
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   کد فرم:

 
 دکتر فیروزی

 گروه آموزشی:
   روان شناسی      تحصیلی: رشته کارشناسیتحصیلی:    مقطع                                        روان شناسی سالمتعنوان درس:    

 سایر توضیحات:  ندارد نیاز: پیش       0عملی:         2نظری:                2:  تعداد واحد

 آموزش محورهای اصلی در روان شناسی سالمت هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 نگاه یکپارچه نگر در حوزه بیماریهای مزمن

 آشنایی ابتدایی با اصول مداخله های روان شناختی

 و پیشگیری در حوزه سالمت آشنایی با آموزش

 سالمت یاز حوزه روان شناس ییبا سرطان و درد مزمن به عنوان مثالها ییآشنا

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس شماره جلسات
 یاصل میو مفاه فیتعار 1جلسه 

 یدر روان شنننننناسننن

 سالمت

-اجتماعی-روانی-رویکرد زیسنننت

روان شنننناسنننی بیماران معنوی، 

ستری، کیفیت زندگی،  سرپایی و ب

امید به زندگی، آشفتگی هیجانی و 

رفتاری در بیمارسنننتان، انسنننجا  

 درونی، مکانیسمهای مقابله.

و  رانیشیوه یادگیری مشارکتی: سخن

)برای آشننننایی با آموزش تصنننویری 

نی مفنناهیم اصنننلی  ، مقننالننه خوا

، تفکر انتقادی)مشننارکت دانشننجو ، 

ستا شی و بحث در کالس، دا نهای چال

حوزه دعوت از افراد متخصنننر در 

بازدید از و  کالسمرتبط با درس در 

متناسنننا با مو نننو   مراکز درمانی

 درسی.

، یاختالالت روان تن-یسنننتریه نشانه ها یطبقه بند 2جلسه 

به  تیحسنناسنن-یماریا نناراب ب

ترس از مرگ،  ،یبدن ینشنننانه ها

 ترس از ناتوانی

 

ناخت 3جلسه  های شننن ماری  بی

 مزمن و حاد

شانه های حاد  بررسی عواملی که ن

 را مزمن می کند.

 

واد سالمت و آموزش س 4جلسه 

 و مراقا ماریبه ب

 بر وب یمبتن و آموزشهای درمانها

آموزشنننهای پرسنننتاری از خود و 

 حفظ استقالل و کنترل

اصننالس سننبد زندگی متناسننا با 

ه،یه، ورزش و  جدید )ت شنننرایط 

 مهارت آموزی

یافت دانش معتبر در مورد نشانه در

 های بیماری

 آموزشهای پیشگیرانه

 

 فرم طرح درس
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   کد فرم:
تعریف سنننرطان، مراحی بیماری،  سرطان یروان شناس 5جلسه 

درمانهای سنننرطان، مسنننانی روان 

 شنننناختی و آسنننیا پ،یری برای

جانبی  به سنننرطان، عوارا  ابتال 

 درمان، 

 

پیننامنندهننای فردی، خننانوادگی و  سرطان یروان شناس 6جلسه 

اجتماعی سننرطان، درمانهای روان 

شننناختی مرسننو  در کلینیکهای 

 ، مرحله آخر زندگیچند تخصصی

 

ناسننن 7جلسه   درد یروان شننن

 مزمن

های درد، درد و  یه  تعریف و نظر

، درد عضنننو خیننالی، هیسنننتری

هایی بین پزشننند روان  ،چالشننن

شنننننناس و بیمننار در تیم چننند 

تخصنننصنننی درد مزمن و راه های 

 برون رفت از آن. 

 

ناسننن 8لسه ج درد  یروان شننن

 مزمن

ختالالت  تمیننا و درد، ا ی لکسننن آ

ترسهای وجودی شخصیت و درد، 

تینناد و درد، دردهننای  ع و درد، ا

 مرتبط با موج انفجار.

 

تیم چند تخصنننصنننی تسنننکین،  ینیتسک یدرمانها 9جلسه 

مانی،  نا در مانی، مع یت در معنو

وصیت نامه نویسی، روایت درمانی، 

شانه های روان  شناختی مدیریت ن

 مرتبط با پایان زندگی.

 

دگننرگننون  تیننمنناهنن 10جلسه 

PTSD  وPTG  در

 مزمن یهایماریب

  و درمان ، فرایندهانظریه ها

شکی  11جلسه  داروهای روان پز

مان  ها در در ما و دارون

 بیماری مزمن

شکی  معرفی داروهای مهم روان پز

 و اثرات شگفت انگیز دارونماها

 

خننود  یمننحننورهننا 12جلسه 

 یماریب یتیریمد

محور خود منندیریتی  5معرفی 

 بیماریهای مزمن

 

چاشننهای اجتماعی در  13جلسه 

 بیماریهای مزمن

برچسبها و تصورات قالبی در مورد 

ماعی،  های اجت مایت ها، ح ماری بی

مناسننا سننازی فضنناهای شننهری 

برای بیماران، چالشننهای نهادهای 

مرد  نهنناد در خنندمننت بیمنناران 

 مزمن، روابط بین شخصی، 

 

روابننط مننهننم و روان  14جلسه 

 پویایی ارتباطات

 راباه بیمار و مراقا

 راباه پزشد و بیمار
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   کد فرم:
جار در روابط  به هن های  خشنننم

 )انتقالها 

 مقاومت در برابر بهبودی

 تمار ها و مقابله با آن

شنننکننایتهننا و پرخنناشنننگری در 

 بیمارستان و مدیریت آن

چالشنننهای قانونی در  15جلسه 

 بیمارستان

به پزشننند و بیمار  قوانین مربوط

 )حقوق و مسئولیتها 

 

سی  16جلسه  سی تکالیف در برر

 و آمادگی برای امتحان

  

 آزمون پایان ترم 17جلسه 
 نمره  5نمره و نمرات فعالیتهای کالسی  15امتحان پایان تر   نوع ارزشیابی:

 Heath psychology: Jane Ogden فهرست منابع:


