دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران علوم و تحقیقات
طرح درس ترمي )(Course Plan
دانشکده :مدیریت و اقتصاد

گروه آموزشي :مدیریت مالی

نام درس :مدیریت رفتار سازمانی

کد درس10932 :

تعداد واحد 2 :واحد نظری 1واحد عملی

عنوان درس پیشنیاز:

تمام وقت□ نیمه وقت □ مدعو□

ساعات تدریس کالس در هفته :چهارشنبه ساعت 11

مقطع تدریس :کارشناسی
نام مدرس :زهرا غالمحسین آجیلی

بودجه بندی زماني وموضوعات درس :
رئوس مطالب

جلسه آموزشي
هفته اول

تاریخچه مدیریت ،تعریف مفاهیم و اصول سازمان و مدیریت

هفته دوم

رفتار سازمانی و روش تشخیص رفتار سازمانی و سطوح تجزیه و تحلیل آن

هفته سوم

مفهوم کار در سازمانها ،اخالق کار ،چرایی کار،انگیزاننده هادر محیط کار و تلفیق زندگی کاری و خانوادگی

هفته چهارم

رضایت شغلی ،رضایت از زندگی و تعامل بین آنها

هفته پنجم

مدیریت رفتار فردی ،ادارک و فرآیندهای آن ،ادراک رخدادهای اجتماعی و خطاهای ادراکی

هفته ششم

فراگرد ادراکی ،سازمان ادارکی ،استنباط ادراکی ،نظریه اسناد

هفته هفتم

فراگرد معرفت پذیری ،روش شناخت ،رو معرفت پذیری

هفته هشتم

اثربخشی الگو سازی ،نقش خود کنترلی ،معرفت پذیری و بهبود فرایندهای کاری

هفته نهم

یادگیری ،نظریه های مختلف در زمینه یادگیری ،مدل اصالح رفتار سازمان و دستیابی به معرفت پذیری موثر

هفته دهم

انگیزش و رفتار ،طبقه بندی فعالیت ها ،نظریه های انگیزشی و نظریه های فراگردی

هفته یازدهم

هدف گذاری ،مدیریت قاطع و موثر ،شناخت تفاوتهای انگیزشی ،پاداش ،تنبیه و پوزش

هفته دوازدهم

نظریه های مختلف برابری ،انتظار و فراگردی و نظریه مراحل مختلف زندگی

هفته سیزدهم

تحلیل مراوده ای ،حاالت من ،شخصیت سالم و انواع مراودات فردی و میان فردی

هفته چهاردهم

نیاز به مطرح شدن ،برنامه خوب زندگی ،ابعاد خوب مدیریتی در هر یک از انسانها

هفته پانزدهم

حاالت من والد ،من کودک و من بزرگسال در افراد ،شخصیتهای شکل گرفته از حاالت مختلف من

هفته شانزدهم

جمع بندی مطالب و بیان ارتباط منطقی موضوعات مطرح شده در رابطه با رفتار سازمانی

*سنجش و ارزشیابي دانشجو:
روش

نمره

زمان

شیوه

آزمون پایان ترم

16

97/4/6

آزمون تشریحی

فعالیت ها و مشارکت در مباحث

2

در طول ترم

پیش مطالعه و بحث گروهی در کالس

پروژه کالسی

2

زمانبندی شده

کار با نرم افزارهای  officeو ارائه کالسی

 درمورد دروس نظری زمان آزمون پایان ترم مطابق تاریخ ثابت امتحانی می باشد که در برگه انتخاب واحددانشجو درج شده است.
*منابع مطالعاتي :مباني مدیریت رفتار سازماني تالیف دکتر علي رضائیان ،انتشارات سمت
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 آجیلی

نام مدیر گروه آموزشي:
تاریخ و امضاء:

