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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :شرح درس

الزم است  مارانیمشکالت ب قیدق ییشناسا یبا جان انسانها دارند. برا یمیارتباط مستق یگروه پزشک انیدانشجو

که علم مطالعه  یبا روانشناس ییآشنا نیبنابرا ردیقرار گ یآنها را مورد بررس یو اجتماع یروان ،یابعاد جسم هیکل

را مورد  یعمل جراح یآگه شیدر پ یروانشناخت ائلرشته اتاق عمل نقش مس انیشود دانشجو یرفتارهاست سبب م

 .ندینما یریشگیزند پ یرا بر هم م مارانیب یتوجه قرار داده،  از آنچه تعادل روان

 اهداف کلی:

o  آشنایی و شناخت مفاهیم اصولی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی و کسب مهارت در بکار بردن این اصول در

 ارتباط با مدد جو، خانواده و جامعه

o  پیداکردن شناخت کلی نسبت به مجموعه شرایطی که از نظر اجتماعی افراد در آن بدنیا آمده اند، زندگی می

 میرند.کنند و  می 

o  ارتباط دادن ساخت و سازمان جامعه با مسائل بهداشتی و درمانی که با حرفه دانشجویان در آینده مرتبط

 است.

 اهداف رفتاری:

 رود فراگیران قادر باشند:در پایان این درس انتظار می

o نماید تعریف را...  و شناسی جامعه اجتماعی، روانشناسی روانشناسی، مفاهیم. 

o دهد توضیح خالصه بطور را روانشناسی مکاتب. 

o دهد توضیح را رفتار های پایه و رفتار. 

 روانپرستاریگروه آموزشی 
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o نماید بیان را ادراك و احساس بر  مؤثر عوامل و نموده تعریف را ادراك و احساس. 

o ببرد نام را هوش گیری اندازه راههای  و  و داده توضیح را هوش کلی نظریات و تعاریف. 

o ،دهد توضیح را انگیزه انواع و انگیزش انگیزه. 

o دهد توضیح را هیجانی رفتارهای  و هیجان. 

o دهد توضیح را یادگیری و تفکر– حافظه. 

o کند بیان خالصه بطور را شخصیت مهم نظریات نموده، تعریف را شخصیت. 

o دهد توضیح گروه انواع و اهمیت نقش، نموده، تعریف را اجتماعی گروه. 

o دهد توضیح خانواده نهاد عملکرد و ساخت. 

o دهد توضیح را پرخاشگری. 

o نماید بیان مختصر بطور را تعارض انواع و دهد راتوضیح تعارض و ناکامی مفاهیم. 

o پیشگیری نحوه و ایجاد در مؤثر عوامل فقر، و اعتیاد بزهکاری، انحرافات، انواع اجتماعی، های ناهنجاری مفاهیم 

 .دهد توضیح را آنها از

o دهد توضیح مختصر بطور را درمان و بهداشت فرهنگی و اجتماعی ابعاد و فرهنگ نقش. 

    

 روش تدریس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: 
 ی: سخنراننیدر جلسات آفال

سازماندهنده و پرسش و پاسخ  شیپ ،یسخنران شوند ی: که با هدف رفع اشکال و پرسش و پاسخ برگزار منیجلسات آنال در

 خواهد بود.

 

 مورد نیاز تدریس:ابزار 
 استفاده از پاورپوینت ، فیلم آموزشی و وایت بورد

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:

  خواهند شد. یبارگزار دینو ی که در سامانه یمحتواها و منابع آموزش ی مشاهده و مطالعه -1

مد و پا ب ریمعتبر نظ یها تیاز سا یسیانگل مقاله کی یدرس جستجو نیا یمورد انتظار برا یاصل فیاز تکال یکی -2

 . باشد یالسکجلسات  نیعناو تواند منطبق بر سرفصل درس و یبود. عنوان مقاله م خواهد آن دهیترجمه چک

  (نیآفال) دینو ی در سامانه یارسال یها امیپاسخ به پ  -3

 (نیآنال)فعال در کالس  ییپرسش و پاسخ و پاسخگو نیآنال یشرکت در جلسه ها  -4

 

 قوانین و مقررات کالس)در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:
 

 .باشند داشته حضور جلساتهمه  در موقع به فراگیران -1

و طبق مقررات آموزشی دانشگاه رفتار  میشود نمره کسر نیم جلسه هر ازای به ، جلسات در مجاز غیر غیبت صورت در  -2

  خواهد شد. 
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  .شود می محسوب غیبت کالس به ورود در تأخیر تکرار   -3

 از پسنمایند. بهره برداری  مطالب از و نوید مراجعه سامانه ی در شده ارائه محتواهای به شده تعیین زمانی بازه در   -4

