دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران علوم و تحقیقات
طرح درس ترمي )(Course Plan
گروه آموزشي :مدیریت مالی

دانشکده :مدیریت و اقتصاد
نام درس :روانشناسی کار
تعداد واحد 2 :واحد نظری

کد درس10916 :
واحد عملی

تمام وقت□ نیمه وقت □ مدعو□

مقطع تدریس :کارشناسی
نام مدرس :زهرا غالمحسین آجیلی

عنوان درس پیشنیاز:

ساعات تدریس کالس در هفته :پنجشنبه ساعت 7:30

بودجه بندی زماني وموضوعات درس :
رئوس مطالب

جلسه آموزشي
هفته اول

تاریخچه مختصری از روانشناسی  ،بیان مفاهیم و اصول پایه در روانشناسی

هفته دوم

مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی موجود زنده

هفته سوم

تاریخچه ،تعریف و قلمرو روانشناسی کار

هفته چهارم

تفاوتهای فردی و شخصیت در کار

هفته پنجم

روابط فرد با سازمان و شخصیتهای دشوار

هفته ششم

ماهیت ،ساخت و انواع آزمونهای استخدامی

هفته هفتم

مفاهیم و مراحل اجرای امتحانات استخدامی

هفته هشتم

نظریه ها و فنون آموزش کارکنان

هفته نهم

مفاهیم و مراحل اجرایی دوره های آموزشی

هفته دهم

نظریه های انگیزش شغلی و پیشرفت

هفته یازدهم

دورکاری ،توسعه دورکاری در ایران و غرب

هفته دوازدهم

فرهنگ کار و اقداما ت عملی جهت شکل گیری و تداوم فرهنگ کار اثربخش در سازمانها

هفته سیزدهم

نقش زنان در کار و آثار آن ،نگرش مدیران زن در زمینه موانع بهره وری در سازمان

هفته چهاردهم

رفتار مصرف کننده و تبلیغات و نقش روانشناسی کار در این زمینه

هفته پانزدهم

جمع بندی مباحث مطروحه در طی ترم

هفته شانزدهم

آزمون میان ترم

*سنجش و ارزشیابي دانشجو:
روش

نمره

زمان

شیوه

آزمون میان ترم

5

97/3/24

آزمون تشریحی

آزمون پایان ترم

11

97/3/28

آزمون تشریحی

فعالیت ها و مشارکت در مباحث

2

در طول ترم

پیش مطالعه و بحث گروهی در کالس و تحقیق

پروژه کالسی

2

زمانبندی شده

ارائه کالسی رئوس مرتبط با درس

 درمورد دروس نظری زمان آزمون پایان ترم مطابق تاریخ ثابت امتحانی می باشد که در برگه انتخاب واحددانشجو درج شده است.
*منابع مطالعاتي :کتاب روانشناسي کار(کاربرد روانشناسي در کار ،سازمان و مدیریت) تالیف پروفسور محمود ساعتچي
مباحث مرتبط با درس و سرچ از طریق اینترنت
تهیه فیلم های آموزشي و مواد آموزشي چند رسانه ای برای بهبود فرایند یادگیری در کالس

نام استاد درس:
تاریخ و امضاء:

زهرا غالمحسین آجیلي

نام مدیر گروه آموزشي:
تاریخ و امضاء:

