
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 

 جلسه اول
 

 كارشناسی اتاق عملمقطع / رشته تحصیلی:                    اتاق عمل      گروه آموزشی:                                    پرستاري:     دانشکده

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                دوشنبهروز:    عموميروانشناسي نام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20 تعداد دانشجويان  :

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 90مدت كالس: 

. 

  تاریخچه و انواع روانشناسیعنوان درس : 

 آشنا باشد. تاریخچه و انواع روانشناسی دانشجو با:  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

  را بيان كند.علم روانشناسی اي از تاریخچه 

 .انواع شاخه هاي روانشناسی را بيان كند 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

نشر رشد، ، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،روانشناسی هيلگاردزمينه  منبع درس  : .1

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .2

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 

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


  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه دوم
 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 مفاهيم و مکاتب روانشناسیعنوان درس : 

 آشنا باشد. مفاهيم و مکاتب روانشناسی :  دانشجو باهدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. و اهميت آنها انواع مکاتب موجود در علم روانشناسی 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .3

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .4

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

 جلسه سوم
 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 تفاوت هاي فرديعنوان درس : 

 آشنا باشد. تفاوت هاي فردي بين انسان ها :  دانشجو باهدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .در مورد تفاوت هاي فردي زن و مرد توضيح دهد 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .5
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .6

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه چهارم
 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 20تعداد دانشجويان  :  نظري نوع واحد:

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


 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 رفتارزیستی  -پایه هاي عصبیعنوان درس : 

 و نقش آنها در ابتال به اختالالت روانی آشنا باشد. زیستی رفتار -پایه هاي عصبی :  دانشجو باهدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .آناتومی و فيزیولوژي اعصاب را توضيح دهد 

  بيان كندرا  عصبیسيستم طول نحوه انتقال پيام عصبی در. 

  توضيح دهدنقش واسته هاي شيميایی مغز در ابتال به انواع اختالالت روانی را. 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

نشر رشد، ، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .7

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .8

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه پنجم:
 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 احساس و ادراكعنوان درس : 

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


 آشنا باشد. روانی ساس و ادراك و اهميت آن در بيماریهايمفهوم اح :  دانشجو باهدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را توضيح دهد.حاكم بر آن احساس و قوانين 

 ادراك و قوانين ادراك را توضيح دهد. 

  كند.اختالالت ادراكی را بيان انواع 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .9

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .10

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه ششم
 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 هوش عنوان درس : 

 آشنا باشد.هوش و انواع آن مفهوم  دانشجو با:  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. مفهوم هوش 

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

  دهد. شرحنحوه تفسير آزمون هاي هوشی را 

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


                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .11

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .12

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه هفتم
 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

  شخصيتعنوان درس : 

 آشنا باشد.و انواع آن  شخصيتمفهوم  دانشجو با:  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را توضيح دهد. شخصيتمفهوم 

 را بيان كند. روانشناسی از دیدگاه هاي مختلف شخصيت انواع تقسيم بندي هاي 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .13

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .14

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

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


 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه هشتم

 

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

  یادگيري، حافظه و تفکرعنوان درس : 

 آشنا باشد.و انواع آن  یادگيري، حافظه و تفکرمفهوم دانشجو با :  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را توضيح دهد. یادگيري و انواع آنمفهوم 

 .مفهوم حافظه و تفکر و انواع آنها را توضيح دهد 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كامپيوتر، تخته سفيد كالس درس ، سيستمامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .15

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .16

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

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

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

 98نيم سال اول تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري نوع واحد:
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 انگيزش، هيجان و نيازهاعنوان درس : 

 آشنا باشد. هاو انواع آن انگيزش، هيجان و نيازهامفهوم دانشجو با :  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  و انواع آن را توضيح دهد. انگيزشمفهوم 

  و انواع آنها را توضيح دهد. هيجانمفهوم 

 .نيازهاي انسان و تئوري هاي موجود را توضيح دهد 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .17
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .18

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 جلسه دهم
 

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 تعارض، ناكامی و سازگاريعنوان درس : 

 آشنا باشد. نحوه مقابله با آنهاتعارض، ناكامی و مفهوم دانشجو با :  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. هاو انواع آن تعارض و ناكامی مفهوم 

 را توضيح دهد.در زندگی  نحوه سازگاري و مقابله با تعارضات 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .19
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .20

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه يازدهم

 

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  
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 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 عشق و دوست داشتنعنوان درس : 

 آشنا باشد. مفهوم عشق و انواع آندانشجو با :  هدف كلی درس 

 
 اهداف جزئی : 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .مفهوم عشق و انواع آن را توضيح دهد 

 .معيارهاي ازدواج موفق از دیدگاه روانشناسی را توضيح دهد 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .21
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .22

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه دوازدهم

 

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 رفتار، نگرش و فرهنگعنوان درس : 

 آشنا باشد.تاثير نگرش و فرهنگ بر رفتار و  ، منشاء رفتاررفتاردانشجو با مفهوم   هدف كلي درس :
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 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  و انواع آن را توضيح دهد. رفتارمفهوم 

 را توضيح دهد. تاثير عوامل مختلف بر شکل گيري رفتار 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .23
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .24

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه سيزدهم

 

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 مکانيسم هاي دفاعی مفاهيم روان پویاییعنوان درس : 

 آشنا باشد. مکانيسم هاي دفاعی مفاهيم روان پویاییدانشجو با   هدف كلي درس :

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توضيح دهد.با ذكر مثال را  انواع مکانيسم هاي دفاعی 

 .نقش مکانيسم هاي دفاعی در مقابله با تعارضات زندگی را بيان كند 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 
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، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .25
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .26

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 جلسه چهاردهم
 

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعیعنوان درس : 

 باشد.آشنا  ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعیدانشجو با   هدف كلي درس :

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 توضيح دهد.را  ارتباطات بين فردي، گروهی و اجتماعی 

 از دیدگاه روانشناسی را توضيح دهد. نقش ارتباط بين فردي، گروهی و اجتماعی 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .27

1397 

 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .28

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  
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  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 جلسه پانزدهم

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 رفتارهاي اجتماعی بدون پرخاشگري –خاشگري پرعنوان درس : 

 آشنا باشد. پرخاشگريرفتارهاي اجتماعی بدون و خاشگري پردانشجو با   هدف كلي درس :

 
 اهداف جزئی : 

 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 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيدامکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .29
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .30

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 جلسه شانزدهم
 

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

 98نيم سال اول  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 8-10روز:   دوشنبه                ساعت:  روانشناسي عمومينام درس )واحد(  :  

 نظري واحد:نوع 
 

 20تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دكتر بذرافشان دقيقه 90مدت كالس: 

. 

 ناهنجاري هاي اجتماعیعنوان درس : 

 آشنا باشد. ناهنجاري هاي اجتماعیانواع دانشجو با   هدف كلي درس :

 
 اهداف جزئی : 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اعتياد، علل آن و روش هاي مقابله با آن را توضيح دهد 

 .خودكشی، علل آن و روش هاي مقابله با آن را توضيح دهد 
                         بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 سيستم كامپيوتر، تخته سفيدكالس درس ، امکانات آموزشی : 

، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد منبع درس  : .31
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 1397، حمزه گنجی، نشر ساواالن، روان شناسی عمومی .32

  دقيقه   10مدت زمان:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  40مدت زمان :  

 دقيقه  20مدت زمان :  

 دقيقه  30مدت زمان: 

  دقيقه  10مدت زمان :   جمع بندي و نتیجه گیري 

 دقيقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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