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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       
 ی در حوزه سالمتمدیریت فناور نام درس:

 واحد نظری 2 واحد: تعداد
فناوری  رشته تحصیلی:

 اطالعات سالمت
 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 كارشناسی

 محل برگزاری: 
ساختمان كالس های 

 معاونت آموزشی

  مدرس:
خانم 

 سیدحسنی

 1398-99نیمسال اول تحصیلی 

 
 پارادایم آكادمیک یکآشنایی سیستمی با مدیریت فناوری به عنوان  :هدف كلی درس

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 ارزشیابینحوه تکالیف دانشجو زمان جلسه

 لوژیمقدمه ای بر مدیریت تکنو  1

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 کنولوژی را تعریف نماید.ت -

 طبقه بندی تکنولوژی را ذکر نماید.انواع  -

 .توضضیح دهدمدیریت را  -

 تباط دانش و تکنولوژی را شرح دهد.ار -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120
آمادگی برای 
 جلسه آینده

------ 

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 مقدمه ای بر مدیریت تکنولوژی  2

 ار می رود دانشجو بتواند،انتظ

 

 الف( در حیطه شناختی:

 مدیریت تکنولوژی را توضیح دهد. -

 سطوح مدیریت تکنولوژی را شرح دهد. -

می مدیریت تکنولوژی را توضیح چهارچوب مفهو -

 دهد.

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

 تتکنولوژی در تولید ثرو نقش  3

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 در تولید ثروت شرح دهد. نقش تکنولوژی -

 چرخه موج بلند در شرح دهد.-

 رایندهای موج بلند را توصیح  دهد.ف-

 نولوژی را به صورت مختصر شرح دهد.تکامل تک-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیباحث م در -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 وینیتک
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را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

4  
عوامل حیاتی در مدیریت 

 تکنولوژی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 خالقیت را توضیح دهد.-

 اختراع را شرح دهد.

 نوآوری شرح دهد.

 انواع نوع آوری را شرح دهد.

 رابطه عامل زبان با تکنولوژی را توضیح دهد.
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.به و عالقه  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

5  
الگوهای جدید مدیریت 

 تکنولوژی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 

 الف( در حیطه شناختی:
 در مدیریت تکنولوژی را ذکر نماید.مسایل اساسی -
 پارادایم را تعریف نماید.-
 ام ببرد.مراحل چرخه حیات تکنولوژی را ن-
 د.شرح دهعوامل قدرت زای تکنولوژی را -
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی
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 کند.

 چرخه های حیات تکنولوژی  6

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 تکنولوژی های چند نسلی را توضیح دهد.

 رابطه تکنولوژی با بازار را شرح دهد.-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.قه به و عال زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، سخ پرسش و پا

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

 فرایند نوآوری تکنولوژی  7

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 د نوآوری تکنولوژی را بیان نماید.مراحل فراین -

 کارآفرینی را تعریف نماید.-

 بر  نوآوری تکنولوژی را شرح دهد. عوامل موثر -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، ش و پاسخ پرس

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

8  
استراتژی تجاری و استراتژی 

 تکنولوژی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 تکوینی
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 استراتژی را شرح دهد.-

ژیک را توضیح بخش های مختلف مدیریت استران-

 دهد.

 استراتژی را توضیح دهد.عوامل شکل گیری -

 ا توضیح دهد.احل تدوین استراتژی رمر-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

کتاب، نرم افزار 
Power point 

 ارائه کار کالسی 

 

9  
آشنایی با مفاهیم کلیدی در 

 مدیریت استراتژیک

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 تعریف رسالت-

 تعریف چشم انداز-

 تعریف ارزشها-

 فرصت ها و تهدیدات خارجی -

 و قوت داخلی نقاط ضعف-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

 برنامه ریزی تکنولوژی  10
 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 الف( در حیطه شناختی:
، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

، وایت برد
 ماژیک

 دقیقه 120
حضور به موقع 

در کالس، 
 تکوینی
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 برنامه ریزی تکنولوژی را شرح دهد. -

تژی و برنامه ریزی را بیان تفاوت بین طراحی استرا

 نماید.

