
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 اصول مدیریتعنوان درس :  
 فناوری اطالعات سالمت 1دانشجویان ترممخاطبان:

 واحد نظری 2ادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  تعد
 69-51نیمسال اول 11/11تا 11/8یکشنبه ، زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 دوشنبه 12-11ت فراگیر:ساعت پاسخگویی به سواال 
 نسیم اصالنیمدرس:

 ندارددرس و پیش نیاز:
 

 
 هدف کلی درس :

 آشنایی دانشجویان با اصول مدیریت، سازمان و وظایف مدیر
 
 هداف کلی جلسات :ا

 

 رابیان کند. تعریف مدیریت و مفاهیم آن-1

 را شرح دهد. انواع سازمان ها -2

 )ادامه( شرح دهد. انواع سازمان ها-3

 را توصیف کند مدیران-4

 را بیان کند. )برنامه ریزی( وظایف مدیریت -1

 را بیان کند وظایف مدیریت)برنامه ریزی( -6

 را بیان کند. وظایف مدیریت) سازمان دهی( -7

 را بیان کند. وظایف مدیریت) سازمان دهی( -8

 را بیان کند. وظایف مدیریت)رهبری( -9

 کند. را بیان وظایف مدیریت)رهبری( -11

 را بیان کند. وظایف رهبری)کنترل( -11

 را بیان کند. وظایف رهبری)کنترل( -11

 .مکتب کالسیک مدیریت شرح دهد. -13

 شرح دهد.را  مکتب روابط انسانی مدیریت  -11

 شرح دهد. را سیستمیمدیریت  مکتب  -11

 را شرح دهد. اقتضایی تب مدیریتمک -16

 پرسش و پاسخ-17
 

 فکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به ت

 را بیان کند. تعریف مدیریت و مفاهیم آن-1
 شرح دهد. لم مدیریتضرورت ع 

 را شرح دهد. علم مدیریت 

 را شرح دهد هنر مدیریت. 

 را شرح دهد. انواع سازمان ها -2
 را بیان کند. تعریف سازمان 

 را شرح دهد. تاریخچه سازمان 

 )ادامه( شرح دهد. انواع سازمان ها-3
 شرح دهد. رورت سازمانض 

 بیان کند. اجزای سازمان 
 توصف کند. مدیران-4

 را بیان کند. سطوح مدیریت 

 را بیان کند. ویژگی های مدیر 

 را بیان کند.. ای مدیررتوانایی های الزم ب 

 را بیان کند. وظایف مدیریت)برنامه ریزی( -5
 را بیان کند. ضرورت برنامه ریزی 



  بیان کندمراحل برنامه ریزی. 

 

 را بیان کند. وظایف مدیریت)برنامه ریزی( -6

 بیان کند. نواع برنامه ریزی 
 را بیان کند. وظایف مدیریت) سازمان دهی( -7

 بیان کند. تعریف سازمان 

 را شرح دهد. نمودارهای سازمان 

 را بیان کند. وظایف مدیریت) سازمان دهی( -8

 شرح دهد. سازمان های رسمی و غیررسمی 

 را بیان کند. یت)رهبری(وظایف مدیر -9
 بیان کند. تعریف رهبری 

  بیان کند.ویژگی های رهبر 

 را بیان کند. وظایف مدیریت)رهبری( -11

 بیان کند. رهبری و هماهنگی 

 را بیان کند. وظایف رهبری)کنترل( -11
 شرح دهد. تعریف  کنترل 

  بیان کند. ضرورت کنترل 

 را بیان کند. وظایف رهبری)کنترل( -11

  بیان کند. جمع آوری اطالعات برای کنترل ضرورت 

 .شرح دهد مدیریت کالسیک مکتب  -13
 بیان کند. مکتب کالسیک تعریف 

  را نام ببرد.پیشگامان این مکتب 

 بیان کند. فعالیت های این مکتب 

 شرح دهد. مدیریت روابط انسانی تبمک -11
  بیان کند. روابط انسانیتعریف مکتب 

  را نام ببرد. پیشگامان این مکتب 

 بیان کند. فعالیت های این مکتب 

 شرح دهد. مکتب سیستمی -11
  بیان کند. ستمیسیتعریف مکتب 

 را نام ببرد.پیشگامان این مکتب -

 بیان کند. فعالیت های این مکتب 

 شرح دهد. اقتضایی تب مدیریتمک -16
 را بیان کند. تعریف مکتب اقتضایی 

  را نام ببرد.یشگامان این مکتب 

 بیان کند. الیت های این مکتبفع 

 پرسش و پاسخ-17
 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 دانشجو قادر به تعریف مدیریت ، سازمان ، انواع مدیران و ویژگی های مدیران خواهد بود. -1

 
 منابع:

 مبانی مدیریت و کلیه کتب مربوط به مدیریت سازمان

 مبانی مدیریت رابینز

 مبانی مدیریت علی رضاییان

 
 ش تدریس:رو

 سخنرانی و کنفرانس
 

 وسایل آموزشی :
 پاور پوینت ، ویدیو پروژکتور ، وایت برد

 
 



 
 

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

م مشخص تر در طی درصد 11 
 می شود

 

آزمون پایان 
 ترم

 16-14 22/11/51 درصد 61 

حضور فعال در 
 کالس

 حضور
 و درکالس

در  شرکت
 مباحث

  طی ترم درصد 01

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 کالس در موقع به حضور
 آموزشی قوانین رعایت

 زشی رفتار خواهد شد.در صورت غیبت بیش از حد مجاز با دانشجو مطابق با آئین نامه آمو
 
 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 اصول مدیریت زمانبندی درس جدول                           

 11/11تا 11/8یکشنبه ،  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

 خانم اصالنی تعریف مدیریت و مفاهیم آن 11/6/91 1

 خانم اصالنی انواع سازمان ها 18/6/91 2

 خانم اصالنی ها )ادامه(انواع سازمان  1/7/91 3

 خانم اصالنی مدیران 11/7/91 4

 خانم اصالنی وظایف مدیریت)برنامه ریزی( 18/7/91 5

 خانم اصالنی وظایف مدیریت)برنامه ریزی( 11/7/91 6

 خانم اصالنی وظایف مدیریت) سازمان دهی( 1/8/91 7

 خانم اصالنی وظایف مدیریت) سازمان دهی( 9/8/91 8

 خانم اصالنی وظایف مدیریت)رهبری( 16/8/91 9

 خانم اصالنی وظایف مدیریت)رهبری( 13/8/91 11

 خانم اصالنی وظایف رهبری)کنترل( 7/9/91 11

 خانم اصالنی وظایف رهبری)کنترل 11/9/91 12

 خانم اصالنی آشنایی با مکاتب مدیریت 11/9/91 13

 خانم اصالنی آشنایی با مکاتب مدیریت 18/9/91 14

15 
 

 خانم اصالنی آشنایی با مکاتب مدیریت 1/11/91

 خانم اصالنی آشنایی با مکاتب مدیریت 11/11/91 16

 خانم اصالنی پرسش و پاسخ 19/11/91 17

 


