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مقدمٍ
اسائِ خذهبت پشستبسي هستلضم استجبط هذاٍم ثب هذدجَيبى ،ثيوبساى ،خبًَادُ ّب ٍ آحبد جبهؼِ هي ثبضذ .پشستبساى اص طشيق هطبلؼِ
صيشثٌبّبي سفتبس افشاد ٍ گشٍّْب قبدس خَاٌّذ ثَد تب خذهبت خَد سا ّذفوٌذ سبختِ ٍ دس جْت افضايص ميفيت خذهبت گبم
ثشداسًذ .سٍاًطٌبسي ػلن هطبلؼِ سفتبسّبست ٍ پشستبساى سا ثشاي ايي اهش هْن آهبدُ هي سبصد .لزا ّذف اص ايي دسس آضٌبيي ّش چِ
ثيطتش داًطجَيبى ثب سفتبسّبي فشدي ،خبًَادگي ٍ اجتوبػي است.
اَداف كلي
 oآضٌبيي ٍ ضٌبخت هفبّين اصَلي سٍاًطٌبسي ٍ سٍاًطٌبسي اجتوبػي ٍ مست هْبست دس ثنبس ثشدى ايي اصَل دس استجبط
ثب هذد جَ ،خبًَادُ ٍ جبهؼِ
 oپيذامشدى ضٌبخت ملي ًسجت ثِ هجوَػِ ضشايطي مِ اص ًظش اجتوبػي افشاد دس آى ثذًيب آهذُ اًذ ،صًذگي هي مٌٌذ ٍ
هي هيشًذ.
 oاستجبط دادى سبخت ٍ سبصهبى جبهؼِ ثب هسبئل ثْذاضتي ٍ دس هبًي مِ ثب حشفِ پشستبسي دساستجبط است.
اَداف رفتبري
 oدس پبيبى دسس داًطجَ قبدس خَاّذ ثَد:
 oهفبّين سٍاًطٌبسي ،سٍاًطٌبسي اجتوبػي،جبهؼِ ضٌبسي ٍ  ...سا تؼشيف ًوبيذ.
 oهنبتت سٍاًطٌبسي سا ثطَس خالصِ تَضيح دّذ ٍ مبسثشد ّش يل سا دس پشستبسي ثيبى ًوبيذ.
 oسفتبس ٍ پبيِ ّبي سفتبس سا تَضيح دّذ.
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 oاحسبس ٍ ادساك سا تؼشيف ًوَدُ ٍ ػَاهل هؤثش ثش احسبس ٍ ادساك سا ثيبى ًوبيذ.
 oتؼبسيف ٍ ًظشيبت ملي َّش سا تَضيح دادُ ٍ ٍ ساّْبي اًذاصُ گيشي َّش سا ًبم ثجشد.
 oاًگيضُ ،اًگيضشٍ ،اًَاع اًگيضُ سا تَضيح دّذ.
ّ oيجبى ٍ سفتبسّبي ّيجبًي سا تَضيح دّذ.
 oحبفظِ –تفنش ٍ يبدگيشي سا تَضيح دّذ.
 oضخصيت سا تؼشيف ًوَدًُ ،ظشيبت هْن ضخصيت سا ثطَس خالصِ ثيبى مٌذ.
 oگشٍُ اجتوبػي سا تؼشيف ًوَدًُ ،قص ،اّويت ٍ اًَاع گشٍُ تَضيح دّذ.
 oسبخت ٍ ػولنشد ًْبد خبًَادُ تَضيح دّذ.
 oپشخبضگشي سا تَضيح دّذ.
 oهفبّين ًبمبهي ٍ تؼبسض ساتَضيح دّذ ٍاًَاع تؼبسض سا ثطَ هختصش ثيبى ًوبيذ.
 oهفبّين ًبٌّجبسيْبي اجتوبػي ،اًَاع اًحشافبت ،ثضّنبسي ،اػتيبد ٍ فقش ،ػَاهل هؤثش دس ايجبد ٍ ًحَُ پيطگيشي اص آًْب سا
تَضيح دّذ.
ً oقص فشٌّگ ٍ اثؼبد اجتوبػي ٍ فشٌّگي ثْذاضت ٍ دسهبى سا ثطَس هختصش تَضيح دّذ.
يظبيف داوشجً
 oحضَس ثِ هَقغ ٍ فؼبل ٍ ثذٍى غيجت دس مالس دسس (دس صَست غيجت طجق هقشسات آهَصضي ػول خَاّذ ضذ)
 oهطبلؼِ هَضَػبت قجل اص ضشمت دس مالس ثش اسبس اّذاف سفتبسي اص هٌبثغ جذيذ دس دستشس
 oضشمت دس هجبحث مالس
 oتْيِ هقبلِ ػلوي ،پَستش ٍ اسائِ مٌفشاًس دس مالس
ريش تدريس
 oاستفبدُ اص سٍضْبي جذيذ ،فؼبل ٍ فشاگيش هذاس
 oسخٌشاًي ،پشسص ٍ پبسخ ،ثحث گشٍّي ٍ مبس دس گشٍّْبي مَچل
 oاستفبدُ اص ٍسبيل سوؼي ٍ ثصشي ٍ مول آهَصضي
وحًٌء ارزشيببي (كل ومرٌ )02
 oفؼبليتْبي مالسي ضشمت فؼبل دس ثحث ّبي مالسي ٍ اسائِ هقبلِ،مٌفشاًس (دس صهبًْبي تؼييي ضذُ )
ً 2وشُ
 oاهتحبى هيبى تشم دس تبسيخ 96/8/22

