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 آفـرينبه نام خـداوند جـان

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 برای دروس ترکیبي دورهطرح 

 ی دو ساعته برای یک درس دو واحدی(جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

   اطالعات کلي درس:

 2: تعداد واحد اصول مدیریت پرستاری: نام درس پرستاری:آموزشيگروه           پرستاری :دانشکدهنام 

  :دنوع واح 

 : مکان برگزاری             71-71     :ساعت               شنبه  :روز  : زمان برگزاری کالس  -   :نیازیشپ 

 سامانه نوید، پلتفرم اسکای رووم و کالس های درس در دانشکده پرستاری بروجرد

 

 مدرسان درس:مشخصات 

 تلفن همراه دانشگاه گروه رتبه نام و نام خانوادگي
کد کاربری  

 سما

سهم مدرس 

 **از درس )%( 

استاد 

  *مسوول
 83779132991    خانم رهسپار

 ☒  دارد

 ☐ ندارد
39% 

 سایر

 *مدرسان

     دکتر گودرزی
 ☒  دارد

 ☐ ندارد
9% 

     
 ☐  دارد

 ☐ ندارد
 

شود و وظیفه نظارت بر روند درس و تکالیف دانشجویان را بر عهده مسؤول درس فردی است که در سیستم مدیریت آموزش سما درس به او اختصاص داده میاستاد *  

 دارند.   را بر عهده بخشی از درس  مسئولیت ،دارد. سایر مدرسان، همکار در ارائه درس هستند که بر اساس این طرح درس
 شود.الزحمه بر اساس درصد سهم با مدرسان تنظیم میقرارداد حق** 

 

 اطالعات فراگیران:

 :  واحدهای درسي مرتبط گذرانده شده   کارشناسی پرستاری :تحصیلي یرشتهو  مقطع

 نفر   99    : تعداد

شامل  شما موارد زیر را کلمه در مورد این درس بنویسید. دقت کنید معرفی 988تا  298معرفی مختصری در حدود  :)درس( شرح دوره

 شود:
 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 های حضوری و الکترونیک( و جایگاه هر کدامنحوه ارائه ترکیبی درس )بخش 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

-های بهداشتی و درمانی آماده میی با آموزش اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری، دانشجو برای ایفای نقش مدیریت و رهبری در سیستم

هیا را بیه نحیو    شود. بدین ترتیب دانشجو قادر خواهد شد مراقبتهای اسالمی تأکید میای و ارزشحرفه شود. در این راستا بر اخالق و مدیریت

ی مدیریت خدمات پرستاری به عنوان عامل تغیییر، در جهیت پیایش و بهبیود کیفییت      مؤثر و کارآمد سرپرستی کند و با کسب دانش در زمینه

هیای تفکریر خلریاق در میدیریت     ی پرستاری گام بردارد. به عالوه بر استفاده از مهیارت حرفهی خدمات پرستاری فعالیت نماید و در جهت توسعه
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 گردد.خدمات پرستاری تأکید می

 هدف کلری درس 

های ی مراقبتدهندههای مختلف ارائهدر این درس دانشجو با دانش، اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد آن در سرپرستی عرصه

 شود.  ی به فرد، خانواده و جامعه با تأکید بر اصول و مبانی مدیریت اسالمی آشنا میپرستار

 

 وظایف دانشجویان

ی مفیاهیم و متیون علمیی    ی کلیّیه آنچه که مسلرم است برای نیل به اهداف آموزشی در این درس تنها مدرسین قادر به بررسی، ارزیابی و ارائیه 

دانشجویان است که به تقویت بُنیه علمی خود بپردازند و در انجام تکلییف محوّلیه تمیام سیعی و کوشیش خیود را       نخواهد بود و وظیفه و تعهّد 

