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 دورهفرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                       

 سالهتهزکش هذیزیت :  ًبم درط
 ٍاحذ تئَری 1هیشاى ٍاحذ: 

تکٌسیي دّبى رضتِ تحصیلی: 
 ٍ دًذاى

 

هقطغ تحصیلی داًطجَیبى: 
 یکبرداً

 

هحل ثزگشاری: سبختوبى 
 کالط ّب

 

سزکبر هذرط: 
خبًن طبّزُ 

 ضزیفی
 

 5961-69نیمسال اول تحصیلی 

 

 هدف کلی درس

بر، ٍظبیف ٍ کبرکزد سبسهبًْب ٍ تطکیالت اداری کطَر در سطَح هختلف ٍ ًحَُ هذیزیت آًْب، اّذاف، سبختبر، ٍظبیف ٍ کبرکزد هفبّین ٍ کلیبت هذیزیت، اّذاف، سبختثب داًطجَ در پبیبى دٍرُ  

 .ضَد آضٌب ًظبم ثْذاضت ٍ درهبى
 

ضوبرُ 
 جلسِ

تبریخ 
 جلسِ

اّذاف هیبًی  )رئَط 
 هطبلت(

اّذاف ٍیضُ )ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی: ضٌبختی، 
 کتی(ػبطفی، رٍاى حز

طجقِ ّز 
 حیطِ

 رٍش یبددّی
 یبدگیزی

هَاد ٍ ٍسبیل 
 آهَسضی

سهبى 
 جلسِ

 ارسضیبثیًحَُ تکبلیف داًطجَ
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تؼزیف سبسهبى ٍ ٍیضگیی  
ّیییییبی آى، تؼیییییبریف  
هذیزیت، هْبرتْبی ٍییضُ  
سیییییطَح هیییییذیزیتی، 
هختصیییزی اس ٍظیییبیف  
هییذیزیت، کییبرایی، ثْییزُ 

 ٍری، اثزثخطی

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 ضٌبختی:الف( حیطِ 

 سبسهبى ٍ ٍیضگی ّبی آى را ضزح دّذ. -1

هْبرتْبی ٍیضُ هذیز را در سیطَح هختلیف هیذیزیتی ثیب      -2
 یکذیگز هقبیسِ کٌذ.

کبرایی، ثْزُ ٍری، اثزثخطیی را  اصطالحبت ٍیضُ ای چَى  -3
 ضزح دّذ.

 ة( حیطِ ػبطفی:
 در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ. -1

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

پزسص ٍ پبسخ ٍ 
رفغ اثْبم در پبیبى 

 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

 غبسیيآ

 

                                                 

 گردش علمی، آزمبیطی  –پرسص و پبسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمبیطی  –ای توانذ ضبمل: سخنرانی، مببحثهیبدگیری می –روش یبددهی   


یب تراکمی )پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط  نیای یب تکوینی )در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن( و آزمون پبیبی از سطح آمبدگی دانطجویبن( مرحلهتواننذ به صورت آزمون ورودی )آگبههب بر اسبس اهذاف میآزمون  

 دانطجویبن( برگسار گردد.
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 داضتِ ثبضذ. در هَرد هَضَع هطزح ضذُ ارائِ کالسی -3

 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ اظْبرًظز کٌذ. -4
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هکبتت هذیزیت 

 کالسیک، ًئَکالسیک()

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی:

ضزح فزایٌذ ضکل گیزی ٍ ایجبد هکتت کالسیک را کبهل  -1
 دّذ.

را ضیزح   فزایٌذ ضکل گیزی ٍ ایجبد هکتیت ًئَکالسییک   -2
 دّذ.

 هکبتت هذکَر را  ثب یکذیگز هقبیسِ کٌذ. -3

 ة( حیطِ ػبطفی:
هیی   کِ در هَرد هَضَع هَرد ثحیث پزسییذُ   ثِ سَاالتی  -1

 پبسخ دّذ. ثب اًگیشُضَد 

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

پزسص ٍ پبسخ ٍ 
رفغ اثْبم در پبیبى 

 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

ای یب هزحلِ
 تکَیٌی
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هکبتت هذیزیت ) رٍیکزد 

کوی، سیستوی، اقتضبئی 

 ٍ رّیبفت ّبی ًَیي(

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی:

ضیزح  فزایٌذ ضکل گیزی ٍ ایجبد رٍیکزد کویی را کبهیل    -1
 دّذ.

فزایٌذ ضکل گیزی ٍ ایجبد هکبتت سیستوی، اقتضیبئی ٍ   -2
 زح دّذ.رّیبفت ّبی ًَیي را ثِ تفکیک ض

 هکبتت هذکَر را  ثب یکذیگز هقبیسِ کٌذ. -3

 ة( حیطِ ػبطفی:
 در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ.  -1

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

 پزسص ٍ پبسخ ٍ
رفغ اثْبم در پبیبى 

 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

ای یب هزحلِ
 تکَیٌی
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ثزًبهِ ریشی ) تؼبریف، 

اّویت ٍ ضزٍرت، 

هحبسي، اًَاع ثزًبهِ 

ریشی، سطَح ثزًبهِ ّب، 

 هزاحل ثزًبهِ ریشی(

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 دّذ.را ضزح ثزًبهِ ریشی   تؼبریف، اّویت ٍ ضزٍرت -1

اًَاع ثزًبهِ ریشی، سطَح ثزًبهِ ّب را تَصیف کٌٌیذ ٍ ثیب    -2
 یکذیگز هقبیسِ کٌذ.

