
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  -علوم پزشکی  دانشکده    
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

  طرح درس نظري 

        97ورودي:           اتاق عملمقطع:کارشناسی             رشته:واحد             2تعدادواحد:              عمومی  روانشناسیطرح درس:
  شنبهیکروز:          17تعدادجلسات:      نفر30تعداددانشجو:  نیمسال:دوم           1471مشخصه درس:     14کد درس:   ندارد         پیش نیاز:  

  فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه  وسایل کمک آموزشی:        21/3/98تاریخ اتمام:          28/11/97تاریخ شروع:        10-12ساعت:
  /h_hojjati1362@yahoo.comمدرس:حمیدحجتی         روش تدریس: سخنرانی

شخصیت ،انگیزش آشنا شود به کمک این مطالب قادر به درك بهتر شرح درس: در این درس دانشجو با تاریخچه و تئوري هاي روانشناسی در زمینه رفتار، 
  درس روان باشد.

 احساس رفتار، اساس و کرده تعریف را اجتماعی روانشناسی و شناسی جامعه روانشناسی، مفاهیم بود، خواهند قادر دانشجویان درس این پایان درهدف کلی: 
  .       دهند توضیح را رفتار بر مؤثر عوامل سایر و شخصیتی ساختار بر را فرهنگ تاثیر و انگیزه و ادراك و

  اهداف رفتاري

 قادر به تعریف مفاهیم روانشناسی باشد  -

 و با تفاوت هاي فردي اشنا گردددانشج -

 دانشجو با مفاهیم احساس ، یادگیري آشناگردد -

 دانشجو با مفهوم هوش و عوامل موثر بر آن آشناگردد -

 دانشجو قادر به تعریف شخصیت باشد. -

 دانشجو تئوري هاي روانشناسی را شرح دهد -

 دانشحو عوامل موثر بر فرهنگ را شرح دهد -

 دانشجو با هیجان و عوامل موثر بر ان اشنا گردد -

 دانشجو با مکانسیم دفاعی اشنا شود -

 دانشجوعوامل موثر برارتباط اشنا گردد -

 دانشجو با مفهوم خانواده آشنا شود -

        دانشجو با عوامل موثر براعتیاد آشناگردد -

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این :تدریس روش
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور

  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4میان ترم                   نمره16ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

  درس مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه
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  .گیرد می قرار

  درس و قوانین سیاست ها

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت

 منابع

  1396، چاپ اول،نشرسالمی.2و1حمید حجتی، مروري بر بهداشت زوان  -

  1396پزشکی،چاپ سوم، نشرجامعه نگر،حمید حجتی، روانشناسی فردي و اجتماعی براي گروه علوم   -  

  

  

  

  

  

  

  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  شرح درس و مفاهیم روانشناسی بیان شود  1  28/11/97
  فراگیران شرح داده شودپایه هاي رفتاري براي   2  5/12/97
  تفاوت هاي روانشناختی زن و مرد را تفکیک نماید  3  12/12/97
  نماید.احساس و ادراك را تعریف و تفکیک   4  19/12/97
  نظریه هاي روانشناسی را شرح دهد  5  26/12/97
  نظریه هاي روانشناسی را شرح دهد  6  18/1/98
  شخصیت و عوامل موثربرشخصیت را شرح دهد  7  25/1/98
  هوش و عوامل موثر بر هوش را بیاموزد  8  8/2/98
  هیجان و عوامل موثر بر آن را شرح دهد  9  15/2/98
  حافظه و عوامل موثر بران را بیان کند  10  22/2/98
  عوامل موثر بریادگیري را شرح دهد یادگیري و  11  29/2/98
  ارتباط و عوامل موثر برآن را شرح دهد  12  29/2/98
  میان ترم   13  12/3/98
  فرهنگ و عوامل موثر برآن را شرح دهد  14  12/3/98
  تعارض، ناکامی و مکانیسم هاي دفاعی را شرح دهد  15  19/3/98
  اعتیاد و عوامل موثر برآن را شرح دهد  16  19/3/98
  انواع اختالالت شخصیت را شرح دهد  17  26/3/98


