باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پسشکی
طرح درس – گروه مامایی
نام درس :ريان شىاسی عمًمی – سن يخاوًادٌ

تؼذاد واحذ 2 :ياحد

هقغغ :كارشىاسی مامایی
پيص نياز.................:
هذرس :خاوم محمدی

هدف کلی:
آضنایی و ضناخت هفاهين اصولی روانطناسی ػووهی و ضناخت ههارتها و ته کار تردى ههارتها در ارتثاط تا خانواده

اهداف ویژه عینی:
-

آضنایی تا هفاهين اصلی روانطناسی ضاهل ،یادگيری ،هوش ،ضخصيت  ،حافظه و ...

-

آضنایی تا نقص توارث و هحيظ در ضکل گيری تيواریهای روانی

 آضنایی تا انواع پيطگيری اوليه ،حانویه و حالج در تيواریهای روانی-

آضنایی تا انواع اختاللهای رفتاری و انحرافات اجتواػی

 آضنایی تا آسية ضناسی زناى در خانوادهتکالیف و وظایف دانشجویان:
ضرکت فؼال در تحج های گروهی
تهيه هغالة تا توجه ته اهذاف و ارائه آى در کالس
روش تدریس:
سخنرانی – پرسص و پاسخ – تحج گروهی
وسایل آموزشی:
وایت ترد – ویذئو پروشکتور

نحوه ارزشیابی:
حضور و غياب هنظن ،اهتحاى هياى ترم ته صورت چهار گسینه ای (آزهوى تکوینی)  -اهتحاى پایاى ترم (تراکوی) ته
صورت چهار گسینه ای  ،کنفرانس های ارائه ضذه توسظ دانطجویاى و فؼاليتهای کالسی ،کوئيس
نحوه هحاسثه ارزضياتی:

روش ارزضياتی

درصذ نوره

کوئيس

5

آزهوى هياى ترم

03

فؼاليتهای کالسی

5

آزهوى پایاى ترم

03

هقررات:
حداقل ومزٌ قبًلی 01
تعداد دفعات غيبت مًجٍ در كالس  3جلسٍ ،در صًرت غيبت مًجٍ بيش اس سقف تعييه شدٌ مىجز بٍ حذف درس ي غيبت غيز مًجٍ مىجز
بٍ كسب ومزٌ  Fخًاَد شد.
منابع:
روانطناسی ػووهی – روانطناسی رضذ – اػتياد و خانواده – عالق – آسية ضناسی روانی و زهينه روانطناسی

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس – گروه مامایی

نام درس :ريان شىاسی عمًمی – سن يخاوًادٌ

جلسه
1

تعداد واحد 2 :

موضوع تدریس
تاریخچه تؼاریف اهذاف روانطناسی -انواع رضته های روانطناسی

2

ضرعی ضذى و یادگيری

3

ػواهل هوحر تر رفتار (وراحت و هحيظ)

4

تؼارض ،ناکاهی و ناسازگاری در رفتار انساى

5

انگيسش انگيسه های فيسیولوشیک انگيسه های اجتواػی

6

هيجاى
تؼریف هيجاى
انواع هيجاى

7

واتستگی و اػتياد

8

روانطناسی دوراى تلوؽ دختراى

9

روانطناسی ناتهنجاری

11

تفاوتهای رفتاری و روانی دختراى و پسراى

11

دلثستگی هادر و فرزنذ و هثانی روانطناختی

12

ضخصيت ػواهل هوحر تر ضکل گيری ضخصيت

13

روانطناسی خانواده زى و جاهؼه

14

اصول فرزنذ پرری – عالق – ازدواج هجذد – سالهت جنسی زناى

15

ػواهل خغر و تهذیذ کننذه خانواده

16

اختاللهای رفتاری

17

امتحان پایان ترم

مدرس :هحوذی

فعالیت ها

