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

  طرح درس نظري 

  95مهر ورودي:                پرستاريمقطع:کارشناسی             رشته:واحد             2تعدادواحد:               بهداشت روانطرح درس:
  نفر50تعداددانشجو:          نیمسال:دوم                               33کد درس:                               پیش نیاز: روانشناسی فردي اجتماعی 

          شنبهدوروز:        29/3/97تاریخ اتمام:          16/11/96تاریخ شروع:               8-10ساعت:                         17تعدادجلسات:
 گروه دوم  دکترحمیدحجتی  ایري خانم مدرس:         فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه روش تدریس: سخنرانی آموزشی: وسایل کمک

 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

  ارشیابی  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  

 
  مدرس

  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  روانپزشکی وروانپرستاري دنیا آشناشود.باتاریخچه  1  16/11/96
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبامفهوم بهداشت روان و عوامل موثربران اشناگردد  2  23/11/96
  دکترایري  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبامفاهیم انگیزه و نیاز آشناگردد  3  30/11/96
  دکترایري  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبا مفهوم انسان و نیاز آشناگردد  4  30/11/96
  دکترحجتی   بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوباعلل و عوامل موثربربهداشت روان آشناشود.  5  7/12/96

  دکترایري  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوقادربه شرح نظریه هاي روانشناختی باشد.  6  14/12/96
  دکترایري  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوقادربه شرح نظریه هاي روانشناختی باشد.  7  14/12/96
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبامفهوم استرس و عوامل موثربراسترس آشناگردد  8  21/12/96

  دکترایري  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبامفهوم خودو علل آن آشناگردد  9  28/1/97
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبابحران و عوامل موثربربحران آشنا شود  10  4/2/97
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجواصول ارتباط درمانی در روان پرستاري را بیاموزد  11  11/2/97
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبا عالمت شناسی در بهداشت روان آشنا گردد  12  18/2/97

  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبا عالمت شناسی در بهداشت روان آشنا گردد  13  23/2/97
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  نمایش فیلم با موضوع ارتباط درمانی  14  1/3/97

  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبافرآیند پرستاري دربهداشت روان آشناگردد  15  8/3/97

  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  دانشجوبانقش مذهب دربهداشت روان آشناگردد  15  1/3/97
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  میان ترم   16  22/3/97
  دکترحجتی  بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  نمایش فیلم باموضوع روانشناسی  17  29/3/97

  ارزشیابی دانشجوروش 

 )نمره16)                                 آزمون پایان ترم(نمره4( و فعالیت کالسی آزمون میان ترم

 منابع

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