ً 5وشُ

 oاهتحبى پبيبى تشم (هتؼبقجب اػالم خَاّذ ضذ)

ً 13وشُ

ً oوشات هَقت ٍ ًْبيي داًطجَيبى ثؼذ اص اهتحبى دس تبثلَي اػالًبت گشٍُ سٍاًپشستبسي اػالم هي گشدد.
وحًٌ ارزشيببي كىفراوسُب:

مل  5 :اهتيبص

 oهطبسمت ّوِ اػضبي گشٍُ دس تْيِ ٍ اسائِ
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 oاستفبدُ اص هٌبثغ هختلف ،جذيذ ٍ رمش هٌجغ

1
2

 oميفيت اسائِ

2

 oاستفبدُ اص سٍضْبي هتٌَع صوؼي ثصشي (تْيِ اساليذ ،استفبدُ اص ٍايت ثَسد ،چبح پوفلت )...

1

سيبستُب ي قًاويه درس:
 oغيجت غيش هجبص ثيص اص  4/17هجوَع سبػبت دسس صفش هحسَة هي گشدد.
 oغيجت غيش هجبص هسبٍي يب موتش اص  4/17هجوَع سبػبت دسس ،اص  1تب ً 4وشُ مسش هي گشدد.
 oتطخيص هَجِ ثَدى غيجت دس جلسبت دسس ٍ دس اهتحبى ثش ػْذُ هؼبًٍت هحتشم آهَصش داًطنذُ است.
 oسػبيت مليِ ضئًَبت اخالقي ،آهَصضي ضشٍسي است.
 oحضَس داًطجَ دس مالس دسس ،قجل اص حضَس استبد ٍ ػذم تشك مالس تب پبيبى ٍقت آى ضشٍسي است ،دس غيش ايي
صَست غيجت هحسَة هي ضَد.
 oخبهَش ًوَدى تلفي ّوشاُ دس مالس دسس ضشٍسي است.
* تَضيح:
دس صَست غيجت دس جلسِ اهتحبى ،طجق آئيي ًبهِ هشثَطِ ػول خَاّذ ضذ ( .طجق هبدُ  14غيجت غيشهَجِ ثِ هٌضلِ گشفتي ًوشُ
صفش دس اهتحبى آى دسس خَاّذ ثَد ٍ غيجت هَجِ دس اهتحبى ّش دسس هَجت حزف آى دسس خَاّذ ضذ).
مىببع اصلي مطبلعٍ:
 .1دٍاچي ،ا ٍ طجبئي ،س .سٍاًطٌبسي ػوَهي ثب سٍينشد اجتوبػي (ثشاي داًطجَيبى پشستبسي ،هبهبيي ٍ پيشاپضضني)ً .طش
ضْشآة . 1392
 .2حيذسي ج ٍ جٌتي ي .سٍاًطٌبسي اجتوبػي ثشاي پشستبساى .تْشاىً :طش سبلوي.1388 ،
مىببع جُت مطبلعٍ بيشتر
 -1گٌجي ،حوضُ .سٍاًطٌبسي ػوَهي .تْشاى ،اًتطبسات ثؼثت.1380
 -2ساتَس ،اسپٌسش .سٍاًطٌبسي ػوَهي .تشجوِ حوضُ گٌجيً ،طش ثؼثت1377،
 -3ستَدُّ ،ذايت .سٍاًطٌبسي اجتوبػي .تْشاى ،اًتطبسات آٍاي ًَس1374،
 -4هْش آسا ،ػلي امجش .صهيٌِ سٍاًطٌبسي اجتوبػي .تْشاى ،اًتطبسات هْشداد.1373،
5- Jacob Anthikad, Psycology for Nurses. Delhi Jyppe 2004
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مدرس ي مسئًل درس :سيوب قضلجبش

عىًان درس :سٍاًطٌبسي اجتوبػي
زمبن كالس :دٍضٌجِ 2-4

