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 بسمه تعالي
 دانشگاه علوم پزشكي سمنان ـ معاونت آموزشي ـ مديريت مركز مطالعه و توسعه آموزش پزشكي                                      

 فرم تدوين طرح درس استاد در يك نيمسال تحصيلي
  دوره    هوشبري: رشته و مقطع تحصيلي -عملي:    2تئوري:  2:  تعداد كل واحد : كالس درس عرضه آموزشي : روان شناسي موضوع درس

 نعمت ستوده اصل: دكتر  تدوين كننده   روان شناسيآشنايي دانشجويان با اصول  : هدف كلي درس

نحوه ارائه درس،  بقهط -حيطه  اهداف رفتاري رئوس مطالب جلسه

 رسانه و وسيله

 ارزشيابي و

 فعاليتهاي

 تكميلي

 

 اول

 

معرفي درس ، 

ع تعريف وانوا

روانشناسي، 

تاريخچه 

 روانشناسي

فراگير بتواند روانشناسي را تعريف   .1

 كند. 

اريخچه مختصري از شكل گيري ت- .2

روانشناسي را طبق محتوي كتاب 

 درسي بيان كند.

كاربردهاي مختلف روانشناسي را در  .3

 زندگي روزانه مشخص كند.

راگير قادر باشد  نظريه ساخت ف- .4

 گرايي را تشريح كند.

ايي را تواند نظريه رفتارگردانشجو ب- .5

 تشريح كند.

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي 
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مكاتب روان  دوم

 شناسي

فراگير قادر باشد نظريه روان كاوي  .1

 را تشريح كند.

 ختي را تشريح كند.رويكرد شنا- .2

انسان گرايي  را تشرح  نظريه- .3

 -كند.

خه هاي روان شناسي را نام برده شا .4

 و اهداف هر يك را بيان كند.

انواع روش هاي تحقيق در روان  .5

شناسي)مشاهده،باليني، روان 

سنجي، مصاحبه،ازمايشي، اماري و 

مورد پژوهي(، را تعريف و كاربست 

هر يك را در مطالعه رفتار شرح 

 دهد.

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 سئواالت طرح 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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 سوم

تحول رواني از 

 كودكي تا پيري

فراگير بتواند مراحل زندگي انسان را  .1

 رسم نمايد.

 رشد و تكامل را تعريف كند. .2

اهداف و فوايد مطالعه رشد و تكامل  .3

 را بيان كند.

قوانين و اصول حاكم بر رشد و  .4

 تكامل را بنويسد.

 دهد.رشد عاطفي كودک را توضيح  .5

رشد شناختي و اخالقي كودک را به  .6

 صورت جداگانه تشرح كند.

اهداف و فوايد مطالعه روان شناسي  .7

 رشد را بيان كند.

 

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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دانشجو قادر باشد، مراحل  -1  چهارم

رشد روان اجتماعي اريكسون 

صورت مرحله اي نام را به 

برده و خصوصيات هر مرحله 

 را بيان كند.

نوجواني را تعريف و ويژگي  -2

هاي مرحله نوجواني را شرح 

 دهد.

 بلوغ و مراحل آن را بنويسد. -3

يژگي هاي دوران جواني، و- -4

ميانسالي و پيري را شرح 

 دهد.

پيري را از منظر نظريه  -5

اليزابت كوبلر راس تشريح 

 كند.

 -شناختي

 دانش

راني و با سخن

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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فرايندهاي  پنجم

 يادگيري

 اصول يادگيري

امادگي هاي 

الزم براي 

 يادگيري

 

 

دانشجو بتواند اهميت يادگيري را  .1

 درک كند.

فراگير بتواند تعاريف يادگيري را  .2

 بيان و ويژگي هاي ان را شرح دهد.

نام ببرد و تعريف  ابعاد يادگيري را .3

 كند.

طبقات حوزه شناختي را به ترتيب  .4

 نام ببرد.

طبقات حوزه عاطفي را به ترتيب نام  .5

 ببرد.