 هزاحل ثزًبهِ ریشی را ضزح دّذ. -3

 ة( حیطِ ػبطفی:

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

، گزٍّی کَچک
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

پزسص ٍ پبسخ ٍ 
رفغ اثْبم در پبیبى 
کالط، آسهَى هیبى 

 تزم

ای یب هزحلِ
 تکَیٌی،
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 در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ. -1

 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ ارائِ کالسی داضتِ ثبضذ.-2
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سبسهبًذّی )تؼبریف، 

اًَاع سبسهبًذّی، اًَاع 

سبختبرّب، حیطِ ًظبرت، 

 توزکش ٍ ػذم توزکش(

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 را ضزح دّذ. اًَاع سبسهبًذّیسبسهبًذّی ٍ تؼبریف،  -1

 اًَاع سبختبرّب را در سبسهبى ثب یکذیگز هقبیسِ کٌذ. -2

وزکیش ٍ ػیذم   حیطِ ًظیبرت، ت اصطالحبت ٍیضُ ای چَى  -3
 توزکش را ضزح دّذ.

 ة( حیطِ ػبطفی:
 در هجبحث هطزح ضذُ هطبرکت داضتِ ثبضذ. -1

 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ اظْبرًظز کٌذ.-2

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

پزسص ٍ پبسخ ٍ 
رفغ اثْبم در پبیبى 

 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

ای یب هزحلِ
 تکَیٌی
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رّجزی )تؼبریف، تفبٍت 

آى ثب هذیزیت، ضزٍرت 

 رّجزی(

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 را ضزح دّذ.رّجزی  تؼبریف  -1

 رّجزی را ثب هذیزیت هقبیسِ کٌذ. -2

 تَصیف کٌذ. ضزٍرت رّجزی را -3

 ة( حیطِ ػبطفی:
 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ ارائِ کالسی داضتِ ثبضذ. -1

 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ اظْبرًظز کٌذ.-2

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

پزسص ٍ پبسخ ٍ 
رفغ اثْبم در پبیبى 

 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

ای یب هزحلِ
 تکَیٌی
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رٍیکزدّبی رّجزی ) 

ٍیضگی ّبی اخالقی، 

رٍیکزد رفتبری، رّیبفت 

 ّبی اقتضبئی(

 داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:
 الف( حیطِ ضٌبختی:

 را ضزح دّذ.رٍیکزد ٍیضگی ّبی اخالقی  -1

 دّذ. زا ضزحرٍیکزد رفتبری -2

 را ضزح دّذ. رّیبفت ّبی اقتضبئی -3

 رٍیکزدّبی رّجزی را  ثب یکذیگز هقبیسِ کٌذ. -4

 ة( حیطِ ػبطفی:
 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ ارائِ کالسی داضتِ ثبضذ.-1

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 سبػت 2

پزسص ٍ پبسخ ٍ 
رفغ اثْبم در پبیبى 

 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

ای یب هزحلِ
 تکَیٌی

 

ای یب هزحلِپزسص ٍ پبسخ ٍ  سبػت 2 ٍایت ثزدسخٌزاًی،  -ضٌبختی داًطجَ ثبیذ قبدر ثبضذ:کٌتزل )تؼزیف، اًَاع   8



 

 حیدریهتربت  علوم پسشکی دانشگاه سشکیپ و توسعه آموزش اتمرکس مطالع          
 

کٌتزل، ٍیضگی کٌتزل 

هَثز، راثطِ کٌتزل ٍ 

 ثزًبهِ ریشی(

 الف( حیطِ ضٌبختی:
 زح دّذ.را ضتؼزیف کٌتزل ٍ اًَاع آى  -1

 کٌتزل ٍ ثزًبهِ ریشی را ثب یکذیگز هقبیسِ کٌذ. -2

 را تَصیف کٌذ. ٍیضگی کٌتزل هَثز -3

 ة( حیطِ ػبطفی:
 در هَرد هَضَع هطزح ضذُ اظْبرًظز کٌذ. -1

 –ای هجبحثِ ػبطفی
گزٍّی کَچک، 

 –حل هسئلِ 
 پزسص ٍ پبسخ 

 هبصیک
 ٍیذئَ پزٍصکتَر

ًزم افشار 
power point 

 کتبة
 هقبلِ

رفغ اثْبم در پبیبى 
 Quizکالط، 

ضفبّی در جلسِ 
 آیٌذُ

 تکَیٌی
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جوغ ثٌذی کلی هطبلیت  

 ٍ رفغ اضکبل

 اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد:
 هطبلت ارائِ ضذُ در طَل تزم را تَضیح جبهؼی دّذ. -1

 ًوبیذ. هسبئل هختلف ارائِ ضذُ در طَل تزم را حل -2

ّذف اس ارائِ ایي ٍاحذ درسیی را ثیِ خیَثی درر کیزدُ      -3
 ثبضذ.

 ثب اًگیشُ ٍ اضتیبق در اهتحبى پبیبى تزم ضزکت کٌذ. -4

 -ضٌبختی
 ػبطفی

سخٌزاًی، 
 –ای هجبحثِ

گزٍّی کَچک، 
 –حل هسئلِ 

 پزسص ٍ پبسخ 

 ٍایت ثزد
 هبصیک

 ٍیذئَ پزٍصکتَر
ًزم افشار 

power point 
 کتبة
 هقبلِ

 آسهَى پبیبًی زیيحل تو سبػت 2

 
 

 منابع:
 هجبًی سبسهبى ٍ هذیزیت دکتز رضبئیبى 

 سبسهبى ٍ هذیزیت اس تئَری تب ػول پبریشی ٍ سبسبى گْز 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مبنذه در امتحبن پبیبن ترم محبسبه می% ببقی00% کل نمره بب استفبده از کوئیس و 20ارزضیببی به صورت کتبی که 
 

 کل: نحوه محاسبه نمره

 % کل نمره00   آزمون پبیبن ترم
 % کل نمره20  کوئیس و تکبلیف درسی