 مه ریزی را شرح دهد.فرایند برنا-

 پیش بینی تکنولوژی را شرح دهد.-

 ش بینی را نام ببرد.جنیبه های پی-

 پیش بینی تکنولوژی را توضیح دهد. روش های

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

پیگیرری   رامباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 ،ویدئو پروژکتور گروهی بحث
کتاب، نرم افزار 
Power point 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 دستیابی و به کارگیری فناوری  11

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 ( در حیطه شناختی:الف

 اکتساب تکنولوژی از چه طرقی صورت می گیرد.-

 روش های کشف تکنولوژی را شرح دهد.-

 مراحل توسعه تکنولوژی را توضیح دهد.-

الگوهای مختلف استفاده از منابع تحقیقاتی را -

 توضیح دهد.

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی
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 انتقال تکنولوژی  12

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 طبقه بندی های انتقال تکنولوژی را شرح دهد.-

 کانال های جریان تکنولوژی را توضیح دهد.-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس ا تمرکزدانشجو ب -
 کند.

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

 طراحی سازمان  13

 بتواند،انتظار می رود دانشجو  

 

 الف( در حیطه شناختی:

 سازمان عمودی را شرح دهد.-

 سازمان افقی را شرح دهد.-

 را شرح دهد.سازمان ماتریسی -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

، اختیشن

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

 فلسفه های مدیریتی  14

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 الف( در حیطه شناختی:

 ت علمی را توضیح دهد.مدیری -

، تیشناخ

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 تکوینی
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 مدیریت بر مبنای هدف را توضیح دهد. -

 را شرح دهد. y و xتئوری  -

 را توضیح دهد. zتئوری  -

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 

15  
مطالعات موردی از مدیریت 

 تکنولوژی

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 

 اختی:الف( در حیطه شن
انواع مطالعات موردی از مدیریت استراتژیک را  -

 توضیح دهد.
عناصر کلیدی در فلسفه مدیریت تکنولوژی را بیان -

 نماید.
 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیری مباحث درسی  حواس دانشجو با تمرکز -
 ند.ک

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی

 آشنایی با مفاهیم مدیریت دانش  16

 انتظار می رود دانشجو بتواند،

 

 ه شناختی:الف( در حیط

 مدیریت دانش را تعریف نماید. -

 انواع دانش را نام ببرد. -

 انواع نقشه دانش را شرح دهد. -

، شناختی

 عاطفی

 سخنرانی،
 پاسخ، پرسش و

 گروهی بحث

، وایت برد
 ماژیک

 ،ویدئو پروژکتور
کتاب، نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 120

حضور به موقع 

در کالس، 

، پرسش و پاسخ 

 ارائه کار کالسی 

 

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی توسعه آموزش و اتمرکز مطالع          
 

 وش های مدیریت دانش را توضیح دهد.ر-

 

 ب( در حیطه عاطفی:
 درس گوش کند.و عالقه به  زهیبا انگ -

 .داشته باشد فعال مشارکت کالسیمباحث  در -

را پیگیرری  درسی مباحث  حواس دانشجو با تمرکز -
 کند.

 جمع بندی مطالب کالسی  17

 انتظار می رود دانشجو بتواند،
 
ه طور خالصه پرونده الکترونیک سالمت را شرح ب -

 دهد.
بخوبی فرا گرفته مطالب ارائه شده در طول ترم را  -

 .باشد
هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک  -

 کرده باشد.

با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت  -

 کند.

، شناختی
 عاطفی

 آزمون پایانی - - - -

 

 منابع:
 ن ویرایش مدیریت اطالعات بهداشتی )هوفمن(آخری-
-Management of Technology: The key competitiveness and wealth creation. Tarek khelil   
 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 وه محاسبه نمره کل:نح

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی


