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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 دانشكده پرستاري و مامايي

 

 پرستاري مديريت ارشد ناپیوسته رشته كارشناسي 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 98-99تحصیلي دومنیمسال 

 
 جامعه شناسي و رفتار سازماني

 
 عزت جعفرجالل مسئول درس: 

 عزت جعفرجاللتدوين: تهیه و 

 1398دي ماه: تدوين و تهیه تاريخ

  کارشناسی ارشد ناپیوستهعنوان دوره: 

 مدیریت پرستاریرشته: 

 گروه آموزشي:مديريت پرستاري 

 ارشدکارشناسی مقطع تحصیلي: 

 و رهبری در پرستارینظریه های نوین مدیریت پیش نیاز: 

 مراکز اموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران  واحد کارآموزی 1– واحد نظری 2تعداد واحد: 

 10-12سه شنبه زمان برگزاري كالس: 

در روزهای تعیین شده جهت کالس و در غیر از این روزها با هماهنگی قبلی با زمان و مكان مشاوره با اساتید دوره: 

 باشد.اساتید می 
 كالس محل كالس: 

 

 

 آدرس الكترونیكي اساتید:

ezzatjafarjalal@jmail.com 
jafarjalal.e@iums.ac.ir 

 عزت جعفرجالل  خانم

m_kharghani@yahoo.com 
kharghani.m@iums.ac.ir 

 ملیکا خارقانی مقدم  خانم دکتر 
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 شرح درس:

اصول و مبانی مدیریت رفتار سازمانی و تفاوت های فردی و نیروی کار در سازمان، انگیزش، ارتباطات، پویایی در این درس 

و فرهنگ و جو سازمانی گروه، قدرت و سیاست، فنون رفتار سیاسی، مدیریت استرس، مدیریت و رهبری تغییر، مدیریت تعارض 

اخت فراگیران نسبت به فرایند شکل گیری فرهنگ سازمانی و نحوه مورد بحث قرار می گیرد. در این درس ضمن آشنایی و شن

شکل گیری گروه ها در سازمان، سازمان ها به عنوان یک نهاد اجتماعی در ابعاد گروه، و مسائل مربوط به پویایی گروه ها در 

صول و مبانی فرهنگ سازمان، طراحی ساختار سازمان بر اساس شناخت عوامل اجتماعی درون سازمانی فردی و گروهی و ا

 سازمانی مورد بحث قرار می گیرد.

 

 هدف كلي: 

 کسب شناخت در مورد مدیریت رفتار سازمانی و کاربرد آن در مدیریت پرستاری در مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی

 

 کسب شناخت در زمینه اجزاي برنامه دوره:

 سازمان، گروه و روانشناسی سازمانیجامعه شناسی  -

 ، ارتباطات و محیطسیستم های اجتماعی خصوصیات -

 فرهنگ سازمانی و جو سازمانی ، اصول و مبانی رفتار سازمانی -

 رفتار سازمانی و مدیران ، مدیریت رفتار در سازمان -

 هوش سازمانی، معنوی، فرهنگی، اجتماعی و هیجانی -

 تفاوت و گوناگونی نیروی کار در سازمان ها -

 تفاوت های فردی و انگیزش -

 غلی و پویایی گروهیطراحی ش -

 قدرت و وابستگی -

 مدیریت تعارض و استراتژی های مذاکره -

 فشار عصبی یا استرس ناشی از کار -

 رهبری برای تغییر،  مدیریت تغییر در سازمان  -

 مدیریت جلسه و جلسات اثر بخش -
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 اهداف رفتاري ) اهداف جزئي( 

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

  حیطه شناختي

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

 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  -

 مان ، را بیان نماید. روانشناسی درمدیریت وساز -

 تفاوت های فردی و مفهوم انگیزش را تشریح نمایند.  -

 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.کره مدیریت تعارض و استراتژی های مذا -

 را شرح دهد.مدیریت جلسه و جلسات اثر بخش  -

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

 حیطه نگرشي )عاطفي(

  هاي ارائه خدمات سالمت دفاع كنند.از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین شیوه رهبري در سازمان  -

  .بحث نماینددر سازمان هاي بهداشتي درماني  درگروه ه انگیزشي ژدر مورد تکنیکهاي وی -

 با احترام به نظرات دیگران توجه كنند.  -

 مسئولیت خود را در خصوص انجام تکالیف و وظایف مربوطه با مشاركت فعال در كالس و ارائه بموقع تکالیف عهده دار شوند.  -

 رواني حرکتي

 یرند. مهارت در رهبري گروه را در كارهاي گروهي بکار گ 

   طراحي وایفاي نقش نماید. خود   يسازمانرفتار سناریوها یي را در راستاي اهداف 

  بررسي ابعاد جامعه شناسي ورفتار سازماني با استفاده از ابزارهاي ولید شده در محیط بالیني باشد.قادر به 

 افراد ،سازمان، جامعه ( طراحي واجرا نماید را برطبق نیاز در خصوص رفتار سازماني  درمحیط كارآموزي خود برنامه اي آموزشي(. 
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 وظايف فراگیران:

 از فراگیران انتظار مي رود: 

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نماید. -1

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند. -2

خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع در تهیه تکالیف  -3

 داشته باشند.

مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال  -4

 نمایند.

کالس های درس حضور یافته و در بحث های علمی شرکت موثر داشته  به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در -5

 باشند.

تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون نظری میان ترم و پایان ترم  -6

 شرکت کنند.

 از حد مجاز باشد: ساعات بیشتر باشد. در صورتی که غیبت بیش 17/4غیبت در کالس نباید از حد مجاز  -7

 می شود.و غیبت ها غیر موجه نمره صفر منظور غیبت ها موجه باشد، آن واحد درسی حذف  2/1چنانچه بیش از 

. 

های تدريس:شیوه  

 پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ریزي شده   سخنراني

 (TBLیادگیري مبتني بر تیم)  (PBLیادگیري مبتني بر حل مسئله)  بحث گروهي

سناریو نویسي و مطالعه فردي  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد  

وسايل كمک آموزشي:     

   ■پروژکتور اسالید  تخته و گچ  ■وایت برد

 ------------فیلم اموزشی –سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 

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

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

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
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 آزموننوع 

   غلط -صحیح         جور کردنی          ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه     تشریحی

 در هرجلسه از مطالب تدریس شده پرسش کتبی بعمل می اید. ساير موارد 
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