
 

 بهداشت دانشکده

 ترمی طرح درس

 

 ایکارشناسی پیوسته بهداشت حرفهترم ششم دانشجویان  مخاطبان:                                                             روانشناسی صنعتی و ارتقای سالمت: عنوان درس

                                                                                   (روانشناسی صنعتیبخش مربوط به نظری واحد  1 گوزلوفرامرز قرهسهم )واحد نظری  2 :تعدادواحد

                        98-97 نیمسال دوم  18تا  16ساعت ها، شنبهیکزمان ارائه درس:                                                    12تا  10 هاشنبه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 ندارد درس و پیش نیاز:                                          ایرفهحبهداشت  وه مهندسیگراستادیار  گوزلوفرامرز قره مدرس:

 

 هدف کلی درس :

های الزم توسط دانشجویان جهت به کارگیری مداخالت آموزش بهداشت مهارتهای رفتاری مطلوب در صنعت کسب وششغلی و آشنایی با رمحیط ی در شناخت مسائل روان

 های کاریدانش و رفتارهای بهداشتی در محیطبرای افراد شاغل به منظور ارتقای سطح سالمت و اطالعات و 

 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با تعاریف و معرفی علم روانشناسی -1

 های کاربردی و رویکردهای مهم روانشناسیتاریخچه، تعریف، زمینهآشنایی با  -2

 های استخدامیارکنان در آزمونخاب کو انت های آزمایشها و روشو نظریه های فردی در شغلآشنایی با تفاوت -3

 ارزیابی عملکرد کارکنان در صنعت و سازمان و انگیزش شغلی هایروشآشنایی با  -4

 های مقابله با آن و فرسودگی شغلیفشار روانی شغلی و شیوهآشنایی با -5

 آشنایی با ایمنی و سوانح در شغل از دیدگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی -6

 های سنجش آنرضایتمندی شغلی و شیوه بانایی آش -7

 اینمایی شغلی و حرفهمشاوره و راه آشنایی با-8

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 هدف کلی جلسه اول:

 ینشناسرواتعاریف و معرفی علم آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و آشنایی با  -1

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 تبیین اهداف و سرفصل درس  1-1

 آشنایی با نحوه ارزیابی دانشجو-1-2

 معرفی منابع درس-1-3

 روانشناسیتعاریف و معرفی علم آشنایی با -1-4

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 اهداف و سرفصل درس را بیان کند. -1-1

 .در این درس را بداند نحوه ارزیابی -1-2

 منابع مورد استفاده در این درس را بشناسد. -1-3

 کند. تعریف با رویکردهای مختلف را روانشناسیعلم  -1-4

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 های کاربردی و رویکردهای مهم روانشناسیآشنایی با تاریخچه، تعریف، زمینه -2

 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 روانشناسی صنعتیعلم  تاریخچهآشنایی با  -2-1

 روانشناسی صنعتی و کارعلم  تعاریفآشنایی با  -2-2

 صنعتی و رویکردهای مهم روانشناسیکاربردی  هایزمینهآشنایی با  -2-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 شرح دهد.را  روانشناسی صنعتیتاریخچه علم  -2-1

 .کندبیان را  روانشناسی صنعتی و کارعلم  تعاریف -2-2

 .شرح دهدرا و رویکردهای مهم روانشناسی صنعتی بردی کار هایزمینه -2-3

 

 :سومهدف کلی جلسه 

 های استخدامیهای آزمایش و انتخاب کارکنان در آزمونها و روشهای فردی در شغل و نظریهآشنایی با تفاوت -3



 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 های فردی در شغلتفاوتآشنایی با  -3-1

 های استخدامیآزمایش و انتخاب کارکنان در آزمونی هاوشها و رنظریهآشنایی با  -3-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 به کامل شرح دهد.های فردی و نقش آن را در محیط کار مفهوم تفاوت-3-1

 های مربوط به انتخاب کارگران را بیان نماید.نظریه -3-2

 کند.بیانی تخدامهای اسدر آزمونرا های آزمایش و انتخاب کارکنان روش -3-3

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 ارزیابی عملکرد کارکنان در صنعت و سازمان و انگیزش شغلی هایآشنایی با روش -4

 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

  ارزیابی عملکرد کارکنان در صنعت و سازمان هایروشآشنایی با  -4-1

 آشنایی با مفهوم انگیزش شغلی و عوامل مؤثر بر آن  -4-2

 

 :نشجو قادر باشدان دار پاید

 ارزیابی عملکرد کارکنان در صنعت و سازمان را شرح دهد. هایروش -4-1

 مفهوم انگیزش شغلی و عوامل مؤثر بر آن را بیان نماید. -4-2

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

 های مقابله با آن و فرسودگی شغلیآشنایی با فشار روانی شغلی و شیوه -5

 

 :مپنجاهداف ویژه جلسه 

 مفهوم فشار روانی شغلیآشنایی با   -5-1

 فشار روانی شغلی های مقابله باشیوه آشنایی با -5-2

 گیری آنهای اندازهآشنایی با فرسودگی شغلی و روش -5-3

 
 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. مفهوم فشار روانی شغلی -5-1

