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 تٍ وام خذا

 داًطگبُ ػالهِ عجبعجبئی

 ضٌبسی ٍ ػلَم تشثیتی داًطکذُ سٍاى

 ضٌبسی ثبلیٌی ٍ ػوَهی گشٍُ سٍاى

 

 صىؼتی ي سازماویضىاسی  درصذ( ديرٌ کارضىاسی ارضذ ريان 02تروامٍ تازوگری ضذٌ )

 

 مقذمٍ:

است. ثِ عَسیکِ عجك آًچِ کِ دس   ّبی گزضتِ سضذ پشضتبثی داضتِ  ضٌبسی ثِ ػٌَاى یک ػلن تجشثی دس دُ سضتِ سٍاى

ثخص دس هجبحث هختلف ًظشی ٍ  50ضٌبسی آهشیکب هَجَد است، اًجوي هزکَس دس ثیص اص  سبیت سسوی اًجوي سٍاى

ضٌبسی دس لبلت هفبّیوی چَى ػلن  ضٌبسی هطغَل فؼبلیت است. دس ایشاى ّشچٌذ هجبحث هشثَط ثِ سٍاى کبسثشدی دس سٍاى

ضٌبسی ًَیي ٍ آًچِ کِ ثِ ػٌَاى ػلوی تجشثی هغشح است ثِ سبل  َسداس است، لکي ضشٍع سٍاىالٌفس اص لذهت ثبالیی ثشخ

گشدد. پس اص آى ٍ ثب تبسیس داًطگبُ تْشاى  ضٌبسی تَسظ دکتش ػلی اکجش سیبسی ثش هی ٍ ثب تذسیس اٍلیي دسس سٍاى 1298

 ضٌبسی تب ثِ اهشٍص اداهِ یبفتِ است. تَسؼِ ٍ گستشش سٍاى

ضٌبسی ًیض  ّبی سضتِ سٍاى ّبی داًطگبّی، سشفػل اسالهی ٍ ضشٍع اًمالة فشٌّگی، دس کٌبس سبیش سضتِ پس اص اًمالة

هَسد ثبصًگشی لشاس گشفت. دس کٌبس فؼبلیت ستبد اًمالة فشٌّگی ًْبدّبی دیگشی ّوچَى سبصهبى سوت ٍ پژٍّطگبُ حَصُ 

 (.1391اًذ )آرسثبیجبًی، ُ  بم دادّبیی اًج ضٌبسی فؼبلیت ٍ داًطگبُ ًیض دس خػَظ تذٍیي هتَى سٍاى

ّبی هختلف ػلَم اًسبًی  ّبی دسسی ٍ سضتِ ثبصًگشی ثشًبهِ 1388ثب تطکیل ضَسای تحَل ٍ استمبی ػلَم اًسبًی دس هْشهبُ 

ضٌبسی دس هْشهبُ  ثِ ػٌَاى یک ضشٍست اجتٌبة ًبپزیش ضشٍع ضذُ است. دس ریل ایي ضَسا ًیض کبسگشٍُ ثبصًگشی سضتِ سٍاى

ضٌبسی دس همغغ کبسضٌبسی ٍ حزف  کِ هبحػل ایي کبسگشٍُ ثبصًگشی دس ثشًبهِ دسسی سضتِ سٍاى طکیل گشدیذت 1389
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ضَسای  824ضٌبسی دس همغغ کبسضٌبسی دس جلسِ  ضٌبسی دس ایي همغغ ثَد. ثشًبهِ دسسی سضتِ سٍاى ّبی سٍاى گشایص

 هَسد تػَیت لشاس گشفتِ است. 13/12/1391سیضی آهَصش ػبلی ٍصاست ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍسی دس هَسخ  ثشًبهِ

ّب ثِ ٍیژُ دس داًطگبُ آصاد ٍ پیبم ًَس، افت کیفیت آهَصضی  ضٌبسی دس داًطگبُ سٍیِ دٍسُ کبسضٌبسی سٍاى گستشش ثی

ضٌبسی ثب  ّب، لذیوی ثَدى هٌبثغ هَسد استفبدُ، تجذیل دسٍس ثِ جضٍُ، ػذم هغبثمت گشایطبت هَجَد دس سٍاى داًطگبُ

تَجْی ثِ ًظشیِ پشداصی  ایی ثش تألیفی، ثی تَجْی ثِ هسبئل ثَهی ٍ فشٌّگی، غلجِ هتَى تشجوِ دّبی جْبًی، ثیاستبًذاس

(. 1393ضٌبسی ػٌَاى ضذُ است )فتحی آضتیبًی،  هٌبست ثب فشٌّگی ثَهی اص دالیل ثبصًگشی ٍ ًیبص ثِ تحَل دس سضتِ سٍاى

ّبی آى دس سغح جبهؼِ، تأکیذ ثیطتش ثش  ضٌبسی ٍ کبسثست یبفتِ سٍاى ػالٍُ ثش ایي، ػذم تَجِ ثِ ثبالثشدى هیضاى کبسایی

