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 واحد تئوری  گروه آموزشی:                                             پرستاری بروجرد دانشکده:

 0911-0011نیمسال اول:  تحصیلی سالنیم             کارشناسی پرستاری حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 د: تئوری نوع واح     2                       تعداد واحد:       روانشناسی عمومی و اجتماعی: نام واحد درسی

 12-10 :ساعت         چهارشنبه: زمان برگزاری كالس: روز                                                 - پیش نیاز:

 خانم نامداری: مسئول درس              43 تعداد دانشجویان:                 101كالس  مکان برگزاری:

 10-8 ساعات مشاوره با دانشجو:          خانم نامداری:مربوطه  داستا

  شرح دوره:

 ،نجایو ه شیزانگ ،یتحافظه، تفکر، شخص ،یریادگی ،یفرد یهوش، تفاوت ها ،یو انواع روانشناس فیشامل تعر

 هورگ ،یرفتار، ارتباطات اجتماعت یفیرفتار، ك ،تیاحساس و ادراک، فرهنگ و شخص ،یو ناسازگار یوناكام تعارض

 ردیگ یداشتن مورد بحث قرار م ت، عشق و دوس(ساختار و عملکرد خانواد و ...  ) یاجتماع یها

 هدف کلی: 

 اتدر ارتباط لواص نیا نردب ارك هدر ب ارتو كسب مه یاجتماع یروانشناس یاصول میدانشجو با مفاه یآشنائ

 (یو ارتباطات اجتماع یو گروه یفرد یبر رفتارها دیتاك) یاجتماع

 بینابینی:داف اه

 را نام ببرد و تفاوت آنها را شرح دهد. ی. مکاتب روانشناس 1

 دهد. حیو مرد توضن ز یفرد ی. در مورد تفاوت ها 2

 رفتار را به طور كامل شرح دهد. یستیز یعصب یها هی. پا 4

 دهد. حیاحساس و ادراک توض ندی. در مورد فرا 3

 شرح دهد. یرا بخوب ن. هوش و انواع آ 5

 را شرح دهد.ت یدر مورد شخص دیفرو هیكند و نظر فیرا تعر تیشخص . 1

 را شرح دهد. یو شناخت یرفتار یریادگیكند و  فیرا تعر یریادگی.  7

 كند. فیتعر ل. انواع حافظه را با ذكر مثا 8

 دهد. حیتوض شزیو انگ ازهاین نی. در مورد رابطه ب 9

 بحث كند.ن آ جیاها و نت شهیو تعارض و ر ی. در مورد ناكام 10

 داشتن بحث كند. ت، عشق و دوس ی. در مورد خودآگاه 11

 و رابطه آنها را شرح دهد. دینما فی. رفتار، نگرش و فرهنگ را توص 12

 كند. هاشار یبه عناصر اصل یو اجتماع یگروه یفرد نی. در مورد روابط ب 14

 را شرح دهد. ه. ساختار و عملکرد خانواد 13

 دهد. حیتوض انهیرپرخاشگرایو غ انهیپرخاشگرا یرفتارها یاوت ها. در مورد تف 15

 مورد بحث قرار دهد. یروانشناخت یها شهیرا از نظر ر یاجتماع یها ی. ناهنجار 11

 های تدریس:شیوه

 سخ پرسش و پا   هسخنرانی برنامه ریزی شد   سخنرانی

 (TBLبتنی بر تیم)یادگیری م  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) بحث گروهی 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 درس الزامی است كالس در وقت تمام و موقع به حضور -

 الزامی است دروس سرفصل مینهز در ها رفرنس و كتب دانشجویان و اداره آن با مطالعه توسط گروهی بحث ارائه -

 .شد نخواهد لحاظ نمره تکلیف صورت این غیر در گیرد انجام زمان مقرر محوله، در تکالیف ارائه است الزم -

 تکالیف و سواالت مطرح شده در كالس به پاسخ ارائه- 

 الزامی استكالس  لدر طوه تلفن همرا نخاموش كرد -

 میان ترم و پایان ترم امتحانات در شركت -

 :درس قوانین و ها سیاست

 نمره یک كسر غیبت موجه،  -

 درس حذف موجه، غیب غیر  -

 .شود می محسوب ، تاخیری )استاد از بعد حضور( كالس در خیرتا -

 وسایل کمک آموزشی:   

         پروژكتور اسالید   خته و گچت  وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره 12آزمون پایان ترم   نمره 4آزمون میان ترم 

 نمره 1حضور و غیاب كالسی                      نمره 1شركت فعال در كالس 

 نمره 2ارائه تکلیف كالسی 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ای چندگزینه    پاسخ كوتاه     یحی تشر

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه

 : انگلیسی منابع

1. 1. Myers , D (2012). Social Psychology ( 11 th ed ) : New York: McGraw-

Hill 

2. 2. Smith , E . & Mackie , D. (2016) . Social Psychology , (3th ed . ) . 

Philiadelphia Press. 

 : فارسی منابع

 انتشارات  :،تهران ، پرستار برای اجتماعی و عمومی روانشناسی  (1398)محسن کوشان .9

 رفیع اندیشه

 ریبشتهران  پرستار برای اجتماعی روانشناسی ( 1396 ) محمود ، نصیری .3

 نارسبارا انتشارات اجتماعی، روانشناسی ( 1393 ) . یوسف ، كریمی، .5

 ارجمند ترجمه ، هیلگارد روانشناسی زمینه (1396) روپیکوت تارنس ، هیلگارد ، لریتا ، ناتکینسو .1

 ارجمند نشر : نتهرا . همرسد سمیعی ، حسن ،رفیعی محسن
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط طالبعنوان م تاریخ جلسه

 خانم نامداری یروانشناس فیو تعارت یماهو  آشنایی با اهداف كالس و معارفه 01/08/99 0

2 14/08/99  خانم نامداری رفتار - زیستی عصبی های پایه 

 خانم نامداری شخصیت 20/08/99 9

 خانم نامداری احساس، ادراک  27/08/99 0

 خانم نامداری یادگیری 03/09/99 5

 خانم نامداری حافظه 11/09/99 6

 خانم نامداری  تفکر 18/09/99 7

 خانم نامداری ترم انیامتحان م 25/09/99 8

 خانم نامداری هیجان و  هوش 02/10/99 1

 خانم نامداری نیازها  و انگیزش 09/10/99 01

 خانم نامداری سازگاری و خودآگاهی  و ناكامی تعارض، 11/10/99 00

 خانم نامداری  اجتماعی و گروهی فردی، بین ارتباطات 24/10/99 02

 خانم نامداری  رفتار نگرش و 40/10/99 09

 خانم نامداری  و خانواده فرهنگ 07/11/99 00

 خانم نامداری  داشتن دوست و عشق 13/11/99 05

 خانم نامداری یو پرخاشگر یاجتماع یهنجارها و ناهنجارها 21/11/99 06

   پایان ترمامتحان   07

 