 را بیان نماید.های مقابله با فشار روانی شغلی شیوه -5-2

 را توضیح دهد. گیری آنهای اندازهفرسودگی شغلی و روش -5-3

 

 :ششمهدف کلی جلسه 

 آشنایی با ایمنی و سوانح در شغل از دیدگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی -6

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 روانشناسی صنعتی و سازمانی از دید شغلیایمنی و سوانح مفاهیم آشنایی با  -6-1

 عوامل روانی و سازمانی مؤثر در بروز حوادث صنعتیآشنایی با  -6-2

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند.از دید روانشناسی صنعتی و سازمانی  را مفاهیم ایمنی و سوانح شغلی -6-1

 شرح دهد.را عوامل روانی و سازمانی مؤثر در بروز حوادث صنعتی  -6-2

 

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 های سنجش آنرضایتمندی شغلی و شیوه شنایی باآ -7

 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 تعریف رضایتمندی شغلیآشنایی با  -7-1

 کننده رضایتمندی شغلیآشنایی با عوامل تعیین -7-2

 های سنجش رضایتمندی شغلیآشنایی با شیوه -7-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .تعریف نمایدرضایتمندی شغلی  -7-1

 های مختلف شرح دهد.را براساس نظریه کننده رضایتمندی شغلیعوامل تعیین -7-2



  دکتر مسعود قنبرینام و امضای مدیر گروه:                                                                             گوزلو دکتر فرامرز قره نام و امضای مدرس:

 

 دکتر هیوا حسینی دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                                                                 

 

 :تاریخ ارسال                                                  ارسال:                  تاریخ                                        تاریخ تحویل:                     

 

 را توضیح دهد. های سنجش رضایتمندی شغلیشیوه -7-3

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 ایمشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه آشنایی با -8

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 ها و فنون مشاوره شغلیروشآشنایی با  -8-1

 های انتخاب شغلنظریهآشنایی با  -8-2

  مفاهیم و کاربردهای مشاوره شغلیآشنایی با  -8-3

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .شرح دهدرا ها و فنون مشاوره شغلی روش -8-1

 دهد. توضیحرا به طور کامل های انتخاب شغل نظریه -8-2

 .بیان نمایدرا مفاهیم و کاربردهای مشاوره شغلی  -8-3

 

 نابع:م

 دکتر سارسون ،روانشناسی مرضی )آسیب شناسی روانی( -1

 زمینه روانشناسی، تالیف هیلگارد -2

 روانشناسی در سازمان، دکتر محمود ساعتچی  -3

 روانشناسی در بهره وری دکتر محمود ساعتچی  -4

 شفیع عبادیعبداهلل دکتر  ،نظریه انتخاب شغل و مشاوره شغلی  -5

 

 ش تدریس:رو

 ، پرسش و پاسخ، ارایه سمینارpptهای آموزشی به صورت ارایه فایله از سخنرانی، استفاد

 

 :وسایل آموزشی
 پاورپوینت. افزارو نرم ماژیک، وایت بورد، ویدیو پروژکتور

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  )بر حسب درصد( سهم از نمره کل روش       آزمون

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

 12تا  10 8/12/97 30 به صورت کتبی ترم آزمون میان 

 30/8 1/4/98 50 به صورت کتبی آزمون پایان ترم

   5 به روش حضور و غیاب شفاهی حضور فعال در کالس

 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

 از نمره کل درصد 5ترجمه:  -1

 از نمره کل درصد 10: ارایه سمینار -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 روانشناسی صنعتی جدول زمانبندی درس

            98-97 نیمسال دوم -18تا  16ها، ساعت یکشنبه :روز و ساعت جلسه

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 14/11/97 
 

آشنایی با اهداف و سرفصل درس، نحوه فعالیت و ارزیابی دانشجویان، منابع درس و 

 سیاآشنایی با تعاریف و معرفی علم روانشن

 گوزلودکتر فرامرز قره

2 21/11/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره های کاربردی و رویکردهای مهم روانشناسیآشنایی با تاریخچه، تعریف، زمینه

3 28/11/97 
 

های آزمایش و انتخاب ها و روشهای فردی در شغل و نظریهآشنایی با تفاوت

 های استخدامیکارکنان در آزمون

 گوزلوهدکتر فرامرز قر

4 5/12/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره ارزیابی عملکرد کارکنان در صنعت و سازمان و انگیزش شغلی هایآشنایی با روش

 گوزلودکتر فرامرز قره آزمون میان ترم 8/12/97 -

5 12/12/97 
 

 گوزلوهدکتر فرامرز قر های مقابله با آن و فرسودگی شغلیآشنایی با فشار روانی شغلی و شیوه

6 19/12/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره آشنایی با ایمنی و سوانح در شغل از دیدگاه روانشناسی صنعتی و سازمانی 

7 26/12/97 
 

 گوزلودکتر فرامرز قره های سنجش آنرضایتمندی شغلی و شیوه آشنایی با

8 18/1/98 
 

 گوزلوهدکتر فرامرز قر ایمشاوره و راهنمایی شغلی و حرفه آشنایی با

 