ضٌبسی ٍ ثِ  ضٌبسی ٍ غفلت ًسجی اص پژٍّص ّبی کیفی، ػذم تَجِ ثِ فلسفِ ػلن سٍاى ّبی کوی دس سٍاى اًجبم پژٍّص

ت تشجوِ ٍ ضٌبسی، ّوچٌیي حبکوی تجغ آى ثی اعالػی داًطجَیبى ایي سضتِ اص هجبًی فلسفی ٍ هؼشفت ضٌبختی سٍاى

ّبی سٍاًطٌبسی دس ایشاى ٍ اص دالیل ًیبص ثِ تحَل دس ایي سضتِ  اص دیگش کبستی ،التجبس اص هتَى خبسجی ٍ هٌبثغ دسسی ًیض

ضٌبختی ٍ خغبّبی  (. ثشخی هجبًی ًظشی خبظ فلسفی، هؼشفت ضٌبختی، اًسبى1391ثشضوشدُ ضذُ است )آرسثبیجبًی، 

ضٌبسی دس ایشاى است کِ  گشایی هَجت ػذم تغبثك فشٌّگی سٍاى ی گشایی ٍ تملیلضٌبختی ًبضی اص اغبلت دادى ثِ کو سٍش

سیضی آهَصش  گشفتي هتغیشّبی فشٌّگی ضذُ است )ضَسای ثشًبهِ ضٌبسی هَجت ًبدیذُ ّبی دسهبى ٍ کبسثشدی سٍاى دس حَصُ

ّبی سشاسش  س گشفتِ ٍ دس داًطگبُدسسی آى هَسد تػَیت لشا ضٌبسی کِ ثشًبهِ (. ػالٍُ ثش همغغ کبسضٌبسی سٍاى1391ػبلی، 

ضٌبسی دس همغغ  الزکش دس خػَظ ثبصثیٌی سضتِ سٍاى ّبی فَق کطَس دس حبل اجشا هی ثبضذ، الصم است دالیل ٍ ضشٍست

ضٌبسی سا داسد ٍ هی ثبیست دس همبعغ تحػیلی سضتِ  ّبی دیگش سٍاى ّب ٍ گشایص کبسضٌبسی لبثل تسشی ثِ دٍسُ

 َجَد دس آى ًیض ثبصثیٌی  تحَل اسبسی غَست پزیشد.ّبی ه ضٌبسی ٍ گشایص سٍاى

ضٌبسی است کِ دس دٍ سِ دِّ اخیش،  ّبی کبسثشدی جزاة ٍ ّیجبى اًگیض سٍاى ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی یکی اص صهیٌِ سٍاى

ضٌبسی  ّبی کبسثشدی دس سٍاى سضذ ػظیوی دس کطَسّبی غٌؼتی جْبى داضتِ است ٍ اکٌَى یکی اص هْوتشیي تخػع

 ّبی آى جْبًگیش ضذُ است. گیشی اص هفبّین ٍ یبفتِ دسآهذُ ٍ ثْشُ
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ٍ ثِ ػجبست  ّب دس هحل کبس است ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی داًص ثشسسی سفتبس اًسبى سٍاىتَاى گفت  ثِ عَس خالغِ هی

یي ایي سضتِ ثِ ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی ػجبست است اص هغبلؼِ ػلوی ساثغِ هیبى اًسبى ٍ دًیبی کبس. ّوچٌ دیگش سٍاى

 حذالل ثِ جْت آدهی سفتبس اص حبغل داًص اص گیشی ثْشُ ٍ است هشثَط کبس ثِ کِ اصحیبت ّبیی دسجٌجِ آدهی سفتبس هغبلؼِ

ضٌبختی ثِ  سٍاى ّبی  ٍ سٍش ّب ، یبفتًِتبیج کبسثستایي داًص ثب  .پشداصد هی کبس هحیظ دس هَجَد هطکالت سسبًیذى

 ضٌبسی ضغلی ّن گفتِ هی ضَد. ضٌبسی کبس ٍ سٍاى ضٌبسی گبُ سٍاى یذ. ثِ ایي ضبخِ اص سٍاىّب کوک ًوب کبسگشاى ٍ سبصهبى

بی ػولی یب ّ ضٌبسبى غٌؼتی ٍ سبصهبًی دس دٍ صهیٌِ ػوذُ کبسثشدی ٍ پژٍّص ثِ کبس ٍ فؼبلیت هطغَلٌذ. فؼبلیت سٍاى

ّب  ضٌبسی ثشای حل هطکالت دًیبی ٍالؼی کبس ٍ تالش دس سبصهبى ّبی سٍاى کبسثشدی ضبهل استفبدُ اص فٌَى، اغَل ٍ یبفتِ

