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 در این درس تعریف روان شناسی و انواع روان شناسی، هوش، تفاوت های فردی، یادگیری، (: مقدمه)شرح درس

ر، ارتباطات حافظه، تفکر، شخصیت، انگیزش و هیجان، تعارض و ناکامی و سازگاری، احساس و ادراک، فرهنگ، رفتا
 اجتماعی، گروه های اجتماعی، عشق و دوست داشتن و ... مورد بحث قرار می گیرد.

 :آشنايي دانشجو با مفاهيم اصلي روانشناسي با تأكيد بر رفتارهاي فردي و گروهي و ارتباطات اجتماعي  هدف کلی 

  اهداف اختصاصی درس 

 :تاريخچه و تعريف روانشناسی  جلسه اول 

 :هاي روانشناسیبمكت جلسه دوم 

 :شناختی رفتاراساس زيست جلسه سوم 

 :هاي فرديتفاوت جلسه چهارم 

 :احساس و ادراك جلسه پنجم 

 :يادگيري و نظريه هاي آن  جلسه ششم 

 :حافظه و فراموشی جلسه هفتم 

 :تفكر جلسه هشتم 

 :هوش جلسه نهم 

 :انگيزش و هيجان جلسه دهم 

 :شخصيت  جلسه يازدهم 

 :ی، تعارض و سازگاريناكام جلسه دوازدهم 

 :ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعی جلسه سيزدهم 

 :آگاهی، خودآگاهی و نگرش جلسه چهاردهم 

 :فرهنگ، خانواده، دوست داشتن و عشق  جلسه پانزدهم 

 :هنجارها و ناهنجارهاي اجتماعی و پرخاشگري جلسه شانزدهم  

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

  د. نروانشناسی را تعریف کنواژه 

 .تاریخچه فلسفی و علمی روانشناسی را  شرح دهند 

 هاي اثر گذار در رشد روانشناسی را نام ببرندشخصيت 

 اهداف و کاربردهاي روان شناسی را توضيح دهند 

 اجتماعیفردی و شناسی روان نام درس:

 -دروس پیش نیاز:    22 شماره درس: واحد نظری 2 تعداد و نوع واحد:

 -پرستتتاری  رشتتته و مقطتتص تیصتتیلی: 

 کارشناسی

 روانپرستاری گروه آموزشی: پرستاری دانشکده:

 89-89 سال تیصیلی: اول ترم تیصیلی: میسن کوشان نام مدرس:

سته شتنبه    ز و ساعت برگزاری کالس :رو 21 تعداد جلسات:

 21تا  9ساعت 

 89/  22/ 9: تاریخ امتیان



  

 سبزوار پزشکیعلوم توسعه آموزش  و اتمرکز  مطالع یکمیته تخصصی برنامه ریزی درس

) Course Plan )فرم طرح دوره  
 

 

 د. نهاي مهم روانشناسی را نام ببر ها و تخصص گرایش 

 وانشناسی را توضيح دهد.اهميت آشنایی با نظریات ر 

 هاي روان کاوي,  گشتالت، انسانگرایی، زیست گرایی, رفتارگرایی و شناخت گرایی را مورد نقد و بررسی قرار دهند.نظریه  

 های مختلف مخ و عملکرد هر یك را توضیح دهند.بخش 

 .عملکرد ساقه مغز را توضیح دهند 

 .عملکرد مخچه را توضیح دهند 

 س را توضیح دهند.عملکرد هیپوتاالمو 

 ای ، تاالموس، هیپوکامپ، سیستم لیمییك را توضیح دهند.های قاعدهعملکرد هسته 

 .سیستم اعصاب خودمختار و عملکرد آن را توضیح دهند 

 های عصبی  را توضیح دهند.نقش میانجی 

  .نقش غدد درونریز را در رفتار توضیح دهند 

  .نقش ژنتیك را در رفتار توضیح دهند 

 های فردی را توضیح دهند.تفاوت 

 های فردی را توضیح دهند.منشاء تفاوت 

 .احساس را تعریف کنند 

  .ادراک را تعریف کنند 

 .حواس پنجگانه را توضیح دهند 

 .فرایند ادراک را توضیح دهند 

 .ثبات های ادراکی، ادراک شکل و ادراک عمق را توضیح دهند 

 .یادگیری را تعریف کنند 

 گرا، نهفته و اجتماعی را توضیح دهند.گرا، بینشگر، شرطی پاسخکنش نظریات یادگیری شرطی 

 .انواع حافظه حسی، کوتاه مدت و دراز مدت را توضیح دهند 

 ،ذخیره سازی و بازیابی را توضیح دهند.مراحل حافظه رمز گذاری 

 .فراموشی و دالیل آن را توضیح دهند 

 روش های بهبود بخشیدن حافظه را توضیح دهند  

 ر را تعریف کنندتفک 

 مفاهیم را تعریف کنند و انواع آن را توضیح دهند 

 .انواع استدالل قیاسی، استقرایی و تمثیلی را توضیح دهند 

 د. نهوش را تعریف کن 

 د. نانواع هوش را نام ببر 

 د.نبهره هوشی را تعریف کن 

 د. نها را از نظر بهره هوشی طبقه بندی کنانسان 

 رند.های هوشی را نام ببآزمون 

 .انگیزش را تعریف کنند 

 .نظریه های مربوط به انگیزش را توضیح دهند 

 .هیجان را تعریف کنند 

 .اجزای هیجان را توضیح دهند 

 .نظریه های مربوط به هیجان را توضیح دهند 

 د. نشخصیت را تعریف کن 
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 مورد نقد و بررسی قرار دهندشخصیت  گرایی را در مورد انسان کاوی، صفت،نظریات روان . 

