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

 1397-98: نیمسال اول نیمسال تحصیلي و سال تحصیلي

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

 کالش شماره مکان برگزاری:                   8-10 :ساعت      دوشنبه:مان برگزاری کالس: روزز

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

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

بها    توانايی انجام رفتار سازگارانه و مثبت است آموزش داده می شود به گونه ای کهه فهرد بتوانهد    مهارتهای زندگی که به دانشجو در اين درس 

 چالشها و ضروريات زندگی کنار بیايد.
 

 

 ( اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید.) :يهدف کل
و تفكر نقهاد تها بتواننهد در مقابهو وسوسهه و متها رات        آشنائی دانشجويان با چگونگی برخورداری از رفتار جرات مندانه،تصمیم گیری

احتمالی آماده باشند،به جامعه و خانواده خود بینديشند و با تصمیم گیری منطقی و جاره انديشی باعث ارتقا سطح بهداشت روانی خهود  
 و ديگران شوند.

 

 :ویژهاهداف 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پايان د  

 درس قادر خواهند بود : نيا انيدر پا رانیفراگ
 تعريف مهارتهای زندگی  ، مفاهیم و روش اجرايی آن را بیان نمايند. -1
 اهمیت شناخت ،فوايد و موارد کاربرد مهارتهای زندگی را شرح دهند . -2
 انواع مهارتهای زندگی را نام برده و تعاريف آنها را بیان نمايند . -3
 های بهتر خودشناسی را شرح دهند .مفهوم خوداگاهی ،ابعاد خود و روش -4
 رفتار جرات مندانه و ابراز وجود را توضیح دهند. -5
 مهارتهای مقابله ای با اضطراب،خشم،افسردگی و ساير هیجانات را شرح دهند. -6
 تعريف استرس و روشهای مقابله با آن را بیان نمايند.-7
 ا شرح دهند.مفهوم،اهمیت و روشهای برقراری ارتباط صحیح و موثر ر-8
 مهارت تصمیم گیری و حو مساله را توضیح دهند.-9
 تفكر نقاد و تفكر خالق را شرح دهند.-10

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   ستنرانی برنامه ريزی شده   ستنرانی
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  (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حو مسئله)  بحث گروهی

  وظایف و تکالیف دانشجو:

   یو مستمر در جلسات کالس درس و بحث گروه،منظم حضور فعال 

 بحث های گروهی در مورد يک موضوع از قبو تعیین شده 

 

 وسایل کمک آموزشي:   

 ■پروژکتور اساليد  تته و گچت  وايت برد

 

 )از نمره کل)نحوه ارزشیابي و درصد نمره: 

 

نمره 20  

 امتیاز موضوع

ر و غیابحضو  2 

 2 گروهی حضور فعال و مشارکت در بحث

 16 آزمون پايان ترم

 20 جمع

 

 

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزينه         پاسخ کوتاه     تشريحی

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:  

 

 .1394خنیفر،حسین.پورحسینی،مژده.مهارتهای زندگی،نشر هاجر-1

 

 1392را،فیلیپ.مهارتهای زندگی،برخورد موثر با مسائو زندگی.ترجمه مهدی قراچه داغی.نشر ذهن آويز،مگ ک-2

 

 1392دهستانی،منصور.مهارتهای زندگی.نشر جیحون،-3

 

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

1 9/7/97 معرفی درس، مقدمه و تعريف ،مفاهیم ،  

اهمیت وموارد کاربرد و انواع مهارتهای 

 زندگی ، نقش مذهب در نگرش به زندگی

 دکتر بیرانوند

 " و همدلی خودآگاهی 16/7/97 2

3 23/7/79                      "        مديريت استرس                                   

4 30/7/79  "   مديريت هیجان 

تهار  ارتبا ات بین فردی ، کنتهرل خشهم ، رف   7/8/97 5

 جرات مندانه . روابط موثر

" 

 " تفكر خالق  14/8/97 6

7 21/8/79  " تفكر نقاد    

8 82/8/79  " تصمیم گیری و حو مساله 

 


