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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 کارشناسی ارشد ارگونومی حصیلی:ت یرشتهو مقطع ارگونومی       گروه آموزشی بهداشت        دانشکده:

 روانشناسی عمومی نیاز: یشپ     نظری د:نوع واح  1        تعداد واحد: مینوروانشناسی در ارگونام درس: 

 كالس مجازي مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاري كالس: روز

 دكتر عاطف وحید مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:.  دكتر عاطف وحید مسئول درس:.   5 تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
ی در محیط کار آشنائی پیدا کرده و بتوانند  اصول روانشناسی را در روانشناساصول فراگیران با کاربرد در این درس 

 بکار ببرند.سالمت روان کارکنان بهبود فضای کار، کاهش استرس شغلی و ارتقاء 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

آشنائی با نقش عوامل مختلف روانشناختی از قبیل استرس، وبژگی هاا  شخیایتی، اواناائی هاا  شاناختی و      

 یر  روش ها  سنجش نظام مند و کاربرد اصول ارگونومی در کاهش استرس ها  شغلی .بکارگ

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی ابینیاهداف بین دهد.

 

 .کار محیط در آن بکارگیري و کار روانشناسی آشنائی با –ا

 .کار محیط اجتماعی و روانی عوامل و فردي هاي تفاوت یادگیري - 2

 .کار هاي محیط در ارکنانک روانی مشکالت و مسایل یافتن به  آگاهی -3

 .کار محیط در ارگونومی اصول و سنجش هاي روش آشنائی با – 4

 .کار محیط در روانشناختی هاي آزمون کاربست و یادگیري  -5

 .کار محیط در آن کاهش هاي شیوه شغلی و هاي کار استرس از ناشی روانی هاي فشار از آگاهی -6

 .کار محیط در آن ارتقاء و زندگی کیفیت مختلف ابعاد یادگیري -7

 های تدريس:شیوه

   پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 بارگذاري مطالب در سامانه دانشگاه –كالس مجازي  :   )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( الیف دانشجو:وظايف و تک

 مشارکت فعال در کالس

 ارائه مطلب در کالس
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 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 اینترنت -كامپیوتر- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -01----شركت فعال در كالس     نمره درصد --01---انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی          ايچندگزینه       پاسخ كوتاه      تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

Ian Rothman, I. and Cooper, C.  2008. Topics in Applied 

Psychology, Organizational and Work psychology. London: 

Hodder Education. 
 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 پیچا 

  ..ارزیابی ها  روانشناسی در ارگونومی؛  االیف پور صادقیان، مهر ، و ضرابی پور

 .6931اهران: انتشارات نشر فن آوران، 

 2- نشر ، سروري حسین محمد دکتر ارجمه ، لوپال ژاک االیف ، ارگونومی روانشناسی 

 6931، وانبخشیا و بهزیستی علوم دانشگاه

 4- 1387 ، ویرایش نشر ، ساعتچی محمود دکتر االیف ، کار محیط در روانی شتبهدا 

  
 
 

 اينترنتی 
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 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 مدرس دوره نام موضوع جلسه

 دکتر وحید کار روانشناسی تاریخچه ارگونومی و مفاهیم ، تعاریف مه،مقد 1

2 
 با آن ارتباط و کار هاي محیط در روانشناسی کاربردهاي اهداف ارگونومی و 

 ارگونومی
‘’ 

3 
حوزه های مختلف ارگونومی ، ارگونومی شناختی،  تفاوت های فردی در ادراک 

 ,, ت عاو پردازش اطال

 ,, جه و حافظه تفاوت های فردی در تو 4

 ,, تفاوت های فردی در شخصیت و تاثیر آن در عملکرد شغلی 5

 ,, یارزیابی شخصیت وآزمون های پرکاربرد در محیط های شغل 6

7 
اضطراب، افسردگی،  – کار محیط کارکنان در روانی مشکالت و مسایل انواع

 فرسودگی شغلی
,, 

8 
اضطراب، افسردگی،  – کار محیط کارکنان در روانی مشکالت و مسایل انواع

 فرسودگی شغلی
,, 

9 
 هاي نظریه شغلی کار استرس هاي از ناشی روانی فشارهاي مفاهیم و تعاریف

 آن به مربوط
,, 

 ,, شغلی هاي استرس به مربوط هاي بیماري و ها نشانه 10

 " کارکنان استرس کاهش شیوه هاي با آشنایی 11

 " کارکنان در کیفیت زندگی چگونگی ارتقاء و آن ابعاد کارکنان، کاري زندگی کیفیت 21

 " ارگونومی و کار اجتماعی روانی عوامل 13

 ,, کار اعیاجتم و روانی عوامل گیري اندازه 14

 " کارکنان انتخاب هاي شیوه و استخدامی هاي مصاحبه 15

 ,, فرایند انتخاب کارکنان آنها کاربرد و روانشناختی هاي آزمون 16

 ,, رفتاري علوم در تحقیق هاي روش 17

  " 

 

 

 