ّبی تحمیمبتی دس  ضٌبسبى فؼبل دس ایي صهیٌِ، اغَل هَسد ًیبص ثشای ػول ٍ کبسثشد یبفتِ ثبضذ. تحمیك ٍ پژٍّص سٍاى هی

اص جولِ دس هجوَع ّوپَضبًی ثسیبس صیبدی ثیي دٍ صهیٌِ ػوذُ یؼٌی ػول ٍ پژٍّص ٍجَد داسد.  آٍسد. ّب سا فشاّن هی سبصهبى

، ای هطبٍسُ ضغلی ٍحشفِ، تَسؼِ ٍثبلٌذگی سبصهبى ،ضٌبسی هی تَاى ثِ سفتبس سبصهبًی هجبحث هغشح دس ایي ضبخِ اص سٍاى

، ضٌبسی استخذاهی سٍاى، ضٌبسی هٌبثغ اًسبًی سٍاى،  ضٌبسی تجلیغبت ٍ ثبصاسیبثی سٍاى، ضٌبسی هػشف کٌٌذگبى سٍاى

فبسؽ  ثبضذ ٍ ّب هی دس داًطگبُ ضٌبسی سٍاى ّبی کبسثشدی ٍسی ٍ... اضبسُ کشد. ایي سضتِ یکی اص سضتِ ضٌبسی ثْشُ سٍاى

ّب دس جْت تؼبلی ٍ سضذ سبصهبًی  ثِ غبحجبى غٌبیغ ٍ سبصهبىٍ هسبػذت کوک  دس صهیٌِ تَاًٌذ التحػیالى ایي سضتِ هی

 فؼبلیت ًوبیٌذ.ّب  آى

 اَمیت مًضًع :ضريرت ي  -ب

ّبی دسسی ٍ  تطکیل ٍ هَضَع ثبصًگشی ثشًبهِ 1388ّوبًغَس کِ رکش ضذ ضَسای تحَل ٍ استمبی ػلَم اًسبًی دس هْشهبُ 

ضَسا ّبی هختلف ػلَم اًسبًی ثِ ػٌَاى یک ضشٍست اجتٌبة ًبپزیش سا دس دستَس کبس خَد لشاس دادُ است. دس ریل ایي  سضتِ

تطکیل گشدیذُ است ٍ ثِ هشٍس ثبصًگشی ٍ تذٍیي ثشًبهِ دسسی  1389ضٌبسی دس هْشهبُ  ًیض کبسگشٍُ ثبصًگشی سضتِ سٍاى

 ضٌبسی سا دس دستَس کبس خَد لشاس دادُ است. ّبی هختلف سٍاى سضتِ
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ثِ  1395هبُ  ثْوي10هَسخ  دس غٌؼتی ٍ سبصهبًیضٌبسی  کبسضٌبسی اسضذ سضتِ سٍاىثبصًگشی ضذُ دٍسُ ثشًبهِ دسسی 

ّب ٍ هَسسبت  ٍ جْت اجشا ثِ داًطگبُ تحَل ٍ استمبء ػلَم اًسبًی ضَسای ػبلی اًمالة فشٌّگی سسیذُ  تػَیت ضَسای

 آهَصش ػبلی کطَس اثالؽ ضذُ است. 

ضٌبسی  ّبی ثبصثیٌی ٍ عشاحی ثشًبهِ دسسی کبسضٌبسی اسضذ سٍاى ستثشخی دالیل ٍ ضشٍثِ  ٍاس غَست فْشست دس ریل ثِ

 :ضَد اضبسُ هی غٌؼتی ٍ سبصهبًی

 ّب ٍ هٌبثغ ثشًبهِ دسسی هَجَد سشفػلثشخی اثْبم دس .1

 آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطجَیبى ّبی تػَیت ضذُ ثشًبهِ فؼلی ثب ًیبصّبی هتٌبست سشفػلػذم  .2

 ٍ تذٍیي هٌبثغ اغلی ایي سضتِ هتٌبست ثب ًیبص داخلی ّبی جذیذ ٍ ثِ تجغ آى تألیف تؼییي سشفػل .3

ّبی هتٌبست ثب تغییشات سٍص دس سضتِ  ضٌبسی ٍ لضٍم تذٍیي سشفػل ایی دس حَصُ سٍاى ّبی ثیي سضتِ گستشش حَصُ .4

 ضٌبسی سٍاى

ّبی تحػیالت تکویلی سضتِ  ضٌبسی ثِ اداهِ تحػیل دس دٍسُ ایجبد اًگیضُ ٍ اضتیبق دس داًطجَیبى سٍاى .5

 ایی کبسثشدی  ضٌبسی اص عشیك تذٍیي ثشًبهِ اىسٍ

 ایجبد پَیبیی ٍ حشکت دس هسیش تَسؼِ ػلوی ّوگبم ثب پیطشفت جْبًی دس ایي سضتِ .6
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 ضرح تغییرات در تروامٍ:

