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 :  مشخص شوند  1در این طرح دورهبايد  هاي زير  درس قسمتبراي آماده شدن نهاي   
 

  درساهداف  .1
 
 و معرف

 منابع درس   .2
 هاي دانشجويانتكاليف و پروژه .3
ی .4  سایر فعالیت های یادگیر
 شيوه ارزشياي    .5
 فهرست وارس طرح درس .6

                                                 
1 Course plan 
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ا   شتتتم یر رسعتتتت روزافتتتزون ت تتتتیر و ت تتتو    تت رتتتاه  در همتتته رشتتتته هتتتا و قلمروهتتتای علتتت  تتتتا یر  و  ندُبعتتتدی را بتتته همتتتراه عرصت

ایتت  و هتتگ بتتر  ا  هتتگ مو تتا دگرگتتوي  رس  ج ارزشتتها و انت تتارا   داشتتته استتت. ایتتن ت تتتیر افتتراد و ستتازمان هتتا تتتا یر ن تتر ج  هتتان بتتتز 

ا  ي  تتا یر نوتوده وظایف نقش ها  و ت و   این یر داشته است. س دانشگاهها و مدیران آموز  عال و ن ام سالمت از این ت تیر

 و ... عوامتل متنتویع هست ند کته بتر  است. 
ر
عوامل اقتصادی و ا تمایعج سیاست و قدر ج فرهنگج تکنولوژیج  الش های اخالف

 سازمانها تا یر گذاشته است. موا هه فعال و سازنده با این  ریان پرشتتا  نیازمنتد دانتشج مهتار  
اموي   و م ی  پیر

مسائل دروي 

ج متتتدیریت و ارائتتته راه ارهتتای مناستتتا در رتتتل و رفتتتع مشتت ال  استتتت. در ایتتتن میتتتان و بتتت ش عمتتتتش در شتتتناختج  ت لیتتلج ارزشتتتیا ي 

 نقش بسیار تعتیر  کننده ای دارد. دو روزه آموز  و سالمت به عنوان زیرساختهای 
ی در سطوح مختلف سازماي  مدیریت و رهی 

ی ستتتتتازمانه ای آمتتتتوزس  و بهداشتتتتزر درمتتتتتاي  بتتتته ویتتتتت ه ب یتتتتادی در توستتتتعه  وامتتتتتع نقتتتتش  لیتتتتدی در ایتتتتتن بتتتتاره دارنتتتتتد و از ایتتتتن رو رهتتتتی 

نکته هگ آنکته ارر ته دانشگاههای علوم پزشیک نیازمند آشناي  با شتوه های نوین مدیریت و برنامه ریزی در سازمانهای کنوي  اند. 

 است اما بخش زیادی ازتواناي  
یج ذاير ي بخش  از توانمندی های مدیریت و رهی     ن ام در رهی 

   عل   ج آموزس 
. از است آموختز 

ور  دارد کته اعیتتای هیتا  علتت  و دستت انتتدر اران رتوزه آمتتوز  علتوم پزشتتیک بته عنتتوان هتدایت گتتران ن تام آمتتوزس   ایتن رو  ه 

ي و متدرريت هتای و ن ریته و اصتول پايتهج فتاهيگدانشگاههای علوم پزشیک با م    رهتی 
 و  تارررد آن در  دانشتگاهها آشتنا شتوند.  آمتوزس 

 تدوین شده است.  )گروه اعیای هیا  ع ( آموز  پزشیک ارشناس ارشد د برای دانشجویان  وار 2این درس در قالا 

 

یج با  ی من گ و رعایت انت ار یم رود دانشجویان عزیز عالوه بر آشناي  با اصول و مفاهیگ و دانش مدیریت و رهی  مطالعه و پی یر

یج و انجام به موقع ت ا در ب ث هاجفعال مشارکت توال مبارثج و  توانتاي  نقتد و ت لیتل و لیف تعتیر  شده و فعالیت های یتادگیر

 . آورده و در خود تقویت نمایند طرح مسائل مدیریزر موتز  بر ن ریه های عل  را به دست 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معرفي و اهداف درس
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 بنويسيد:  سامانهبراي ارائه به دانشجويان در را اهداف درس . 2
 
 دمفاهیگ مباي  سازمان و مدیریت را تعریف نمای .1

 روند م اتا مدیریت در طول زمان را ت لیل و ارزیاي  نماید .2

یتتتتح و ارزیاي  نماید .3
ی را با ذکر مثال تش   تئوری های رهی 

 مسائل سالمت و آموز  در دانشگاههای علوم پزشیک را موتز  بر ن ریه عل  ت لیل نماید  .4