  .شود می فعال غیر محتوا به دسترسی تعیین شده زمانی بازه پایان

 غیبت 14 ماده طبق) شد عمل خواهد مربوطه نامه آئین طبق ترم، پایان امتحان ی جلسه در غیبت صورت در   -5

 حذف موجب درس هر امتحان در موجه غیبت و بود هد خوا درس آن در امتحان صفر نمره گرفتن منزله به غیرموجه

 . )شد خواهد آن درس

  .کند اعالم نمره به نسبت خود را اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعالم از پس روز 3 حداکثر   -6

 کالس از جلسه آخرین ،(انگلیسی مقاله یک چکیده رجمه)تحاضر درس اصلی تکلیف ارائه زمان آخرین  :مهم نکته   -7

 .بود خواهد درس

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت ردیف

 یشارکتم  یشرکت و حضور فعال در فضاها 1

 نیو جلسات آنال حضوری

1 

 3 فیتکال 2

 5 (مورد توافق خیطبق تار)ترم  انیم آزمون 3

 11 ترم انیپاآزمون  4

 20 جمع 

 

 
 اصلی و محتواهای ضروری یادگیری: منابع

. نشر شهرآب . روانشناسی عمومی با رویکرد اجتماعی )برای دانشجویان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی(دواچی، ا و طبائی، س .1

1392  . 

 . 1380. تهران، انتشارات بعثت. روانشناسی عمومیگنجی، حمزه .2

 

 منابع  جهت مطالعه بیشتر

 .1388. تهران: نشر سالمی، روانشناسی اجتماعی برای پرستارانحیدری ج و جنتی ی.  -1

 1377ترجمه حمزه گنجی، نشر بعثت، . روانشناسی عمومی.راتوس، اسپنسر -2
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 1374. تهران، انتشارات آوای نور،روانشناسی اجتماعی. ستوده، هدایت -3

 .1373. تهران، انتشارات مهرداد،زمینه روانشناسی اجتماعیمهر آرا، علی اکبر.  -4

 

5-  . Delhi Jyppe  2004Psycology for NursesJacob Anthikad,  

 

 جدول زمان بندی کالس

 1402-1401نیمسال اول سال:  نیمسال تحصیلی و 513301  شماره درس:روانشناسی عمومی اتاق عمل عنوان درس: 

 دکتر محمد اکبری اساتید درس:                شنبه ها زمان:                1ترم فراگیران:       اتاق عملرشته تحصیلی:

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس
 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

 ☒ حضوری سردرح ش و فهارعم 19/06/1401 1

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهااز آموخته یابیارزش

 جویاندانش
دکتر محمد 

 اکبری

 ☐ حضوری لیعطت -ینی سین حبعار 26/06/1401 2

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

- - 

 و چهاریختی سناشانور یمهافم 2/7/1401 3

   یسناشانور عاوان

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامرور مباحث، مهارت

 تفکر
دکتر محمد 

 اکبری

 ☒ حضوری یسناشانور باتكم 9/07/1401 4

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 ،تارفر ایه هپای و تارفر 16/07/1401 5

 تارفر رد یدرف ایهتوافت

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

دکتر محمد  یرفع بدفهم مباحث، مرور

 اکبری

 كرادا و ساساح 23/07/1401 6

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 ☒ حضوری هوش 30/07/1401 7

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 ☒ حضوری یت صخش 7/8/1401 8

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

از  یابیارزش مرور مباحث،

 جویاندانش یهاآموخته
دکتر محمد 

 اکبری

 -انیجیه تارفر و انجیه 14/8/1401 9

 ری شگپرخا

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامهارت مرور مباحث،

 تفکر
دکتر محمد 

 اکبری
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 ☒ حضوری زهیگان 21/8/1401 10

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 ☒ حضوری   امیكنا و ضارعت 28/8/1401 11

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

دکتر محمد  یرفع بدفهم مرور مباحث،

 اکبری

 ☒ حضوری فظهحا 5/9/1401 12

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامهارت مرور مباحث،

 تفکر
دکتر محمد 

 اکبری

 ☒ حضوری امتحان میان ترم  - یریدگیا 12/9/1401 13

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 ☒ حضوری وهرگ قشن و یعتماجا وهرگ 19/9/1401 14

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 دهاوخان داهن درلكمع و اختس 26/9/1401 15

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یهامهارت مرور مباحث،

 تفکر
دکتر محمد 

 اکبری

 عاوان  –یعتماجا ایه اریجنهنا 3/10/1401 16

 و دتیاعا -اریبزهك –اتفانحرا

 رفق

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 یریادگی مرور مباحث،

 یمشارکت
دکتر محمد 

 اکبری

 یگنهرف ب یعتماجا داعبا 10/10/1401 17

دب  ب تباه

 لباطی مدنب عمج  .رماند

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

از  یابیارزش مرور مباحث،

 جویاندانش یهاآموخته
دکتر محمد 

 اکبری

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 


