
 
 

 

  

 
 

 ترکیبی    (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 7/ 18 تاريخ ارائه درس : 99-400سال تحصیلی  :  

 8-10شنبه                           ساعت: يک  روز:    روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تاریخچه و انواع روانشناسی :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. تاریخچه و انواع روانشناسی دانشجو با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تاریخچه اي از علم روانشناسی را بيان كند. 

 انواع شاخه هاي روانشناسی را بيان كند.

 تركیبی          /          مجازي       حضوري         /     روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی عنوان 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

 دقیقه      :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   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 

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


 
 

 دوم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 7/ 25 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  بازنگری:تاريخ تدوين /  

 

 مفاهيم و مکاتب روانشناسی :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. مفاهيم و مکاتب روانشناسی دانشجو با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 انواع مکاتب موجود در علم روانشناسی و اهميت آنها را توضيح دهد.

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دهد/تشریحی دانشجو تکاليف 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •
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 سومجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 8/ 9 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تفاوت هاي فردي :  جلسهعنوان 

 تفاوت هاي فردي بين انسان ها آشنا باشد. دانشجو با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خصوصيات افراد بر اساس جنسيت را توضيح دهد. 

 مورد تفاوت هاي فردي زن و مرد توضيح دهد. در 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
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 چهارمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 8/ 16 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 زیستی رفتار  -پایه هاي عصبی  :  جلسهعنوان 

زیستی رفتار و نقش آنها در ابتال به اختالالت روانيی آشينا   -دانشجو با پایه هاي عصبی:     جلسههدف کلی  

 باشد.

 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 
 آناتومی و فيزیولوژي اعصاب را توضيح دهد.

 نحوه انتقال پيام عصبی در طول سيستم عصبی را بيان كند.

 نقش واسته هاي شيميایی مغز در ابتال به انواع اختالالت روانی را توضيح دهد. 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی عنوان و نوع آزمون :  

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

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •
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 پنجم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 8/ 23 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 احساس و ادراك   :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. مفهوم احساس و ادراك و اهميت آن در بيماریهاي روانی دانشجو با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 توضيح دهد. احساس و قوانين حاكم بر آن را 

 ادراك و قوانين ادراك را توضيح دهد.

 انواع اختالالت ادراكی را بيان كند. 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو     پروژه        /               /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ketabesabz.com/authors/32000/ارنست-هیلگارد
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 ششم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 8/ 30 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 و توانائی هاي ذهنی  هوش :  جلسهعنوان 

 دانشجو با مفهوم هوش و انواع آن آشنا باشد.:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 مفهوم هوش را توضيح دهد. 

 هاي آن از دیدگاه هاي مختلف را بيان كند. انواع هوش و تقسيم بندي 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •
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 هفتم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 9/ 7 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 شخصيت  :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد.مفهوم شخصيت و انواع آن  دانشجو با:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 مفهوم شخصيت را توضيح دهد.

 دیدگاه هاي مختلف روانشناسی را بيان كند. انواع تقسيم بندي هاي شخصيت از 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •
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 هشتمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 9/ 14 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 یادگيري، حافظه و تفکر  :  جلسهعنوان 

 دانشجو با مفهوم یادگيري، حافظه و انواع آن آشنا باشد.:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 دهد. مفهوم یادگيري و انواع آن را توضيح 

 و انواع آنها را توضيح دهد.  مفهوم حافظه 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 نهمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 9/ 21 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 انگيزش، هيجان و نيازها   :  جلسهعنوان 

 دانشجو با مفهوم انگيزش، هيجان و نيازها و انواع آنها آشنا باشد.:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 توضيح دهد. مفهوم انگيزش و انواع آن را  

 مفهوم هيجان و انواع آنها را توضيح دهد. 

 نيازهاي انسان و تئوري هاي موجود را توضيح دهد. 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

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

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

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 دهمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 9/ 28 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت: روز:   يک شنبه                             روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 تعارض، ناكامی و سازگاري  :  جلسهعنوان 

 ناكامی و نحوه مقابله با آنها آشنا باشد.دانشجو با مفهوم تعارض، :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 مفهوم تعارض و ناكامی و انواع آنها را توضيح دهد. 