 ػىًان درس قثلی ردیف
تؼذاد 

 ياحذ
 ػىًان درس جذیذ

تؼذاد 

 ياحذ

 2 (کبسکٌبى) غٌؼتیضٌبسی  سٍاى 1
تغییش دس  –ضٌبسی سٍاًی دس کبس  آسیت

 ػٌَاى ٍ سشفػل
2 

 2 ضٌبسی هٌْذسی سٍاى 2
 ػَاهل اًسبًی ضٌبسی هٌْذسی  سٍاى

 فمظ تغییش ػٌَاى -
2 

 2 ضٌبسی اجتوبػی پیطشفتِ   سٍاى 3
اجتوبػی دس  ضٌبسی کبسثشد سٍاى

 ػٌَاى ییشفمظ تغ -سبصهبى
2 

 

 2 آهَصش ًیشٍی اًسبًی 4
آهَصش ًیشٍی اًسبًی ٍ اهَس 

 ٍ سشفػل ػٌَاىدس  ییشتغ  -استخذاهی
2 

5   
دسس -هطبٍسُ ضغلی ٍ کبسآفشیٌی

 اختیبسی
2 

 

 سٍاى ضٌبسی غٌؼتی)کبسکٌبى( ثِ آسیت ضٌبسی سٍاًی دس کبس  -1سدیف

 ػَاهل اًسبًی ضٌبسی هٌْذسی ییش ػٌَاى ثِ سٍاىضٌبسی هٌْذسی( تغ )سٍاى  -2سدیف 

 ضٌبسی اجتوبػی دس سبصهبى ضٌبسی اجتوبػی پیطشفتِ ثِ کبسثشد سٍاى  سٍاى ػٌَاى دسس -3سدیف

 تغییش یبفت. آهَصش ًیشٍی اًسبًی ثِ آهَصش ًیشٍی اًسبًی ٍ اهَس استخذاهی -4سدیف 

 اضبفِ ًوَدى دسس هطبٍسُ ضغلی ٍ کبسآفشیٌی دس دسٍس اختیبسی -5سدیف
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 ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی اسضذ سٍاى . تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذّبی دسسی دٍسُ کبسضٌبسی1جذٍل

 هجوَع ٍاحذ ًَع دسس

 28 دسٍس تخػػی

 4 دسٍس اختیبسی
 32 مجمًع ياحذ

 

 ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی . دسٍس پیطٌیبص دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ سٍاى2جذٍل

 ػىًان درس ردیف
 تؼذاد ياحذ

 جمغ ػملی وظری
 2 - 2 آهبس استٌجبعی 1

 2 - 2 آهبس تَغیفی 2

 2 - 2 سٍش تحمیك 3

 2 - 2 ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی سٍاى 4

 2 - 2 ضٌبسی اجتوبػی سٍاى 5

 10 - 10 جمغ ياحذ
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 قثل از تازوگری ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی . دسٍس تخػػی دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ سٍاى3جذٍل

 ًبم دسس سدیف
 تؼذاد ٍاحذ

 جوغ ػولی ًظشی

 2  2 آهبس استٌجبعی پیطشفتِ 1

 2  2 سٍش تحمیك پیطشفتِ 2

 2  2 کبس یظهح یاساله-یهٌبسجبت اًسبً 3

 2  2 *ضٌبسی غٌؼتی )کبسکٌبى( سٍاى 4

 2  2 ضٌبسی سبصهبًی سٍاى 5

 2  2 ثبلٌذگی سبصهبًی  6

 2  2 *ضٌبسی اجتوبػی پیطشفتِ سٍاى 7

 2  2 آهَصش ًیشٍی اًسبًی 8

 2  2 ّبی سبصهبًی ًظشیِ 9

 2  2  هٌْذسیضٌبسی  سٍاى 10

 2 2 - 1 ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی کبسٍسصی دس سٍاى 11

 2 2 - 2ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی  کبسٍسصی دس سٍاى 12

 4 4  ًبهِ پبیبى 13

 08 8 02 جمغ ياحذ
 

 قثل از تازوگری ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی . دسٍس اختیبسی دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ سٍاى4جذٍل

 ًبم دسس سدیف
 ٍاحذتؼذاد 

 جوغ ػولی ًظشی

 2  2 سٍاى ضٌبسی اص دیذگبُ اسالم 1

 2  2 ضٌبسی هػشف کٌٌذُ سٍاى 2

 2  2 ّب ٍ اًگیضش ضغلی ًگشش 3

 2  2 ضٌبسی هذیشیت سٍاى 4

 2  2 فشٌّگ سبصهبًی 5

 2 1 1 ّب افضاسّبی آهبسی دس تحلیل دادُ کبسثشد ًشم 6

 10 1 11 جمغ ياحذ
 ضَد. ٍاحذ اًتخبة هی 4 فمظ اختیبسیٍاحذ  12اص هجوَع 
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 از تازوگری تؼذضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی  . دسٍس تخػػی دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ سٍاى5جذٍل

