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  پیراپزشکی دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس
  

کارشناسی پیوستھ دانشجویان  :مخاطبان                       روان شناسی عمومی:    عنوان درس 
  ترم پنجم -علوم آزرمایشگاھی

   :ساعت پاسخگویی بھ سواالت فراگیر                 واحد  ١ ) یا سھم استاد از واحد:(تعدادواحد
  دکتر یحیی صفری :مدرس        ۴-٢شنبھ  ٩۶-٩۵ اولنیمسال :   ارائھ درسزمان 

  ندارد :درس و پیش نیاز
  

  :ھدف کلی درس 
  دانشجو کلیات، نظریھ ھا و مفاھیم پایھ ای روان شناسی را یاد بگیرد

  
  )جھت ھر جلسھ یک ھدف: (ھداف کلی جلسات ا

تاریخچھ مختصر علم روان  و ،وان شناسیماھیت علم ر ،تعریف روان شناسی :ھدف کلی جلسھ اول
  را یاد بگیرد شناسی

رگرا، نظریھ ھای روان نظریھ ھای روان شناسی رفتا( مکاتب روان شناسیبا  :دوم ھدف کلی جلسھ
  آشنا شود )گراشناسی شناخت 
  را یاد بگیرد )وراثت، محیط، نقش فعال فرد( عوامل موثر بر رفتار  :سوم ھدف کلی جلسھ

احساس، ادراک، انگیزش، (موضوعات مھم مورد عالقھ مطالعات روان شناسی :چھارم سھھدف کلی جل
  را یاد بگیرد )ھوش، حافظھھیجان، 

  آشنا شود و بیماری ھای شخصیت) و ویژگی ھا انواع، ابعاد(شخصیتبا مفھوم   :پنجم ھدف کلی جلسھ
، ) Depression(ردگی، افس) Anxiety(اضطراب و ) Stress(فشار روانی  :ششم ھدف کلی جلسھ

  را بشناسد مدیریت استرسروش ھای بھنجاری و اختالالت روانی، 
مقابلھ با شکست، مقابلھ با (اصول کلی تاب آوری و مھارت ھای زندگیبا  :ھفتم ھدف کلی جلسھ

  آشنا شود )افسردگی، مقابلھ با تنھایی، کمرویی و طرد شدگی، مقابلھ با اضطراب، مقابلھ با خشم
  : ھشتم جلسھھدف کلی 

  
  دانشجو در پایان آموزش بتواند :اھداف ویژه بھ تفکیک اھداف کلی ھر جلسھ

   :اھداف ویژه جلسھ اول
  روان شناسی را تعریف کند -١
  را تشخیص دھد ماھیت علم روان شناسی -٢
  را بنویسد علم روان شناسی ی ازتاریخچھ مختصر -٣

  :اھداف ویژه جلسھ دوم
  را بیان کند رفتارگرام در پاراداینظریھ ھای روان شناسی  -١
  را بیان کند شناخت گرادر پارادایم  نظریھ ھای روان شناسی   -٢

  
  :اھداف ویژه جلسھ سوم

  نقش وراثت در بروز رفتار ارگانیزم را تحلیل کند -١
   توضیح دھد را در شکل گیری رفتار ارگانیزمنقش محیط و یادگیری  -٢
  رفتار ارگانیزم را تحلیل نماید شکل گیریدر  نقش فعال فردتعامل بین وراثت، محیط و  -٣

  :اھداف ویژه جلسھ چھارم
  ویژگی ھا و مولفھ ھای احساس و ادراک را بشناسد -١
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  بیان نمایدو ھیجان را  انگیزشفرآیند و ماھیت   -٢
  ن را بیان نمایدمسایل مرتبط با آانواع ھوش و  روش ھای سنجش، -٣
  و چگونگی فراموشی را بیان کند حافظھانواع انباره ھای  -۴

  :داف ویژه جلسھ پنجماھ
  از برخی دیدگاه ھای مطرح را بنویسد شخصیتانواع و ابعاد  -١
  را نام ببرد شخصیت انواع اختالالت -٢

  :اھداف ویژه جلسھ ششم
  را توضیح دھد)  Anxiety(و  اضطراب) Stress(فشار روانی -١
وضیح و علل و عوامل موثر بر آن را ت)  Depression(افسردگیپیامدھای فشار روانی مانند  -٢

