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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

  آموزش و ارتقاء سالمت گروه آموزشی:                                     بهداشت دانشکده:                        

 ديريت پرستاریمکارشناسی ارشد  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

                نظری د:نوع واح                   1 تعداد واحد: یو رفتار سازمان یجامعه شناسنام درس: 

10-12سه شنبه  :زمان برگزاری كالس: روز                یدر پرستار یو رهبر تیریمد نینو یها هینظر نیاز: پیش

 دیریتمدانشکده  مکان برگزاری:   

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم مسئول درس:                                                               :  تعداد دانشجویان

  دكتر ملیکا خارقانی مقدم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

صول و مبان نیدر ا سازمان تیریمد یدرس ا سازمان، انگ یرویو ن یفرد یو تفاوت ها یرفتار  ارتباطات،  زش،یكار در 

س ییایپو ست،یگروه، قدرت و  س ا سیفنون رفتار  سترس، مد تیریمد ،یا تعارض و  تیریمد ر،ییتغ یو رهبر تیریا

سازمان شنا نی. در اردیگ یبحث قرار م مورد یفرهنگ و جو  ضمن آ شناخت فراگ ییدرس  سبت به فرا رانیو   ندین

در ابعاد  ینهاد اجتماع کیگروه ها در سازمان، سازمان ها به عنوان  یریو نحوه شکل گ یفرهنگ سازمان یریشکل گ

رون د یساختار سازمان بر اساس شناخت عوامل اجتماع یگروه ها در سازمان، طراح ییایگروه، و مسائل مربوط به پو

 .ردیگ یمورد بحث قرار م یفرهنگ سازمان یو اصول و مبان یو گروه یفرد یسازمان

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 ،یدر مراكز بهداشببت یپرسببتار تیریو كاربرد آن در مد یرفتار سببازمان تیریكسببب شببناخت در مورد مد -

 یو توانبخش یدرمان

 طرح درس است(بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی هداف ا
نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن)منظور

 (.است كه در واقع همان اهداف رفتاری اند ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی دهد. اهداف بینابینی

 پس از پايان اين دوره از دانشجويان انتظار می رود قادر باشند: 

 توضیح دهند. .جامعه شناسی سازمان، گروه و روانشناسی سازمانیاهمیت و  مبانی  اصول و -

 را شرح دهند. . خصوصیات سیستم های اجتماعی، ارتباطات و محیط -

 را شرح دهند. جو سازمانی، فرهنگ سازمانی و  اصول و مبانی رفتار سازمانی -

 را شرح دهند. رفتار سازمانی و مدیران ، مدیریت رفتار در سازمان  -

 را بیان نماید .هوش  را تعریف و نکاتی را در مورد هوش سازمانی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی و هیجانی  -

 را شرح دهد. تفاوت و گوناگونی نیروی کار در سازمان ها  -

 روانشناسی درمدیریت وسازمان ، را بیان نماید.  -

 تفاوت های فردی و مفهوم انگیزش را تشریح نمایند.  -
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 قادر به حل مشکالت  رفتاری سازمان از طریق بکارگیری روشهای مذکور باشد. -

 را مشخص نماید. طراحی شغلی و پویایی گروهیاصول  -

 درگروه بحث نماید.قدرت و وابستگی درخصوص  -

 را بیان كند.عارض و استراتژی های مذاکره مدیریت ت -

 را شرح دهد.مدیریت جلسه و جلسات اثر بخش  -

 باز شناسد.  را  رهبری برای تغییرمدیریت تغییر در سازمان  ،  -

 های تدريس:یوهش

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLمسئله)یادگیری مبتنی بر حل   بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

  )ها پاسخ و پرسش و كالس های بحث در شركت(دركالس فعال حضور -

 عملی مرتبط با تکالیف مورد نظر فعالیت های انجام -

 درس كالس در مربوطه كار گزارش ارائه -

 

 وسايل کمک آموزشی:  

  پروژكتور اسالید  خته و گچت                   وایت برد

 --------------ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 مقاله مربوطه 2به همراه  %20)انتخاب یک موضوع از سر فصل ها و ارائه در کالس درصد نمره  40انجام تکالیف ■

20%) 

  درصد نمره %25آزمون پایان دوره    %25آزمون میان دوره ای  ■

  درصد نمره  %5در کالس فعال حضور  %5مشارکت در بحث همراه با مطالعه شرکت فعال ■

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :ببريد()لطفا نام منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 
 گالبی .سیاوش .جامعه شناسی سازمان ها، اخرین چاپ  .1
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 گلشن فومنی،محمد رسول  . جامعه شناسی سازمان ها وتوان سازمانی . انتشارات دوران .2

 گیبس، بارل.جامعه شناسی وتجزیه وتحلیل سازمانی : عناصر جامعهشناختی حیات سازمانی .3

 غضنفری، روانشناسی كارسازمانی . موسسه علمی دانش پژوهان بدیم .آخرین چاپ  .4

 ناختی به سازمان .انتشارات سمت.آخرین چاپ قلی پور، آرینپور.رویکردجامعه ش .5
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 مربوطاستاد  عنوان مطالب جلسه

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم سازمان    ی، جامعه شناس یدرس/ مفهوم جامعه شناس یمعرف 1

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم                طی، ارتباطات و مح یاجتماع یها ستمیس اتیخصوص 2

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم یو رفتار سازمان یسازمان یروانشناس 3

 رانیو مد یرفتار سازمان یاصول و مبان 4

 رفتار در سازمان تیریمد

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم تفاوت و گوناگونی نیروی کار در سازمان ها 5

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم قدرت و وابستگیتفاوت های فردی و انگیزش ،  6

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم فرهنگ سازمانی و جو سازمانی 7

 دكتر ملیکا خارقانی مقدم آزمون میان ترم 8

 


