
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                               مدیریت رفتار فردی و محیط کارعنوان درس :  

 دانشجویان فناوری اطالعات سالمت کارشناسی مخاطبان:
 خگویی به سواالت فراگیر:ساعت پاس                    واحد  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  

 دکتر کرمی متین (             مدرس:98-99و نیمسال تحصیلی01-8 ،ساعت شنبهیکزمان ارائه درس:   )روز
 درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

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

 اشنایی دانشجو با تاریخچه واصول و مفاهیم مدیریت  -1
 ومدیریت رفتار فردیمدیریت انگیزشی درتئوری های  اشنایی دانشجو با -2
 کسب موفقیت در روابط بین فردیاشنایی دانشجو با  -3

 آشنائی با مهارت های خود انگیزی – 4      

 حل مسئلهتصمیم گیری و  با اشنایی .5     

 كنترل و مدیریت استرس  روشهای با اشنایی. 6      

 ی شغلیمدیریت استرس ها با اشنایی -7      

 بهداشت رواني از دیدگاه هاي مختلف  با اشنایی -8      

 چگونگي كسب موفقیت در روابط بین فردي در محیط كارالگو های ارتباطی و با اشنایی - 9      

 آشنائی با مسئله تعارض در سازمان – 01      

 حل تعارض و ابراز وجودرو شهای  با اشنایی -00     

 وتعامل با مدیر و همکاران رر محل كااعتماد د ضرورت وچگونگی جلب با اشنایی - 01      

 تفاوت هاي فردي از حیث ویژگي هاي شخصیتيآشنائی با  -01      

 ارتباط با سایر فرهنگ هاهای ارتباطی ومهارت  با اشنایی -04      

 انتخاب شغل وتوسعه شغلی   -05      

 توسعه خالقیت در سازماناشنائی با خالقیت وروشهای  -06      

 ضرورت وچگونگی سنجش شرایط روانی محیط کار با اشنایی - 07     

      

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

1-   
 

  اهداف ویژه جلسه اول:
 درک مفاهیم مدیریت 

 آشنائی باسیر تحول مدیریت 
 
  

 
 دوم: اهداف ویژه جلسه

 ر سازمانیآشنائی با تتئوری های جدید رفتا
 درک ارتباط هنجار  سازمانی و رفتار فردی

 
 :سوم  اهداف ویژه جلسه

 آشنائی با مهارت های ارتباطی
 آشنائی با روش های توسعه مهارت های ارتباطی

 



 :چهارم اهداف ویژه جلسه
 آشنائی با تئوری های انگیزشی

 فراگیری استفاده از تئوری های انگیزشی
 

 :پنجم اهداف ویژه جلسه
 نائی با مفاهیم تصمیم گیری آش

 آشنائی با روشهای حل مسئله
 

 :ششم اهداف ویژه جلسه
 شناخت عوامل استرس زا در محیط کار 

 آشنائی با روش های کنترل استرس 
 

 :هفتم اهداف ویژه جلسه
 آشنائی بامفهوم استرس شغلی 

 درک اثرات استرس شغلی 
 روشهای کنترل استرس شغلی 

 
 : تمهش اهداف ویژه جلسه

 درک مفاهیم بهداشت روانی 
 آشنائی با بهداشت روانی از دیدگاههای مختلف 

 
 :نهم اهداف ویژه جلسه

 آشنائی با الگوهای ارتباطی 
 انواع ارتباط 

 فاکتور های موثر در موفقیت ارتباط
 

 :دهم اهداف ویژه جلسه
 آشنائی با مفهوم تعارض و تعارض در سازمان

 انواع تعارض در سازمان
 
 :یازدهم داف ویژه جلسهاه

 آشنائی با مفهوم مدیریت تعارض 
 ضرورت تعارض در سازمان وشیوه  های ایجاد آن

 
 :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 آشنائی با روشهای جلب مشارکت کارکنان 
 انتظارات وگسترش تعامل -آشنائی با روشهای ارتقا عملکرد

 
 

 :سیزدهم اهداف ویژه جلسه
 های شخصیت انواع تیپآشنائی با  

 درک تفاوت فردی در ارتباط با دیگران
 

 :چهاردهم اهداف ویژه جلسه
 آشنائی با انواع انگاره های ارتباطی 

 اشنائی با مهارت های فردی در ارتباط با دیگران
 

 :پانزدهم  اهداف ویژه جلسه
 درک اهمیت انتخاب شغل و مشاوره شغلی 

 توسعه شغلی و انگیزش کارکنان
 

 :شانزدهم جلسهاهداف ویژه 
 آشنائی با مفهوم خالقیت 

 درک موانع خالقیت  
 آشنائی با روش های ارتقا خالقیت در سازمان



 :هفدهم اهداف ویژه جلسه
 آشنائی با شیوه های سنجش استرس شغلی

 و...آشنائی با شیوه های سنجش فرسودگی روانی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :در پایان دانشجو قادر باشد
 
 
  ا

 اشرح دهدمفاهیم مدیریت ر
 سیر تحول مدیریت را بازگو کند

 
  

 تئوری های جدید رفتار سازمانی را نام ببرد و انها را دسته بندی نماید
 ارتباط هنجار  سازمانی و رفتار فردی راتوضیح دهد