جديل زمبن بىدي درس
فعبليت داوشجً

مىببع
 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

رئًس مطبلب
تبريخ
 96/6/21هؼرفی درس ،هؼبرفِ ،هفبّين رٍاًطٌبسی
96/6/27

رٍاًطٌبسی اجتوبػی ،تبريخچِ ٍ اًَاع رٍاًطٌبسی

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/7/3

هکبتب رٍاًطٌبسی

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/7/51

رفتبر ٍ پبيِ ّبی رفتبر ،تفبٍتْبی فردی در رفتبر

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/7/57

احسبس ٍ ادراك

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/7/24

َّش

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/8/5

ضخصيت

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/8/8

ّيجبى ٍ رفتبر ّيجبًی -پرخبضگری

هطبلؼِ -كٌفراًس

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/8/55

اًگيسُ

هطبلؼِ -كٌفراًس

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/8/22

حبفظِ

آزهَى هيبى ترم

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/8/29

يبدگيری

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/9/6

تؼبرض ٍ ًبكبهی

هطبلؼِ

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/9/53

گرٍُ اجتوبػی ٍ ًقص گرٍُ

هطبلؼِ -كٌفراًس

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/9/21

سبخت ٍ ػولکرد ًْبد خبًَادُ

هطبلؼِ – كٌفراًس

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

96/9/27

ًبٌّجبريْبی اجتوبػی – اًَاع اًحرافبت – بسّکبری – هطبلؼِ -كٌفراًس

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

اػتيبد ٍ فقر
96/51/4

هطبلؼِ -كٌفراًس

ابؼبد اجتوبػی ٍ فرٌّگی بْذاضت ٍ درهبى

 2 ٍ 5فصَل هربَطِ

 96/51/55هرٍر هطبلب -رفغ اضکبل
مىببع اصلي:
 .1دٍاچي ،ا ٍ طجبئي ،س .سٍاًطٌبسي ػوَهي ثب سٍينشد اجتوبػي (ثشاي داًطجَيبى پشستبسي ،هبهبيي ٍ پيشاپضضني)ً .طش
ضْشآة . 1392
 .2حيذسي ج ٍ جٌتي ي .سٍاًطٌبسي اجتوبػي ثشاي پشستبساى .تْشاىً :طش سبلوي.1388 ،
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