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 دانشکده پرستاری و مامايی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد    

  1044-1041سال تحصيلی   اولل نيمسا

سی فردی و اجتماعی با تاکید بر اصول روانشناسی رفتارهای فردی، گروهی و اجتماعی بر اساس مفاهیم و درس روانشنا  مقدمه:

 مکاتب مطرح در روانشناسی به تشریح موضوعات مرتبط می پردازد.

 آشنایی دانشجو با مفاهیم اصلی روانشناسی با تاکید بر رفتارهای فردی و گروهی و ارتباطات اجتماعی :هدف کلی

 داف رفتاری:        اه
 تاریخچه و تعریف انواع روانشناسی را بداند. .1

 مفاهیم و مکاتب روانشناسی را توضیح دهد. .2

 تفاوتهای فردی را بیان نماید. .3

 زیستی رفتار را توضیح دهد. -پایه های عصبی .4

 مفاهیم احساس و ادراک را شرح دهد. .5

 مفاهیم هوش و شخصیت را توضیح دهد. .6

 فظه و تفکر را توضیح دهد.مفاهیم یادگیری و حا .7

 مفاهیم انگیزش و هیجان و نیازها را شرح دهد. .8

 مفاهیم تعارض و ناکامی و سازگاری را بیان کند. .9

 مفاهیم عشق و دوست داشتن را توضیح دهد. .11

 مفاهیم نگرش و فرهنگ را بیان کند. .11

 مفهوم خودآگاهی را توضیح دهد. .12

 دهد.ارتباطات بین فردی و گروهی و اجتماعی را شرح  .13

 ساختار عملکرد خانواده و افزایش جمعیت را توضیح دهد. .14

 پرخاشگری و رفتارهای اجتماعی بدون پرخاشگری را شرح دهد. .15

 ناهنجاریهای اجتماعی را توضیح دهد. .16

 

 
 روانشناسی فردی و اجتماعینام درس: 

 واحد 2: تعداد واحد

 نظری نوع واحد:

  کارشناسی پرستاریمقطع و رشته تحصيلی: 

 -دروس پيشنياز : 

 2216تلفن داخلی دفتر: 

 8-11شنبه سه ساعات حضور در دفتر: 

 مریم مقیمیان دکترمدرس : 

Email     : mmoghimian243@gmail.com         

 مجازیمکان کالس :  

 یکشنبه روز کالس :

 31/12-14:ساعت کالس 

 31/8/1411 تاريخ امتحان ميان ترم:

 29/11/1411تاريخ امتحان پايان ترم: 

 

 

  

 



                     پرسش  و پاسخ   -بحث گروهی -رانیسخن روش تدريس:

 

 فعاليتهای فراگيران:

 حضور به موقع در کالس -1

  رکت در بحث های کالسش -2

 در صورت تمایل قیق و ارائه تازه های روانشناسیتح -3

 روش ارزشيابی:

 نمره 13: امتحان پايان ترم  - 2                      نمره 7: امتحان ميان ترم  -1 -1

تکلیف تا یک هفته قبل از  ) باتایید اولیه موضوع و ارائه نمره فوق برنامه 1حداکثر ارائه مقاله مرتبط با موضوعات درس:  -3

 امتحان پایان ترم(

 

 منابع اصلی درس:

، چاپ سوم، تهران، جامعه کوشان محسن ، روانشناسی عمومی و اجتماعی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی .1

 (1391)نگر

تهران، رجمه محمد تقی براهنی، اتکینسون ریتال ال هیلگارد ارنست روپیکوت. زمینه روانشناسی هیلگارد، ت .2

 (.1391رشد)

 منابع جهت مطالعه بيشتر:

 .پرستاران و ....، تهران، بشریدواچی اقدس و دیگران. روانشناس اجتماعی برای  .1

2. Myers D. Social Psychology. New york: Mc Grawhill, Last edition. 

3. Robert L S Homer JJ,. Experimental Psychology, Philadelphia Press. Last edition. 

4. Smith E, Mackie D, Social Psychology, Philadelphia Press. Last edition. 

5. Reece B, Brandt R, Effective human relations in organization,New gersey, Houghton 

Mifflin company. Last edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1044-1041تحصيلی  سال  اول نيمسال مانبندی درس روانشناسی فردی و اجتماعیجدول ز

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 تاریخچه روانشناسی -بیان طرح درس 28/6/1411 1

 تعریف روانشناسی 4/7/1411 2

 انواع روانشناسی  11/7/1411 3

 مکاتب و نظریه های روانشناسی  18/7/1411 0

 تفاوتهای فردی  25/7/1411 5

  تعطيل رسمی 2/8/1411 6

 احساس و ادراکمفاهیم  9/8/1411 7

 مفاهیم یادگیری و حافظه  16/8/1411 8

  مفهوم تفکر 23/8/1411 9

 مفهوم هوش -امتحان ميان ترم 31/8/1411 14

  هیجان  و مفاهیم انگیزش و نیاز  7/9/1411 11

 ناکامی و سازگاری  تعارض، مفاهیم 14/9/1411 12

 ی ارتباطات بین فردی و گروهی و اجتماع 21/9/1411 13

  مفاهیم رفتار و نگرش و فرهنگ -مفهوم آگاهی و خودآگاهی 28/9/1411 10

 مفاهیم عشق و دوست داشتن -عملکرد خانواده و افزایش جمعیت ساختار  5/11/1411 15

  پرخاشگری و رفتارهای اجتماعی بدون پرخاشگری  -ناهنجاریهای اجتماعی 12/11/1411 16

 ادامه مطالب 19/11/1411 17

 

 


