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 طیبه حاجیان   - مهسا السادات موسویاستاد درس :

 هدف کلي : 

 شناخت مفاهیم اصولی روانشناسی عمومی و شناخت مهارتها و به کار بردن مهارتها در ارتباط با خانواده، آشنایی و 

 آشنایی با خصوصیات روانشناختی زنان در مقاطع مختلف و دورانهای حساس زندگی،  

 ی بهمراه انواع خانواده و تاثیر آن در سالمت روانی افراد آشنایی با نقشهای متفاوت زنان در ارتباط با دیگر افراد خانواده و نیز کارکردهای روانشناخت 

 اهداف ویژه:  

 آشنایی با تعاریف و مفاهیم اصلی روانشناسی  -

 آشنایی با انواع اختالل رفتاری و  بیماریهای روانی-

 آشنایی با آسیب شناسی زنان در خانواده-

 آشنایی با دیدگاه اسالم  و نظریه پردازان در مورد زن، انواع خانواده  -

 اقتدار(  -منطقی-مستبد -آشنایی با مفاهیم مادری، دلبستگی و پذیرش نقش مادری، شیوه های فرزند پروری)سهل گیر -

 ....( و بحران در زندگیآشنایی با چالشهای زندگی زنان)استرس، روابط جنسی و ازدواج، خشونت و بارداری،  نازایی. -

عاشق -تصمیم گیری  -شیوه مقابله با بحران  -رایطه با فرزند  -آشنایی با روانشناسی زن و مرد تفاوتها و شباهت ها و مهارت های زندگی مشترک)روابط خانوادگی  -

 سو رفتار در خانواده(-ماندن

 سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ، یادگیری مشارکتی روش تدریس :

 

 تخته سفید، شفاف نما، کتاب، ویدئو پروژکتور  یل کمک آموزشی : وسا

 

 فعالیت ها و تکالیف دانشجویان :

 (، کنفرانس دانشجویی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ self-studyو یا معرفی منابع به دانشجو)(Hand outمطالب با دادن )مطالعه بعضی 

 

 نحوه ارزشیابی :



 

 ساعت  تاریخ نمره روش

فعال در کالس و نتایج  حضور 

 یادگیری مشارکتی 

   

    کنفرانس دانشجویی

    آزمون میان دوره 

    آزمون پایان دوره 
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 . ي. چاپ دوم. تهران.نشر سالمينژاد م: اختالالت جنس ييجهانفر، ش و موال-

 .    انيچاپ اول. تهران.نشرح يفر، ف: انسان و سالمت جنس اميفروتن، ک و خ-

از نظر  يو درمان اختالالت جنس صي: تشخي:انسان و سالمت جنس يريرسول روشن، محمدرضا شع ان،ين يمقدم محمدرضا نائ ياصغر يمحمدعل-

 ن نشر : تهرا يروان شناخت

 پرسال پل، قدرت خانواده ترجمه فروزان گنجي     -

 -خسرو، سورفتار در خانواده  توکل

 زن   يکارون، روانشناس يهورنا-

 رشد  يو روانشناس   يعموم يروانشناس-

 و خانواده   ادياعت –

 ي روانشناس نهيو زم  يروان يشناس ب يآس –

       ياجتماع ي اقدس، زن و روانشناس يدواچ-

 دانش خانواده ن،يحس انيمحمود -
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