 بر اصول عل  ت لیل و راه شاي  نم .5
 ایدمسائل و تعارضا  سازماي  را موتز 

 برای یک موقعیت شبیه سازی شدهج  یک مذاکره موفش را هدایت و سناریو نویش نماید .6

 انواع مدلهای بهوود کیفیت در سازمان را با یکدی ر مقایسه نماید  .7

 انواع مدل های مدیریت ت تیر در سازمان را متناسا با موقعیت ب ار ب ند .8

 ازمان ابزارهای مدیریزر پیشنهاد دهدمتناسا با ت لیل و شناخت پنجره های تفکر مدیران س .9

ح و ارزیاي  نماید .10
 مسائل   الش های مدیریت ن ام سالمت و راکمیت بالتز  را رس 

 بر موقعیت ت لیل و ارزیاي  نماید .11
 ن ام های پرداخت و تامیر  مال در سیستگ سالمت را موتز 

اتژیک در سازمان را  تش   .12  یتتتتح و بازاندیش  کندمباي  و مفاهیگ مدیریت و برنامه ریزی اسیر

یتتتتح و ارزیاي  نماید .13
 در ن ام سالمت را تش 

ر
 رویکردهای اخالف

 ت لیل نماید .14
ر
 سناریوهای مسائل سازماي  را موتز  بر الگوهای اخالف

ح دهد  .15  مفاهیگ و اصول پایه اقتصاد در آموز  و سالمت را رس 

 انواع پنجره های تفکر مدیران به سازمان را ت لیل نماید .16

 ادی ن ام آموز  و سالمت را ت لیل و ارزیاي  نمایدمسائل اقتص .17

اتژیک بنویسد  .18  برای یک سازمان آموزس  یا سالمتج یک برنامه اسیر

 نوشیر  دورنماج رسالتج ارزشها و اهداف  الن 

  ت لیل عوامل داخیل و خارج  موتز  بر الگویSWOT 

 ات ی ها  ت لیل وقعیت و  ایگاه سازمان و تعتیر  اسیر

 ا ات ی های اصیلارزیاي  اسیر  ت ی های و انتخا  اسیر

   ات ی انتخاي
 نوشیر  برنامه عملیاير برای رداقل یک اسیر
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  کتاب 
، انتشارات، سال و نوبت چاپ جمي   هاصفحات و  فصل مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مبی  

Bush T. Theories of Educational Leadership and Management. Third Edition. London: Sage Publications; 2007. شتوه تفکر مدیران 

 
 )یا محتوای چندرسانه ای 

ی
ونییک )پادکست صون  محتوای الکبی

 یا چندرسانه ای( عنوان ردیف
ی
 تکمیل چک لیست نوع )صون

  فایل يی دی اف معرف  درس 1

   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل مفاهیگ و مباي  سازمان و مدیریت 2

   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل روند م اتا مدیریت 3

ی 4    زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل تئوری ها و مدل های رهی 

   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل تعارض و مذاکره 5

   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل مدیریت ت تیر  6

  زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل  مفاهیگ و مدل های بهوود کیفیت 7

  مقاله پنجره های تفکر مدیران به سازمان 8

   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل تولیت بالتز  و   الش های مدیریت ن ام سالمت 9

   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل ن ام های پرداخت و تامیر  مال در سیستگ سالمت 10

اتژیک مباي  و مفاهیگ 11    زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل مدیریت و برنامه ریزی اسیر

اتِژیک در سازمان با مدل  12    زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل SWOTت لیل اسیر

ات ی ها  13    زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل برنامه عملیاير و ا رای اسیر

ی در ن ام س   تصمیگ گیر
   زوه و فایل  ند رسانه ای تعامیل المترویکردهای اخالفر

 
  و ...  ، فایل متت  اسالید 

/تهيه عنوان /موضوع نوع محتوا  كنندگان مؤلفي  

 منابع درسي 



 انشگاه است.دزه این کپی یا بهره برداری منوط به اجاکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مجازی است. هرگونه  6 صفحه

 