 ًبم دسس سدیف
 تؼذاد ٍاحذ

 جوغ ػولی ًظشی

 2  2 آهبس استٌجبعی پیطشفتِ 1

 2  2 سٍش تحمیك پیطشفتِ 2

 2  2 اسالهی دس هحیظ کبس –هٌبسجبت اًسبًی  3

 2  2 آسیت ضٌبسی سٍاًی دس کبس* 4

 2  2 ضٌبسی سبصهبًی سٍاى 5

 2  2 ثبلٌذگی سبصهبًی  6

 2  2 دس سبصهبى*ضٌبسی اجتوبػی  سٍاىکبسثشد  7

 2  2 ٍ اهَس استخذاهی* آهَصش ًیشٍی اًسبًی 8

 2  2 ّبی سبصهبًی ًظشیِ 9

 2  2 *ػَاهل اًسبًی ضٌبسی هٌْذسی سٍاى 10

 2 2 - 1ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی  سٍاىکبسٍسصی دس  11

 2 2 - 2ضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی  کبسٍسصی دس سٍاى 12

 4 4  ًبهِ پبیبى 13

 08 8 02 جمغ ياحذ
 اص سٍاى ضٌبسی غٌؼتی)کبسکٌبى( ثِ آسیت ضٌبسی سٍاًی دس کبس/ تغییش ػٌَاى ٍ سشفػل -4سدیف 

 سٍاى ضٌبسی اجتوبػی دس سبصهبى/ تغییش ػٌَاىاص سٍاى ضٌبسی اجتوبػی پیطشفتِ ثِ کبسثشد  -7سدیف

 آهَصش ًیشٍی اًسبًی ثِ آهَصش ًیشٍی اًسبًی ٍ اهَس استخذاهی/ تغییش ػٌَاى ٍ سشفػل -8سدیف

 تغییش ػٌَاىبسی هٌْذسی ثِ سٍاى ضٌبسی هٌْذسی ػَاهل اًسبًی سٍاى ضٌ -10سدیف 
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 از تازوگری تؼذضٌبسی غٌؼتی ٍ سبصهبًی  . دسٍس اختیبسی دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ سٍاى6جذٍل

 ًبم دسس سدیف
 تؼذاد ٍاحذ

 جوغ ػولی ًظشی

 2  2 سٍاى ضٌبسی اص دیذگبُ اسالم 1

 2  2 ضٌبسی هػشف کٌٌذُ سٍاى 2

 2  2 ًگشش ّب ٍ اًگیضش ضغلی 3

 2  2 ضٌبسی هذیشیت سٍاى 4

 2  2 سبصهبًیفشٌّگ  5

 2 1 1 ّب افضاسّبی آهبسی دس تحلیل دادُ کبسثشد ًشم 6

 2  2 هطبٍسُ ضغلی ٍ کبسآفشیٌی  

 11 1 13 جمغ ياحذ

 ضَد. اًتخبة هی ياحذ 1ٍاحذ اختیبسی  14اص هجوَع 

 ٍاحذ ًظشی ثِ دسٍس اختیبسی اضبفِ ضذ 2هطبٍسُ ضغلی ٍ کبسآفشیٌی ثِ اسصش 
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 در کار یروان یشناس یبآس شده جهت تدوین شرح درس:قالب طراحی 

 در کار یروان یشناس یبآس عنوان درس به فارسي: 

 

 Psychopathology at عنوان درس به انگليسي:

Work 

 

 واحذ2تعذاد واحذ:
 تخصصي 

 دروس پيشنياز یا همنياز: نظري 

 پيص نياز نذارد. عملي

 اختياري
 نظري 

 ساعت22تعذاد ساعت:

 

 عملي

 جبراني
 نظري

 عملي

 نذارد            آموزش تكميلي عملي: دارد   

 سمينار         آزمایشگاه     كارگاه        سفر علمي 

 

 2تؼذاد ٍاحذ: 

 ًَع ٍاحذ: ًظشی 

 پیطٌیبص: ًذاسد 

 سبػت( 32ٍاحذ ًظشی 2سشفػل دسس: )

 ّبی¬یتگًَبگَى، ضٌبخت ساثغِ آس یکبس ّبی¬یظهطبغل ٍ هح یسٍاً ّبی¬یتثب آس ییدسس: آضٌب یکل ّذف

اص  یطگیشیهختلف هذاخلِ ، پ ّبی¬داًص ٍ سٍش یشیثکبس گ ییتَاًب  ی،سبصگبس یّب یٍَُ ض یتثب ضخػ یسٍاً

 .یکبس یّب یظٍ هح یٍ سالهت ضغل یستی، استمب ثْض یٍ استشس ضغل یکبس یسٍاً ّبی¬یتآس

 ■یگشٍّ فؼبلیت ■یکالس تکبلیف  ■تشم پبیبى    ■تشم  هیبى  ■هستوش یبثی: اسصضیبثیًحَُ اسصض 

