بنام خدا
« فرم طرح درس »
دانشکده :مدیریت و اقتصاد رشته :مدیریت بازرگانی گرایش :مقطع :کارشناسی
نام درس :روانشناسی سازمانی

تعداد واحد نظری 3 :تعداد واحد عملی …… :عنوان درس پیشنیاز :مبانی سازمان و مدیریت نام

مدرس :افشین رهنما قره خان بیگلو تمام وقت  نیمه وقت مدعو

محل برگزاری :کالس آزمایشگاه 

هدف کلی درس  :مطالعه رفتار انسان در ابعاد زندگی کاری و کاربرد دانش رفتار سازمانی در به وجود آوردن شرایط کاری مناسب و حل مسایل انسانی

رئوس مطالب
هفته اول

نقش و جایگاه منابع انسانی در دنیای کار

هفته دوم

تعریف روانشناسی  ،مکاتب ،رویکردها و رشته های تخصصی

هفته سوم

تفاوت های فردی در دنیای کار

هفته چهارم

طرح ریزی موفق شغلی از جهت روانشناختی

هفته پنجم

تجزیه و تحلیل مشاغل ،ویژگی ها و الزامات روانشناختی آنها

هفته ششم

تدوین شایستگی ها و ارزیابی مشاغل

هفته هفتم

آزمون روانشناسی صنعتی و کاربرد این آزمون ها در مشاغل

هفته هشتم

روانشناسی یادگیری ،آموزش کارکنان

هفته نهم

انگیزش ،روحیه ،رضایت شغلی و رضایت شغلی

هفته دهم

الگوهای شخصیت در محیط کار

هفته یازدهم

استرس شغلی

هفته دوازدهم

فرهنگ سازمانی

هفته سیزدهم

تحلیل مشاغل

هفته چهاردهم

استخدام و گزینش

هفته پانزدهم

مدیریت عملکرد

هفته شانزدهم

جمع بندی مطالب کل ترم و راهنمایی جهت آزمون پایان ترم

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محتر م تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره :در هر ترم  2امتحان جهت ارزیابی و همچنین ارزیابی رفتار آکادمیک از طرف دانشجویان
و در آخر  51نمره به صورت پایان ترم و  1نمره به صورت میان ترم و فعالیت های کالسی اعمال خواهد شد.
منابع مطالعاتی:
 -1روانشناسی صنعتی ،نارن سنگ 0ترجمه دکتر حسین زارع ،سمیه داودی و دکتر سعید طالبی
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