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                  کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشته          پرستاری گروه آموزشی:        پرستاری بروجرد  دانشکده:

 1398-99   ولا:  نیمسال تحصیلی ترم تحصیلی: ترم اول                                                          

   واحد 2   :تعداد واحد                                     اعیروانشناسی فردی اجتم : نام واحد درسی

                                14-16     رشنبهاچه   رگزاری کالس:زمان ب                   نفر 30:   تعداد دانشجو                     -: یش نیازپ 

 محمدی آقای )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید                          هیوا محمدی   :مسئول درس

 25/10/98   :تاریخ امتحان            8-10    چهار شنبه   :ساعات مشاوره با دانشجو

 شرح دوره:

 یجیا،،ه و انگییشش شخصیی،، تفکر، حافظه، یادگیری، فردی، های تفاوت هوش، روانشناسی، انواع و تعریف شامل

 گیرو  اعی،اجتم ارتباطات رفتار، کیفی، رفتار، شخصی،، و فرهنگ اک،ادر و احساس ناسازگاری، و وناکامی تعارض

 .گیرد می قرار بحث مورد داشتن دوس، و عشق ،) ساختار و عملکرد خانواد  و ... ( اجتماعی های

 

 هدف کلی: 

 باطیاتارت در اصیو  ایین بیرد، کیار بیه در مهیارت کسب و اجتماعی روانشناسی اصولی مفاهیم با دانشجو آشنائی

 تاکید بر رفتارهای فردی و گروهی و ارتباطات اجتماعی( ) اجتماعی

 

 :(جزئی)بینابینیاهداف 

 مکاتب روانشناسی را نام ببرد و تفاوت آنها را شرح دهد. .1

 در مورد تفاوت های فردی ز، و مرد توضیح دهد. .2

 پایه های عصبی زیستی رفتار را به طور کامل شرح دهد. .3

 یح دهد.در مورد فرایند احساس و ادراک توض .4

 هوش و انواع آ، را بخوبی شرح دهد. .5

 شخصی، را تعریف کند و نظریه فروید در مورد شخصی، را شرح دهد. .6

 یادگیری را تعریف کند و یادگیری رفتاری و شناختی را شرح دهد. .7

 انواع حافظه را با ذکر مثا  تعریف کند. .8

 در مورد رابطه بین نیازها و انگیشش توضیح دهد. .9

 و تعارض و ریشه ها و نتایج آ، بحث کند. در مورد ناکامی .10

 در مورد خودآگاهی ، عشق و دوس، داشتن بحث کند. .11

 رفتار، نگرش و فرهنگ را توصیف نماید و رابطه آنها را شرح دهد. .12

 در مورد روابط بین فردی گروهی و اجتماعی به عناصر اصلی اشار  کند. .13

 ساختار و عملکرد خانواد  را شرح دهد. .14

 ت های رفتارهای پرخاشگرایانه و غیرپرخاشگرایانه توضیح دهد.در مورد تفاو .15

 ناهنجاری های اجتماعی را از نظر ریشه های روانشناختی مورد بحث قرار دهد. .16
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 های تدریس:شیوه

  بحث گروهی                                پرسش و پاسخ                            سخنرانی

  PBL  ئلهمس حل بر مبتنی یادگیری
 

  وظایف و تکالیف دانشجو:
 

  اس،. الشامی درس کالس در وق، و تمام موقع به حضور 
  با آ، ر ادا و دانشجویا، توسط گروهی بحث ارائه و تدریس از قبل جلسه هر درسی مطلب مطالعه 

 .اس، الشامی دروس سرفصل مینهز در ها رفرنس و کتب مطالعه

 نمر  ین صورتدر غیر ا گیرد انجام مقرر زما، در کنفرانس( ائهار(  محوله تکالیف ارائه اس، الزم 

 تکلیف لحاظ نخواهد شد.

  اهد شد.جایش  در نظر گرفته خوبه عنوا، ارائه برتر کالس یک نمر  نکلیف به بهترین ارائه 

 کتبی یا شفاهی(کالس هر شروع یا پایا، در شد  مطرح های سوا  به پاسخ ارائه(. 
  اس،. الشامی کالس طو  در همرا  تلفن کرد، خاموش 

  ،ترم. پایا، امتحانات در شرک 

 :درس قوانین و ها سیاست

 

  ،کسر یک نمر  موجه، غیب 
  ،حذف درس موجه، غیر غیب 

   )غیب، محسوب می شود.تاخیر در کالس )حضور بعد از استاد 
 ند.د  کندانشجویا، می توانند از عناوین پیشنهادی زیر برای انجام تکالیف گروهی استفا 

عشق و دوست داشتن، روابط بین فردی، ناهنجاری های انگیزش، ش، شخصیت، هو، احساس و ادراک

 اجتماعی

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید    وای، برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمر  درصد 70 پایا، ترم آزمو،

       نمر  درصد 15   م تکالیفانجا

 نمر  درصد 15ک، فعا  در کالس شر

 

 نوع آزمون

           ایچندگشینه                                    پاسخ کوتا                                 تشریحی
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 :انگلیسی منابع 

 
1. Myers , D (2012). Social Psychology ( 11 th ed ) : New York: McGraw-Hill 
2. Smith , E . & Mackie , D. (2016) . Social Psychology , (3th ed . ) . Philiadelphia 

Press. 

 

 :فارسی منابع
 

 رفیع اندیشه انتشارات : ،تهران ، پرستار برای اجتماعی و عمومی ( روانشناسی1397محسن ) کوشان

 بشری : تهرا، پرستار برای اجتماعی ( روانشناسی1396محمود )  ، نصیری

 ارسبارا، انتشارات اجتماعی، ( روانشناسی1393)  .یوسف ، ،کریمی

 ،رفیعی محسن ارجمند ترجمه،  هیلگارد روانشناسی ( زمینه1396روپیکوت ) ارنس، ، هیلگارد ، ا  ریتا ، اتکینسو،

 تهرا، : نشر ارجمند. ، سمیعی مرسد  حسن
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 هیوا محمدی روانشناسی تعاریف درس، ماهی، و معرفی 3/7/98 1

 هیوا محمدی روانشناسی دیدگا  های و مکاتب 10/7/98 2

 هیوا محمدی رفتار یزیست - عصبی های پایه 17/7/98 3

 هیوا محمدی احساس، ادراک و حافظه 24/7/98 4

 هیوا محمدی ادامه جلسه قبل 1/8/98 5

 هیوا محمدی یادگیری 8/8/98 6

 هیوا محمدی هوش 15/8/98 7

 هیوا محمدی شخصی، 22/8/98 8

 هیوا محمدی تعارض، ناکامی و سازگاری 29/8/98 9

 هیوا محمدی ازهاانگیشش، هیجا، و نی 6/9/98 10

 هیوا محمدی رفتار، نگرش، فرهنگ 13/9/98 11

 هیوا محمدی عشق و دوس، داشتن و خودآگاهی 20/9/98 12

 هیوا محمدی ارتباطات بین فردی، گروهی و اجتماعی 27/9/98 13

 هیوا محمدی ساختار عملکرد خانواد  4/10/98 14

15 11/10/98 
، پرخاشگری و رفتارهای اجتماعی بدو

 پرخاشگری
 هیوا محمدی

 هیوا محمدی ناهنجاری های اجتماعی 18/10/98 16

  ترم پایا، امتحا،  17

 

 

 

 
 


