هؼبًٍت آهَصضی  -هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضبّشٍد
ًیوسبل تحصیلی

فشم طشح دسع
رشته تحصیلی:
پزشکی

نام درس  : :روانشناسی
میزان واحد2 :

محل برگزاری:
دانشکده پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:
پزشکی حرفه ای

……………………………

مدرس:دکتر بسطامی

اهداف كلي درس: :
آشنایي با دیدگاههای مطرح در روانشناسي ،رشد شناختي و اخالقي ،یادگیری و اصول حاكم برآن ،ػملکرد حافظه و روشهای بهبود آن ،مشکالت هیجاني و روشهای تنظیم هیجان ،نقش
ػوامل روانشناختي بر بیماریهای طبي و انواع اختالالت رواني .منابغ اصلي درس :منابغ اصلي تدریس درس مورد نظر:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوبسُ

تبسیخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (سئَع هطبلب)

هَضَع ٍ هبّیت ػلن
سٍاًطٌبسی سا تَضیح دادُ ٍ
1

اّذاف ٍیظُ (بش اسبع سِ حیطِ اّذاف آهَصضی :
ضٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى حشکتی)

سٍش یبددّی
یبدگیشی

ضٌبخت حیطِّب ،ضبخِّب ٍ هَضَػبت ػلن
سٍاى ضٌبسی

هکبتب اصلی سٍاًطٌبسی سا بِ



هَاد ٍ ٍسبیل

تبسیخ جلسِ

آهَصضی

ٍصهبى



تکبلیف داًطجَ

ٍیذئَ
سخٌشاًی

پشٍطکتَس

هببحثِ

ًحَُ اسصضیببی
ٍدسصذ آى

اهتحبى تئَسی

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

طَس هختصش تَضیح دّذ.
ًقص ػَاهل هحیطی ٍ سٍاًی

ٍیذئَ

تبییي هبّیت جسوی -سٍاًی سضذ

سا بش سضذ جسوی تَضیح
2

پشٍطکتَس

دّذ.

سخٌشاًی

هفبّین اسبسی دس حَصُ سضذ

هببحثِ

اهتحبى تئَسی

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

ضٌبختی سا تَضیح دّذ.

3

سضذ ضٌبختی ،اخالقی ٍ

تبییي ٍ تَضیح ًظشیِ ّبی سضذ

سخٌشاًی

ٍیذئَ

هطبلؼِ هٌببغ

اهتحبى تئَسی
هیبى دٍسُ ٍ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هببحثِ

اجتوبػی کَدک سا بش اسبع

پبیبى دٍسُ

پشٍطکتَس

دیذگبّْبی پیبطُ ،کلبشگ ٍ
ًظشیِّبی هطشح دس سٍاًطٌبسی
تَضیح دّذ.

هؼبًٍت آهَصضی  -هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضبّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبسُ

تبسیخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (سئَع هطبلب)

اًَاع ضشطی سبصی ٍ قَاًیي
4

6

ضٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى حشکتی)

یبدگیشی

تبییي ٍ تَضیح اًَاع یبدگیشی

حبکن بش یبدگیشی سا بب رکش هثبل
تَضیح دّذ)1(.

هببحثِ
تبییي ٍ تَضیح اًَاع یبدگیشی

حبکن بش یبدگیشی سا بب رکش هثبل
تَضیح دّذ)2(.

هببحثِ

اًَاع حبفظِ ٍ فؼبلیت ّبی
هشتبط بب ّشیک سا تَضیح دّذ.

آى

()1

پشٍطکتَس

پشٍطکتَس

هطبلؼِ هٌببغ

سخٌشاًی
هببحثِ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

اهتحبى تئَسی

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

اهتحبى تئَسی

ٍیذئَ
پشٍطکتَس

ٍدسصذ آى

اهتحبى تئَسی

ٍیذئَ
سخٌشاًی

ضٌبخت هبّیت حبفظِ ٍ ػَاهل تبثیشگزاس بش

آهَصضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ٍیذئَ
سخٌشاًی

اًَاع ضشطی سبصی ٍ قَاًیي
5

اّذاف ٍیظُ (بش اسبع سِ حیطِ اّذاف آهَصضی :

سٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

صهبى جلسِ

ًحَُاسصضیببی

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هؼبًٍت آهَصضی  -هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضبّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبسُ

تبسیخ

جلسِ

جلسِ

7

8

اّذاف هیبًی (سئَع هطبلب)

اّذاف ٍیظُ (بش اسبع سِ حیطِ اّذاف آهَصضی :
ضٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى حشکتی)

ػَاهل هذاخلِگش دس ػولکشد

ضٌبخت هبّیت حبفظِ ٍ ػَاهل تبثیشگزاس بش

حبفظِ ٍ اصَل بْبَد حبفظِ سا

آى

سٍش یبددّی
یبدگیشی

تبییي ضخصیت بش اسبع

بشسسی ابؼبد هختلف ضخصیت بب دیذگبّْبی

سٍیکشدّبی صفبت ٍ سٍاًکبٍی

هطشح دس سٍاًطٌبسی

سا تَضیح دّذ ٍ آصهًَْبی

آهَصضی

(دقیقِ)

سخٌشاًی

پشٍطکتَس

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

اهتحبى تئَسی

پشٍطکتَس
هطبلؼِ هٌببغ

هببحثِ

بشسسی ضخصیت دس ایي

هطبلؼِ هٌببغ

ٍیذئَ
سخٌشاًی

ٍدسصذ آى

اهتحبى تئَسی

ٍیذئَ
هببحثِ

تَضیح دّذ)2(.



