
  

 
 

 

  مجازی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:
آشنایی دانشجو با انواع روانشناسی، تاثير عوامل بيوشيميایی در بروز رفتار، بررسی مفاهيم شخصيت، هوش،هيجان، یادگيري و 

با توجه  پرخاشگري از اهداف این درس می باشد.حافظه، انگيزش، تعارض و ناكامی، آسيب هاي اجتماعی نظير اعتياد، خودكشی و 

كليه جلسات این  و عدم امکان برگزاري كالسها به صورت حضوري، 91به شرایط به وجود آمده در خصوص شيوع بيماري كووید 

)با توجه به امکان تغيير شرایط بيماري با گذشت زمان ممکن است با نظر دانشکده،  درس به صورت مجازي برگزار خواهد شد

از پيشرفتهاي در نظر داریم از سيستم یادگيري الکترونيکی  با استفاده .برگزاري جلسات از حالت مجازي به حضوري تغيير یابد(

در  .استفاده گرددمکان  هت یادگيري فارغ از زمان ودر ج گرامی دانشجویان شما تکنولوژیکی براي فعال كردن و توانمند كردن

استاد مربوطه محتواي درس را  كه توسط نرم افزار هاي توليد محتوا آماده شده است، در سامانه نوید در بخش منابع  این درس

را بزند. استاد  می نماید. دانشجو موظف است در مدت زمان تعيين شده محتوا را مشاهده كند و تيک تایيد مطالعه بارگذاري

مربوطه می تواند بر اساس ليست حضور و غياب و ميزان پاسخ دهی دانشجویان به تکاليف، ارزیابی الزم را انجام دهد. جهت این 

مشخص خواهد شد كه دانشجو موظف است در زمان تعيين شده توسط استاد پاسخ مناسبی را ارائه دهد، در غير  یليفاتک درس

تاریخ برگزاري آن در نظر گرفته شده كه  پایان ترمزشيابی ایشان كسر خواهد شد. جهت این درس امتحان این صورت از نمره ار

 مطابق با نظر دانشکده تعيين خواهد شد.

 ناپیوسته هوشبري كارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:                هوشبريگروه آموزشی:                           پرستاريدانشکده :  

 2 :  تعداد واحد روانشناسي   :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-01روز و ساعت برگزاری کالس:  يك شنبه، ساعت  ندارد پیش نیاز:

 0011ورودی  هوشبریمکان برگزاری: دانشکده پرستاری، کالس 

                                               دکتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الکترونیکي:                                          15072205001شماره تماس دانشکده:  

                دکتر بذرافشانمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 دکتر بذرافشان تهیه و تنظیم : 

 0011شهريور ماه  تاريخ تدوين/ بازنگری:

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 

 تعریف و انواع روانشناسی (9

 زیستی رفتار –پایه هاي عصبی  (2

 یادگيري و حافظه (3

 شخصيت (4

 و هيجان انگيزش (5

 تعرض و ناكامی (6

 پرخاشگري (7

 ناهنجاري هاي اجتماعی و آسيب هاي اجتماعی (8

 
 

 هدف كلي 
 

 آشنایی دانشجو با مفاهيم اصلی روانشناسی با تاكيد بر رفتارهاي فردي و گروهی و ارتباطات اجتماعی
  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .روانشناسی را تعریف كند 

  روانشناسی را نام ببرد.مکاتب 

 .انواع رشته هاي روانشناسی را تعریف كند 

 .اساس زیستی رفتار موجود زنده را توضيح دهد 

 .علت تفاوت هاي فردي را توضيح دهد 

 

 هدف كلي 
 

آشنایی دانشجو با مفاهيم شخصيت، هيجان، تعامل اجتماعی، ناهنجاري هاي فردي و اجتماعی و انواع مکانيسم 

 هاي دفاعی
 داف اختصاصي اه 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .شخصيت را تعریف كند 

 .شخصيت را در رویکرد روانکاوانه تعریف كند 

 .اجزاي شخصيت را در رویکرد روانکاوي توضيح دهد 



 .ساختار ذهن را در رویکرد روانکاوي توضيح دهد 

 .انواع مکانيسم هاي دفاعی را توضيح دهد 

  موجود در مورد شخصيت را توضيح دهد.سایر دیدگاه هاي 

 هدف كلي 
 

 آشنایی دانشجو با مفاهيم یادگيري، نيازهاي اساسی انسان، اجزاي هيجان، عشق و صميميت

 اهداف اختصاصي  

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اصول یادگيري را توضيح دهد 

 .نيازهاي اساسی انسان از دیدگاه مازلو را نام ببرد 

 را تعریف كند. هيجان 

 اجزاي هيجان را توضيح دهد 

 را توضيح دهد. انواع عشق 

  را توضيح دهد. ازدواج موفقعوامل موثر در 

 هدف كلي 
 

 و بروز نابهنجاریهاي اجتماعی پرخاشگري، عوامل موثر بر اعتيادآشنایی دانشجو با مفاهيم 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  را از دیدگاه هاي مکاتب مختلف روانشناسی توضيح دهد.پرخاشگري 

