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                        یپرستار یکارشناسترم اول :  یلیتحص ی مقطع و رشته   یپرستار :یگروه آموزش ییو ماما یدانشکده: پرستار

 69-69 دوم مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

 ندارد پیش نیاز:      يتئور د:نوع واح   واحد 2      تعداد واحد:روانشناسی فردي اجتماعی        : نام واحد درسی

 3كالس شماره  مکان برگزاري:  8-11 :ساعتیکشنبه  :زمان برگزاري كالس: روز

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دكتر ساكی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:
 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 
ا مفاايی  اواولی روانشناسای و روان شناسای اجتمااعی و كساب این درس به منظور آشنایی و شناخت فراگیران ب

مهارت در بکار بردن این اوول در ارتباط با بیمار  و خانواده او و دادن شناخت كلی نسبت به مجموعه شرایطی كه از 

 نظر اجتماعی افراد در آن به دنیا می آیند ، زندگی می كنند و از میان می روند ، ارائه میگردد .
 

 )لطفا شرح دهید(ی: هدف کل

آشنائی و شناخت دانشجو با مفاهیم اصولی روانشناسی اجتماعی و کسب مهارت در به کاار باردن ایا  

 اصول در ارتباطات اجتماعی

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 

 رود: یانتظار م ریدرس از فراگ انیدر پا

  ا توضیح ديند. مفايی  روانشناسی ر -
  شخصیت و مراحل تکامل آن را شرح ديند.  -

  احساس و فرآیند ادراك را توضیح ديند. -

 يناينجاریهاي اجتماعی و انواع انحرافات جوانان را شرح داده و عوامل موثر بر آن را دسته بند -
  .  دینما

   يیجان و علل رفتار يیجانی را شرح ديد.  -

 عی گروه را شرح ديندگروه و نفوذ اجتما -

 

 های تدریس:شیوه

پرساااااااش و    *سخنرانی برنامه ریزي شده  * سخنرانی
 پاسخ

 (TBLیادگیري مبتنی بر تی ) * (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گرويی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
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 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 جلسات كالس یحضور به موقع در تمام .1

 یو مشاركت فعال در مباحث كالس یدر خصوص موضوع بحث كالس یورود به كالس با مطالعه قبل .2
 و پرسش و پاسخ در تمام جلسات زیانجام كوئ یآمادگ .3

 تلفن يمراه در كالس   یعدم استفاده از گوش .4

 وسایل کمک آموزشی:  
   وژكتور اسالیدپر  خته و گچت  وایت برد

  ویدئو پروژكتور ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
   نمره درود 04آزمون پایان ترم   نمره درود 04آزمون میان ترم 

 نمره درود 04شركت فعال در كالس    نمره درود -انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 

 نوع آزمون

           *  جور كردنی         * ايچندگزینه       *پاسخ كوتاه   * تشریحی
  غلط -وحیح

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: 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 1831نصیری ، محمود ) -1

 .شناسی اجتماعی، انتشارات ارسباران( روان 1811کریمی، ، یوسف. )-2

 . عیرف شهیپرستار ، ،تهران :  انتشارات اند یبرا یو اجتماع ی( روانشناسی عموم 1839کوشان محس  ، )-8

 یعی( . زمینه روانشناسی هیلگارد ، ترجمه ارجمند محس  ،رف 1839اتکینسون ، ریتا ال ، هیلگارد ، ارنست روپیکوت ) -4

 . ه . تهران : نشر ارجمندمرسد یعیحس  ،  سم

 .( روانشناسی اجتماعی برای پرستاران ، انتشارات شهرآب 1831دواچی، اقدس و همکاران. )-9
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(  آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات. ناشر دفتر تحقیقات، انتشارات 1819فرجاد، دکتر محمدحسی . )-9

 .بدر

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب یختار جلسه

 دكتر ساكی معرفي درس، مقدمه و تعريف روانشناسي اجتماعي 11/11/59 1

 ˶ رويكردها و مكاتب مختلف روانشناسي اجتماعي  17/11 2

 ˶ ادامه مبحث قبل 24/11 8

 ˶ تيشخص یريشخصيت ، عوامل موثر در شكل گ 1/12 4

 يو اخالق يناخت، ش ياجتماع ي، روان يجسمان رشد 8/12 9

 ، جامعه پذيری، فرهنگ و شخصيت تيشخص

˶ 

 ˶ شخصيت ، هوش اختالالت 19/12 9

 ˶  و ناكامي تعارض 22/12 1

 ˶ های سازگاری مكانيسم،  يرسم ليتعط 1351/ 21/1 3
 ˶ هيجان و علل رفتارهای هيجاني انگيزش، 27/1 6
و انگيزش، هيجان و علل رفتارهای هيجاني  ادامه 3/2 11

 پرخاشگری ، يادگيری ، حافظه و تفكر

˶ 

 ˶ و ادراك احساس 11/2 11
 ˶  اجتماعي و انواع آن گروههای 17/2 12
در گروهها و نفوذ اجتماعي ، خانواده و ساختار  رفتار 24/2 18

  عملكرد خانواده

˶ 

 ˶ اجتماع ناهنجاريهای 7/3 14
 ˶  تعطيل رسمي  14/3 19
 ˶ تفاوتهای فردی 21/3 19
   پايان ترم امتحان 31/3/51 11

 


