
 
 

 

  

 
 

 

  مجازی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399آذرماه  3 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               شنبهدو روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399 آبان ماه بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 تاریخچه و انواع روانشناسی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجو با مفاهیم اصلی روانشناسی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .روانشناسی را تعریف کند 

 .انواع رشته های روانشناسی را تعریف کند 

 تركیبی       /     مجازي        حضوري         /    روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري  منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،روانشناسی هیلگاردزمینه 
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقه      :مدت زمان (جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 

 دومجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399آذرماه  94 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 روانشناسیمکاتب انواع :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجو با مکاتب مختلف روانشناسی

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .مکاتب روانشناسی را نام ببرد 

 .مکاتب روانشناسی مختلف را با یکدیگر مقایسه کند 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 
 

 سومجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399آذرماه  91 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 زیستی رفتار -پایه های عصبی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 پایه های عصبی زیستی رفتارآشنایی دانشجو با 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اساس زیستی رفتار موجود زنده را توضیح دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،روانشناسی هیلگاردزمینه 
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 
 

 چهارمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399آذرماه  10 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان بازنگری: تاريخ تدوين /

 

  بروز اختالالت روانی نقش عوامل عصبی زیستی در:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 در بروز اختالالت روانیعصبی زیستی  نقش عواملآشنایی دانشجو با 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اساس زیستی اختالالت روانی را توضیح دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دهد/تشریحیدانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399 دی ماه 9 :تاريخ ارائه درس  99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 احساس و ادراک:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم احساس و ادراک
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 اس را تعریف نماید.ساح 

 .ادارک را تعریف نماید 

 .نقش احساس و ادراک در ایجاد عالئم روانی مانند توهم و خطای ادراک را توضیح دهد 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 مدت زمان:      دقيقه گردد.( )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 

 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 
 

 ششمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه  9 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 و فرایندهای تفکر هوش:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 شنایی دانشجویان با مفهوم هوش و نظریه های موجودآ
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .هوش و انواع آن را از دیدگاه های مختلف بررسی نماید 

  .نحوه عملکرد آزمون های مختلف سنجش هوش را درک نماید 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 

 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه   8 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  دی تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 شخصیت:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

  شخصیت هومآشنایی دانشجو با مف
 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند: دانشجو در پایان دوره باید

 .شخصیت را تعریف کند 

 .شخصیت را در رویکرد روانکاوانه تعریف کند 

 .اجزای شخصیت را در رویکرد روانکاوی توضیح دهد 

 .ساختار ذهن را در رویکرد روانکاوی توضیح دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 سامانه نویدكامپیوتر،  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 .طرح دوره تركیبی نوشته شوددر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت  منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی
http://ketabesabz.com/translators/10289/محمدنقی-براهنی


 
 
 
 
 

 هشتمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه   8 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مفاهیم روان پویایی مکانیسم های دفاعی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجو با انواع مکانیسم های دفاعی
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  .انواع مکانیسم های دفاعی را توضیح دهد 

 .نقش مکانیسم های دفاعی در تعارضات روانی را توضیح دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 قيقهمدت زمان:      د )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 نهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه   91 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 یادگیری، حافظه و تفکر:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجو با مفاهیم یادگیری، حافظه و تفکر

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .اصول یادگیری را توضیح دهد 

 .حافظه و تفکر و اختالالت حافظه را مورد بررسی قرار دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 دهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه   11 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 انگيزش، هيجان و نيازها:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 هیجانآشنایی دانشجو با مفاهیم نیازهای اساسی انسان، انگیزش و 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .نیازهای اساسی انسان از دیدگاه مازلو را نام ببرد 

 .هیجان را تعریف کند 

 اجزای هیجان را توضیح دهد. 

 .انگیزش و دیدگاه های موجود را مورد بررسی قرار دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه  منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 يازدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه   11 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 تعارض، ناکامی و سازگاری:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 تعارض، ناکامی و سازگاری آشنایی دانشجو با مفاهیم
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .تعارض و ناکامی و انواع تعارض را تعریف نماید 

 .علل ایجاد مشکالت روانی بدنبال ایجاد تعارض و ناکامی را مورد بررسی قرار دهد 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 دوازدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399دی ماه   19 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  دی تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 عشق و دوست داشتن:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجو با مفاهیم عشق و صمیمیت و نظریه های موجود

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  را توضیح دهد.انواع عشق و نظریه های موجود 

 .عوامل موثر در ازدواج موفق را توضیح دهد 

 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 سيزدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399بهمن ماه   6 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 رفتار و عوامل موثر در بروز رفتار:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 بروز رفتار آشنایی دانشجو با مفهوم رفتار و عوامل موثر در
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .علل بروز رفتار را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهد 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،روانشناسی هیلگاردزمینه 
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 چهاردهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399بهمن ماه   93 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تدوين / بازنگری:تاريخ 

 

 ارتباطات بین فردی، گروهی و اجتماعی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 ارتباط و اجزای آن آشنایی دانشجو با مفهوم
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .ارتباط و اجزای تشکیل دهنده آن را بیان کند 

  کننده ارتباط را توضیح دهد.موانع و عوامل تسهیل 

 .نقش پرسنل اتاق عمل در ایجاد یک ارتباط درمانی با بیماران را توضیح دهد 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،روانشناسی هیلگاردزمینه 
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 پانزدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399بهمن ماه   14 تاريخ ارائه درس : 99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری واحد:نوع 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  آبان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 رفتارهای اجتماعی بدون پرخاشگری –پرخاشگری :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آنبروز پرخاشگری، عوامل موثر بر آشنایی دانشجو با مفاهیم 
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .پرخاشگری را از دیدگاه های مکاتب مختلف روانشناسی توضیح دهد 

 .عوامل موثر بر گرایش افراد به رفتارهای نابهنجار را توضیح دهد 

 افراد را توضیح دهد. اقدامات موثر جهت کاهش دادن بروز رفتارهای نابهنجار در 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 بخش را انجام دهد/تشریحیدانشجو تکالیف مربوط به این عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،زمینه روانشناسی هیلگارد
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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 شانزدهم جلسه

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عملگروه آموزشی:                                          پرستاري:     دانشکده

 9399بهمن ماه   11 :تاريخ ارائه درس  99-044سال تحصيلي  :  

 94-91  ساعت:               دوشنبه روانشناسي عمومي: نام درس )واحد(  

 14 تعداد دانشجويان  : نظری نوع واحد:

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 1 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان :مدرس دقيقه 04مدت كالس: 

 9399ماه  ابان تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ناهنجاری های اجتماعی:  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 آشنایی دانشجو با مهمترین ناهنجاری های اجتماعی
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 .رفتار خودکشی )افکار خودکشی، اقدام به خودکشی، خودکشی موفقیت آمیز( را توضیح دهد 

  بررسی قرار دهد.علل ایجاد رفتار خودکشی را مورد 

  .راهکارهای پیشگیری از ایجاد رفتار خودکشی را مورد بررسی قرار دهد 
 تركیبی       / مجازي          حضوري         /      روش آموزش :  

 كامپیوتر، سامانه نوید امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو         تکلیف فعالیت آموزشی :   

 دانشجو تکالیف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحیعنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتواي یادگیري مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 7931، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هیلگارد نویسنده: ،روانشناسی هیلگاردزمینه 
 7931، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی

 دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت كالس هاي حضوري تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 91مدت زمان :    

 دقيقه 1مدت زمان :    

 دقيقه  91مدت زمان:    

  دقيقه  1مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 
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