 .عوامل موثر بر گرایش افراد به رفتارهاي نابهنجار را توضيح دهد 

 .اقدامات موثر جهت كاهش دادن بروز رفتارهاي نابهنجار در افراد را توضيح دهد 

 

 روش آموزش 
 

 حضوري                   مجازي                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و كامپيوتر ویدوئو پروژكتور ،اسالید پروژكتور 

 

 

 



  منابع درسی:  

 خیر   بلي  در نظر داريد؟ درسي خاصي برای معرفي به دانشجويان به عنوان منبع/مقاله آيا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکميل كنيد 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 كتاب هاي بر اساس سرفصل 9317، نشر رشد، محمدنقی براهنی: مترجم، ارنست هيلگارد نویسنده: ،زمينه روانشناسی هيلگارد

مشخص  و عناوین هرجلسه

 می باشد
 كتاب هاي بر اساس سرفصل 9318روان شناسی عمومی، نویسنده: حمزه گنجی، نشر ساواالن، 

مشخص  و عناوین هرجلسه

 می باشد
 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
به نحوه دسترسي دانشجويان 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی كه در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتواي دیگري )مانند فيلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

 ، مشخصات آن را ذكر كنيد وبه دانشجویان معرفی كنيد درسيمنبع كتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضميمه نمایيد: فايل

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فيلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

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


  منبع در صورتی كه در نظر دارید محتواي دیگري )مانند كتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتی جداگانه براي به دانشجویان معرفی كنيد مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
9 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خير   بلی   اید؟گرفته آزمون در نظر . آیا براي درس خود9

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تکالی مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 هاي دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 پروژه درسي 

 خير   بلی   اید؟در نظر گرفته/ميان ترم . آیا براي درس خود پروژه پایان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسيد:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 يریادگي يها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما يادیكمک ز انیدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یكاف

 :دیينما ليرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

 مهلت پاسخ

دادن 

 دانشجويان

 مهلت فیدبك

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

9 
ل تکليف او

 كالسی
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداكثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکليف

 یک هفته پس

فاز ارائه تکلي  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهيم مربوطه

 مدو تکليف 2

 كالسی
سامانه اعالم خواهد شددر اسرع وقت در   

حداكثر یک 

ه هفته پس از ارائ

 تکليف

 یک هفته پس

فاز ارائه تکلي  

مرور فصل 

 مربوطه از منبع

درسی و درک 

 مفاهيم مربوطه



بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 91 آزمون میان ترم

 91 آزمون پايان ترم

 

 مقررات 

   91حداقل نمره قبولی                                      

 بر طبق قوانين و مقررات آموزشی : تعداددفعات مجاز غيبت در كالس    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
امکانات مورد 

 نياز
 روش ارزشيابی

98/7/9411 91-8 

معرفی درس، 

تاریخچه و 

انواع 

 روانشناسی

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

25/7/9411 91-8 

مفاهيم و 

مکاتب 

 روانشناسی

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 سفيدتخته 

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

1/8/9411 91-8 
تفاوت هاي 

 فردي

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

96/8/9411 91-8 

پایه هاي 

 -عصبی

رزیستی رفتا  

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

23/8/9411 91-8 
احساس و 

 ادراک

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

 هوش 91-8 31/8/9411
دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

 شخصيت 91-8 7/1/9411
دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

94/1/9411 91-8 
یادگيري، 

رحافظه و تفک  

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

29/1/9411 91-8 
انگيزش، 

 هيجان و نيازها

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

28/1/9411 91-8 
 تعارض، ناكامی

 و سازگاري

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 درسكالس 

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

5/91/9411 91-8 
عشق و دوست 

 داشتن

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

 آزمون كتبی كالس درس مجازيدكتر  رفتار، نگرش و 91-8 92/91/9411



سيستم  بذرافشان فرهنگ

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

91/91/9411 91-8 

مفاهيم روان 

 پویایی

 مکانيسم هاي

 دفاعی

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

26/91/9411 91-8 

 ارتباطات بين

فردي، گروهی 

 و اجتماعی

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

3/99/9411 91-8 

 –پرخاشگري 

رفتارهاي 

 اجتماعی بدون

 پرخاشگري

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

91/99/9411 91-8 
ناهنجاري هاي 

 اجتماعی

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبی

 سواالت شفاهی

 ميزان مشاركت دانشجو

 

 