/تهيه عنوان /موضوع نوع محتوا  كنندگان مؤلفي  

 دکیر زهرا کریمیان مفاهیگ و مباي  سازمان و مدیریت (Pdfدرسنامه ) زوه 

 دکیر زهرا کریمیان روند م اتا مدیریت (Pdfدرسنامه ) زوه 

ی (Pdfدرسنامه ) زوه   دکیر زهرا کریمیان تئوری ها و مدل های رهی 

 دکیر زهرا کریمیان تعارض و مذاکره (Pdfدرسنامه ) زوه 

 دکیر زهرا کریمیان مفاهیگ و مدل های بهوود کیفیت (Pdfدرسنامه ) زوه 

 دکیر زهرا کریمیان پنجره های تفکر مدیران به سازمان (Pdf) زوه  

 دکیر زهرا کریمیان تز  و   الش های مدیریت ن ام سالمتتولیت بال (Pdfدرسنامه ) زوه 

 دکیر زهرا کریمیان ن ام های پرداخت و تامیر  مال در سیستگ سالمت (Pdfدرسنامه ) زوه 

اتژیک (Pdfدرسنامه ) زوه   دکیر زهرا کریمیان مباي  و مفاهیگ مدیریت و برنامه ریزی اسیر

اتِژیک د (Pdfدرسنامه ) زوه   دکیر زهرا کریمیان SWOTر سازمان با مدل ت لیل اسیر

ات ی ها  (Pdfدرسنامه ) زوه   دکیر زهرا کریمیان برنامه عملیاير و ا رای اسیر

ی در ن ام سالمت (Pdfدرسنامه ) زوه   تصمیگ گیر
 دکیر زهرا کریمیان رویکردهای اخالفر

 

 مقاله 
 در صور  و ود  دول زير را تكميل كنيد: 

ش دانشجویان به مقاله ل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شام  نحوه دسبی

دی و عملیاير    برنامه راهی 
 LMSبارگذاری بر روی  نمونه راهنماهای نوشیر

 

 

  1393ج  اپ دوازدهگ ایرانبانکداری عال موسسه سازمان و مدیریت از تئوری تا عملج مهدی ایران ن اد پاریزی و پرویز ساسان گهرج 

 ج مدیریت کیفیت فراریر در بهداشت و درمان ونییکج سید  مال الدین طوتز    هان رایانه امیر  و اطالع نش  الکیر
 1396ج  اپ سوم رساي 

 اتژيکج کتا  مدرريت ج  م مد سيد و پارسائيان عیل   تر مه درويدج آر فرد اسیر
ی
ج دفیر پ وهش های فرهنیک  1398اعراي  

  یج تهرانج دانشگاه آزاد اسالیم:  اپ هفتگ ج تر مه قاسگ کویر  
. يی اس یفی 

ج رابتی    1388مباي  رفتار سازماي 

 

  مطالعه بیشترمنابع 

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-292912/انتشارات-موسسه-عالی-بانکداری-ایران/
https://www.gisoom.com/book/1197912/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-2726/انتشارات-نشر-الکترونیکی-و-اطلاع-رسانی-جهان-رایانه-امین/
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 پروژه پایان ترم 

 خیر    بیل     اید؟. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در ن ر گرفته1

 
ح پروژه   شی

 
ی نوشته توي  بو ج  Theories of Educational Leadership and Managementدر کتا   انواع رویکردها در مدیریت و رهی 

ج رس ج ابه
ی
ایع یا ذهز  مورد بررس قرار گرفته است. آموزس  از شش ُبعد هم ارانهج سیاسج فرهنیک یسنده در این کتا  نو ایم و انیر 

امون ما را در سازمان ها تشکیل میدهند. هر یک از این  معتقد است در واقع هر یک از این رویکردها یک ُبعد از واقعیت های پیر
 ت که مدیران بر اساس همیر  رویکردها شتوه و سبکرویکردها انند پنجره ای برای دیدن سازمان استج اما در واقع نکته مهگ آن اس

شتوه » خالصه ای از این ابعاد در  زوه . عالوه بر کتا  اصیلج مدیریزر خود و اقداما  عمیل و ابزارهای مدیریزر را انتخا  یم کنند 
ان  در اختیار شما قرار دارد. « تفکر مدیران و رهی 

 در این پروژه از شما انتظار یم رود: 
 

 و ت لیل ختود را از انتواع متدل هتای بیتان وضوع شتوه های تفکر مدیران مطالعه بفرمایید ماله نیمه تمام ارائه شده در درسنامه با مق. 1
 هتتای رتتی  