 حركتي را به -طبقات حوزه روان  .6

 ترتيب نام ببرد.

دانشجو بتواندقوانين شرطي سازي  .7

 پاولف را شرح دهد.

فراگير بتواند شرطي سازي اسكينر  .8

را فهميده و با شرطي سازي 

 يك مقايسه كند.كالس

فراگير شرطي سازي ثرندايك و  .9

 قوانين حاكم بر ان را بيان كند.

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  



 
6 

نظريه هاي  ششم

 يادگيري

دانشجو بتواند انواع تقويت را نام  .1

برده ، تعريف كند و كاربرد هر يك را 

 .مشخص كند

نقش تئوري هاي شناختي را در  .2

 يادگيري بيان كند.

اصول و قوانين حاكم بر تئوري  .1

 گشتالت را بيان نمايد.

تئوري ميداني لوين  را شرح داده و  .3

 كاربرد ان را در يادگيري بيان كند.

 تئوري معني دار ازوبل را درک كند. .4

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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روان شناسي  هفتم

 هوش

 تعاريف

 نظريه ها 

 ازمون ها 

فراگير تعريف هوش و ماهيت آن را  .1

 بداند.

 انواع هوش را نام ببرد. .2

هوش عاطفي و ويژگي و اهميت ان  .3

 را شرح دهد.

هوش چند گانه گاردنر را نام برده و   -

 مولفه هاي ان را بيان كند.

 بفهمد.نظريه عاملي هوش را  -

نظريه هاي مختلف را در مورد هوش  .4

 توضيح دهد.

 نحوه محاسبه هوشبهر را بداند. .5

افراد را براساس هوشبهر طبقه  .6

بندي نمايد ،و براساس قابليت هاي 

هر طبقه آنها را با يكديگر مقايسه 

 نمايد.

دانشجو انواع آزمونهاي هوش را  .7

بشناسد وبا موارد كاربرد هريك آشنا 

 باشد.

 اكندگي هوش را رسم كند.نمودار پر .8

نقش عوامل خانوادگي  را در هوش  .9

 بيان كند.

مراحل رشد هوش از نظر پياژه را  .10

 شرح دهد.

ازمون هاي گروهي و انفرادي هوش  .11

 را نام ببرد.

هوش يك كودک فرضي را بر اساس  .12

ازمون گوديناف اندازه گيري و بر 

اساس جدول نمرات جايگاه كودک 

 را مشخص كند.

 -شناختي

 نشدا

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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حافظه و  هشتم

 فراموشي

فراگير انواع مختلف حافظه  و  .1

 مراحل حافظه را توضيح دهد .

كارآيي انواع مختلف حافظه را با  .2

 يكديگر مقايسه نمايد.

هميت حافظه را در انسان ا- .3

 بيان كند.

راحل شكل گيري حافظه را با م- .4

 .ذكر مثال شرح دهد

افظه حسي و چگونگي شكل ح- .5

 گيري ان بيان كند.

افظه كوتاه مدت و ويژگي ح- .6

 هاي ان را شرح دهد.

افظه بلند مدت و ويژگي هاي ح- .7

 ان را شرح دهد.

ابطه حافظه كوتاه مدت و بلند ر- .8

 مدت را بيان كند.

فاوت و تشابه انواع حافظه را ت- .9

 كند بيان

راموشي را تعريف و رابطه ان ف- .10

را با يادگيري و حافظه شرح 

 دهد.

علل فراموشي را در هر يك از  .11

 انواع حافظه بيان كند.

انواع يادزدودگي را نام برده و  .12

 ويژگي هاي هر يك را بيان كند.

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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انگيزه و انگيزش را  تعريف و  .13 انگيزش نهم

 مقايسه كند.

رابطه انگيزش و تعادل حياتي را  .14

 شرح دهد.

طبقه بندي انگيزه ها را در  .15

 انسان بيان نمايد.

دانشجو انواع ا نگيزه ها و نيازها  .16

 را بشناسد.

