
 
 : پیراپزشکیدانشکده

 

کارشناسی دانشجویان  مخاطبان:                     بیمارستانی و رفتار سازمانیمدیریت عنوان درس : 
 رادیولوژی

 21-8دو شنبه ها  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            واحد 1: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 دکتر یحیی صفری مدرس:             4-2شنبه دو، 98-97نیمسال دوم زمان ارائه درس:   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 را یاد بگیرد تیریسازمان و مد فیتعار -2
 هینظر، یادار تیریمد هینظر(، Taylor لوری)تیعلم تیریمد هینظر)و سازمان تیریمد یها هینظربا  -1

 ( آشنا شودیبوروکراس تیریمد
 تیریمد هینظر، یروابط انسان تیریمد هینظر، یعلم تیریمد هینظر)و سازمان تیریمد یها هینظربا  -3

 آشنا شود (تیریمد یکم ینگرش ها، یرفتار
 «Z» هینظر ،( ی)ژاپن Jسازمان نوع اتیخصوص، (ییکای)آمر A نینو یسازمانها اتیخصوصبا  -4

 شنا شود( آتیریها در مد ستمیس هینظر
 را یاد بگیرند هدایت و رهبری(، سازماندهی، یزیبرنامه ر) تیری( مدفیکارکردها)وظا -5
، یرفتار گروه کردیرو، رفتار متقابل افراد کردیرو، یمورد ای یتجرب کردیرو)تیریمد یکردهایرو -6

 میتصم یتئور کردیرو، یفن – یاجتماع یستمهایس کردیرو، یتعاون – یاجتماع یستمهایس کردیرو
 را یاد بگیرند (یریگ

 ای ییاقتضا کردیرو، «تیریعلم مد»  ای یاضیر کردیرو، یستمیس کردیرو)تیریمد یکردهایرو -7
 یاد بگیرندرا ( یاتیعمل یتئور کردیرو، یتیریمد ینقشها کردیرو، یتیموقع

 رندیبگ ادیرا  )رویکردها، نظریه ها(، مدیریت تحول و تغییریمنابع انسان تیریمد -8

 
 

 به تفکیک اهداف کلی هر جلسه: اهداف ویژه
 
 

  هدف کلی اول:
 ردیبگ ادیرا  تیریسازمان و مد فیتعار 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 تعریف کنداز دیدگاه های مختلف را  سازمان -1
 تعریف کندرا  تیریمد -2

 
  هدف کلی دوم:

 تیریمد هینظر ،یادار تیریمد هی(، نظرTaylor لوری)تیعلم تیریمد هیو سازمان)نظر تیریمد یها هیبا نظر
 ( آشنا شودیبوروکراس

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 را شرح دهد (،Taylor لوری)تیعلم تیریمد هینظر -1
 را شرح دهد یادار تیریمد هینظر  -2
 را شرح دهد یبوروکراس تیریمد هینظر -3

 
 هدف کلی سوم: 

( تیریمد یکم ینگرش ها ،یرفتار تیریمد هینظر ،یروابط انسان تیریمد هیو سازمان)نظر تیریمد یها هیبا نظر
 آشنا شود

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 
 را شرح دهد یروابط انسان تیریمد هینظر -1
 شرح دهدرا  یرفتار تیریمد هینظر  -2
 شرح دهدرا  تیریمد یکم ینگرش ها -3

 



 
 هدف کلی چهارم: 

ها  ستمیس هینظر« Z» هی، نظر( ی)ژاپن Jسازمان نوع اتی(، خصوصییکای)آمر A نینو یسازمانها اتیبا خصوص
 ( آشنا شودتیریدر مد
 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 را برشمارد (ییکای)آمر A نینو یسازمانها اتیخصوص -1
 را برشمارد ( ی)ژاپن Jسازمان نوع اتیخصوص -2
 را توضیح دهد «Z» هینظر -3
 دهد حیتوض تیریها در مد ستمیس هینظر  -4

 هدف کلی پنجم: 
 رندیبگ ادی( را یو رهبر تیهدا ،یسازمانده ،یزی)برنامه ر تیری( مدفیکارکردها)وظا

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 در مدیریت را تحلیل نماید یزیبرنامه رفرآیند  -1
 با توجه به ساخت های سازمانی مختلف را شرح دهد یسازماندهانواع   -2
 را توصیف کند یو رهبر تیهدارویکردهای و سبک های  -3

 هدف کلی ششم: 
 کردیرو ،یرفتار گروه کردیرفتار متقابل افراد، رو کردیرو ،یمورد ای یتجرب کردی)روتیریمد یکردهایرو
 رندیبگ ادی( را یریگ میتصم یتئور کردیرو ،یفن – یاجتماع یستمهایس کردیرو ،یتعاون – یاجتماع یستمهایس

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 را توضیح دهد یمورد ای یتجرب کردیرو -1
 دهد حیرا توض متقابل افراد رفتار کردیرو -2
 دهد حیرا توض یتعاون – یاجتماع یستمهایس کردیرو ،یرفتار گروه کردیرو -3
 دهد حیرا توض یفن – یاجتماع یستمهایس کردیرو -4
 دهد حیرا توض یریگ میتصم یتئور کردیرو -5