  د. نده توضیحتأثیر متقابل وراثت و محیط در شکل گیری شخصیت را 

 اجتماعی شخصت را از نظر اریکسون توضیح دهند.-مراحل رشد روانی 

 .مراحل رشد شناختی شخصت را از نظر پیاژه توضیح دهند 

 .مراحل رشد اخالقی شخصت را از نظر کلبرگ توضیح دهند 

 ارزیابی شخصیت را توضیح دهند.های روش 

 ها را توضیح دهند.انواع آزمون 

 .ناکامی را توضیح دهند 

 .علل ناکامی را شرح دهند 

 .تعارض را تعریف کنند 

 .انواع تعارض را شرح دهند 

 های افراد در مقابل ناکامی و تعارض را شرح دهند. واکنش 

 .راهبردهای سازگاری را ذکر کنند 

 ا تعریف کنند.های دفاعی رمکانیسم 

 ها را توضیح دهند.های دفاعی را ذکر نموده و آنانواع مکانیسم 

 .ارتباط را تعریف کنند 

 .اجزای ارتباط را شرح دهند 

 های ارتباطی را توضیح دهند.مهارت 

 .گروه  را تعریف کنند 

 .آثار گروه را روی رفتارهای فردی را توضیح دهند 

 .آگاهی و خودآگاهی را توضیح دهند 

 واع خودآگاهی را توضیح دهند.ان 

 .نگرش را تعریف کنند 

 .چگونگی تأثیر نگرش بر رفتار را توضیح دهند 

 های تغییر نگرش را توضیح دهند.نظریه 

 .فرهنگ را تعریف کنند 

 های فرهنگ را ذکر نمایند.ویژگی 

 .کارکردهای فرهنگ را شرح دهند 

 .انواع خانواده را  ذکر کنند 

  توضیح دهند.کارکردهای خانواده را 

 های فردی را توضیح دهند.علل جاذبه 

 .انواع عشق را توضیع دهند 

 .نظریات تیپ شناسی لی و مثلث اشترنبرگ را توضیح دهند 

 .عشق در جهان بینی عرفان را توضیح دهند 

 های آن را ذکر نمایند..هنجارها  و ناهنجاری اجتماعی را  تعریف نمایند و مالک 

 ح دهند.انواع هنجارها را توضی 

 .انواع انحرافات اجتماعی را توضیح دهند 

 .علل انحرافات اجتماعی را توضیح دهند 

 .پرخاشگری را تعریف کنند 
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 .عوامل مؤثر بر پرخاشگری را توضیح دهند 

 دهند. گیری از بروز پرخاشگری را توضیحهای پیشروش 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 

کارگاه □            بحث در گروههای کوچك    □                یگروه بحث□ *           کنفرانس □          سخنرانی □*

         □ Round □           PBL □                         □ Case Report                  Morning Report      آموزشی

 غیره □               
 

 تور، ماژیكلب تاب، ویدئو پروژک: وسایل کمک آموزشی 

                

 :حضور فعال در کالس و مشارکت در بحث ها علمی وظایف و تکالیف دانشجو 

 

 :نیوه ارزشیابی دانشجو 

  □*پایانی                   □مرحله ای                       مراحل ارزشیابی:

 

 نهایی حضور و غیاب.........................................درصد از نمره
 فعالیت کالسی و انجام تکالیف...............درصد از نمره نهایی
 امتحان میان ترم.....................................درصد از نمره نهایی
 امتحان پایان ترم.....................................درصد از نمره نهایی

  جور کردنی □            صحیح و غلط □چند گزینه ای             □یحی          تشر □شفاهی          □    نوع امتیان میان ترم:

   جور کردنی □صحیح و غلط             □چند گزینه ای             □*تشریحی           □     شفاهی     □   نوع امتیان پایان ترم:

 منابص: 
 آخرين ويرايشدكتر حسن رفيعي، تهران، انتشارات رشد  هيلگارد، ارنست و همکاران، زمينه روانشناسي، ترجمه

 كوشان ، محسن . روان شناسي عمومي و اجتماعي.  تهران: انتشارات انديشه رفيع, آخرين چاپ

 كريمي، يوسف. روانشناسي اجتماعي. ويرايش دوم، تهران: ارسباران

 

 

 

 