 
 

 مهارت های ارتباطی رانام ببرد 
 روش های توسعه مهارت های ارتباطی را ذکر کند

 
 

 را نام ببرد ودر مورد آنها توضیح دهد  تئوری های انگیزشی
 نحوه  استفاده از تئوری های انگیزشی را بداند

 
 

 مفاهیم تصمیم گیری  را تعریف کند
 روشهای حل مسئله را توضیح دهد

 
 

 عوامل استرس زا در محیط کار را توضیح دهد
 روش های کنترل استرس راذکر کند

 
 

 مفهوم استرس شغلی  را توضیح دهد
 استرس شغلی نام ببرد اثرات 
 روشهای کنترل استرس شغلی را ذکر کند 

 
 

 تعریف کند از دیدگاههای مختلف رامفاهیم بهداشت روانی  
 را نام ببرد الگوهای ارتباطی 

  
 را توضیح دهد  انواع ارتباط 

 را نام ببرد فاکتور های موثر در موفقیت ارتباط
 
 ف کندرا تعری مفهوم تعارض و تعارض در سازمان  

 را نام ببرد انواع تعارض در سازمان
 



  را بداند مفهوم مدیریت تعارض
 باز گو کند ضرورت تعارض در سازمان وشیوه  های ایجاد آن

 
 را نام ببردروشهای جلب مشارکت کارکنان 

 در سازمان را نام ببرد انتظارات وگسترش تعامل -روشهای ارتقا عملکرد
 
 

 ببرد را نام  انواع تیپ های شخصیت
 توضیح دهد تفاوت فردی در ارتباط با دیگران

 
 را نام ببردانواع انگاره های ارتباطی 

 را توضیح دهد مهارت های فردی در ارتباط با دیگران
 

 را ذکر کنداهمیت انتخاب شغل و مشاوره شغلی 
 را توضیح دهد توسعه شغلی و انگیزش کارکنانارتباط 

 
 

 راتوضیح دهد مفهوم خالقیت 
 را شرح دهدنع خالقیت موا 

 را توضیح دهد روش های ارتقا خالقیت در سازمان
 

 را نام ببرد  شیوه های سنجش استرس شغلی
 را توضیح دهدشیوه سنجش فرسودگی روانی و... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدیریت عمومی    دکتر مهدی الوانی  -منابع:
 ساسان گهر مدیریت و ساز مان از تئوری تا عمل   دکتر پاریزی و-
 دکتر علی عالقه مند –مدیریت رفتار سازمانی     دکتر قاسم کبیری -
 روانشناسی محیط کار    دکتر حمیدی  -
 که به دانشجو متناسب با نیاز معرفی میشود کتاب های انگلیسی  -
 

 پرسش وپاسخ و ارائه کنفرانس توسط دانشجویان –سخنرانی  روش تدریس:
 

 روژکتور ویدیو پوسایل آموزشی :
 
 
 
 



 سنجش و ارزشیابی 

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

ازمون های مرحله 
 ای در کالس درس 

 
 تشریحی 

  میان ترم نمره  4

تستی چهار  نهایی درس  آزمون 
 جوابی

 وتشریحی

  پایان ترم نمره  12

کار عملی 
 دانشجویان 

   نمره  2 ارائه کنفرانس 

حضور منظم  –
 در وفعال بودن

 برنامه درسی 

   نمره  2 

 
 
 
 
 قررات کالس و انتظارات از دانشجو:م
 

 حضور بموقع در جلسات
 انجام دادن تکالیف کالسی 

 مشارکت در بحث گروهی در کالس
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 ...............جدول زمانبندی درس                           

 روز و ساعت جلسه :                                    
 

  

 مجریان عناوین تاریخ هفته

 دکتر متین درک مفاهیم مدیریت    .0

 دکتر متین   درك نحوه چگونگي مدیریت رفتار فردي -  .2

درك خود و چگونگي كسب موفقیت در روابط بین فردي در محیط  -  .3

 كار

 دکتر متین -

 دکتر متین - خود انگیزي و تعیین هدف -  .4

 دکتر متین - خالقیت مهارت های حل مسئله وتصمیم گیری ، -  .5

 دکتر متین - ابي به سالمتي از طریق كنترل و مدیریت استرسدستی -  .6

 دکتر متین - شغلیمدیریت استرس هاي  -  .7

 دکتر متین - بهداشت رواني از دیدگاه هاي مختلف -  .8

 دکتر متین - با مردم ات ،الگو های ارتباطی وشیوه های ارتباط ارتباط -  .9

 دکتر متین - تعارض  وکلیاتی در باره آن -  .11

 دکتر متین - تعارض مدیریت  -  .11

 دکتر متین - با مدیر همكاران و مراجعین تعامل -  .12

 دکتر متین - تفاوت هاي فردي از حیث ویژگي هاي شخصیتيآشنائی با  -  .13

 دکتر متین - یارتباط هایرشد مهارت -  .14

 دکتر متین - وتوسعه شغلی انتخاب شغل -  .15

 دکتر متین - خالقیت -  .16

 دکتر متین - رت وچگونگی سنجش شرایط روانی محیط کارضرو با اشنایی -  .17

 


