
 بسمه تعالی 

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکی دانشکده 

 1401-1402سال  اولفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 روانشناسی سالمت     نام درس:

 نظری نوع واحد:        واحد  2 تعداد واحد:

   علوم پايه/پزشکی عمومی  رشته تحصیلی:مقطع و 

 ندارد پیشنیاز : دروس 

 13/11/1401 تاريخ امتحان پايان ترم:       - تاريخ امتحان میان ترم:

 مجتبی ربانیدکتر :  مدرس

   دانشکده پزشکی 6کالس : کالسمکان 

 12:30-14 دوشنبهساعت کالس : وروز 

 -الکترونیکی:  پست آدرس

 

 پیشگیری، تشخیص، درمان و توان بخشی بیماری های جسمی و مزمن پزشکی روان شناسی سالمت و نقش آن درهدف کلی:آشنایی دانشجو با 
 

 مهارتی نوشته شود.  ،نگرشی ،بر اساس حیطه های شناختی  اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود

 

 حیطه شناختی 

 .بیان کندرا  شناختی و رفتاری مربوط به بیماری های جسمی مانند قلب و دیابت و ...عوامل محافظتی و هم چنین عوامل خطر روان -1

 رویکردهای روان شناختی را در درمان بیماری های جسمی بشناسد.-2

 .بشناسدنقش استرس را در ایجاد و ادامه بیماری های جسمی به طور فیزیولوژیک -3

 

 حیطه نگرشی

 اجتماعی استفاده کند. -روانی-پزشکی سنتی در تشخیص و درمان بیماری های جسمی از رویکرد زیستی-به جای رویکرد زیست -1

 پزشکی در نظر بگیرد.مسائل روان شناختی را در پیشگیری و درمان بیماری های جسمی -2

 بداند که بیماری توسط چندین عامل و از جمله رفتار ایجاد می شود. -3

 

 حیطه مهارتی 

 مصاحبه کرده و شرایطشان را بررسی کند. بیماران مبتال به بیماری های روان تنی با  -1

 ماران کار کند.بیماری های مهم پزشکی که با روان ارتباط تنگاتنگ دارد را شناخته و بتواند با این بی-2



 تحقیقات جدید در مورد ارتباط بیماری های جسمی و روان شناختی را بررسی کند. -3
 

 (طرح سوال و درگیر نمودن دانشجو 3(معرفی درس جدید 2(مرور جلسه قبل 1چگونگی فعالیت استاد: 

 شیوه تدریس: سخنرانی، پرسش و پاسخ، مثال های بالینی 

 پاورپوینت، اسالید و مقاالت وسایل کمک آموزشی: 
 

 چگونگی فعالیت دانشجو: حضور در کالس،یادداشت برداری از نکات استاد، مطالعه کتاب و مقاالت مشخص شده، طرح سوال در کالس

 تکالیف دانشجو: ترجمه یک مقاله تحقیقاتی در مورد یکی از بیماری های مزمن 

   آزمون میان ترم و پایان ترم، طرح سواالت شفاهی در طول ترم، حضور با توجه و با کیفیت در کالس دانشجو:نحوه ارزیابی 

 

 جدول زمانبندی درس  )توجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد(.  

 رئوس مطالب  تاريخ رديف

1 
4 /7 /1401 

مبانی روان شناسی سالمت، حوزه های سالمت،رشته های مرتبط با روان شناسی سالمت مانند طب روان تنی، طب 

 رفتاری 

 سالمت)مطالعات همبستگی، آزمایشی و...( روش های پژوهش در  1401/ 7/ 11 2

 مراقبت های بهداشتی)دریافت مراقبت پزشکی، رفتار بیماری، نقش مریض، جستن اطالعات(  1401/ 7/ 18 3

4 
25 /7 /1401 

عواملی که رعایت را پیش بینی می کند مثل شدت بیماری، عوامل شخصی، محیطی و خصوصیات  -رعایت رفتارسالم

 درمان

 تعریف، اندازه گیری و مدیریت استرس  1401/ 8/ 2 5

 استرس، سیستم ایمنی و بیماری  1401/ 8/ 9 6

 فهم و مدیریت درد)تجربه درد، سردرد،کمردرد،درد سرطان،ابزارهای خودگزارشی درد و ...  1401/ 8/ 16 7

 ،بیوفیدبک و ... رویکردهای جایگزین در روان شناسی سالمت مثل طب ذهن، بدن،مراقبه و یوگا  1401/ 8/ 23 8

 بیماری قلبی عروقی و عوامل خطر  1401/ 8/ 30 9

 سرطان و عوامل خطر  1401/ 9/ 7 10

 بیماری مزمن و زندگی با آن)آسم ،دیابت، اچ آی وی، مرگ(  1401/ 9/ 14 11

 مصرف سیگار و تنباکو 1401/ 9/ 21 12

 مصرف الکل و دیگر داروها  1401/ 9/ 28 13

 وزن خوردن و  1401/ 10/ 5 14



 ورزش)انواع ورزش،نفع جسمی و روان شناختی ورزش(  1401/ 10/ 12 15

 چالش ها و امیدهای آتی در روان شناسی سالمت مثل آینده ی روان شناسی سالمت 1401/ 10/ 19 16

 چالش ها و امیدهای آتی در روان شناسی سالمت مثل افزایش طول عمر، پرورش سبک زندگی سالم 1401/ 10/ 26 17
 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.  منابع درسی:

 .انتشارات ارسباران ترجمه مهرداد فیروزبخت؛ سالمت؛شناسی سالمت/ مقدمه ای بر رفتار و روان  ،(آخرین چاپ) فیست، آپدگراف، برانون

 