 هغبلت: سشفػل

 هطبغل هختف یسٍاً یّب یتآس •

 پشخغش کبسی¬یظضٌبخت هطبغل ٍ هح •

 کبس یيدس ح یسٍاً ّبی¬یتآس یَعٍ ض  یسجت ضٌبس •



11 

 

 کبس یيدس ح یسٍاً ّبی¬یتٍ دسهبى آس یبثیاسص ّبی¬سٍش •

 یسٍاً ّبی¬یتٍ دسهبى آس یطگیشیپ ّبی¬سٍش •

 یٍ کبس یضغل یاًَاع استشس ّبس ّب •

 یضغل یٍ فشسَدگ یفطبس سٍاً •

 یٍ فطبس سٍاً یاستشس ضغل یشیتهمبثلِ ٍ هذ ّبی¬سٍش •

 یضغل یسٍاً ّبی¬یتٍ آس یفٌبٍس •

 یکبس یسٍاً ّبی¬یتٍ آس یتضخػ •

 یسٍاً ّبی¬یتٍ آس یاستجبعبت ضغل •

 یسٍاً ّبی¬یتٍ آس ی، سبػبت کبس  ٍ استجبط آى ثب سالهت سٍاً یکبس یدٍسُ ّب •

 ٍ هطبغل یکبس ّبی¬یظهح یوٌیاستمب سالهت ٍ ا ّبی¬ٍ ساُ یکبس یويا یظهح •

 یٍ خبًَادگ یضغل یتؼبسؼ ّب •

  یسٍاً یجْبیٍآس یثبصًطستگ •

 یسٍاً یّب یتٍ آس یکبسیث •

 یسٍاً یّب یتٍ آس یاص کبسافتبدگ •

 یسٍاً ّبی¬یتآسصًبى ضبغل ٍ  •

 یکبس یّب یظٍ سالهت هح یستیثْض یاستمب ّبی¬سٍش •

  هٌبثغ

 (،یضغل یي فرسًدگ یتر فطار رياو یذکار )تا تاک یطدر مح یتُذاضت رياو(. 1393هحوَد.) سبػتچی،

 .یشایصًطش ٍ

 اًتطبسات ثبصتبة.تشجوِ کیبل، ػلی. . استرس ضغلی(. 1392غالهشضب. ) ،خَاجِ پَس الیضاثت ٍ،التوبیشسًذال،  ،ساس

سبصهبى هغبلؼِ ٍ اًتطبسات،  (.فطار رياوی )مذیریت رفتار سازماوی پیطرفتٍمذیریت (. 1393سضبئیبى، ػلی.)

 )سوت(.ّب تذٍیي کتت ػلَم اًسبًی داًطگبُ

 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D8%B3&select-author=author-exact
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Dejours, C. (     ). Psychopathology of Work: Clinical Observations (IPA: 

Psychoanalytic Ideas and Applications). Karnac Books 

Thomas, J. C. &  Hersen, M. (    ). Psychopathology in the Workplace: 

Recognition and Adaptation 

 Houdmont, J. &  Leka ,S. (    ). Contemporary Occupational Health 

Psychology: Global Perspectives on Research and Practice. Wiley- Blackwell 

Gatchel, R.J.& Schultz, I. Z. (    ).  Handbook of Occupational Health and 

Wellness. Springer. 

Campbell, Q.& Tetrick, L. (    ). Handbook of Occupational Health 

Psychology, American Psychological Association, Washington DC. 

Race, M., Furnham, A. (    ).  Mental Illness at Work: A manager’s guide to 

identifying, managing and preventing psychological problems in the workplace. 

Paragrave Macmillian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمًزش ویريی اوساوی ي امًر استخذامی قالب طراحی شده جهت تدوین شرح درس:
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آموزش نیروی انسانی و امور  عنوان درس به فارسي: 

 استخذامی

 

  Employment affairs به انگليسي: عنوان درس

 

 

 واحذ2تعذاد واحذ:
 تخصصي 

 دروس پيشنياز یا همنياز: نظري 

 پيص نياز نذارد. عملي

 اختياري
 نظري 

 ساعت22تعذاد ساعت:

 

 عملي

 جبراني
 نظري

 عملي

 نذارد            آموزش تكميلي عملي: دارد   

 سمينار         آزمایشگاه     كارگاه        سفر علمي 

 

 2تؼذاد ٍاحذ: 

 ًَع ٍاحذ: ًظشی 

 پیطٌیبص: ًذاسد 

 سبػت( 32ٍاحذ ًظشی 2سشفػل دسس: )

ّب، لَاًیي استخذاهی، هشاحل استخذام دس  استخذام ٍ ثِ کبسگوبسی افشاد دس سبصهبى آضٌبیی ثب هفبّین َذف کلی درس:

