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متقابل جسم و روان ، رفتار و عوامل موثر در آن، رفتارهای  با تاثیری با تاکید بر اصول روانشناسی درس روانشناسی عموم مقدمه:

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

 باط با بیمار و خانواده با توجه به ابعاد اسالمی، مهارت بكاربردن این اصول در ارت لی روانشناسیوبا مفاهیم اص یانآشنایی دانشجو :هدف کلی

 اهداف رفتاری:        

 د.نرا توضیح دهروانشناسی  های تحقیق در و روش ، اهدافتاریخچه، تعاریف، انواع .1

 د.ندیدگاه های روانشناسان را بیان نمای  .2

 د.نرا شرح ده تاثیر متقابل روان و جسم و رفتار .3

 د.نمفاهیم احساس و ادراک را شرح ده .4

 د.نبیان نمایتفاوتهای فردی را  .5

 د.نمفهوم هوش، انوع آن، روشهای اندازه گیری آن را توضیح ده .6

 د.نمفاهیم یادگیری و حافظه را توضیح ده .7

 د.نمفاهیم غریزه و هیجان را شرح ده .8

 د.نمفاهیم تعارض و ناکامی را بیان کن .9

 د.نشخصیت و اختالالت آن را شرح ده .11
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 1044-1041سال تحصيلی     دومنيمسال  عمومی ندی درس روانشناسیمانبدول زج

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 ، تاریخچه، تعاریف روانشناسییان طرح درس ب 27/11/1411 1

 دیدگاههای روانشناسی ، انواع و اهداف روانشناسی 4/12/1411 2

 دیدگاههای روانشناسی ادامه مطالب  11/12/1411 3

 ادامه مطالب  18/12/1411 0

 تفاوتهای فردی  25/12/1411 5

 احساس  مفهوم 17/1/1411 6

 ادراکمفهوم  24/1/1411 7

 مفهوم یادگیری 31/1/1411 8

 حافظه مفهوم  7/2/1411 9

 مفهوم هوش 14/2/1411 14

 مفاهیم غریزه و هیجان 21/2/1411 11

 مفهوم شخصیت  28/2/1411 12

 نظریه های شخصیت  4/3/1411 13

 ادامه مطالب  11/3/1411 10

 مفاهیم ناکامی، تعارض 18/3/1411 15

 انشجوییارائه تحقیقات د 25/3/1411 16

 امتحان پایان ترم 11/4/1411 17

 

 


