كبر ثِ در هْبرت كست ٍ اجتوبػی رٍاًطٌبسی اصَلی هفبّین ثب داًطجَ آضٌبئی

 (تبكیذ ثر رفتبرّبی فردی ٍ گرٍّی ٍ ارتجبطبت اجتوبػی ) اجتوبػی

 

: بینابینیاهداف 

 :رٍد هی اًتظبر فراگیر از درس پبیبى در

. ًوبیٌذ ثبزگَ را آى ػلوی هبّیت ٍ ریفتغ را رٍاًطٌبسی -1

 .ثیبى كٌذ را رٍاًطٌبسی ػلن تبریخچِ ٍ اًَاع -2

 .ددّي ضرح را رٍاًطٌبسی هختلف دیذگبّْبی ٍ هکبتت ًظر -3

 .كٌٌذ ثیبى را فردی تفبٍتْبی -4

 .تَضیح دٌّذ را رفتبر زیستی ػصجی ّبی پبیِ -5

 .دٌّذ تَضیح را ادراک فرآیٌذ ٍ احسبس -6

 .دٌّذ ضرح را آى تکبهل هراحل ٍ ضخصیت -7

 .كٌٌذ ثیبى را اجتوبػی تؼبهل ٍ  رفتبر -8

 . ًوبیٌذ ثبزگَ را ًبسبزگبری ٍ ًبكبهی  تؼبرض، -9
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 .ًوبیٌذ ثبزگَ را آى سٌجص ّبی رٍش ٍ تؼریف را َّش -10

 . دٌّذ ضرح هثبل ركر ثب را دٍ ایي تفبٍت ٍ تؼریف را ّیجبى ٍ اًگیسش -11

 .ًوبیٌذ تَصیف را یبدگیری ٍ فراهَضی  حبفظِ، -12

 .دٌّذ ضرح را جَاًبى اًحرافبت اًَاع ٍ اجتوبػی ٌّجبریْبیًب -13

 .دٌّذ ضرح را ّیجبًی رفتبر ػلل ٍ ّیجبى -14

 .دٌّذ تَضیح را گرٍُ اجتوبػی ًفَر ٍ گرٍُ -15

 .دٍست داضتي ٍ ػطق ٍرزی را ضرح دٌّذ ،اًَاع خبًَادُ  -16

 

: های تدریسشیوه

ثحث گرٍّی                                  پرسص ٍ پبسخ                           سخٌراًی 

  PBL  هسئلِ حل ثر هجتٌی یبدگیری
 

  :وظایف و تکالیف دانشجو

 هٌظن حضَر
كالس  در هطبلت تذریس از پیص هطبلؼِ

سَاالت  ثِ گَیی پبسخ ٍ ّب ثحث در هطبركت

خبهَش ثَدى هَثبیل 

رػبیت سکَت در كالس 

 

:   وسایل کمک آموزشی

یذ   پرٍشكتَر اسالٍایت ثرد    

 

 (از نمره کل) :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

ًورُ    درصذ 80 آزهَى پبیبى ترم

ًورُ  درصذ 10ضركت فؼبل در كالس     ًورُ درصذ 10   اًجبم تکبلیف

 

نوع آزمون 

          ای چٌذگسیٌِ                                   پبسخ كَتبُ                                 تطریحی
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 :انگلیسی منابع -

 
1. Myers , D (2012). Social Psychology ( 11 th ed ) : New York: McGraw-Hill 
2. Smith , E . & Mackie , D. (2007) . Social Psychology , (3th ed . ) . Philiadelphia 

Press. 

 
 

 

 
 :فارسی منابع

 

 رفیغ اًذیطِ اًتطبرات : ،تْراى ، پرستبر ثرای توبػیاج ٍ ػوَهی رٍاًطٌبسی( 1389)هحسي  كَضبى

 ثطری : تْراى پرستبر ثرای اجتوبػی رٍاًطٌبسی( 1380) هحوَد  ، ًصیری

 ارسجبراى اًتطبرات اجتوبػی، رٍاًطٌبسی( 1377)  .یَسف ، كریوی،

 ضْرآة اًتطبرات ، پرستبراى ثرای اجتوبػی رٍاًطٌبسی( 1381) .ّوکبراى ٍ اقذس دٍاچی،

 ،رفیؼی هحسي ارجوٌذ ترجوِ،  ّیلگبرد رٍاًطٌبسی زهیٌِ( 1389)رٍپیکَت  ارًست ، ّیلگبرد ، ال ریتب ، كیٌسَىات

 ًطر ارجوٌذ: تْراى . ، سویؼی هرسذُ حسي

 

 

 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

استاد مربوط عنوان مطالب تارید جلسه 

1 
 

ضىاسی رَان تعاریف ، ماٌیت َ درش، معرفی  17/11/1397

 
فبطوِ یبراحوذی 

2 
 

24/11/1397 
 رَاوطىاسی اوُاعتاریخچً َ 

فبطوِ یبراحوذی 

3 
 

1/12/1397 
رَاوطىاسی  دیذگاٌٍای َ مکاتب  

فبطوِ یبراحوذی 

4 
 

8/12/1397 
 رفتبر زیستی ػصجی ّبی پبیِ

فبطوِ یبراحوذی 

5 
 

15/12/1397 
 اجتماعی رفتارٌای در آن َوقص فردی تفاَتٍای

اراحوذی فبطوِ ی
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6 
 

22/12/1397 
 واکامی َ تعارض اجتماعی، تعامل َ رفتار

فبطوِ یبراحوذی 

ارتباطات اوساوی َ اجسای آن   21/1/1398 7

ضخصیت 
فبطوِ یبراحوذی 

 

8 
 

 رَضٍای آن، تکُیه عُامل َ تعاریف ضخصیت، 28/1/1398

 ضخصیت ارزیابی
فبطوِ یبراحوذی 

آقبی هحوذی  ٌُش سىجص َ تعاریف ٌُش، 4/2/1398 9

 
10 
 

آقبی هحوذی  ٌیجاوی رفتار َ ٌیجان اوگیسي، اوُاع َ اوگیسش 11/2/1398

آقبی هحوذی  فرامُضی َ حافظً یادگیری، 18/2/1398 11

 
12 
 

آقبی هحوذی  قبل جلسً مبحث ادامً 25/2/1398

ادراک  َ احساش 1/3/1398 13

 
 آقبی هحوذی

هذی آقبی هحآگاٌی َ خُد آگاٌی  8/3/1398 14

 
آقبی هحوذی  اعتیاد َ َابستگی بر تاکیذ با وابٍىجاری رَاوطىاسی 15/3/1398 15

 

آقبی هحوذی  اجتماعی وفُر َ اجتماعی،گرَي ٌای واٌىجاری 22/3/1398 16
 

  ترم پایان امتحان  17

 

 

 

 
 


