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 13 95-96      سال تحصيلي   نيمسال   اول

با تاثير متقابل جسم و روان ، رفتار و عوامل موثر در آن، ي و اجتماعي با تاكيد بر اصول روانشناسي درس روانشناسي عموم مقدمه:
 به تشريح موضوعات مرتبط مي پردازد. رفتارهاي هيجاني و علل آن و ناهنجاريها و انحرافات رفتارهاي اجتماعي

 
و روانشناسي اجتماعي و كسب مهارت در بكار بردن اين اصول در ارتباط با مددجو و  لي روانشناسيوجو با مفاهيم اصآشنايي دانش :هدف كلي

خانواده، شناخت كافي نسبت به شرايط اجتماعي موثر بر رفتار، شناخت ارتباط بين ساخت و سازمان جامعه و مشكالت بهداشتي و درماني 
ي اجتماعي هنجار و نابهنجار، آشنايي با اختالالت رفتاري و انحرافات اجتماعي و سوء رفتار خانوادگي، آشنايي مرتبط با حرفه، آشنايي با رفتارها

 با پاتولوژي اجتماعي بويژه در زنان 

 اهداف رفتاري:        
 را توضيح دهد.تاريخچه، تعاريف، انواع ، اهداف روانشناسي  .1
 ديدگاه هاي روانشناسان را بيان نمايد.  .2
 ني زيست شناختي روانشناسي را شرح دهد.مبا .3
 را توضيح دهد.، حافظه، يادگري، هيجانات، انگيزه هاي بنيادي، رفتار رواني، وابستگي و اعتياد شخصيت  رشد رواني، هوش، مفاهيم .4
 روان شناسي دوران بلوغ دختران را توضيح دهد. .5
 فشارهاي رواني،رفتار هيجاني و كنترل هيجانات را شرح دهد. .6
 را شرح دهد. ار اجتماعي،تعامل اجتماعي اجتماعيرفت .7
 را توضيح دهد. روانشناسي ناهنجاريهاي .8
 تعارض، ناكامي و ناسازگاري را شرح دهد. .9

 نظريه هاي روانشناسي در مورد خانواده را شرح دهد. .10
 تفاوتهاي رواني دختران و پسران را بيان كند. .11
 يك آن را شرح دهد.ژ   مفهوم دلبستگي مادر و فرزند و مباني فيزيولو .12
 اصول رابطه مادر و فرزند و اصول فرزند پروري را توضيح دهد. .13
 روابط زوج را بيان كند. .14

 عمومي، زن و خانوادهروانشناسي نام درس:  
 واحد 2: تعداد واحد
 نظري نوع واحد:

 كارشناسي ماماييمقطع و رشته تحصيلي: 
 -دروس پيشنياز : 

 2206تلفن داخلي دفتر: 
 30/14-30/15يكشنبه ساعات حضور در دفتر: 

 مريم مقيميانمدرس : 
Email    :m-moghimian@iaun.ac.ir                                                      

 2  كالسمكان كالس :  
  شنبهيكروز كالس : 

 13-30/14:ساعت كالس 
 16/8/95تاريخ امتحان ميان ترم:
 27/10/95تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 سالمت رواني جنسي زنان را توضيح دهد. .15
 سوء رفتارهاي خانوادگي را توضيح دهد. .16
 ازدواج مجدد و خانواده تك سرپرست را توضيح دهد. -طالق .17

 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهي -سخنراني روش تدريس:
 

 فعاليتهاي فراگيران:
 حضور به موقع در كالس -1
 شركت در بحث هاي كالس -2
 تحقيق و ارائه تازه هاي بهداشت روان در صورت تمايل -3

 روش ارزشيابي:
                              %5حضور و غياب  -3                     %5فعاليت كالسي و كوئيز  -2                       %25امتحان ميان ترم  -1

 %65امتحان پايان ترم  - 4

تكليف تا يك هفته قبل از  ( باتاييد اوليه موضوع و ارائه نمره فوق برنامه 1حداكثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -5
 امتحان پايان ترم)

 

 منابع اصلي درس:

 ).1382ال هيلگارد ارنست روپيكوت. زمينه روانشناسي هيلگارد، ترجمه محمد تقي براهني، تهران، رشد( اتكينسون ر  .1

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

۱. Morris CG, Maisto AA. Introduction to Psychology. Prentic Hall College. 

۲. Kala JW. Introduction to Psychology. Wadsworth Cengage Learning. 

۳. Pinof  WM, Lebow JL. Family Psychology. The are of the Science. Oxford 
University Press. 

 

 

 

 

 

 



 1395   -   96سال تحصيلي         نيمسال اول     ندي درس روانشناسيمانبجدول ز

 رئوس مطالب تاريخ رديف
 بيان طرح درس  28/6/95 1

 روانشناسي  انواع و اهدافريف، اتعتاريخچه،  4/7/95 2

 روانشناسي و علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسالمي ديدگاههاي 11/7/95 3

 ادامه ديدگاهها و مباني زيست شناختي روانشناسي 18/7/95 4

 تفاوتهاي رواني و رفتاري دختران و پسران 25/7/95 5

 مفهوم يادگيري و حافظه 2/8/95 6

 هوشمفهوم  9/8/95 7

 مفاهيم انگيزش و هيجان  - ن ميان ترمامتحا 16/8/95 8

 مفهوم شخصيت -ي و كنترل هيجاناتهيجانرفتار -فشار رواني 23/8/95 9

  تعطيل رسمي 30/8/95 10

 ادامه مطالب 7/9/95 11

 تعارض و سازگاريناكامي، مفاهيم  14/9/95 12

 تعامل و رفتار اجتماعي(ارتباطات) 21/9/95 13

 -طالق -اصول رابطه مادر و فرزند و اصول فرزند پروري -روانشناسي در مورد خانوادهنظريه هاي  28/9/95 14
 ازدواج مجدد، خانواده تك سرپرست( برخي مطالب با ارائه دانشجو)

 سالمت رواني جنسي زنان( برخي مطالب با ارائه دانشجو) -مفهوم دلبستگي -روابط زوج 5/10/95 15

 سوء رفتار خانوادگي( برخي مطالب با ارائه دانشجو) -ريهاروانشناسي نابهنجا 12/10/95 16

 امتحان پايان ترم 27/10/95 17

 

 