   دھد
  را بیان کند روش ھای مدیریت استرس -٣

  
  :ھفتم اھداف ویژه جلسھ

  و ناھنجاری ھا را از دیدگاه ھای مختلف مقایسھ کند  بھنجاری -١
  در مورد انواع اختالالت روانی و عصبی بطور مختصر توضیح دھد -٢

  :اھداف ویژه جلسھ ھشتم
 استرس را توضیح دھداضطراب و سازگارانھ واکنش بھ برخی روش ھای  -١
رد شدگی، ، طگیردتنھایی، کمروییمدیریت موقعیت ھای استرس زا مانند  برخی تکنیک ھای  -٢

 را شناسایی کند... خشم و 
  
  

  
   :منابع

 انتشارات  ھیلگارد، ترجمھ دکتر محمد نقی براھنی و ھمکاران،ارنست زمینھ روان شناسی  -١
 رشد

 نواالارات سا، انتشروان شناسی عمومی دکتر حمزه گنجی  -٢
 انتشارات ارسباران، نظریھ ھای شخصیت ترجمھ دکتر حمزه گنجی -٣
 ر روانن ویتن، ترجمھ یحیی سیدمحمدی، نشروان شناسی عمومی، نوشتھ وی -۴
کلینگھ، ترجمھ شھرام محمدخانی، نشر . ال. نوشتھ کریس مل مھارت ھای زندگی،مجموعھ کا -۵

  رسانھ تخصصی
  

  مایش محتواتوضیحی، پرسش پاسخ، ن :روش تدریس
  

  کتور، تختھ وایت بردویدئو پرژ :وسایل آموزشی 
  

  سنجش و ارزشیابی 
بر (سھم از نمره کل  روش        آزمون

  )حسب درصد
  ساعت  تاریخ 

  ////////////////////////  ///////////////////////////  درصد ٢٠    کوئیز
آزمون میان 

  ترم 
        

آزمون پایان 
  ترم

سواالت 
تستی و 

      درصد ٧٠
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  ی تشریح
در ارزیابی 
کالس، 

حضور فعال 
  ، در کالس

شرکت در 
بحث ھای 

کالسی، 
پاسخ بھ 
، پرسشھا
طرح 
  پرسش

      درصد ١٠

  
   :مقررات کالس و انتظارات از دانشجو

، عدم شرکت در بحث ھای کالسیباط کالس، کالس، یادداشت برداری، رعایت انض حضور فعال در
  استفاده از تلفن ھمراه در کالس

  :دانشکده EDOنام و امضای مسئول:                نام و امضای مدیر گروه:             نام و امضای مدرس
  :تاریخ ارسال :                                   تاریخ ارسال:                          تاریخ تحویل
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 عمومی روان شناسی جدول زمانبندي درس                           
  4- 2ها شنبه  :روز و ساعت جلسه                                     

  
 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1   
27/6/95 

و  ،یعلم روان شناس تیماه ،یروان شناس فیتعر
  یمختصر علم روان شناس خچهیتار

 
 دکتر یحیی صفري

2 3/7/95  
 

 یروان شناس يها هینظر( یمکاتب روان شناس
 ) شناخت گرا یروان شناس يها هیرفتارگرا، نظر

 يصفر ییحیدکتر 

3 10/7/95  
 

نقش فعال  ط،یوراثت، مح( عوامل موثر بر رفتار
 ) فرد

 يصفر ییحیدکتر 

4   
17/7/95 

موضوعات مهم مورد عالقه مطالعات روان 
هوش،  جان،یه زش،یاحساس، ادراك، انگ(یشناس

 ) حافظه

 
 يصفر ییحیدکتر 

5 24/7/95  
 

 يماریو ب) ها یژگیانواع، ابعاد و و(تیمفهوم شخص
  تیشخص يها

 يصفر ییحیدکتر 

6 1/8/95  
 

، ) Anxiety(و  اضطراب) Stress(یفشار روان
و اختالالت  ي، بهنجار) Depression(یافسردگ

 استرس  تیریمد يروش ها ،یروان

 يصفر ییحیدکتر 

7 8/8/95  
 

مقابله (یزندگ يت هاو مهار يتاب آور یاصول کل
 ،ییمقابله با تنها ،یبا شکست، مقابله با افسردگ

مقابله با اضطراب، مقابله  ،یو طرد شدگ ییکمرو
 ) با خشم

 يصفر ییحیدکتر 

8   
 

  

 


