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                                         کارشناسی پرستاری تحصیلي: یو رشته مقطع   پرستاری بهداشت روانگروه آموزشي:   پرستاریدانشکده:

 1400-1401دوم مسالین: نیمسال تحصیلي و سال تحصیلي

 ندارد یش نیاز:پ  تئورینوع واحد:   1تعداد واحد:  مهارتهای زندگی درس: عنوان

 (دیروم و سامانه نو یاسکاحضوری و مجازی)مکان برگزاری:                  :ساعت      :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر افسانه بیرانوند )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر افسانه بیرانوندمسئول درس:   تعداد دانشجویان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

شجو در این درس  شود به گونه ای که فرد بتوانده مهارتهای زندگی کبه دان ست آموزش داده می  سازگارانه و مثبت ا با   توانایی انجام رفتار 

 چالشها و ضروریات زندگی کنار بیاید.
 

 

 ( اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید.) :يهدف کل
مندانه،تصننمیگ گیری و ترکر نداد تا بتوانند در مدابو وسننوسننه و م ا رات آشنننا ی دانشننجویان با چيونيی براورداری از رفتار  رات 

احتمالی آماده باشند،به  امعه و اانواده اود بیندیشند و با تصمیگ گیری منطدی و  اره اندیشی باعث ارتدا سطح بهداشت روانی اود 
 و دیيران شوند.

 

 :ویژهاهداف 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 درس قادر اواهند بود : نیا انیدر پا رانیفراگ
 تعریف مهارتهای زندگی  ، مراهیگ و روش ا رایی آن را بیان نمایند. -1
 اهمیت شناات ،فواید و موارد کاربرد مهارتهای زندگی را شرح دهند . -2
 انواع مهارتهای زندگی را نام برده و تعاریف آنها را بیان نمایند . -3
 ،ابعاد اود و روشهای بهتر اودشناسی را شرح دهند . مرهوم اوداگاهی -4
 رفتار  رات مندانه و ابراز و ود را توضیح دهند. -5
 مهارتهای مدابله ای با اضطراب،اشگ،افسردگی و سایر هیجانات را شرح دهند. -6
 تعریف استرس و روشهای مدابله با آن را بیان نمایند.-7
 باط صحیح و موثر را شرح دهند.مرهوم،اهمیت و روشهای برقراری ارت-8
 مهارت تصمیگ گیری و حو مساله را توضیح دهند.-9
 ترکر نداد و ترکر االق را شرح دهند.-10

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   س نرانی برنامه ریزی شده   س نرانی
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  (TBLیادگیری مبتنی بر تیگ)  (PBLیادگیری مبتنی بر حو مسئله)  بحث گروهی

  وظایف و تکالیف دانشجو:

   یو مستمر در  لسات کالس درس و بحث گروه،منظگ حضور فعال 

 بحث های گروهی در مورد یک موضوع از قبو تعیین شده 

 

 وسایل کمک آموزشي:  

 ■سامانه نوید و اسکای روم       ■پروژکتور اسالید   ته و گچت ■ وایت برد

 

 )کلاز نمره )نحوه ارزشیابي و درصد نمره: 

 

نمره 20  

 امتیاز موضوع

 2 حضور و غیاب

 2 گروهی حضور فعال و مشارکت در بحث

 16 آزمون پایان ترم

 20  مع

 

 

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح  ور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 

 .1394انیرر،حسین.پورحسینی،مژده.مهارتهای زندگی،نشر ها ر-1

 

 1397مگ کرا،فیلیپ.مهارتهای زندگی،براورد موثر با مسا و زندگی.تر مه مهدی قراچه داغی.نشر ذهن آویز،-2

 

 1394دهستانی،منصور.مهارتهای زندگی.نشر  یحون،-3

 

 .1385ویان.نشر دانژه،فتی،الدن.موتابی،فرشته.آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشج-4
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 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معرفی درس، مددمه و تعریف ،مراهیگ ،   1

اهمیت وموارد کاربرد و انواع مهارتهای 

 زندگی ، ندش مذهب در نيرش به زندگی

 دکتر بیرانوند

 " و همدلی اودآگاهی  2

3                      "        مدیریت استرس                                   

 "   مدیریت هیجان  4

ارتبا ات بین فردی ، کنترل اشنننگ ، رفتار   5

  رات مندانه . روابط موثر

" 

 " ترکر االق   6

 " ترکر نداد     7

 " تصمیگ گیری و حو مساله  8

 