ی
ح دهیتتد و بتترای آن یتتک  متتع بنتتدی بنویستتید. )در واقتتع بیتتان کنیتتد بتته ن تتر شتتما کتتدام یتتک از ایتتن رویکردهتتا بتتا ویتت   شتتده رس 

 . است و ت لیل شما از  ارررد این رویکرد ها در ری  های واقیع  یست؟های دانشگایه سازگار تر 

 شما یم توانید در انتهای ت لیل خود به صور  ش یل )نقشه مفهویم( ارتباط بیر  این رویکردها و مدل ها را نیر  ارائه دهید

 

ی خود از  ه اقداما 2  . یا رو   هاي  بیشیر استفاده یم کنند  ابزارها  ج. به ن ر شما مدیران با رویکرد غالا در هر مدلج در شتوه رهی 

 مثال

 اقدامات مدل

 استفاده از آییر  نامه و ....  رس 

  هم ارانه

  سیاس

 
ی
  فرهنیک

  ابهایم

ایع   انیر 

 هاتكالیف و پروژه
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  تکالیف طول ترم

ح تکلیف عنوان تکلیف شماره  شی
مهلت پاسخ 
 دانشجویان

 مهلت فیدبک
 مدرس

 هدف از ارائه تکلیف

1 
ریت و مباي  مدی

روند م اتا 
 مدیریت

موتز  بر سطوح . پاکبازج مسئول تدوین بسته آموزس  مدیران دانشگاه های علوم پزشیک استدکیر  . 1-1فعالیت
ک  دول سه بخش  تعتیر  کنید برای سطوح مدیران یمدیریت سازماي  و مهارتهای مورد نیاز در هر سطح در 

 (. عنوان 10لهرکدام رداق.)  ه دوره هاي  را پیشنهاد میکنید ارشد سازمانج مدیران میاي  و رسپرستان آموزس  

ی است؟ . 1-2فعالیت ی پزش ان در م ی  های بالتز  موتز  بر کدام نوع تصمیگ گیر  شتوه تصمیگ گیر

12/10/98 30/11/98 

مطالعه مباي  و مفاهیگ و سطوح 
ی و  مدیریتج و شتوه های تصیگ گیر
استفاده از آن در ت لیل و توضتح 

) زوه مباي  مدیریت(مسا  یل سازماي 

2 
ن ریه های 
ی  رهی 

ی و اصول مدیریت در  . 2فعالیت با تو ه به شناخزر که از م ی   اری خود دارید و موتز  بر تئوری های رهی 
ی را در سازمان خود مناسا تر میدانید؟ و موتز  بر ن ریه استد ل نمایید  مبارث گذشته کدام شتوه رهی 

12/10/98 30/11/98 
ی و  اربست آن  مطالعه ن ریه های رهی 
ای  سازمان  در ت لیل و تبتیر  رس 

ح دهید . 3فعالیت تعارض و مذاکره 3  30/11/98 12/10/98 یک مورد از تجرره شخیص خود از تعارض و شتوه مدیریت آن را رس 
مرور مب ث تعارض و انواع سطوح آن و 

 شتوه های رل تعارض

4 
مدل های بهوود  
 کیفیت

  . 4یتفعال

 را برشمرد (RADAR)مفهوم و عناه اصیل مدل رادار  . 4-1فعالیت

 های مدل  . 4-2فعالیت
ی
 مورد با یکدی ر مقایسه نمایید 3سیگما را رداقل در  6و   TQMوی  

 مورد مودا )اتالف( در سازمان خود را بیان نموده و راه رل ارائه دهید 5در مدل  ایزنج  . 4-3فعالیت

12/10/98 30/12/98 
مرور مفاهیگ و شتوه های مدیریت  
 کیفیت و تواناي  مقایسه مدل ها

 مدیریت ت تیر  5
درصد واردهای  30بر  اساس بسته آموز  مجازی در طرح ت ول و نوآوری آموزس  ارائه رداقل  . 5فعالیت

ی ترکتز  توصیه شده است. به عنوان مسئ ول بسته درس رشته های علوم پزشیک باید به ش ل مجازی و یادگیر
 آموز  مجازی برای ایجاد این ت تیر با  ه موانیع موا ه هس ید و   ونه این مساله را مدیریت یم کنید؟. 