 رسد. دانشجویان باید:بنمایند. در اینجا تذکرر چند نکته مهم به نظر می

 ای بپردازند.. در مورد موضوعات و مفاهیم درس به مطالعه عمیق کتابخانه7

 ی مفاهیم به کالس و مطالب آن اکتفا ننمایند.. تنها در مورد یادگیر2

 تکالیف خود مدّنظر داشته باشند. . خلراقیت و ابتکار را در انجام9

 :های مورد انتظار از فراگیران در پايان درسها يا فعالیتتوانمندی

 رود دانشجویان قادر باشند:در پایان این درس انتظار می
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باید اهداف درس را پوشش دهد و آزمون  ،شودمحتوایی که به عنوان منبع آزمون به دانشجویان معرفی می)توجه داشته باشید اهداف درس: 

 .نهایی دانشجویان نیز باید با اهداف درس مطابقت داشته باشد(

 

 الف( در حیطه شناختی:

  نظران این حرفه تعریف کنند.مدیریت را از دیدگاه صاحب .7

   بندی نمایند.های مدیریتی طبقهایش نظریهسیر تحوّل مدیریت را براساس پید .2

 شناختی اهمیّت مدیریت و نقش مدیر را تبیین نمایند. .9

   ها و اصول کلری هر کدام از وظایف مدیران را بیان نمایند.ویژگی .4

   ی نظارت، اصل تخصص و ... را توضیح بدهند.اصول اساسی مدیریت شامل اصل حیطه .9

   های مختلف را نام ببرند.ران ردههای مورد نیاز و ضروری مدیمهارت .1

   مراحل فرآیند مدیریت را با مراحل فرآیند پرستاری مقایسه کنند. .1

  مدیریت را با استفاده از نگرش سیستمیک توضیح بدهند. .1

  بندی نمایند.بیمارستان را براساس تقسیمات موجود طبقه .3

   دهند.ی بیمارستان و نقش کلری هریک را توضیح بدهندهواحدهای تشکیل .78

   ریزی را نام ببرند.مراحل برنامه .77

 شناختی ام( را توضیح بدهند.پیریزی شبکه، پرت و سیریزی )گانت، برنامهفنون برنامه .72

  گیری در شرایط مختلف اطمینان را فهرست کنند.تصمیم .79

   بندی نمایند.بیماران را براساس نوع مراقبت پرستاری مورد نیاز طبقه .74

   پرستاری را نام برده، مزایا و معایب هر کدام را تشریح نمایند. روشهای تقسیم کار در .79

   مراحل تأمین نیروی انسانی را نام ببرند. .71

   مدیر را با رهبر مقایسه کنند. .71

   بندو بار یا آزاد منشانه( را تعریف کنند.های رهبری )مستبدانه، دموکراسی، مشارکتی، بیشیوه .71

 های رهبری فهرست کنند.توسط مدیران پرستاری را براساس آموخته دهی به پرستارانروشهای مختلف انگیزه .73

 ها و عملکردهای ویژه سوپروایزر آموزشی را تبیین نمایند.صالحیت .28

   روشهای مختلف نیازسنجی آموزشی توسط مدیران بهسازی نیروی انسانی )مدیران آموزشی( را نام ببرند. .27

  مدیران پرستاری تبیین نمایند.چگونگی کاربرد فرآیند کنترل و نظارت را توسط  .22

   ضمن شناخت ابزارهای ارزشیابی عملکرد، کاربرد هر کدام را توضیح بدهند. .29

   های یک نظام ارزشیابی صحیح عملکرد را تبیین نمایند.ویژگی .24

  بندی را فهرست نمایند.اصول بودجه .29
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   بندی تشریح نمایند.مسئولیت مدیران پرستاری را در فرآیند بودجه .21

   های بالینی تبیین نمایند.یر مدیران پرستاری را در مواقع بروز بحران در محیطتداب .21

   های مختلف پرستاری عنوان گردد را تبیین نمایند.نویسی مدیران ردهآنچه که باید در گزارش .21

   تواند اقدامات انضباطی به دنبال داشته باشد را فهرست نمایند.تخلرفاتی که در پرستاری می .23

   زم برای برقراری انضباط مؤثر توسط مدیران پرستاری را توضیح بدهند.اقدامات ال .98

زمینیه میدیریت پرسیتاری توضییح     دانشجو بتواند در  استانداردهای اعتباریخشی را در زمینه مراقبت عمومی و بالینی و همچنین در  .97

 دهند.  