 هدف کلی هفتم: 
 کردیرو ،یتیموقع ای ییاقتضا کردیرو ،«تیریعلم مد»  ای یاضیر کردیرو ،یستمیس کردی)روتیریمد یکردهایرو

 رندیبگ ادی( را یاتیعمل یتئور کردیرو ،یتیریمد ینقشها
 دانشجو قادر باشد انیدر پا

 در مدیریت را شرح دهد یستمیس کردیرو -1
 را شرح دهد «تیریعلم مد»  ای یاضیر کردیرو -2
 را شرح دهد یتیموقع ای ییاقتضا کردیرو  -3
 را شرح دهد یاتیعمل یئورت کردیرو و یتیریمد ینقشها کردیرو  -4

 هدف کلی هشتم: 
 رندیبگ ادیرا  رییتحول و تغ تیریمدو ها(،  هینظر کردها،ی)رویمنابع انسان تیریمد

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 را شرح دهد ها( هینظر کردها،ی)رویمنابع انسان تیریمد -1
 تحلیل کند را رییتحول و تغ تیریمد -2

 
 
 

 منابع:
ت در سازمان های آموزشی و درمانی، انتشارات مبانی و اصول مدیریود، صفری یحیی و فخری محم

 2394 -چاپ دوم ،سارینا)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(
 

 کوچک، پرسش و پاسخ یمحتوا، گروه ها شیهمراه با نما یحیتوض روش تدریس:
 

 برد تیتخته وا نت،یپاورپو شینما یبرا دئوپروژکتوریبا و وتری: کامپ یآموزش لیوسا
 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

آزمون تستی و  یزئکو
 تشریحی

   درصد 22

     ترم آزمون میان 



و  یآزمون تست آزمون پایان ترم
 یحیتشر

   درصد 72

حضور فعال در 
 کالس

پرسش سوال یا 
 پاسخ به سوال

   درصد 12

 
 انتظارات از دانشجو:مقررات کالس و 

از گوشی موبایل استفاده ننماید و در بحث های کالسی، حسب مورد شرکت کند. به موقع در کالس حاضر شود. 
از رفت و آمد داخل کالس  در کالس یادداشت برداری کند.نظم کالس را رعایت کند. گوشی در حالت سایلنت باشد. 

 اجتناب کند.

 EDOنبم و امضبی مسئول      نبم و امضبی مدیر گروه:  ی صفری  دکتر یحینبم و امضبی مدرس: 

 دانشکده:

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :



 یولوژیراد یکارشناس انی: دانشجومدیریت عمومی   جدول زمانبندی درس

 4-2ها هدوشنبروز و ساعت جلسه :   

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

88/8/97 

 ردیبگ بدیرا  تیریسبزهبى ٍ هد فیتؼبر 

 

 دکتر یحیی صفری

8  

5/9/97 

 تیریهد هیٍ سبزهبى)ًظر تیریهد یهب هیبب ًظر

 ،یادار تیریهد هی(، ًظرTaylor لَری)تیػلو

 ( آشٌب شَدیبَرٍکراس تیریهد هیًظر

 

 یفرص ییحیدکتر 

3  

18/9/97 

 تیریهد هیٍ سبزهبى)ًظر تیریهد یهب هیبب ًظر

 هیًظر ،یرٍابط اًسبً تیریهد هیًظر ،یػلو

( آشٌب تیریهد یکو یًگرش هب ،یرفتبر تیریهد

 شَد

 

 یصفر ییحیدکتر 

4  

19/9/97 

(، ییکبی)آهر A يیًَ یسبزهبًهب بتیبب خصَص

« Z» هی(، ًظر ی)شاپٌ Jسبزهبى ًَع بتیخصَص

 ( آشٌب شَدتیریهب در هد ستنیس هیًظر

 

 یصفر ییحیدکتر 

5 86/9/97 
 

 ،یسی)برًبهه ر تیری( هدفیکبرکردهب)ٍظب

 رًدیبگ بدی( را یٍ رهبر تیهدا ،یسبزهبًده

 

 یصفر ییحیدکتر 

6  

3/11/97 

 ،یهَرد بی یتجرب کردی)رٍتیریهد یکردهبیرٍ

 ،یرفتبر گرٍه کردیرفتبر هتقببل افراد، رٍ کردیرٍ

 کردیرٍ ،تؼبًٍی – یاجتوبػ یستوهبیس کردیرٍ

 یتئَر کردیرٍ ،فٌی – یاجتوبػ یستوهبیس

 رًدیبگ بدی( را یریگ نیتصو

 

 یصفر ییحیدکتر 

7 11/11/97 
 

 کردیرٍ ،یستویس کردی)رٍتیریهد یکردهبیرٍ

 بی ییاقتضب کردیرٍ ،«تیریػلن هد»  بی یبضیر

 کردیرٍ ،یتیریهد یًقشهب کردیرٍ ،یتیهَقؼ

 رًدیبگ بدی( را یبتیػول یتئَر

 یصفر ییحیدکتر 

8  

17/11/97 

هب(،  هیًظر کردهب،ی)رٍیهٌببغ اًسبً تیریهد

 رًدیبگ بدیرا  رییتحَل ٍ تغ تیریهد

 یصفر ییحیدکتر 

هطببق  9

 اهتحبًبت
 

  اهتحبى پبیبى ترم



11  
 

  

 

 
   

 