ّبی استخذاهی،  ّبی ضبیستگی، تْیِ ضشح ضغل، اًَاع هػبحجِ ّبی استخذاهی، هذل سبصهبى، تٌبست ضخع ضغل، آصهَى

  گضیٌص، 

 ■فؼبلیت گشٍّی ■یتکبلیف کالس  ■پبیبى تشم    ■ هیبى تشم  ■اسصضیبثی هستوش وحًٌ ارزضیاتی:

 سرفصل مطالة:

  همشسات استخذاهی ٍ هذیشیت هٌبثغ اًسبًیٍ آضٌبیی ثب لَاًیي 

 کبسهٌذیبثی ّبی استخذام ّب ٍ ضیَُ اًَاع سٍش ٍ 

 تَسؼِ ضغلی 

 استخذام دسٍى سبصهبًی ٍ ثشٍى سبصهبًی 

 تجضیِ ٍ تحلیل هطبغل ٍ ضشح ضغل 
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 عشاحی هطبغل 

 ّبی ضغلی ٍ استخذاهی تؼییي ضبیستگی 

 ّبی استخذاهی آصهَى 

 گشی اٍلیِ غشثبل 

  آصهَى، هػبحجِ، کبًَى اسصیبثی(اسصیبثی ػولکشد( 

 هؼبیِ پضضکی ٍ عت کبس حیي استخذام 

 ایوٌی ٍ ثْذاضت ضغلی 

 کیفیت صًذگی کبسی 

 ّبی ًگْذاضت ًیشٍی اًسبًی سٍش 

 ٍُسی ثْش 

 هسیش ضغلی 

 دس کبسکٌبى کبسی جبط کبسی ٍ هسبهحِاًض 

 ٍ خبًَادُ -تٌظین سٍاثظ کبس حشین خػَغی کبسکٌبى 

 اًگیضش ضغلی ٍ استخذام 

 هضایب ٍ پبداش ضغلیٍ ججشاى خذهت تؼییي حمَق ٍ دستوضد ، 

 اًتخبة ٍ گضیٌص ٍ ثِ کبسگوبسی افشاد 

 کبسکٌبى  آهَصش 

 تَسؼِ هذیشاى 

 ّبی فشدی تفبٍت 

 ّبی ضغلی ثشاثش ًظبست ثش فشغت 

 ّبی ثشاثش استخذاهی هجتٌی ثش جٌسیت، سي، خبًَادُ، ضشایظ فشٌّگی ٍ اجتوبػی،  فشغت 

 حشکتی-ّبی ضٌبختی ٍ جسوی ّبی ثشاثش استخذاهی هجتٌی ثش افشاد ثب ًبتَاًی فشغت 

 ِّبی سسوی ٍ غیش سسوی دس سبصهبى ، گشٍُّبی کبسگشی ّب ٍ غٌف لَاًیي سٍاثظ کبسکٌبى، اتحبدی 

 

 مىاتغ:

مذیریت اسالمی) مذل َا ي مًوغ تحقق آن در جامؼٍ (. 1392ی، حسي ٍ هؼػَهی هْش ، حویذ سضب.)ػبثذی جؼفش

 ی حَصُ ٍ داًطگبُ.. اًتطبسات پژٍّطکذَُا(ي سازمان

اصالحات ي الحاقات  یهتا آخر یاستخذام یي مقررات ادار یهمًػٍ قًاومج(. 1389سیذ هْذی. )کوبالى، 

 . ًطش کوبالى.یمقررات استخذام -یمطتمل تر: قاوًن استخذام کطًر
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 ًطش جٌگل. .ي استخذام کارکىان( یىصامًر کارکىان )گس یرياوطىاس(. 1385هْذاد، ػلی )

. تْشاى: اًتطبسات داًطگبُ ػالهِ یي فىًن امًر استخذام یمىاتغ اوساو یریتمذ(. 1377اثغحی، حسیي. )

 عجبعجبئی.

 تْشاى، هؤسسِ هغبلؼبت پژٍّطْبی ثبصسگبًی .يری تُرٌ. 1383ثغحی، سیذ حسیي ٍ ثبثک کبظوی)ا

 ،تئَسی سبصهبى؛سبختبس ٍ عشح سبصهبًی،تشجوِء سیذ هْذی الَاًی ٍ حسي داًبیی فشد،تْشاى،غفبس (1378. )ساثیٌض،استیفي

م،تْشاى،اًتطبسات ػلوی ٍ هختػبت حکَهت حك هذاس دس پشتَ ًْج الجالغِ اهبم ػلی ػلیِ الساّل(. 1378)پَسػضت،ػلی اغغش

 .فشٌّگی

 . ًطش دیذاس.یي ادارٌ امًر استخذام یمىاتغ اوساو یریتمذ(. 1373پشّیضگبس، کوبل. )

تٍ  یتاوگرش کارترد یي مىاتغ اوساو یامًر کارکىان )ادارٌ امًر استخذام یریتمذ(. 1370کبظوی، ثبثک. )

 . هشکض آهَصش هذیشیت دٍلتی.خص ديلتی در ایرانت

Patrick J. Cihon & James Ottavio Castagnera ( th Edition,     ). Employment 

and Labor Law. Cengage Learning. 