 

 ب( در حیطه عاطفی:

 

 ج( در حیطه روانی حرکتی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دو جزء حضوری و الکترونیکسهم و نقش تعیین 
کنند. در روزه در ابتدا و انتهای ترم شرکت می 4تا  9هایی که نیاز به حضور در فیلد یا آزمایشگاه ندارند، حداقل در دو بلوك حضوری دانشجویان در رشته

حداقل به طور معمول برای هر درس )که ماهیت عملی ندارد(  شود.ریزی میبرنامه ،های خاص که کار عملی و کارآموزی دارند، برای ارائه حضوری این بخش از برنامهرشته

 ید. اما ممکن است استاد درس نیاز به جلسات حضوری بیشترنساعته باش دوتا  یکد نتوانشود که مییک جلسه در ابتدا و یک جلسه در انتهای ترم در نظر گرفته می

با توجه به این  است، به کالس حضوری موکول نشود. مجازیهای حضوری دقت شود تا محتوایی که قابل ارائه از طریق کالسریزی داشته باشد. الزم است در برنامه

  های زیر را تکمیل نمایید.توضیحات قسمت

 انتهای ترم برای درس شما کافي است؟در ابتدا و يک جلسه  در آيا برگزاری يک جلسه 

 ☐ خیر    ☒ بلی
 تکمیل نمایید.  موجود در انتهای همین سند زیر و نیز جدول جدولدر را  )شامل دو جلسه فوق(اطالعات کالسهای حضوری  ،پاسخ شما خیر استدر صورتی که 



5 

 

 

 ضرورت حضوری بودن بیني شده برای جلسهفعالیت پیش جلسه
 زمان ارائه

 انتهای ترم ترم طول ابتدای ترم

   *  درسمعرفی درس و ارائه مقدمه ای از  7

  *   جمع بندی مطالب جلسات پیشین و پرسش و پاسخ 2

9 
جمع بندی کل مطالب همه جلسات، پرسش و پاسخ و 

 رفع مشکالت دانشجویان
   * 

4      

 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 3 مديريت يادگیریانجام تکالیف در سامانه  1

 2 شرکت در گفتگو يا فوروم 2

 1 های مجازی آنالينحضور در کالس 3

 4 مستمر ارزشیابي 4

 11 امتحان پايان ترم 5
 

 :نوع آزمون

  ☐غلط  -صحیح ☐جور کردنی           ☒ای چندگزینه       ☐پاسخ کوتاه      ☒تشریحی 

 :موارد )لطفا نام ببرید(سایر 

 :نیازهای يادگیریپیش
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 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:قوانین و مقررات کالس 

 

در جلسات آفالین دانشجو موظف است محتواهای بارگزاری شده را در تاریخ مقرر برداشته و تیک تایید را فعال نماید. در غیر  .7

 مشارکت فعال در کالس لحاظ خواهد گردید.اینصورت به منزله عدم 

دانشجو موظف است در گفتگوهای آفالین تعریف شده در سامانه نوید مشارکت فعال داشته و ابهامات و سواالت خود را مطرح  .2

 نماید. اعالم حضور به منزله مشارکت فعال نخواهد بود.