12/10/98 30/1/99 
تواناي  استفاده از مدلهای مدیریت ت تیر 

 در رل مسائل سازمان

6 
 لسه اول و 
دوم برنامه ریزی 
دی  راهی 

 فعالیت هس ید)با ذکر نام: دانشکدهج دانشگاهج مرکز یا ...(:  برای سازماي  که در آن مش ول به . 6فعالیت

 رسالتج دورنماج ارز  های سازماي  و اهداف  الن بنویسید 

 )  عوامل داخیل و خارج  سازمان را ت لیل و نمره دیه نمایید)ماتریس عوال داخیل و خارج 

12/10/98 30/1/99 
مرور و مطالعه مبارث برنامه ریزی 

دی و  اررر   د آن در ت لیل سازمانراهی 
 

7 
تولیت در ن ام 
 سالمت

در رال راه  تا یر امواج پارازیت ماهواره بر سالمت انسانج تصادفا   اده ای منجر به مرگ یا  . 7فعالیت
معلولیتج یا تولید م صو   تراریخته در بخش کشاورزی و ... از  الش های مهگ در سالمت  امعه اند. به 

ل این مش ال   زم است؟ن ر شما در ابعاد در   ون بخش  و بیر  بخش   ه اقداماير برای پرداخیر  و کنیر
12/10/98 30/1/99 

مرور مفاهیگ تولیت و  ارررد آن در 
 ت لیل مسائل سازماي  

8 
رویکردهای 
 در ن ام 

ر
اخالف

 سالمت

نت بدون فیلیر  از من ر مردمج آنها دوست دارند و رش دارند در رریگ خصویص خود به ماهوارهج . 8فعالیت  اینیر
س داشته باشند  نت و . و انواع شبکه های ا تمایع دسیر ینگ به اینیر س آزاد و بدون فیلیر  از من ر دولت دسیر

 و سیاس برای سالمت رواي  و ا تمایع خانواده  و  
ی
برج  شبکه های ا تمایع عالوه بر بروز تعارضا  فرهنیک

  نیر  این مساله رریگ امنیت و اطالعا  کشور را ت ت تا یر از ن ر متخصصیر  اطالعا. کود ان مناسا نیست
 راکگ بر دیدگاه مردمج دولت و متخصصیر   یست؟قرار یم دهد 

 . الف. در این سناریو مونای اخالفر

ین سهگ از سه گانه سالمتج رضایت و عدالت را تامیر  نماید؟
  . دولت به  ه اقداماير یم تواند بیشیر

12/10/98 30/3/99 
 و تواناي  مرور 

ر
 زوه رویکردهای اخالف

 ت لیل مسائل موتز  بر مباي  اخالق

 هر یک از ت الیف با  معادل با یک نمره از پایان ترم است *



 انشگاه است.دزه این کپی یا بهره برداری منوط به اجاکلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مجازی است. هرگونه  9 صفحه

 

 
 خیر    بیل     اید؟در ن ر گرفته ندگزینه ای آیا خودآزمون 

  
 مهلت پاسخ دانشجویان عنوان آزمون شماره

دی و عمآزمون  1 ( لیاير برنامه ریزی راهی   5/2/99تا  2/2/99از  )بدون ار سا  در نمره پایاي 

 
 

 

 خیر    بیل     اید؟آیا برای درس اتاق ب ث در ن ر گرفته

 

 تحلیل و ارزیانر نظام های تامي   و پرداخت مایلبحث:  موضوع

 

 Emergentرویکرد آزاد و هيأ  دولت  ي ه اي به مجلس میدهد كه به مو ا آن مدلهای اقتصادی با  99فرض کنیگ در سال 
 به عنوان الگوي پيشنهادي در تامیر  مال بخش سالمت مطرح خواهد شد. 

  .ح دهید  الف( به عنوان نمارنده موافش يا مخالف استد ل هاي خود را در تأريد يا رد ارن مدل رس 

  ل كنيد( ( الگوی پيشنهادي شما براي ارائه خدما  سالمت در كشور ارران كدام است؟  را؟ )استد 

 
 

 

ی  ی )هر ت لیف یادگیر  نمره LMS 8نمره(: انجام به موقع در زمان تعتیر  شده و و درج در  1ت الیف یادگیر

 نمره 1 ب ث در فوروم

 نمره 5 آزمون پایان ترم 

 نمره MS 6ر روی  مع بندی مقاله نا تمام  شتوه های تفکر مدیران: مطالعه مقاله و ت لیل و  مع بندی شما از آن و بارگذاری ب

 نمره 20  مع

 

                                                                                     

 (رمواتاق بحث )ف

 خودآزمون ها

 شیوه ارزشیابي 