 نحوه سازگاري و مقابله با تعارضات در زندگی را توضيح دهد.

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی عنوان و نوع آزمون :  

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

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 يازدهمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 10/ 5 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 عشق و دوست داشتن  :  جلسهعنوان 

 دانشجو با مفهوم عشق و انواع آن آشنا باشد.:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 مفهوم عشق و انواع آن را توضيح دهد.

 ازدواج موفق از دیدگاه روانشناسی را توضيح دهد.معيارهاي 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 دوازدهمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 10/ 12 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 رفتار، نگرش و فرهنگ :  جلسهعنوان 

 و تاثير نگرش و فرهنگ بر رفتار آشنا باشد. ، منشاء رفتاررفتاردانشجو با مفهوم :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 رفتار و انواع آن را توضيح دهد.مفهوم 

 تاثير عوامل مختلف بر شکل گيري رفتار را توضيح دهد. 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 تاالر گفتگو     پروژه        /               /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 سیزدهمجلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 10/ 19 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مفاهيم روان پویایی مکانيسم هاي دفاعی :  جلسهعنوان 

 دانشجو با مفاهيم روان پویایی مکانيسم هاي دفاعی آشنا باشد.:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:
 دفاعی را با ذكر مثال توضيح دهد.انواع مکانيسم هاي  

 نقش مکانيسم هاي دفاعی در مقابله با تعارضات زندگی را بيان كند. 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،هيلگاردزمينه روانشناسی 

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 چهاردهم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 10/ 26 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت: روز:   يک شنبه                             روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعی   :  جلسهعنوان 

 ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعی آشنا باشد.دانشجو با :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعی را توضيح دهد.

 از دیدگاه روانشناسی را توضيح دهد.  نقش ارتباط بين فردي، گروهی و اجتماعی

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دهد/تشریحیدانشجو تکاليف 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 :

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 

 پانزدهم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 11/ 3 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10روز:   يک شنبه                           ساعت:  روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 رفتارهاي اجتماعی بدون پرخاشگري خاشگري،پر  :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد. رفتارهاي اجتماعی بدون پرخاشگريو خاشگري دانشجو با پر:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 پرخاشگري و انواع آن را از دیدگاه هاي مختلف توضيح دهد.

 مراقبت هاي پرستاري از بيمار روانی پرخاشگر را بيان كند.

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی عنوان و نوع آزمون :  

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

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •
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 شانزدهم جلسه  

 كارشناسی پرستاري  مقطع / رشته تحصیلی:                         پرستاريگروه آموزشی:                               پرستاري:  دانشکده

 1400/ 11/ 10 تاريخ ارائه درس : 1400-1401سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت: روز:   يک شنبه                             روانشناسی فردی و اجتماعی نام درس )واحد(  :  

 40 تعداد دانشجويان  : تئوری  نوع واحد:

 دکتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان  :مدرس دقیقه  40مدت کالس: 

 1400شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 ناهنجاري هاي اجتماعی   : عنوان جلسه

   دانشجو با انواع ناهنجاري هاي اجتماعی آشنا باشد. :  جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 خودكشی، علل آن و روش هاي مقابله با آن را توضيح دهد.رفتارهاي پرخطر مانند اقدام به 

 تركیبی         /         مجازي     حضوري         /      روش آموزش :   

   کالس درس ، سیستم کامپیوترامکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو            /تکلیف             فعالیت آموزشی :  

 دانشجو تکاليف مربوط به این بخش را انجام دهد/تشریحی عنوان و نوع آزمون :  

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

 1397، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

 1398حمزه گنجی، نشر ساواالن، ، روان شناسی عمومی

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

  كلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه 20مدت زمان :    

 دقیقه 0مدت زمان :   

 دقیقه  15 مدت زمان:      

 دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندي و نتیجه گیري   •
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