 ر یافته و مشارکت فعال داشته باشد.دانشجو موظف است در جلسات آنالین تعریف شده در ساعت مقرر حضو .9

 دانشجو موظف است تکالیف انفرادی و گروهی خود را در موعد مقرر در سامانه نوید بارگزاری نماید. .4

دانشجویان در جلسات آنالین از طریق اسکای رووم بایستی اصول آموزش مجازی اعم از داشتن پوشش مناسب، حضور در  .9

 استفاده از اسامی متناسب با شناسنامه و کارت هویتی در زمان ورود را رعایت نمایند. مکانی آرام و بدون اصوات مزاحم،

دانشجویان بایستی از مواردی که مصادیق جرائم اینترنتی مثل ضبط صدا و تصویر مشارکت کنندگان در جلسه )اعم از استاد و  .1

 د قانونی خواهد داشت.دانشجویان دیگر( است به جد خودداری نموده چراکه در غیر اینصورت پیگر

در جلسات حضوری نیز رعایت موارد ذکر شده اعم از حضور به موقع، خودداری از اختالل در کالس، مشارکت فعال در مباحث  .1

 الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 تدريس:های يا استراتژی هاشیوه

 ☒پرسش و پاسخ    ☒سخنرانی برنامه ریزی شده   ☒  سخنرانی

 ☐ (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   ☒  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله   ☒بحث گروهی 

 سایر موارد:
 

 : درسمنابع 
 در تعیین منابع درس به نکات زیر توجه کنید:

  دانشجو( در سامانه تر مطالعه بیشتر )به منظور مطالعه عمیق ویژه دانشجویان را ذکر نمایید. برای منابع آزمون نهاییدر این قسمت منابع مربوط به

 قسمتی جداگانه پیش بینی شده است.

 های آموزش های سیستمتوجه داشته باشید که حجم و دشواری مطالب متناسب با تعداد واحد درس شما و سطح دانشجویان باشد. یکی از چالش

احد درسی خود توجه نمایید و متناسب با آنچه در به تعداد و ،مجازی، عدم توجه به حجم مطالب ارائه شده متناسب با واحد درسی است. بنابراین

 صورت ارائه حضوری درس مقدور و معقول است، منبع آزمون ارائه نمایید.

 ًمالکیت فکری منابع ارائه شده را در نظر بگیرید.  لطفا 

 ☐ خیر  ☒ بلی در نظر دارید؟منبع درسی آیا کتاب خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان  -7

 صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: در

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای آزمون

  اصول مديريت علي رضايیان  -اصول منابع مديريت رابینز

 آبادی هرو شییفته . ومامایی پرستاری خدمات اصول مدیریت

 تهران حسینی میرمحمد ، پرستاری خدمات مدیریت اصول
 

  

 ☒ خیر  ☐ بلی در نظر دارید؟منبع درسی . آیا مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان 2

 در صورت وجود مشخصات کامل مقاله را بنویسید.

نحوه دسترسي دانشجويان به  مشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
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 مقاله

  

  

  

 

منبع ه عنوان . در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، محتوای الکترونیکی و ...( عالوه بر کتاب فوق یا به تنهایی ب9
 .، مشخصات آن را ذکر کنید. )اگر در حال تهیه آن هستید زمان آماده شدن آن را تا قبل از شروع ترم  مشخص نمایید(به دانشجویان معرفی کنید درسي

 

 

 

 توضیحات کنندگانمشخصات شامل عنوان و مؤلفین/تهیه *نوع محتوا
آماده بودن فايل برای 

 ** بارگذاری

مولتي مديا 

های  پاورپوينت)

صداگذاری شده 

برای جلسات 

 آنالين(

  مدرسین خانم رهسپار و خانم دکتر گودرزی
قبل از شروع کالس 

 بارگذاری میگردد.

پاورپوينت برای 

 جلسات حضوری
  مدرسین خانم رهسپار و خانم دکتر گودرزی

در کالس حضوری با ارائه 

سخنراني و پرسش و 

پاسخ و بحث گروهي ارائه 

 مي گردد.

