
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( ....نیم..ساعتی برای یک درس  ...دو ...جلسه ....چهار    )برای یک دوره درس کامل 

 ارشد ماماییکارشناسی .....مقطع و رشته تحصیلی:               ......مامایی...گروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 روانشناسی زن و خانواده                                                 نام درس : 

 -پیش نیاز             نظری     نوع واحد :               نیم واحد   تعداد واحد:

 دانشکده پرستاری مامایی تبریزمکان برگزاری:     ...  8-01ساعت:....     یکشنبهبرگزاری کالس: روز:..زمان 

 :  پریسا یاوری کیا مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(     یاوری کیامسئول درس :         نفر07تعداد دانشجویان:  

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

آشنایی دانشجویان با خصوصیات روانشناختی زنان در مقاطع مختلف و دورانهای حساس زندگی و نقش ھای متفاوت و متعدد  0

 آنها در ارتباط با دیگر افراد خانواده و نیز کارکردھای روانشناختی خانواده و تاثیر در سالمت روانی افراد 

 س است(اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح در 

 زنان  روانشناسیعه چرایی مطال-الف

 با مفھوم روانشناسی زنان بطور کامل آشنا شوند .  -

          

          

        پردازان در مورد زنان   ه دیدگاه ھای نظری -ب

             

 روانکاوی  فروید را توضیح دھند .    ه دیدگاه و نظری -      

 روانکاری ا شرح دھند .    ه نظری انتقادھای وارد بر -     

 روانکاوی را برشمارند.   ه برداشتھای مختلف از نظری -      

 نظریه زیست شناسی اجتماعی را نقادانه بررسی نمایند -      

 شرح دھند.  ه یادگیری اجنماعی را نقادان ه نظری -

 رشد و تکاملی شناختی را نقادانھ تفسیر نمایند.  ه نظری -



 چالش ھای زندگی زنان و اشتغال آنھا را شرح دھند .  -

 دیدگاه ھا رشد و تحول شناختی را  توضیح دھند .  -        

 طرحواره جنسیتی را شرح دھند .   ه نظری-  

 تفضیل بیان نمایند .   ه نظریھ طرفداران حقوق زنان را ب -     

 خصوصیات روانشناسی زنان و مردان /شباھتها و تفاوتها   -ج

 زن و توسعه /افرھنگ سازی نسبت به زنان /  سو رفتار در خانواده -د

 در جھان و زنان را بیان کند    هچالشھای توسع-

 فرھنگ سازی نسبت بھ زنان را تشریح نماید.   -       

 زنان را بازگو نماید .   به مصادیق فرھنگ سازی نسبت -

 موارد سوءرفتار در خانواده را بحث نماید  .   – 

 رفتار والد در خانواده -

 

 شیوه های تدریس

 پرسش و پاسخ                      سخنرانی برنامه ریزی شده                                    سخنرانی         

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )               (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                          گروهی ثبح

 ...........گویی و بحث در کالس..ارایه تکلیف به صورت مطالعه عمیق کتب مربوط به بند د خالصهسایر وارد)لطفا نام ببرید(............

  دانشجو)لطفا شرح دهید(وظایف و تکالیف 

 ...(............ارایه تکلیف به صورت مطالعه عمیق کتب مربوط به بند د خالصه..گویی و بحث در کالس........ -

 سایل کمک آموزشی:-

 تخته و گچ          پروژکتور اسالید         وایت برد

 ....................powerpointسایر موارد)لطفا نام ببرید(......

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 درصد نمره75آزمون پایان ترم                      ...درصد نمرهآزمون میان ترم .....

 درصدعدم شرکت در کالس  5  شرکت فعال در کالس               درصد نمره         25انجام تکالیف 

 نام ببرید(.................سایر موارد )لطفا 



 

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                         جور کردنی                          ای   چند گزینه                               پاسخ کوتاه          تشریحی 

 ................به انضمام نمره  تکلیف کالسسایر وارد)لطفا نام ببرید(..........

 

 

 فهرست منابع:

 سرفصل دروس  کارشناسی ارشد مشاوره مامایی .  هآیینام ٣٣ همندرج در صفح

 

 


