بسمه تعالي
دفتر توسعه آموزش ()EDO

گروه آموزشي .ايمني صنعتي.............

طرح درسLesson Plan -

نام درس :روانشناسي صنعتي
کد درس :

نوع درس  :نظري/عملي

مدت تدريس  ....43....... :ساعت ( ...71...جلسه)

تعداد واحد 2 :

رشته و مقطع تحصيلي گروه هدف  :مهندسي صنايع (ايمني

پيش نياز-:

نظري

صنعتي)  ،کارشناسي پيوسته .
مدرس /مدرسين  :دکتر شهناز طباطبايي

سال تحصيلي 7431 -7431 :

محل اجراء  :دانشكده سالمت  ،ايمني و محيط زيست .

نيمسال :اول

هدف کلي :
 .7مباني روانشناسي عمومي و صنعتي ياد بگيرند.
 .2آزمون هاي رواني و کاربرد آنهارا ياد بگيرند .
 .4روش هاي استخدام و مصاحبه را ياد بگيرند و با کاربردهاي آنها در محيط کار را بدانند.

اهداف ويژه :

در پایان این دوره انتظار مي رود فراگیر قادر باشد:

 .1تفاوت هاي فردي در صنعت را یاد بگیرند.
 .2تفاوت هاي فردي در داوطلبان یك شغل را بشناسد.
 .3تاثیر تفاوت هاي فردي و محیطي را در رفتار افراد در محیط كار بشناسد.
 .4انگیزه هاي رفتار را بشناسد.
 .5اثرات نامطلوب شرایط محیط كار بر رفتار را بداند.
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 .6نارضایتي شغلي و ریشه هاي رواني آن را بشناسد.
 .7از تاثیر متقابل رفتارها در محیط كار آگاهي یابد.
 .8اعمال بازرسي در صنعت را یاد بگیرد.
 .9سازگار كردن انسان و ماشین را یاد گیرد و روش هاي كار را بداند.
 .11از ارزیابي انواع كار و دستمزد مطلع شود.
 .11مواد تست ها و نحوه اجراي تست هاي هوش  ،شخصیت و معلومات و مهارت هاي شغلي را یاد بگیرد.
 .12اصول یادگیري  ،معیارهاي یادگیري و آموزش در محیط صنعتي را یاد بگیرد و كاربست هاي آنها را بداند.
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محتواي آموزش و ترتيب ارائه دروس :

ردیف

جلسات

1

جلسه اول

( به تعداد جلسات درسي به جدول ذیل ردیف افزوده گردد)

نام مدرس

موضوع جلسه
تفاوت هاي فردي در صنعت.

دكتر شهناز
طباطبایي

2
3

جلسه دوم
جلسه سوم

تفاوت هاي فردي و شخصیت افراد در محیط كار.

"

انواع تیپ هاي شخصیتي در محیط كار.

"

4

جلسه چهارم

شخصیت هاي دشوار و چگونگي برخورد با آنها.

"

5

جلسه پنجم

شرایط محیط كار و تاثیر آن بر رفتار.

"

6

جلسه ششم

نارضایتي شغلي در محیط كار.

"

7

جلسه هفتم

آشنایي با مواد تست رضایت شغلي و نحوه اجراي آن.

"

8

جلسه هشتم

تاثیر متقابل رفتار كاركنان بر یكدیگر در محیط كار.

"

9

جلسه نهم

استرس شغلي (تعاریف  ،مفااهیم ،تاریخهاه و نظریاه

"

ها).
11

جلسه دهم

شیوه هاي كاهش استرس شغلي.

"

11

جلسه یازدهم

تعاریف و مفاهیم هوش ،بیان چناد نظریاه در زمیناه

"

هوش.
12

جلسه دوازدهم

معرفي چند تست هوش و نحوه اجراي آنها .

"

13

جلسه سیزدهم

تعاریف و مفاهیم شخصیت  ،بیان چند نظریه در زمینه

"

شخصیت.
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14

جلسه چهاردهم

15

جلسه پانزدهم

معرفي چند تست شخصیت و چند تسات معلوماات و

"

مهارت هاي شغلي نحوه اجراي آنها.
اصااول یااادگیري ومعیارهاااي آن و اهمیاات و اجااراي

"

آموزش در محیط كار .
16

جلسه شانزدهم

سازگار كردن انسان و ماشین و روش هاي كار.

"

17

جلسه هفدهم

انواع كار و دستمزد و شیوه هاي ارزیابي آن.

"

روش تدريس (آموزش) :
سخنراني( به شيوه هاي ارايه اطالعات  ،اکتشافي  ،استفاده از وسايل سمعي و بصري) .

وظايف و تكاليف(فعاليتهاي) دانشجو :

ارایه سمینار در موضوعات مرتبط بامدیریت صنعتي و بحث گروهي پیرامون موضوع پس از سمینار.

نحوه ارزشيابي دانشجو :
 .1حضور در کالس.
 .2مشارکت فعال در کالس (شرکت در پرسش و پاسخ).
 .3امتحان ميان ترم.
 .4امتحان آخر ترم .
منابع آموزشي :
 .7زمينه روانشناسي  ،تاليف هيل گارد  ،ترجمه و تلخيص دکتر محمود ساعتچي ،نشر ويرايش .7431،
 .2روانشناسي کار ،تاليف دکتر محمود ساعتچي  ،نشر ويرايش .7433،
 .4استرس شغلي  ،تاليف اليزابت آلت ماير و راندل راس  ،ترجمه غالمرضا خواجه پور ،نشرر سرازمان مرديريت
دولتي .7431 ،
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5

جلسه اول
موضوع:

هدف کلي:
اهداف ويژه :

در پایان این جلسه انتظار مي رود فراگیر قادر باشد:

رئوس مطالب:
-7
-2
-4
....

جلسه ...
موضوع:

هدف کلي:
اهداف ويژه :

در پایان این جلسه انتظار مي رود فراگیر قادر باشد:
رئوس مطالب:
-7
-2
-4
6

....
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