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مقطع و    یپرستار :یگروه آموزش ییو ماما یدانشکده: پرستار

                        یپرستار یکارشناسترم اول :  یلیتحص ی رشته

 69-69اول  مسالی: نیلیو سال تحص یلیتحص مسالین

    تعداد واحد:روانشناسي فردي اجتماعي        : نام واحد درسی
 ندارد پیش نیاز:      یتئور د:نوع واح   واحد 2  

 مکان برگزاری:  8-11 :ساعتیکشنبه  :زمان برگزاري كالس: روز

 3کالس شماره 

 دکتر ساکی مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید 

 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

ا مفاهیم اصوولي این درس به منظور آشنایي و شناخت فراگیران ب

روانشناسي و روان شناسي اجتماعي و كسب مهارت در بكوار بوردن 

این اصول در ارتباط با بیموار  و خوانواده او و دادن شوناخت 

كلي نسبت به مجموعه شرایطي كه از نظر اجتمواعي افوراد در آن 

به دنیا مي آیند ، زندگي مي كنند و از میان مي روند ، ارائه 

 میگردد .

 

 )لطفا شرح دهید(ی: هدف کل

آشنائي و شناخت دانشجو با مفاهیم اصولي روانشناسي اجتماعي و 

 كسب مهارت در به كار بردن این اصول در ارتباطات اجتماعي

 

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

 (بنویسید

 رود: یانتظار م ریدرس از فراگ انیدر پا

  ا توضیح دهند. مفاهیم روانشناسي ر -

  شخصیت و مراحل تكامل آن را شرح دهند.  -

  احساس و فرآیند ادراك را توضیح دهند. -

ناهنجاریهاي اجتماعي و انواع انحرافات جوانان را  -

  .  دینما یشرح داده و عوامل موثر بر آن را دسته بند

   هیجان و علل رفتار هیجاني را شرح دهد.  -

 عي گروه را شرح دهندگروه و نفوذ اجتما -

 

 های تدریس:شیوه

  سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 پرسش و پاسخ 

 (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) 

 ----------------- )لطفًا نام ببرید( سایر موارد
 

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظای  و تکالی  دانشجو:

 جلسات کالس یبه موقع در تمام حضور .1
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و  یدر خصوص موضوع بحث کالسو یورود به کالس با مطالعه قبل .2

 یمشارکت فعال در مباحث کالس

 و پرسش و پاسخ در تمام جلسات زیانجام کوئ یآمادگ .3

 تلفن همراه در کالس   یعدم استفاده از گوش .4

 وسایل کمک آموزشی:  

 ور اسالیدپروژکت  خته و گچت  وایت برد

  

  ویدئو پروژکتور ببرید( لطفًا نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

آزموووون پایوووان    نمره درصد 04آزمون میان ترم 

   نمره درصد 04ترم

شرکت فعال در کالس     نمره درصد -انجام تکالیف 

 نمره درصد 04

 ----------ببرید(  نامًا لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

جور           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  غلط -صحیح کردنی

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

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 فارسي:

 . ( روانشناسي اجتماعي براي پرستار تهران : بشري 1831نصیري ، محمود ) -1

 .تشارات ارسباران( روانشناسي اجتماعي، ان 1811كریمي، ، یوس . )-2

پرستار ، ،تهران  یبرا یو اجتماع ی( روانشناسي عموم 1839کوشان محسن ، )-8

 . عیرف شهی:  انتشارات اند

( . زمینه  1839اتكینسون ، ریتا ال ، هیلگارد ، ارنست روپیكوت ) -4

مرسده .  یعیحسن ،  سم یعیروانشناسي هیلگارد ، ترجمه ارجمند محسن ،رف

 . رجمندتهران : نشر ا

( روانشناسي اجتماعي براي پرستاران ،  1831دواچي، اقدس و همكاران. )-9

 .انتشارات شهرآب

(  آسیب شناسي اجتماعي و جامعه شناسي 1819فرجاد، دكتر محمدحسین. )-9

 .انحرافات. ناشر دفتر تحقیقات، انتشارات بدر
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

معرفي درس، مقدمه و تعریف  11/7/59 1

 روانشناسي اجتماعي
 دکتر ساکی

رویكردها و مكاتب مختلف   18/7 2

 ˶ روانشناسي اجتماعي
 ˶ ادامه مبحث قبل 29/7 8
شخصیت ، عوامل موثر در شکل  2/8 4

 ˶ تیشخص یریگ
،  یاجتماع ی، روان یجسمان رشد 5/8 5

، جامعه  تیشخص یو اخالق یشناخت

 پذیري، فرهنگ و شخصیت

˶ 

 ˶ شخصیت ، هوش اختالالت 11/8 6
 ˶  و ناكامي تعارض 23/8 1
هاي  مكانیسم،  یرسم لیتعط 31/8 3

 ˶ سازگاري
هیجان و علل رفتارهاي  انگیزش، 7/5 6

 ˶ هیجاني
انگیزش، هیجان و علل  ادامه 14/5 11

رفتارهاي هیجاني و پرخاشگري ، 

 و تفكر یادگیري ، حافظه

˶ 

 ˶ و ادراك احساس 21/5 11
 ˶  اجتماعي و انواع آن گروههاي 28/11 12
در گروهها و نفوذ  رفتار 9/11 18

اجتماعي ، خانواده و ساختار 

  عملكرد خانواده

˶ 

 ˶ اجتماع ناهنجاریهاي 12/11 14
 ˶ تفاوتهاي فردي 15/11 15
   پایان ترم امتحان 27/11/59 16

 


