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                        کارشناسی پرستاری  تحصیلي: یو رشته مقطع  پرستاری روان گروه آموزشي: پرستاری دانشکده:

 1397-98 اولنیمسال  نیمسال تحصیلي و سال تحصیلي: 

 ندارد یش نیاز:پ  تئورینوع واحد:   2تعداد واحد:   روانشناسی فردی اجتماعی درس: عنوان

 کالس شماره مکان برگزاری:                   14-16 :ساعت     دوشنبه:س: روززمان برگزاری کال

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

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

دی، یادگیری، حافظه، تفکر، شخصیت، انگیزش و هیجان، تعارض و در این درس تعریف و انواع روانشناسی، هوش، تفاوت های فر

ناکامی و ناسازگاری، احساس و ادراک، فرهنگ)فرهنگ و شخصیت(، رفتار، کیفیت رفتار، ارتباطات اجتماعی، گروه های اجتماعی، 

 عشق و دوست داشتن مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

 ( مختلف بنویسید. اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح) :يهدف کل

 اصول در ارتباطات اجتماعی نسی اجتماعی و کسب مهارت در به کار بردن ایآشنائی و شناخت دانشجو با مفاهیم اصولی روانشنا

 

 )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)ویژه اهداف 

 :در پایان درس از فراگیر انتظار می رود 

 .ندهتوضیح دروانشناسی را  میهمفا   -

 نمایند؛ بازگو را آن علمی ماهیت و تعریف را روانشناسی -

   .دهند شرح را روانشناسی علم از مختصری تاریخچه و انواع-
 .دهند شرح را انسان به راجع روانشناسی مختلف دیدگاههای و مکاتب نظر  -
 پایه های عصبی زیستی رفتار را به طور کامل شرح دهد.   -  

 بیان کنند.ی فردی را تفاوتها - 

 .ندهشخصیت و مراحل تکامل آن را شرح د -

 .ندهاحساس و فرآیند ادراک را توضیح د - 

 .کنند بیان را اجتماعی تعامل و رفتار - 
 .نمایند بازگو را آن انواع و دفاعی های مکانیسم و شرح را ناسازگاری و ناکامی تعارض، - 
 .نمایند بازگو را آن سنجش های روش و تعریف را هوش  - 
 .دهند شرح مثال ذکر با را دو این تفاوت و تعریف را هیجان و انگیزش  - 
 .نمایند توصیف را یادگیری و فراموشی حافظه، - 

 . جاریهای اجتماعی و انواع انحرافات جوانان را شرح داده و عوامل موثر بر آن را دسته بندی نمایدهننا - 
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 .هندرا شرح د یجانیهیجان و علل رفتار ه-  

 .ندهد توضیحگروه و نفوذ اجتماعی گروه را  - 

 

 :های تدریس شیوه

 ■سخنرانی 

 ■سخنرانی برنامه ریزی شده 

 ■پرسش و پاسخ 

 ■ی هبحث گرو

 ■ ( (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله

 ……سایر موارد لطفاً نام ببرید(   (TBL میادگیری مبتنی بر تی

 

 
 

  ) طفا شرح دهیدل(وظایف و تکالیف دانشجو: 

 سالحضور به موقع در تمامی جلسات ک .1

 سیالسی و مشارکت فعال در مباحث کس با مطالعه قبلی در خصوص موضوع بحث کالالورود به ک. 2

 آمادگی انجام کوئیز و پرسش و پاسخ در تمام جلسات .3

 سالمراه در کهعدم استفاده از گوشی تلفن .4

 

 

 

 وسایل کمک آموزشي

    )طفاً نام ببریدل(سایر موارد              ■  ویدئو پروژکتور         تخته و گچ   ■           وایت برد 

 

 

    )از نمره کل)نحوه ارزشیابي و درصد نمره

 د نمرهصدر 40آزمون میان ترم 

 د نمره صدر 50آزمون پایان ترم 

 د نمره صدر -انجام تکالیف 

 درصد نمره 10س الشرکت فعال در ک

 )لطفاً نام ببرید)  ---------- ر مواردسای
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 نوع آزمون

    غلط  -حیحص       *  جور کردنی           ای *  چندگزینه           پاسخ کوتاه *             تشریحی *  

 

 

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه 

 منابع انگلیسی 
1. Myers , D (2012). Social Psychology ( 11 th ed ) : New York: McGraw-Hill  
2. Smith , E . & Mackie , D. (2007) . Social Psychology , (3th ed . ) . Philiadelphia Press. 

 
 

 منابع فارسی

 

 ( روانشناسی اجتماعی برای پرستار تهران : بشری 1380)نصیری ، محمود 

 ( روانشناسی اجتماعی، انتشارات ارسباران 1377)کریمی، ، یوسف. 

 برای پرستار ، ،تهران : انتشارات اندیشه رفیع ( روانشناسی عمومی و اجتماعی 1389)کوشان محس 

. ( زمینه روانشناسی هیلگارد ، ترجمه ارجمند محس ،رفیعی حس ، سمیعی  1389)اتکینسون ، ریتا ال ، هیلگارد ، ارنست روپیکوت 

 مرسده . تهران : نشر ارجمند

 ( روانشناسی اجتماعی برای پرستاران ، انتشارات شهرآب 1381)دواچی، اقدس و همکاران. 

 .(آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات. ناشر دفتر تحقیقات، انتشارات بدر 1375) . نفرجاد، محمدحسی
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 جلسات ساعت تاریخ مدرس عنوان

 اول  2-4 11 /23  افسانه بیرانوند روانشناسی تعاریف و ماهیت درس، معرفی

 دوم // 30/11 // روانشناسی انواع و تاریخچه    

 سوم // 12/ 7 //    و دیدگاههای روانشناسی  مکاتب  

 چهارم // 12/  14 //       پایه های عصبی زیستی رفتار 

 پنجم // 12/ 21 //   آن در رفتارهای اجتماعی  تفاوتهای  فردی ونقش

 ششم // 1/ 20 // ناکامی و ارضتع اجتماعی، تعامل و رفتار

 هفتم // 1/  27 // مکانیسم های دفاعی

 هشتم // 3/2 // هوش سنجش و تعاریف هوش،

 نهم // 10/2 // هیجانی رفتار و هیجان انگیزه، انواع و انگیزش

 دهم // 17/2 // فراموشی و حافظه یادگیری،

 یازدهم // 24/2 // ادامه مبحث جلسه قبل

 دوازدهم // 31/2 // راکاحساس و اد

 سیزدهم // 7/3 // شخصیت روشهای  ارزیابی آن، تکوین عوامل و تعاریف شخصیت،
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 چهاردهم // 14/3 // ادامه مبحث جلسه قبل

 پانزدهم // 21/3 // روانشناسی نابهنجاری با تاکید بر وابستگی و اعتیاد

 شانزدهم // 28/3 // ناهنجاری های اجتماعی،گروه و نفوذ اجتماعی

 هفدهم    امتحان پایان ترم


