
 
 پیراپزشکی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

دانشجویان  مخاطبان:                و قوانین آزمایشگاهمدیریت  اصولعنوان درس : 
 پیوسته علوم آزمایشگاهیکارشناسی 

ساعت پاسخگویی به سواالت       واحد 5/0: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 حضور تمام وقت در گروه فراگیر:

دکتر یحیی  مدرس:         01-00شنبه سه ، 00-00اولنیمسال زمان ارائه درس:   
 صفری

 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

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

 هینظر(، Taylor لوری)تیعلم تیریمد هینظر)و سازمان تیریمد یها هینظربا  -0
 هینظر ،یروابط انسان تیریمد هینظر یراسبوروک تیریمد هینظر، یادار تیریمد
 ( آشنا شودتیریمد یکم ینگرش ها ،یرفتار تیریمد

را یاد  هدایت و رهبری(ی، سازماندهی، زیبرنامه ر) تیری( مدفیکارکردها)وظا -1
 بگیرند

، رفتار متقابل افراد کردیروی، مورد ای یتجرب کردیرو)تیریمد یکردهایرو -2
 کردیروی، تعاون – یاجتماع یستمهایس کردیروی، رفتار گروه کردیرو
 را یاد بگیرند ی(ریگ میتصم یتئور کردیروی، فن – یاجتماع یستمهایس

، «تیریعلم مد»  ای یاضیر کردیروی، ستمیس کردیرو)تیریمد یکردهایرو -4
( یاتیعمل یتئور کردیروی، تیریمد ینقشها کردیروی، تیموقع ای ییاقتضا کردیرو
 یاد بگیرندرا 

 رندیبگ ادیرا  )رویکردها، نظریه ها(، مدیریت تحول و تغییریانسان منابع تیریمد -5
 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 
 

  هدف کلی اول:
 لوری)تیعلم تیریمد هیو سازمان)نظر تیریمد یها هیبا نظرهدف کلی جلسه اول: 

Taylorروابط  تیریمد هینظر ،یبوروکراس تیریمد هینظر ،یادار تیریمد هی(، نظر
 ( آشنا شودتیریمد یکم ینگرش ها ،یرفتار تیریمد هینظر ،یانسان
 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 را شرح دهد (،Taylor لوری)تیعلم تیریمد هینظر -0
 را شرح دهد یادار تیریمد هینظر  -1
 را شرح دهد یبوروکراس تیریمد هینظر -2
 را شرح دهد یروابط انسان تیریمد هینظر -4
 شرح دهدرا  یررفتا تیریمد هینظر  -5
 شرح دهدرا  تیریمد یکم ینگرش ها -6



 
 

 : جلسه دوم هدف کلی
 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  -0
 ی مختلف را شرح دهدبا توجه به ساخت های سازمان یسازماندهانواع   -1
 را توصیف کند یو رهبر تیهدارویکردهای و سبک های  -2

 : جلسه سومهدف کلی 
 کردیرفتار متقابل افراد، رو کردیرو ،یمورد ای یتجرب کردی)روتیریمد یکردهایرو

 – یاجتماع یستمهایس کردیرو ،یتعاون – یاجتماع یستمهایس کردیرو ،یرفتار گروه
 رندیبگ ادی( را یریگ میتصم یتئور کردیرو ،یفن

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 را توضیح دهد یمورد ای یتجرب کردیرو -0
 دهد حیرا توض رفتار متقابل افراد کردیرو -1
 دهد حیرا توض یتعاون – یاجتماع یستمهایس کردیرو ،یرفتار گروه کردیرو -2
 دهد حیرا توض یفن – یاجتماع یستمهایس کردیرو -4
 دهد حیتوضرا  یریگ میتصم یتئور کردیرو -5

 : جلسه چهارمهدف کلی 
 کردیرو ،«تیریعلم مد»  ای یاضیر کردیرو ،یستمیس کردی)روتیریمد یکردهایرو

