
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

               دکتری تخصصی     آخرین مدرک تحصیلی:                                   مهنوش رئیسینام و نام خانوادگی مدرس: 
 استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت                                                      رتبه دانشگاهی: رشته تحصیلی:

 و ارتقاء سالمت گروه آموزشی: آموزش بهداشت 

 

 ...تعداد فراگیران:                5: ترم             مقطع: کارشناسی             رشته تحصیلی فراگیران: آموزش بهداشت   

 

 و بهداشت روانروانشناسی  عنوان درس به طور کامل :
 واحد نظری 2 تعداد واحد:                          □کار آموزی         □  عملی           ■نوع درس:     تئوری  

                                     9315 بهمنزمان خاتمه کالس:                                                                 9315 مهر زمان شروع کالس:
  

 

 □  تکوینی                    ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 از نمره نهایی درصد 33 :فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب
 از نمره نهایی درصد 23ه: کوئیزهای انجام شد

 درصد از نمره نهایی 53: امتحان پایان ترم
 

 :نوع امتحان میان ترم
 

 □ جور کردنی          □  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی 

 
 :نوع امتحان پایان ترم

 
 □جور کردنی           □  صحیح و غلط                    ■چند گزینه ای                   ■تشریحی            □شفاهی  

 

 



 
 

 :درس کلی هدف

 .و قواعد روانشناسی و آشنایی با مفاهیم بهداشت روانی یمبان ،با اصول یاندانشجو ییآشنا
 

 اهداف اختصاصی:
 تعریف، اصول و مبانی روانشناسی آشنایی با  -9

 آشنایی با مکاتب روانشناسی مختلف -2

 نقش وراثت و اثرات محیطی بر رفتار فردآشنایی با  -3

 روانی فردجنبه های مختلف رشد زیستی و آشنایی با  -4

 رفتار بهنجار و نا بهنجار و عوامل موثر در بروز آنآشنایی با  -5

 با شخصیت و رشد اجتماعیآشنایی  -6

 آشنایی با  هویت و نقش آموزی جنسیتی، مشکالت جنسی -7

 آشنایی با روانشناسی نابهنجاری و اختالالت شخصیت -8

 تفکر، ادراک و خصوصیات آنآشنایی با  -1

 .هوش و انواع آنبا آشنایی  -93

 نقش مذهب و معنویت در سالمت روان. -99

 پیشگیری از بروز اختالالت و بیماری های روانی. -92

  

 اول جلسه 
 مهنوش رئیسی نام مدرس:

  روانشناسیمبانی ماهیت و عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

  رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 روانشناسی را بیان نماید.خاستگاه تاریخی  -9

 روانشناسی را تعریف کرده و اهمیت و فواید آن را شرح دهد. -2

 
 □ روانی حرکتی                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی  

 ، بحث کالسی، پرسش و پاسختعاملی ینروش آموزشی: سخنرا
 و پروژکتوروسیله کمك آموزشی: وایت برد، ویدئ

 :درس شرح

 سالمت را برخورداری از رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی تعریف نموده اند. بعد روانی سالمت بخش بسیار مهم سالمتی محسوب می شود که
تالالت و اخ امروزه توجه روزافزون بر ان داشته اند. لذا آشنایی با مبانی و قواعد روانشناسی، آشنایی با مفهوم سالمت روان و همچنین نابهنجاری ها

  است.ضروری مفید و روانی و شخصیتی 

 منابع اصلی مورد استفاده برای تدریس :
 .9312چاپ شصت و چهارم، ویرایش ششم، نشر ساالوان، روانشناسی عمومی، گنجی، حمزه،  -9

شم، انتشارات رشد، چاپ شزمینه روانشناسی هیلگارد، ریتا ال اتیکسون، ریچارد اتیکسون، ادوارد اسمیت، داریل بم، سوزان هوکسما،  -2
9386. 

