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هدرس :زّرُ سرٍری

گروه هدف  :داًطجَیاى ترم یک پرستاری

هدف کلی:
آضنايی دانطجو با هفاهين اصلی روانطناسی با تأکيد بر رفتارهای فردی و گروهی و ارتباطات اجتواعی

اهداف رفتاری:
در پایاى دٍرُ داًطجَیاى قادر خَاّذ بَد:
 . 1رياوطىاسی را تؼریف کىىذ ي تاریخچٍ فلسفی ي ػلمی رياوطىاسی را ضرح دَىذ.
 .2وظریٍَاي ريان کايي ،رَه گرایی ،زیست گرایی ,رفتارگرایی ي ضىاخت گرایی را مًرد وقذ ي بررسي قرار دَىذ.
 .3بخصَاي مختلف مخ ي ػملكرد َر یك را تًضيح دَىذ.
ًَ .4ش ي بُرٌ ًَضی را تؼریف ي اوًاع ًَش را وام ببروذ.
 .5ضخصيت را تؼریف کىىذ ي مراحل رضذ را از دیذگاٌ َاي مختلف تًضيح دَىذ.
 .6اوًاع حافظٍ حسی ،کًتاٌ مذت ي دراز مذت ي مراحل حافظٍ ي فرامًضی را تًضيح دَىذ.
 .7یادگيري را تؼریف کىىذ يوظریات یادگيري را ضرح دَىذ.
 ..8پرخاضگري را تؼریف کىىذ ي ػًامل مؤثر بر پرخاضگري را تًضيح دَىذ.
 .9ارتباط را تؼریف کىىذي اجساي ارتباط ي مُارت َاي ارتباطی را ضرح دَىذ.
 .10اوًاع خاوًادٌ را رکر کىىذ ي کارکردَاي خاوًادٌ را تًضيح دَىذ.
 .11اوگيسش ي َيجان را تؼریف کىىذياجساي َيجان يوظریٍ َاي مربًط بٍ َيجان را تًضيح دَىذ.
 ..12ػطق را تؼریف کىىذ ي اوًاع ػطق را تًضيغ دَىذ.
 .13فرَىگ را تؼریف کىىذ ي يیژگیَاي فرَىگ را رکر ومایىذ.
 .14آگاَی ي اوًاع خًدآگاَی را تًضيح دَىذ.
 .15احساس ي ادراک را تؼریف کىىذ ي حًاس پىجگاوٍ ي فرایىذ ادراک را تًضيح دَىذ.
 .16تفايتَاي فردي ي مىطا آن را تًضيح دَىذ.
َ .17ىجارَا ي واَىجاري اجتماػی را تؼریف ومایىذ ي مالکَاي آن را رکر ومابىذ.
.

فعاليتهای فراگيراى:
ضركت فؼال در كالس ٍهطاركت هستور در هطالب هطرح ضذُ ٍ پرسص ٍ پاسخ ّا
حضَر هذاٍم ٍهٌظن در كالس ّای درس
ضركت در اهتحاىات كَئیس ٍ پایاى ترم
روش ارزضيابی:
اهتحاى پایاى ترم % 80 :
هطاركت فؼال در كالس % 10 :
كَئیس %10 :
منابع اصلي درس:




گٌجی ،حوسُ .رٍاًطٌاسی ػوَهی .تْراىً :طر ساٍاالى .چاپ 1382 ،22



كَضاى  ،هحسي  .رٍاى ضٌاسی ػوَهی ٍ اجتواػی .چاپ دٍم ,تْراى :اًتطارات اًذیطِ رفیغ1388 ,



ًصیری ،هحوَد .رٍاًطٌاسی اجتواػی برای پرستار .تْراىً :طر بطری




.

ّیلگارد ،ارًست ٍ ّوکاراى ،زهیٌِ رٍاًطٌاسی ،ترجوِ دكتر حسي رفیؼی ،تْراى ،اًتطارات رضذ 1385

آتکیٌسَى ،ریتا .الّ،.یگارد ،ارًست رٍپیکَت  .زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد  .ترجوِ هحوذتقی براٌّی ،تْراى ً :طر رضذٍ ،یرایص
دٍم.
بردضاٍ ،جاى .آفریٌص ػطق .ترجوِ ًیرُ ایجادی .جَاد ضافؼی هقذم ،تْراىً :طر پیکاى.

برناهه زهانبندی کالسها
ّف اٍل
تِ

هؼرفی درس ٍ تاریخچِ،تؼریف ،اًَاع رٍاًطٌاسی

ّفتِ دٍم

هفاّین ٍ هکاتب رٍاًطٌاسی

ّفتِ سَم

پایِ ّای ػصبی ٍ زیستی رفتار

ّفتِ چْارم

َّش

ّفتِ پٌجن

ضخصیت

ّفتِ ضطن

حافظِ ٍ تفکر

ّفتِ ّفتن

یادگیری

ّفتِ ّطتن

پرخاضگری

ّفتِ ًْن

ارتباطات بیي فردی ،گرٍّی ٍ اجتواػی

ّفتِ دّن

ساختار ػولکرد خاًَادُ ٍ افسایص جوؼیت

ّفتِ یازدّن

اًگیسش ٍ ّیجاى

ّفتِ دٍازدّن

ػطق ٍ دٍست داضتي

ّفتِ سیسدّن

ًگرش ٍ فرٌّگ

ّفتِ چْاردّن

خَدآگاّی

ّفتِ پاًسدّن

احساس ٍ ادراک

ّفتِ ضاًسدّن

تفاٍت ّای فردی

ّفتِ ّفذّن

ًاٌّجاری ّای اجتواعی

