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

 

       بهداشت حرفه ای    گروه آموزشی:                   بهداشت  دانشکده:

 کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه ای تحصیلی: یو رشته مقطع

  یش نیاز:پ تئوری د:نوع واح       1 تعداد واحد: روانشناسی صنعتی و ارتقا سالمتنام درس: 

 دانشکده بهداشت مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاری كالس: روز

 حسین ابراهیمی مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:حسین ابراهیمی           مسئول درس:    11تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

كار را در كانون توجه  یایمربوط دن یهاجنبه گریود یانسان یرویعلم ومعرفت كه مسئله ن دیجد یهااز شاخه یکی

 است. یو سازمان یصنعت یشناسخود دارد، روان

كار است. در واقع، كاربرد و بسط و گسترش اصول  یایانسان و دن انمی علمی شاخه از دانش مطالعه نیا موضوع

 یاست. از آنجا كه شاخه روانشناس بانیكه انسان در تجارت و صناعت با آنها دست به گر یلیاست به مسا یروانشناس

انه در آست زیكشور ن نیاست و همچن یمهم روانشناس رشتهو فعال  یكاربرد یهااز شاخه یکی یو سازمان یصنعت

 یایدن اتیاز ضرور یکی یو سازمان یصنعت یاست لذا استفاده از خدمات مشاوره روانشناس یو صنعت یتوسعه اقتصاد

با مشکل روبروست. خدمات  یپر رقابت فعل یایدر دن تیفیبا ك دیگونه خدمات تول نیو كار است و بدون ا دیتول

 اریو توان كاركنان را در اخت یتخصص، انرژ تواندیبا حل و فصل مشکالت كاركنان در ابعاد مختلف م یاهمشاور

 سازمان قرار دهد. تیاهداف و مأمور

 :توانیاست كه از آن جمله م ادیز اریها بسخدمات مذكور در سازمان یعمل آثار

معنادار كردن سازمان  ،یكمک به توسعه منابع انسان ،یمنابع انسان یاز فرسودگ یریشگیكاركنان، پ تیرضا بهبود

كاركنان،  زهیروان سازمان، باالبردن انگ یبرا کیاستراتژ ماتیاتخاذ تصم یفراهم كردن بستر الزم برا ،یررسمیغ

خانه و كارخانه را  نیب یزودرس سازمان و هماهنگ یریاز پ یریجلوگ ،یافرهنگ استفاده از خدمات مشاوره تیتقو

موجب تحقق رسالت  یانسان یروین یبرا دیجد یگذارهیدر سرما ییآثار صرف نظر از صرفه جو نیا یرد كه همگنام ب

 یادیرا در كاركنان و سازمان تا حدود ز یو سالمت و شاداب یورو بهره شودیها مدر سازمان یتوجه به كرامت انسان

 .كندیم نیضمت

 یبن دو طبقه یكارگم ار نش،یگ ز ،یابی: كارمن دلی از قب ییهان هیدر زم توانن دیم  یوسازمان یصنعت روانشناسان

بهب ود  ،یمنیا شیكاهش سوانح و افزا ،یشغل و عملکرد شغل یابیارزش ،یانسان یرویو آموزش ن یزیركاركنان، برنامه

ك اهش فش ار  ،یو تعه د س ازمان یشغل یخشنود ،یستگدلب شیكار، افزا هیو روح زهیانگ شیكار، افزا طیمح طیشرا

رواب ط  ،یبهداش ت روان  شیاف زا ،یاو حرف ه یمناس ب، مش اوره ش غل راتییتغ جادیبهبود ارتباطات، ا ،یشغل یروان

گ اه  یشناس ش اخه از روان نی نقش مؤثر و كارس از داش ته باش ند. ب ه ا نیانسان و ماش انیم یو هماهنگ یفرهنگ

: یس یتح ت عن وان )ب ه انگل ک ایرش ته را در آمر نی ا. ش ودیه م گفت ه م  یش غل یشناسكار و روان یشناسروان

industrial and organizational psychologyیس  ی( و در اروپ  ا تح  ت عن  وان )ب  ه انگل :work 

psychologyشناسندی( م. 
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 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 یكار یدر محیط ها یبهداشت یدر محیط شغل به منظور ارتقاء سطح سالمت ورفتارها یروان لیشناخت مسا

 

 بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(اهداف 
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

 بتواند: ديدانشجو با

 را نام ببرد. یروان شناس یکردهایرو 

 سدیكار را بنو یو روان شناس یروان شناس خچهیتار. 

 كند . یرا طبقه بند یدر روان شناس یكاربرد یزمینه ها 

 كند. یابیدر شغل را تشخیص دهد و علت  یتفاوت فرد 

 كند. یو دسته بند ییرا شناسا یاستخدام یكاركنان در آزمونها یابیارز یروشها 

 كسب كند. یدرموردانگیزش در شغل اطالعات 

 كند و چند شیوه مقابله با آن را انجام دهد فیراتعر یاسترس شغل 

 در شغل را توصیف كند یتمندیرضا یروشها 

 كند زیدر شغل را از هم متما یروان یآسیب ها 

 كاهش مشکالت در محیط كار را اجرا كند. یروشها 

 كند فیآموزش بهداشت را تعر 

 كند. نیدر محیط كار تدو یروان شناس یدر باره نقش مولفه ها ییفرضیه ها 

 مختلف و كاربرد آنها در آموزش بهداشت را توضیح دهد. یکردهایو مثبت رو یمنف یجنبه ها 

 جامعه مورد نقد قرار دهد نیت را در اآموزش بهداش یارتباط موثر در برنامه ها یروشها 

 كند. یرا طراح یا دهیا یسیستم كار کیبازده بهتر  یبرا یبه طورعملیات بتواند 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( مواردسایر 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 حضور منظم در كالس و انجام تکالیف داده شده

 شركت فعال در بحث های كالس

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   درصد نمره 04آزمون میان ترم 

 نمره درصد04شركت فعال در كالس    نمره  درصد04انجام تکالیف 

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

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی         ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :فارسیمنابع  -

 چاپی 

 5931، انتشارات رشد، یو سازمان یصنعت یروان شناس، شکرکن )مترجم(  نیآبراهام کورمن، حس

 اينترنتی 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 طیدر مح یصنعت یهای كاربرد روانشناس نهیو زم فیتعار خچه،یتار 5

 كار

 حسین ابراهیمی

 حسین ابراهیمی و انتخاب كاركنان شیها و روش های آزما هینظر 2

 حسین ابراهیمی عملکرد كاركنان در صنعت و سازمان. یابیارز 9

 حسین ابراهیمی آن ها. یابیهای ارز وهیو ش یشغل تیو رضا زشیانگ 4

و  مقابله های وهیش ،یشغل یاز كار ، فرسودگ یناش یفشار روان 1

 آن ها یابیارز

 حسین ابراهیمی

اختالالت  نیتر عیبا شا ییكار و آشنا طیدر مح یروان یشناس بیآس 6

 رفتاری

 حسین ابراهیمی

 ابراهیمیحسین  آموزش بهداشت یبا مبان ییآشنا 7

 حسین ابراهیمی های كار طیدر مح یمشکالت بهداشت یرفتارشناس 8

 حسین ابراهیمی كار های طیمرتبط با رفتار در مح یبا مشکالت بهداشت ییآشنا 3

 