 ار.، آخرین انتشدکتر مهدی پاک روان نژاد، دکتر مجید صادقیمبحث بهداشت روان، دکتر ،جامع بهداشت عمومی، فصل دوازدهم کتاب -3

 جامع بهداشت عمومی، فصل چهاردهم، مبحث روانشناسی سالمت، دکتر محسن ارجمند، آخرین انتشار. کتاب -4

 



 دوم جلسه 
  مهنوش رئیسینام مدرس: 

رویکردهای معاصر در روانشناسی: عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی

رود:ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا  
 رویکرد زیست شناختی را در روانشناسی شرح دهد. -9

 رویکرد رفتاری را در روانشناسی شرح دهد. -2

 را در روانشناسی شرح دهد. رویکرد شناختی -3

 رویکرد روانکاوی را در روانشناسی شرح دهد. -4

 رویکرد پدیدار شناختی را در روانشناسی شرح دهد. -5

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتآموزشی: واوسیله کمك 

 

 سوم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

فرایندهای رشد زیستی  : عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 مبانی زیست شناختی روانشناختی را شرح دهد. -9

 شرح دهد.تاثیر وراثت را بر رفتار فرد  -2

 شرح دهد. را به عنوان یك نابهنجاری رفتاری، خاستگاه زیستی پرخاشگری -3

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 چهارم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

و رشد اجتماعی رشد روانی:  عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی

رود:ی جلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا  
 مراحل رشد روانی را شرح دهد. -9

 نظریه ی مرحله ای پیاژه را شرح دهد. -2

 مفهوم خلق و خو را بیان نماید. -3

 اجتماعی اولیه را نوضیح دهد.رفتار  -4

 مفهوم دلبستگی را شرح دهد. -5

 سه طبقه مربوط به الگوی دلبستگی را شرح دهد.  -6

 نقش سرشت و تربیت را در رشد روانی شرح دهد. -7

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 



 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 پنجم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

پیشگیری از بروز اختالالت و بیماری های روانی:  عنوان مبحث  
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 پیشگیری اولیه را تعریف کرده و اهداف و روش های حصول آن را بیان نماید.  -9

 پیشگیری ثانویه را تعریف کرده و اهداف و روش های حصول آن را بیان نماید.  -2

 پیشگیری ثالثیه را تعریف کرده و اهداف و روش های حصول آن را بیان نماید.  -3

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانروش آموزشی: 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 ششم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 هویت جنسیتی و نقش آموزش جنسیتی: عنوان مبحث
 

 :یاهداف اختصاص
 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یانپا در

 مفهوم هویت جنسیتی را شرح دهد. -9

 نقش آموزی جنسیتی را شرح دهد. -2

 نقش آموزش جنسیتی راا از دیدگاه روانکاوی تبیین نماید. -3

 نقش آموزش جنسیتی را بر اساس نظریه ی یادگیری اجتماعی شرح دهد. -4

 
□روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هفتم جلسه 
  مهنوش رئیسینام مدرس: 

 نهوش و انواع آ: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 مفهوم توان هوشی را بیان نماید. -9

 روش های اندازه گیری هوش را توضیح دهد. -2

 انواع هوش را نام برده و مفهوم هرکدام را بیان نماید. -3

 اثر توارث و محیط را بر هوش شرح دهد. -4

 
 □روانی حرکتی                       □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی 



 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی: روش 
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 هشتم جلسه 
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

 مختلف در باب هوش  یها یهنظر: عنوان مبحث 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 نظریه هوش چندگانه گاردنر را بیان نماید -9

 نظریه هوش و رشد شناختی آندرسن را بیان نماید. -2

 نظریه سه وجهی اشتنبرگ را بیان نماید. -3

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 نهم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

 شخصیت: عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی:
 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 مفهوم شخصیت را بیان نماید. -9

