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 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

 1044-1041سال تحصيلی     اول نيمسال

با تاثیر متقابل جسم و روان ، رفتار و عوامل موثر در آن، ی و اجتماعی با تاکید بر اصول روانشناسی درس روانشناسی عموم مقدمه:

 به تشریح موضوعات مرتبط می پردازد. رفتارهای هیجانی و علل آن و ناهنجاریها و انحرافات رفتارهای اجتماعی
 

و روانشناسی اجتماعی و کسب مهارت در بکار بردن این اصول در ارتباط با مددجو و  لی روانشناسیوآشنایی دانشجو با مفاهیم اص :یهدف کل

خانواده، شناخت کافی نسبت به شرایط اجتماعی موثر بر رفتار، شناخت ارتباط بین ساخت و سازمان جامعه و مشکالت بهداشتی و درمانی 

ایی با رفتارهای اجتماعی هنجار و نابهنجار، آشنایی با اختالالت رفتاری و انحرافات اجتماعی و سوء رفتار خانوادگی، آشنایی مرتبط با حرفه، آشن

 با پاتولوژی اجتماعی بویژه در زنان 

 اهداف رفتاری:        
 را توضیح دهد.تاریخچه، تعاریف، انواع ، اهداف روانشناسی  .1

 یان نماید.دیدگاه های روانشناسان را ب  .2

 مبانی زیست شناختی روانشناسی را شرح دهد. .3

 را توضیح دهد.، حافظه، یادگری، هیجانات، انگیزه های بنیادی، رفتار روانی، وابستگی و اعتیاد شخصیت  رشد روانی، هوش، مفاهیم .4

 روان شناسی دوران بلوغ دختران را توضیح دهد. .5

 ا شرح دهد.فشارهای روانی،رفتار هیجانی و کنترل هیجانات ر .6

 را شرح دهد. رفتار اجتماعی،تعامل اجتماعی اجتماعی .7

 را توضیح دهد. روانشناسی ناهنجاریهای .8

 تعارض، ناکامی و ناسازگاری را شرح دهد. .9

 نظریه های روانشناسی در مورد خانواده را شرح دهد. .11

 تفاوتهای روانی دختران و پسران را بیان کند. .11

 ژیك آن را شرح دهد.نی فیزیولومفهوم دلبستگی مادر و فرزند و مبا .12

 اصول رابطه مادر و فرزند و اصول فرزند پروری را توضیح دهد. .13

 روابط زوج را بیان کند. .14

 عمومی، زن و خانوادهروانشناسی نام درس:  

 واحد 2: تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

 کارشناسی ماماییمقطع و رشته تحصيلی: 

 -دروس پيشنياز : 

 2216تلفن داخلی دفتر: 

 8-11شنبه سه ساعات حضور در دفتر: 

 مریم مقیمیاندکتر مدرس : 

Email   :gmail.com mmoghimian243@                                                      

 مجازیمکان کالس :  

  شنبهدوروز کالس : 

 31/12-14:ساعت کالس 

 1/9/1411 :تاريخ امتحان ميان ترم

 7/11/1411  تاريخ امتحان پايان ترم:

 

  

 



 سالمت روانی جنسی زنان را توضیح دهد. .15

 سوء رفتارهای خانوادگی را توضیح دهد. .16

 ازدواج مجدد و خانواده تك سرپرست را توضیح دهد. -طالق .17

 پرسش  و پاسخ                           -بحث گروهی -سخنرانی روش تدريس:

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -1

 شرکت در بحث های کالس -2

 تحقیق و ارائه تازه های بهداشت روان در صورت تمایل -3

 روش ارزشيابی:

                          نمره 1: غياب حضور و  -2                                   نمره 7: امتحان ميان ترم  -1

 نمره 12:امتحان پايان ترم  - 0

تکلیف تا یك هفته قبل از  ) باتایید اولیه موضوع و ارائه نمره فوق برنامه 1حداکثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -5
 امتحان پایان ترم(

 

 منابع اصلی درس:

 . زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمد تقی براهنی، تهران، رشداتکینسون ر ال هیلگارد ارنست روپیکوت .1

کوشان محسن ، روانشناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی، چاپ سوم، تهران، جامعه  .2

 (1391نگر)

 

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

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

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

3. Pinof  WM, Lebow JL. Family Psychology. The are of the Science. Oxford 

University Press. 

 

 

 

 

 



 1044-1041سال تحصيلی   نيمسال اول  روانشناسی عمومی، زن و خانوادهندی درس مانبجدول ز

 رئوس مطالب ريختا رديف

 روانشناسی انواع و اهدافریف، اتعتاریخچه،  -بیان طرح درس  29/6/1411 1

  تعطيل رسمی 5/7/1411 2

 روانشناسی و علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی دیدگاههای 12/7/1411 3

 تفاوتهای روانی و رفتاری دختران و پسران  19/7/1411 0

 یری و حافظه مفهوم یادگ 26/7/1411 5

 هوش مفهوم  3/8/1411 6

  مفاهیم انگیزش و هیجان 11/8/1411 7

 ی و کنترل هیجانات هیجانرفتار 17/8/1411 8

 مفهوم شخصیت 24/8/1411 9

 ادامه مطالب 1/9/1411 14

 تعارض و سازگاریناکامی، مفاهیم  8/9/1411 11

 تعامل و رفتار اجتماعی)ارتباطات( 13/9/1411 12

 -طالق -اصول رابطه مادر و فرزند و اصول فرزند پروری -نظریه های روانشناسی در مورد خانواده 22/9/1411 13

 ازدواج مجدد، خانواده تك سرپرست) برخی مطالب با ارائه دانشجو(

 مفهوم دلبستگی) برخی مطالب با ارائه دانشجو( -روابط زوج 29/9/1411 10

 جاریهاروانشناسی نابهن 6/11/1411 15

 سوء رفتار خانوادگی)با ارائه دانشجو( -سالمت روانی جنسی زنان 13/11/1411 16

 ارائه دانشجو 21/11/1411 17

 

 


