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 (. Masterكارشناسي ارشد) دوره:

 امین رضا کمالیان  دکتر  مدرس:
 
 : معرفی -1

ای است که برای درِک بهتر مدیریت  رشتهی میانرفتار سازمانی یک حوزه
رفتار سازمانی  و حیطه مطالعات  افراد در سازمان ایجاد شده است

 می باشدفرد، گروه سه سطح  و تحلیل  تجزیه محدود به 

مشترک رفتار افراد   ها در تشکیالتِ سازمانی، وجوهرفتار انسان درساین 
به ذکر است   م الز داده ومورد بررسی قرار ها و خوِد سازمان  و سازمان

  دانشی هایشاخه  حوزه رفتار سازمانی بایستی ازکه در مطالعه 
ی عمومی شناسی، نظریهچون روانشناسی، آمار، انسانهم مختلف 

های اطالعاتی، علوم سیاسی،  علم اقتصاد، سیستم ها،سیستم
 بهره گرفت گیری و اخالق ی تصمیممدیریت استرس، ارگونومیک، نظریه

کند که به دنبال رفتار سازمانی راجع به کسانی مطالعه میدر نهایت 
 شان هستند و شغل ب احساس رضایت در زندگیکس

     

 اهداف کالس: -2 
ضرورت یادگیری در مورد رفتار سازمانی پیشرفته را در دنیای امروز   •

 .را بهتر درک کنید
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های اصلی رفتار سازمانی  سعی داریم دانش مرتبط به سرفصل •
 .پیشرفته را به شما منتقل کنیم

دیدگاه جامعی راجع به رفتار  از طریق بحث و مشارکت کالسی  •
 .سازمانی پیشرفته در اختیار شما قرار دهیم
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