David J. Walsh. (    ). Employment Law for Human Resource Practice. 

Cengage Learning.  

Casacio, w .f .& Guini. A. (    ). Applied psychology in human resource 

management. Harlow: Pearson. 

Adler. Amy, B., Bliese Paul, D., & Castro Carl, A. (    ). Job and work analysis. 

New York: American psychological association. 

Cook, M. (    ). Personal selection. New York. John Wiley & sons. 

Robertson, l. t., & Cooper, C. L. (Eds). (    ). Personnel psychology and human 

resources management: a reader for students and practitioners. New York. John 

Wiley & sons. 

Cartwright, S., & Cooper, C. L. (    ). The oxford handbook of personnel 

psychology. New York: Oxford University. 

Lewise. S. (    ). Positive psychology at work. Chichester, west Sussex., malden, 

MA. Wiley-Blackwell.     
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 مشاوره شغلی و کارآفرینی قالب طراحی شده جهت تدوین شرح درس:

 

 مشاوره شغلی و کارآفرینی عنوان درس به فارسي: 

 

 

 Career Counseling and ي:عنوان درس به انگليس

Entrepreneurship  
 

 

 واحذ2تعذاد واحذ:
 تخصصي

 دروس پيشنياز یا همنياز: نظري 

 پيص نياز نذارد. عملي

 اختياري 
 نظري 

 ساعت22تعذاد ساعت:

 

 عملي

 جبراني
 نظري

 عملي

 نذارد            آموزش تكميلي عملي: دارد   

 سمينار         آزمایشگاه     كارگاه        سفر علمي 

 

 2تؼذاد ٍاحذ6 

 ًَع ٍاحذ6 ًظری 

 پیطٌیاز6 ًذارد 

 ساػت( 22ٍاحذ ًظری 2سرفصل درس6 )

 درس کلی و ویژه هدف

ایجاد تیٌص ضغلی ٍ کارآفریٌی در داًطجَیاى ٍ آضٌا کردى آًْا تا هطاٍرُ ضغلی ٍ کارآفریٌی ٍ ًحَُ ارائِ 

 هطاٍرُ تِ افراد ٍ سازهاى ّا 
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 سرفصل

 تؼریف راٌّوایی ٍ هطاٍرُ ضغلی -

 ای، رغثت، استؼذاد، کارآهذی( هفاّین راٌّوایی ٍ هطاٍرُ ضغلی )ضغل، حرفِ، کار، اًتخاب حرفِ -

 ت راٌّوایی ٍ هطاٍرُ ضغلیضرٍر -

 هسائلی کِ در هطاٍرُ ضغلی هطرح هی ضَد)هطکالت تصوین گیری( -

 هطاٍرُ ضغلی در سازهاى ّا -

 ًظریِ ّای خصیصِ ٍ تیپ در هطاٍرُ ضغلی -

 ًظریِ خصیصِ ػاهل پارسًَس 

 ًظریِ تیپ ضٌاسی ّالٌذ 

 ًظریِ تیپ ضٌاسی هایرز تریگس 

 ًظریِ ّای گسترُ زًذگی -

  ٍ سازش گاتفردسَىًظریِ هحذٍدیت 

 ًظریِ گسترُ زًذگی سَپر 

 ًظریِ ّای تا تورکس خاظ -

 ًظریِ یادگیری اجتواػی کرٍهثَلتس ٍ هیطل 

 ًظریِ تصوین گیری تیذهي ٍ اٍّارا 

 اجتواػی -ًظریِ ّای اقتصادی 

 راتطِ هطاٍرُ ضغلی ٍ کارآفریٌی -

 تؼریف کارآفریٌی  -

 فرآیٌذ کارآفریٌی -

 کارآفریٌی اجتواػی -

 تررسی ٍیژگی ّای ضخصیتی کارآفریٌاى هٌص کارآفریٌاى6 -

 اًگیسش کارآفریٌا6ًِ استقالل، پَل، خَدیاتی ٍ ضَق کار -

 ترًاهِ ریسی ٍ هَفقیت کارآفریٌی -

 تَسؼِ افراد ٍ ضایستگی ّا -

 ارتقای خالقیت کارآفریٌاى -

 هطاٍرُ ضغلی در کارآفریٌی -

 کارترد آزهًَْا ٍ پرسص ًاهِ ّا تِ هٌظَر کسة اطالػات ضغلی -

 ی تخصصی پیص رٍی هطاٍرُ ضغلی ٍ کارآفریٌیچالص ّا -
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  یادگیری -های یاددهیروش

 تذریس ًظری استاد در کالس ٍ تحث گرٍّی
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