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 داوشکدٌ پرستاری ي مامايی 

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد وجف آباد    

  0199-0011سال تحصيلی  ديم ل ويمسا

ی فردی ٍ اجتواػی با تاویذ بر اصَل رٍاًطٌاسی رفتارّای فردی، گرٍّی ٍ اجتواػی بر اساس هفاّین ٍ درس رٍاًطٌاس  مقدمٍ:

 هىاتب هطرح در رٍاًطٌاسی بِ تطریح هَضَػات هرتبط هی پردازد.

 آضٌایی داًطجَ با هفاّین اصلی رٍاًطٌاسی با تاویذ بر رفتارّای فردی ٍ گرٍّی ٍ ارتباطات اجتواػی :َدف کلی

 اف رفتاری:        اَد
 تاریخچِ ٍ تؼریف اًَاع رٍاًطٌاسی را بذاًذ. .1

 هفاّین ٍ هىاتب رٍاًطٌاسی را تَضیح دّذ. .2

 تفاٍتْای فردی را بیاى ًوایذ. .3

 زیستی رفتار را تَضیح دّذ. -پایِ ّای ػصبی .4

 هفاّین احساس ٍ ادران را ضرح دّذ. .5

 هفاّین َّش ٍ ضخصیت را تَضیح دّذ. .6

 ظِ ٍ تفىر را تَضیح دّذ.هفاّین یادگیری ٍ حاف .7

 هفاّین اًگیسش ٍ ّیجاى ٍ ًیازّا را ضرح دّذ. .8

 هفاّین تؼارض ٍ ًاواهی ٍ سازگاری را بیاى وٌذ. .9

 هفاّین ػطك ٍ دٍست داضتي را تَضیح دّذ. .10

 هفاّین ًگرش ٍ فرٌّگ را بیاى وٌذ. .11

 هفَْم خَدآگاّی را تَضیح دّذ. .12

 ّذ.ارتباطات بیي فردی ٍ گرٍّی ٍ اجتواػی را ضرح د .13

 ساختار ػولىرد خاًَادُ ٍ افسایص جوؼیت را تَضیح دّذ. .14

 پرخاضگری ٍ رفتارّای اجتواػی بذٍى پرخاضگری را ضرح دّذ. .15

 ًاٌّجاریْای اجتواػی را تَضیح دّذ. .16

 

 
 رٍاًطٌاسی فردی ٍ اجتواػیوام درس: 

 ٍاحذ 2: تعداد ياحد

 ًظری وًع ياحد:

  وارضٌاسی پرستاریمقطع ي رشتٍ تحصيلی: 

 -دريس پيشىياز : 

 2206تلفه داخلی دفتر: 

 8-10ضٌبِ سِ ساعات حضًر در دفتر: 

 هرین همیویاى دوترمدرس : 

Email     : mmoghimian243@gmail.com         

 هجازیمکان کالس :  

 یىطٌبِ ريز کالس :

 30/11-13:ساعت کالس 

 12/2/1400 تاريخ امتحان ميان ترم:

 21/4/1400تاريخ امتحان پايان ترم: 

 

 

  

 



                     پرسص  ٍ پاسخ   -بحث گرٍّی -راًیسخٌ ريش تدريس:

 

 فعاليتُای فراگيران:

 حضَر بِ هَلغ در والس -1

  وت در بحث ّای والسضر -2

 در صَرت توایل میك ٍ ارائِ تازُ ّای رٍاًطٌاسیتح -3

 ريش ارزشيابی:

 ًورُ 13: امتحان پايان ترم  - 2                      ًورُ 7: امتحان ميان ترم  -0 -0

تىلیف تا یه ّفتِ لبل از  ) باتاییذ اٍلیِ هَضَع ٍ ارائِ ًورُ فَق برًاهِ 1حذاوثر ارائٍ مقالٍ مرتبط با مًضًعات درس:  -1

 اهتحاى پایاى ترم(

 

 مىابع اصلی درس:

، چاپ سَم، تْراى، جاهؼِ وَضاى هحسي ، رٍاًطٌاسی ػوَهی ٍ اجتواػی برای پرستار ٍ رضتِ ّای ػلَم پسضىی .1

 (1390)ًگر

تْراى، رجوِ هحوذ تمی براٌّی، اتىیٌسَى ریتال ال ّیلگارد ارًست رٍپیىَت. زهیٌِ رٍاًطٌاسی ّیلگارد، ت .2

 (.1390رضذ)

 مىابع جُت مطالعٍ بيشتر:

 .پرستاراى ٍ ....، تْراى، بطریدٍاچی الذس ٍ دیگراى. رٍاًطٌاس اجتواػی 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0199  -   0011تحصيلی  سال  ديم ويمسال ماوبىدی درس رياوشىاسی فردی ي اجتماعیجديل ز

 رئًس مطالب تاريخ رديف

 تاریخچِ رٍاًطٌاسی -بیاى طرح درس 3/12/99 0

 تؼریف رٍاًطٌاسی 10/12/99 2

 اًَاع رٍاًطٌاسی  17/12/99 1

 هىاتب ٍ ًظریِ ّای رٍاًطٌاسی  24/12/99 0

 تفاٍتْای فردی  15/1/1400 5

 هفاّین احساس ٍ ادران  22/1/1400 6

 هفاّین یادگیری ٍ حافظِ  29/1/1400 7

  هفَْم تفىر 5/2/1400 8

 هفَْم َّش  -امتحان ميان ترم 12/2/1400 9

  ّیجاى  ٍ هفاّین اًگیسش ٍ ًیاز  19/2/1400 01

 ًاواهی ٍ سازگاری  تؼارض، هفاّین 26/2/1400 00

 ارتباطات بیي فردی ٍ گرٍّی ٍ اجتواػی  2/3/1400 02

  هفاّین رفتار ٍ ًگرش ٍ فرٌّگ -آگاّی ٍ خَدآگاّیهفَْم  9/3/1400 01

 تعطيل رسمی 16/3/1400 00

 هفاّین ػطك ٍ دٍست داضتي -ػولىرد خاًَادُ ٍ افسایص جوؼیت ساختار  23/3/1400 05

  پرخاضگری ٍ رفتارّای اجتواػی بذٍى پرخاضگری  -ًاٌّجاریْای اجتواػی 30/3/1400 06

 اداهِ هطالب 6/4/1400 07

 

 