هَاد ٍ ٍسبیل

صهبى جلسِ

تکبلیف داًطجَ

ًحَُاسصضیببی

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

سٍیکشدّب سا بیبى کٌذ()1

9

تبییي ضخصیت بش اسبع

بشسسی ابؼبد هختلف ضخصیت بب دیذگبّْبی

سٍیکشدّبی سفتبسگشایی،

هطشح دس سٍاًطٌبسی

ضٌبختی ،اًسبىگشایی ٍ تکبهلی

ٍیذئَ
سخٌشاًی

پشٍطکتَس

هببحثِ

سا تَضیح دّذ.

اهتحبى تئَسی

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

()2
10

اًَاع ّیجبًْب ،تبثیشات سفتبسی ٍ
فیضیَلَطیکی ٍ کبسبشد آًْب سا

ضٌبخت هفَْم ّیجبى ٍ ػَاهل هَثش بشآى

سخٌشاًی
هببحثِ

ٍیذئَ

هطبلؼِ هٌببغ

اهتحبى تئَسی
هیبى دٍسُ ٍ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

دس استببط بیبى ًوَدُ ٍ تٌظین

پبیبى دٍسُ

پشٍطکتَس

ّیجبى سا تَضیح دّذ.
ًقص اصَل یبدگیشی ،ضٌبختی،
11

12

ضٌبخت هفَْم ّیجبى ٍ ػَاهل هَثش بشآى

ٍیذئَ

سٍاًکبٍی سا دس ضکلگیشی

سخٌشاًی

ّیجبًبت هٌفی تَضیح دّذ.

هببحثِ

اًَاع ٍاکٌص سٍاًی بِ استشع،

آضٌبیی بب سٍضْبی هقببلِ بب فطبس سٍاًی ٍ

تفبٍتْبی فشدی دس پبسخ بِ

استشع

استشع ،هْبستْبی هقببلِ بب

اهتحبى تئَسی

پشٍطکتَس

هطبلؼِ هٌببغ

ٍیذئَ
سخٌشاًی

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

اهتحبى تئَسی

پشٍطکتَس

هطبلؼِ هٌببغ

هببحثِ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

استشع سا تَضیح دّذ.
بِ طَس هختصش دسهبًْبی حَصُ

13

طب سٍاىتٌی هبًٌذ بیَفیذبک،

آضٌبیی بب سٍضْبی هقببلِ بب فطبس سٍاًی ٍ
استشع

اهتحبى تئَسی

ٍیذئَ
سخٌشاًی

پشٍطکتَس

هببحثِ

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

آساهسبصی ٍ  ...سا تَضیح دّذ
ػَاهل هَثش بش ضکلگیشی سفتبس

آضٌبیی بب سٍاًطٌبسی ًببٌْجبسی ()1

14

ٍیذئَ
سخٌشاًی

ًببٌْجبس سا تَضیح دّذ.

اهتحبى تئَسی

پشٍطکتَس

هببحثِ

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

هؼبًٍت آهَصضی  -هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ ضبّشٍد
فشم طشح دسع
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبسُ

تبسیخ

اّذاف هیبًی (سئَع هطبلب)

اّذاف ٍیظُ (بش اسبع سِ حیطِ اّذاف آهَصضی :

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی

سٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

صهبى جلسِ

تکبلیف داًطجَ

ًحَُاسصضیببی

جلسِ

ضٌبختی ،ػبطفی ،سٍاى حشکتی)

جلسِ

بتَاًذ طبقبت اختالالت سٍاًی سا
15

آضٌبیی بب سٍاًطٌبسی ًببٌْجبسی ()2

بِ طَس هختصش تَضیح دّذ.

(دقیقِ)

ٍیذئَ
سخٌشاًی
هببحثِ

تبثیش ػَاهل هؼٌَی -هزّبی سا
16

یبدگیشی

آهَصضی

ٍدسصذ آى

ضٌبسبیی بْذاضت سٍاًی هزّبی

پشٍطکتَس

اهتحبى تئَسی

هطبلؼِ هٌببغ

ٍیذئَ

بش بْضیستی سٍاًی ٍ هقببلِ بب

سخٌشاًی

استشع تَضیح دّذ.

هببحثِ

پشٍطکتَس

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

اهتحبى تئَسی

هطبلؼِ هٌببغ

هیبى دٍسُ ٍ
پبیبى دٍسُ

 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