 را توضیح دهد. عوامل زیستی و اجتماعی شخصیت -2

 نظر فروید توضیح دهد. را بر اساسشخصیت  رشد -3

 تیپ های شخصیتی و برخی روش های سنجش آن را بیان نماید. -4

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 دهم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

 شخصیت از دیدگاه های مختلف: عنوان مبحث 

 اهداف اختصاصی:
 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا

 شخصیت را از دیدگاه رویکرد روانکاوی توضیح دهد. -9

 رویکرد رفتارگرایی را در خصوص شخصیت شرح دهد. -2

 شرح دهد.رویکرد انسانگرایی مفهوم شخصیت را از منظر  -3

 مفهوم شخصیت را از منظر رویکرد شناختی شرح دهد. -4

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 



 یازدهم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی 

 سالمت روان و مقابله با عوامل خطر زا : عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 نقش رویدادهای تنش زا را به عنوان یکی از مهمترین عوامل خطر در سالمت روان مختلف بیان نماید. -9

 و یا فشار روانی بیان نماید. واکنش های مختلف روانشناختی را به عوامل خطر -2

 واکنش های فیزیولوژیایی را به عوامل خطر و یا فشار روانی بیان نماید. -3

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 دوازدهم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

 مهارت های مقابه با عوامل خطر بروز اختالالت روانی: عنوان مبحث

 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 مهارت های مقابله ای مساله مدار را توضیح دهد. -9

 مقابله ای هیجان مدار را توضیح دهد.مهارت های  -2

 انواع مکانیسم های دفاعی در برابر عوامل خطر زا را شرح دهد. -3

 
□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    

یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 سیزدهم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

 نقش معنویت در سالمت روان: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 مفهوم معنویت را بیان نماید. -9

 شرح دهد.  در سالمت روانرا نقش معنویت  -2

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 
 



 چهاردهم جلسه 
 یسیمهنوش رئنام مدرس: 

  روانشناسی نا بهنجاری :عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 .و مفهوم آن را بیان نماید نابهنجاری را تعریف کند -9

 را تعریف کرده و معمول ترین مالک های آن را بیان نماید. را در بعد روانی رفتار نابهنجار -2

 نمونه هایی از رفتارهای نابهنجار در جامعه رابیان نماید. -3

 

□ی روانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی    
یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش  

 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا
 

 پانزدهم جلسه 
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

 اختالالت اضطرابی: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 اختالل وحشتزدگی و روش های شناخت آن را توضیح دهد. -9

 اختالل هراس و روش های شناخت آن را توضیح دهد. -2

 اختالل وسواس فکری و روش های شناخت آن را توضیح دهد.  -3

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 شانزدهم جلسه 
 نام مدرس: مهنوش رئیسی

 اختالالت خلقی و هیجانی: عنوان مبحث
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یاندر پا
 افسردگی و اختالل دوقطبی را به عنوان مهمترین اختالالت خلقی هیجانی توضیح دهد و نشانه های هر کدام را بیان نماید. -9

 اختالالت خلقی هیجانی را از چشم انداز زیستی، شناختی و روانکاوی شرح دهد. -2

 
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا

 

 

 

 

 



 هفدهم جلسه 
 مهنوش رئیسینام مدرس: 

    اختالالت شخصیت عنوان مبحث: 
 اهداف اختصاصی:

 رود: یجلسه، با توجه به مطالب ارائه شده، از دانشجو انتظار م ینا یانپادر 
 مفهوم اختالل در شخصیت را بیان نماید. -9

 مفهوم اختالل در شخصیت جامعه ستیز و روش های شناخت آن را را بیان نماید. -2

 مفهوم اختالل شخصیت مرزی و روش های شناخت آن را بیان نماید. -3

.قرار دهند  
□یروانی حرکت                      □عاطفی                     ■حیطه :   شناختی   

 یپرسش و پاسخ، بحث کالس ی،تعامل یسخنرانآموزشی:  روش
 پروژکتور یدئوبرد، و یتوسیله کمك آموزشی: وا