    

    

    

و ...  میزبانی فایل یهاسامانهسایر  یشده رو بارگذاری یمحتواو  محتوای الکترونیک )که باید تهیه شود( جزوه، فیلم آموزشی، نت،یپاورپو دیمنظور اسال *

 .است

 ذکر است که محتوای ضمیمه باید قبل از آغاز ترم به صورت نهایی آماده شده باشد. به ** الزم

در اختیار دانشجویان  آپلود شده و لینک آن ،در سرورهای میزبانی فایلباید  توجه: در صورتی که حجم فایل محتوای ضمیمه زیاد است، عالوه بر سامانه 

 قرار گیرد.

 

 دهید؟. آیا برای درس خود اسالیدهای مباحث را نیز ارائه می4

 ☐ خیر  ☐ بلی، قسمتی از مباحث  ☒ بلی، تمام مباحث

  

)و نه به عنوان منبع اصلی آزمون( به دانشجویان  منبع مطالعه بیشتردر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، جزوه و ...( را به عنوان . 9

آن را نیز برای ارائه  فايل، مشخصات کامل آن را ذکر کنید )در صورتی که این محتوا کتاب یا منبعی نیست که دانشجویان در دسترس دارند،  معرفی کنید

  در سایت ضمیمه نمایید(..

7.  

2.  

 
 

 

 های دانشجويان:تکالیف و پروژه

شود. با توجه به اهمیت ویژه تکالیف، در ها مدیریت مییادگیری در سیستم یادگیری الکترونیک، از طریق تکالیف و خودآزمون-فرایند یاددهی

 تدوین آنها به نکات زیر توجه کنید:
 بندی کنید و در طول ترم محتوای درس خود را تقسیم ،نبهتر است مجموعه محتوای درسی خود را از طریق تعریف تکالیف مناسب با دانشجویان مرور نمایید. بنابرای

 در فواصل زمانی مناسب برای  آنها تکلیف طراحی نمایید.  
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 جز در موارد خاص  بندی مناسب برای تکالیف در نظر بگیرید. فاصله طوالنی یا کوتاه بین تکالیف مناسب نیست. فاصله کمتر از یک هفته یا بیش از دو هفته بهزمان

 شود. نمی توصیه

 د.نهای حل مسئله و قدرت تحلیل و نقد دانشجویان متمرکز باشتکالیف بهتر است بر مهارت 

 اما در پروژه پایان ترم فعالیت خاصی در راستای به  ،مطالعه منابع و یادگیری دانشجو است ،هدف ،تکالیف با مفهوم پروژه پایان ترم تفاوت دارند. در این تکالیف

 باید چندین تکلیف داشته باشند. ها، حتماًها ممکن است پروژه آخر ترم نداشته باشند ولی همه درسشود. بسیاری از درسا تعریف میهکاربردن آموخته

 پروژه پايان ترم: 

 ☒ خیر  ☐ بلی  اید؟آیا برای درس خود پروژه پایان ترم در نظر گرفته

 :شرح دهیدرا  هادر صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن

  

  

 تکالیف طول ترم 

روز مانده به امتحانات پایان ترم ادامه دارد.  دهبرای تنظیم تکالیف توجه کنید که زمان شروع ترم از زمان بلوك حضوری است و تا  

 بندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.توجه کرده و زمان لبه تقویم تحصیلی نیم سا لطفاً

 شماره
 عنوان

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

 مباني 7

 مدیریت

 که شده مطرح کلي سئوال چند تکلیف این در

 جمله از معتبر منابع در جستجو با باید دانشجو

 .بیابد را پاسخها شده معرفي منابع

 از پس هفته

 درس ارائه

پس از 

بارگزاری 

تکالیف یا در 

جلسه 

حضوری پس 

از اتمام مهلت 

 تحویل تکالیف

 

2 
 مدیریت

 منابع

 انساني

 یادگیری تمرین یك درس، از جلسه این در

 مطرح

 معتبر، منابع در جستجو با باید دانشجو که شده

 دهد پاسخ تمرینات به

 از پس هفته

 درس ارائه

پس از 

بارگزاری 

تکالیف یا در 

جلسه 

حضوری پس 

از اتمام مهلت 

 تکالیفتحویل 

 