فراگير عوامل تأثيرگذار  .17

برهريك از انگيزه ها را توضيح 

 دهد

و اهميت انگيزه گرسنگي  .18

تشنگي را در رفتار انسان شرح 

دهد و مباني زيستي هر يك را 

 بيان كند.

اهميت انگيزه جنسي و مادري را  .19

در رفتار انسان شرح دهد و 

مباني زيستي هر يك را بيان 

 كند.

رابطه نيازها و انگيزش)نظريه  .20

 مازلو( را بيان نمايد)رسم هرم(

 انگيزه پيشرفت را شرح دهد. .21

 -شناختي

 دانش

و با  سخنراني

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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 انگيزش و هيجان را  مقايسه كند. .1 هيجان دهم

نظريه هاي هيجان را نام برده و با  .2

 هم مقايسه كند.

هيجانهاي عمده را بشناسد،  .3

 وكاركردهاي تطابقي هريك را بداند .

دانشجو بتواند جلوه هاي مختلف  .4

الت چهره ، رفتار غير هيجان را در حا

 كالمي و كالمي تشخيص دهد.

دانشجو بتواند جنبه هاي زيستي  .1

هيجان هاي اصلي)ترس، خشم، ..(را 

 بيان كند.

 

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  

دانشجو بتواند شخصيت را ازديدگاه  .1 شخصيت يازدهم

 تعريف نمايد. هاي مختلف

فراگير عوامل موثر بر رشد شخصيت  .2

 را بشناسد .

نظريه هاي تيپ شناسي شلدن و  .3

 كرچمر را شرح دهد.

نظريه هاي مربوط به شخصيت را  .4

توضيح دهد وآنها را با يكديگر 

 مقايسه كند.

 

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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روش هاس ارزيابي شخصيت را نام  .1 ادامه شخصيت دوازدهم

 ببرد و توضيح دهد.

انواع اختالالت شخصيت را بر بر  .2

اساس كتاب نام برده و ويژگي هاي 

هر يك را به تفكيك بيان كند)طبق 

 مطلب كتاب(

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  

تعاريف متعدد سالمتي را بيان و با  .1 بهداشت رواني سيزدهم

 هم مقايسه كند.

اهداف بهداشت رواني را نام برده و  .1

 تشريح كند.

بهداشت روان و مباني ان را از منظر  .2

نظريه هاي رفتارگرايي انسان گرايي 

روان كاوي و مكتب اسالم بيان كند و 

 با هم مقايسه نمايد.

روان  نقس استرس را بر بهداشت .3

 تشريح كند.

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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ناكامي و  چهاردهم

 تعارض

فراگير بتواند  ناكامي را توضيح دهد،   .1

علل آن را مشخص كند وپيامدهاي 

 آن را بشناسد.

دانشجو انواع تعارض را بشناسد، و  .2

 را ها تعارض   بتواند علل و عالئم

 -.دهد توضيح

نتايج و پيامدهاي تعارض هاي حل  .3

 نشده را بر سالمت بيان كند.

انواع مكانيسم هاي دفاعي را شرح  .4

 دهد.

راهبردهاي مختلف رفتار سازگارانه  .5

ومقابله اي را توضيح داده وبا يكديگر 

 مقايسه نمايد

 

 

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 الت طرح سئوا

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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نظام طبقه بندي اختالالت رواني را  .1 اختالالت رواني پانزدهم

بيان كند)بر اساس انجمن روان 

 پزشكي امريكا(

 انواع اضطراب را نام ببرد. .2

ويژگي ها و نشانه هاي باليني انواع  .3

فوبيا را بيان كند. ويژگي ها و نشانه 

 هاي باليني اضطراب منتشر را بيان

 كند.

ويژگي ها و نشانه هاي بالينيوسواس  .4

ن كند. ويژگي ها عملي را بيا -فكري

و نشانه هاي بالينياختالل پانيك را 

 بيان كند.

 -شناختي

 دانش

سخنراني و با 

استفاده از 

 پاورپونت

 طرح سئواالت 

 شفاهي و

 ارزشيابي

 كالسي  
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