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 طرح درس نظری 

 واحد 2 تعداد واحد:                  پيوسته مقطع: كارشناسی            تکنولوژی اتاق عملرشته:           روانشناسی عمومی   عنوان درس:

شروع تاريخ                                01كد درس:                           نداردپيش نياز:                          11-10 دومنيمسال:                نظری

تاريخ                      01-02ساعت كالس:                       يکشنبهروزكالس:                 22/10/10پايان كالس: تاريخ  21/00/11 كالس:

 10/11/10 آزمون:

محل اجرا: دانشکده علوم                                 رسانه آموزشی: اساليد/ پروژكتور                 روش تدريس: سخنرانی/بحث گروهی        

 خانم صادقلو مدرس:                                                       نفر تعداد:پزشکی                          

 

 شرح درس:

در اين درس دانشجو با تاريخچه و تئوری های روانشناسی در زمينه رفتار، شخصيت،انگيزش آشنا شود به كمک اين مطالب قادر به 

 درک بهتر درس روان باشد.

 

  :كلی هدف

 بر فرهنگ تاثير و انگيزه و ادراک و احساس رفتار، اجتماعی، اساس روانشناسی و شناسی جامعه روانشناسی، آشنايی با مفاهيم

 می باشد.  رفتار بر مؤثر عوامل ساير و شخصيتی ساختار

       

 :اهداف رفتاری

 دانشجو قادر به تعريف مفاهيم روانشناسی باشد.

 دانشجو با تفاوت های فردی اشنا گردد.

 دانشجو با مفاهيم احساس ، يادگيری آشناگردد.

 عوامل موثر بر آن آشناگردد. دانشجو با مفهوم هوش و

 دانشجو قادر به تعريف شخصيت باشد.

 دانشجو تئوری های روانشناسی را شرح دهد.

 دانشحو عوامل موثر بر فرهنگ را شرح دهد.
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 دانشجو با هيجان و عوامل موثر بر ان اشنا گردد.

 دانشجو با مکانسيم دفاعی اشنا شود.

 دانشجوعوامل موثر برارتباط اشنا گردد.

 دانشجو با مفهوم خانواده آشنا شود.

   دانشجو با عوامل موثر براعتياد آشناگردد.

     

 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنرانی، پيش سازمان دهنده و گروه كوچک و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

جلسه از دانشجويان انتظار می رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال در بحث داشته باشند و در هر 

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشيابی دانشجو:

 نمره1نمره                  ميان ترم 01ازمون پايان ترم 

 روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد. 5داكثر ح

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتايج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار می كيرد.

 

 سياست ها و قوانين درس:

 اصول اخالق اسالمی، حرفه ای و حضور به موقع در كالس درس، الزاميست.رعايت 
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 0021، چاپ اول،نشرسالمی.2و0وان حميد حجتی، مروری بر بهداشت ر

 0021حميد حجتی، روانشناسی فردی و اجتماعی برای گروه علوم پزشکی،چاپ سوم، نشرجامعه نگر،

 

 

 

 تاريخ برگزاری جلسات:

 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

0 21/00/11 02-01  خانم صادقلو شرح درس و مفاهيم روانشناسی  

2 10/02/11 02-01  خانم صادقلو پايه های رفتاری  

0 10/02/11 02-01  خانم صادقلو تفاوت های روانشناختی زن و مرد 

1 05/02/11 02-01  خانم صادقلو احساس و ادراک  

5 22/02/11 02-01  خانم صادقلو نظريه های روانشناسی  

1 22/02/11 02-01  خانم صادقلو تعطيلی رسمی  

7 20/10/10 02-01  خانم صادقلو شخصيت و عوامل موثر 

0 20/10/10 02-01  خانم صادقلو هوش و عوامل موثر بر هوش  

2 11/12/10 02-01  خانم صادقلو هيجان و عوامل موثر بر آن  

01 00/12/10 02-01  خانم صادقلو حافظه و عوامل موثر بر آن  

00 00/12/10 02-01  خانم صادقلو يادگيری و عوامل موثر بريادگيری  

02 25/12/10 02-01  خانم صادقلو ارتباط و عوامل موثر برآن  

00 10/10/10 02-01  خانم صادقلو ميان ترم  

01 10/10/10 02-01  خانم صادقلو فرهنگ و عوامل موثر برآن  

05 05/10/10 02-01  خانم صادقلو تعطيلی رسمی 

01 22/10/10 02-01  تعارض، ناكامی و مکانيسم های دفاعی  

 اعتياد و عوامل موثر برآن 

 خانم صادقلو

07 22/10/10 02-01  خانم صادقلو انواع اختالالت شخصيت  

 

 


