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1  

و  ارائه سرفصل درس

معرفی درس، تعریف 

 خود و ابعاد آن

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 ابعاد خود را تبیین نماید -

 روند شکل گیری خود را توضیح دهد. -

 چگونگی تمایز خود از دیگران را شرح دهد. -

 منابع شناخت خود را توضیح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. در هنگام تدریس به -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120
آمادگی برای 
 جلسه آینده

 آغازین آزمون

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهاساس اهداف می ها برآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

2  
واره ها و خود طرح

 پنداره ها

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 واره های خود را تشریح نماید.طرح

 خود پنداره ثابت را تعریف کند -

 خود پنداره فعال را توضیح دهد. -

 ریف کند.خود ترکیبی و خود پیچیده را تع -

 خود اثر بخشی را شرح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

 حل مسئله  3

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 چگونگی مسئله یابی را تبیین کند. -
 کند. حل مسئله را تعریف -
 تصمیم گیری و تکنیک های آن را توضیح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 انی،سخنر
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

4  
استرس شغلی و تکنیک 

 های آن

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 بع آن را توضیح دهد.مفهوم استرس شغلی و منا -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 

 ابتدای در 

ارائه  -کالس

 تکوینی
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 عالئم استرس و عوامل محیطی استرس زا را تبیین کند. -

روش های کنار آمدن با استرس یا تنش های محیط کار را درک  -

 کند.

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
و توجبه  با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبو    -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

Power point تحقیق کالسی 

5  

و ارتباطات انسانی 

مهارت های ارتباطی: 

 روابط بین فردی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 .ارتباطات انسانی را تعریف کند

 ارتباط موثر را تبیین کند. -

 عوامل اثربخش در ارتباط میان فردی را توضیح دهد. -

 ارتباط کالمی و غیرکالمی را توضیح دهد. -

 باط موثر را توضیح دهد.مدل های شخصیتی در ارت -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 هیگرو بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

6  

ارتباطات انسانی و 

مهارت های ارتباطی: 

ارتباطات کارکنان با 

محیط کار و افراد 

 ناسازگار

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 شناختی:الف( در حیطه 

 شخصیت های دشوار یا مشکل ساز در سازمان را نام ببرد. -

 نحوه مواجهه و مقابله با شخصیت های دشوار را توضیح دهد. -

 هنر انتقاد کردن به شیوه سازنده و ابعاد انتقاد را تبیین کند. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -
 نشان دهد.

 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

 تفاوت های فردی  7

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 مفهوم تفاوت های فردی را توضیح دهد. -

 عوامل موثر در تفاوت های فردی را تبیین نماید. -

 تفاوت های فردی در کار را درک کند. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 س توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به در -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

  کار و شخصیت  8

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 مفهوم شخصیت را توضیح دهد. -
 انواو شخصیت را شرح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 دهد.در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش  -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
  ابتدایدر 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

  کار و شخصیت  9

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 رابطه انواو شخصیت با کار و شغل را تبیین کند. -

 تفاوت های شخصیتی در محیط کار را توضیح دهد. -

 ب( در حیطه عاطفی:

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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 قت گوش دهد.در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با د -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 .در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید -

10  
انگیزش و پیشرفت 

 شغلی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 مفهوم انگیزش و هدف را تعریف نماید. -

 مدیریت انگیزه در محیط های کاری را تبیین کند. -

 ام ببردتکنیک های افزایش انگیزه در نیروی کار را ن-

 ب( در حیطه عاطفی:
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -
 در مورد موضوو مطرح شده اظهار نظر کند. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

11  
اموزش مدیریت تاثیر: 

 هویت

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 مفهوم هویت را توضیح دهد. -

 ابعاد هویت را تبیین کند. -

 یین کند.عوامل شکل دهنده هویت را تب -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 اژیکم

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

12  
اموزش مدیریت تاثیر: 

 نفوذ اجتماعی و کنترل

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 نفوذ اجتماعی را توضیح دهد. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تکوینی
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 توضیح دهد. مفهوم همنوایی را -

 مدیریت برداشت را توضیح دهد. -

 راهبردهای مدیریت برداشت را تبیین کند. -

 راهکارهای مدیریت برداشت و توفیق نسبی در آن را درک کند. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
ببه موضبوو توجبه    با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت   -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

کتاب، نرم افزار 
Power point 

 تحقیق کالسی

13  
یریت تاثیر: آموزش مد

 نگرش

 انتظار می رود دانشجو بتواند، 

 الف( در حیطه شناختی:
 مفهوم نگرش را توضیح دهد. -
 منابع نگرش را تبیین کند. -
 ارتباط نگرش و ثبات رویه در رفتار را درک کند. -
 رابطه بین نگرش و رفتار را تبیین کند.-

 ب( در حیطه عاطفی:
 شته باشد و با دقت گوش دهد.در هنگام تدریس به درس توجه دا -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی

14  
اموزش مدیریت تاثیر: 

 نگرش

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 عناصر نگرش را توضیح دهد. -

 ابعاد نگرش را توضیح دهد. -

 اهمیت شناخت نگرش را درک کند. -

 د.عوامل تشکیل دهنده نگرش را تبیین کن -

 چگونگی تغییر نگرش را توضیح دهد. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

15  
اموزش مدیریت تاثیر: 

 ترغیب

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:

 مفهوم متقاعد سازی را تعریف کند. -

 شیوه های متقادعد سازی را تعریف کند.-

 مفهوم اعتماد به نفس و راه های رشد آن را تبیین کند. -

 تکنیک های صحبت کردن روزمره را توضیح دهد -

 مفهوم مذاکره را توضیح دهد. -

 سطوح مختلف مذاکره را تبیین نماید. -

 تعارض را به عنوان عامل انجام مذاکره تبیین نماید. -

 طه عاطفی:ب( در حی
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.
 در مباحث مطرح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ورویدئو پروژکت
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی
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روانشناسی اجتماعی و 

کاربرد آن در رفتار در 

 گروه ها

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
 ابعاد خود و رفتار در گروه ها را تبیین کند. -
 ی روانشناسی اجتماعی در محیط کار را بداند.کاربردها -
 ارتباط کارکنان با محیط کار و افراد ناسازگار را تبیین کند. -

 ب( در حیطه عاطفی:
 در هنگام تدریس به درس توجه داشته باشد و با دقت گوش دهد. -
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی نسببت ببه موضبوو توجبه      -

 نشان دهد.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

پرسش و پاسخ 
 ابتدای در 

ارائه  -کالس
 تحقیق کالسی

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 رح شده با جدیت شرکت و همراهی نماید.در مباحث مط -

 امتحان پایان ترم  17

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 .بخوبی فرا گرفته باشدمطالب ارائه شده در طول ترم را  -
 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد. -

 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت کند. -

، شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی - - - -

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80فاده از کوئیز و % کل نمره با است20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20 کوئیز و تکالیف درسی 

 منابع:
 کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد -
 کتاب مهارت های ارتباطی. تالیف درویش پیشه و شایسته نیا -
 انشناسی اجتماعی. تالیف اهلل بخشکتاب رو -
 کتاب ارتباطات انسانی. تالیف شایسته نیا -
 کتاب مدیریت تاثیر. تالیف چگنی و جعفری -
 

 