 رندیبگ ادی( را یاتیعمل یتئور کردیرو ،یتیریمد ینقشها کردیرو ،یتیموقع ای ییاقتضا
 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 در مدیریت را شرح دهد یستمیس کردیرو -0
 را شرح دهد «تیریعلم مد»  ای یاضیر کردیرو -1
 را شرح دهد یتیموقع ای ییاقتضا کردیرو  -2
 را شرح دهد یاتیعمل یتئور کردیرو و یتیریمد ینقشها کردیرو  -4

 : پنجمهدف کلی 
 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)روینمنابع انسا تیریمد -0
 تحلیل کند را رییتحول و تغ تیریمد -1

 
 
 

 منابع:
ت در سازمان های آموزشی و مبانی و اصول مدیریصفری یحیی و فخری محمود، 

 0236دوم، چاپ ، درمانی، انتشارات سارینا)دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه(
 

با توضیح صوتی در مته اسالیدها. ارائه تکالیف  در سمان مجاسی: بارگذاری اسالیدها روش تدریس:

 یمحتوا، گروه ها شیهمراه با نما یحیتوضمناسب بزای تکمیل فعالیت های تدریس. در سمان حضوری: 

 کوچک، پرسش و پاسخ
 

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



 
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

آزمون تستی  یزئکو
 و تشریحی

هر دو  درصد 00
جلسه 
 یکبار

 
00-01 

آزمون میان 
 ترم 

    

آزمون پایان 
 ترم

 یآزمون تست
 یحیو تشر

بر اساس  درصد 00
تقویم 

 دانشگاهی

 

حضور فعال در 
 کالس

پرسش سوال 
یا پاسخ به 

 سوال

   درصد 00
 

 
 قررات کالس و انتظارات از دانشجو:م

نظم کالس در بحث های کالسی حسب مورد شرکت کند. به موقع در کالس حاضر شود. 
  مقررات آموزشی را رعایت کند. در کالس یادداشت برداری کند.را رعایت کند. 

 
 
 

     یحیی صفزی مدرس: نبم و امضبی 

 
 

 

 مدیر گروه: نبم و امضبی  

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول   

 

 

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 مدیریت عمومی   جدول زمانبندی درس                           



 6-4یکشنبه ها:  لسه :روز و ساعت ج                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1  

25/8/00 

 هیو سبزمبن)نظر تیریمد یهب هینظر 

 هی(، نظرTaylor لوری)تیعلم تیریمد

 ،یبوروکراس تیریمد هینظر ،یادار تیریمد

 تیریمد هینظر ،یروابط انسبن تیریمد هینظر

 (تیریمد یکم ینگرش هب ،یرفتبر

 

 یحیی صفریدکتر 

2  

2/9/00 

 ،یسی)برنبمه ر تیری( مدفیکبرکردهب)وظب

 (یو رهبر تیهدا ،یسبزمبنده

 یصفر ییحیدکتر 

3  

9/9/00 

 بی یتجرب کردی)روتیریمد یکردهبیرو -3

 کردیرفتبر متقببل افراد، رو کردیرو ،یمورد

 – یاجتمبع یستمهبیس کردیرو ،یرفتبر گروه

 ،فنی – یاجتمبع یستمهبیس کردیرو ،تعبونی

 (یریگ میتصم یتئور کردیرو

 یصفر ییحیدکتر 

4  

16/9/00 

 کردی)روتیریمد یکردهبیرو -4

 ،«تیریعلم مد»  بی یبضیر کردیرو ،یستمیس

 ینقشهب کردیرو ،یتیموقع بی ییاقتضب کردیرو

 (یبتیعمل یتئور کردیرو ،یتیریمد

 یصفر ییحیدکتر 

5  

23/9/00 

 ب،کردهی)رویمنببع انسبن تیریمد -5

 رییتحول و تغ تیریهب(، مد هینظر

 یصفر ییحیدکتر 

 

 

   
 