کنترل و  9

 نظارت

 یادگیری تمرین یك درس، از جلسه این در

 مطرح

 معتبر، منابع در جستجو با باید دانشجو که شده

 دهد پاسخ تمرینات به

 از پس هفته

 درس ارائه

پس از 

بارگزاری 

تکالیف یا در 

جلسه 

حضوری پس 

از اتمام مهلت 

 تحویل تکالیف

 

      

  

 

 

 هاخودآزمون
 توانند در کمک به یادگیری و خودارزیابی دانشجویان نقش مهمی داشته باشند. ها میخودآزمون 

 ای، جورکردنی، جای خالی و ... وجود دارد.های تشریحی، چند گزینهدر سامانه نوید امکان طراحی انواع آزمون 

 ها دسترسی خواهند داشت(. نشجویان بعد از شرکت در آزمون به این پاسخاجباری است )دا ،بینی پاسخ تشریحی به سواالت مطرح شدهدر اغلب موارد پیش 

 هایی که به علت مسافرت یا ... امکان تعامل در قالب تکالیف را ندارید، استفاده کنید.  ها در زمانتوانید از خودآزمونشما می 
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 ☒خیر   ☐بلی    اید؟. آیا برای درس خودآزمون در نظر گرفته7
 های تشریحی پیش بینی شده خود را ضمیمه نمایید(.ها را ذکر کنید )فایل سواالت و پاسخصورت وجود تعداد و نوع خودآزموندر 

  

 

 شماره

 آزمون
 مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون

7    

2    

9    

 

 های يادگیری:ساير فعالیت

مجازی، اتاق بحث غیرهمزمان )فروم( و گفتگوی برخط همزمان )چت( وجود دارد. در صورت تمایل به استفاده از سازی کالس در سامانه نوید امکان فعال

 این امکانات موارد زیر را تکمیل نمایید:

 

 کالس مجازی* 

 توانید به ازای هر درس دو واحدی چند کالس مجازی برخط داشته باشید. های موجود در پهنای باند، در صورت تمایل میبا توجه به محدودیت

 

 ☐خیر   ☒بلي    ايد؟در نظر گرفته آنالينآيا برای درس کالس  -
 

 اداره کننده ساعت تاريخ عنوان کالس

معرفی درس، تعريف 

مديريت و اهميت آن در 

خدمات بهداشتی 

 درمانی

 گودرزیخانم دکتر  10:11 6/11/1411

 گروه های دانشجويان 16:11 14/13/1411 کنفرانس دانشجويي

 گروه های دانشجويان 16:11 21/13/1411 کنفرانس دانشجويي
 

 یابند.، کالس برخط همزمان است که مدرس و دانشجویان با استفاده از سامانه در زمان تعیین شده در کالس مجازی حضور میآنالینمنظور از کالس * 

 

 ☐خیر     ☒بلي                 ايد؟برای درس اتاق بحث در نظر گرفته آيا -

  موضوع )های( بحث: 
 

 

  

 ☐خیر   ☒بلي    ايد؟آيا برای درس گفتگوی همزمان در نظر گرفته -

  موضوع )های( گفتگو: 
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 توضیحات مهم:
 توان به صورت آفالین و یا آنالین برگزار کرد.هرجلسه را می 

 تواند عالوه بر آن گردد و استاد درس میای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پایه محسوب میدر صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

 آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.گذاری بخش ماژول جلسات توانید نسبت به عالمتهای جلسات آفالین نیز استفاده نماید. بنابراین، میاز سایر ماژول

 .انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک شبکه زیاد است، سعی شود کمتر کالس برگزار شود 

 

 بندی ارائه برنامه درس:جدول زمان

بحث یا موضوععنوان  تاریخ ردیف  

شیوه ارائه 

 جلسه
ینتکمیلی جلسات آفالهای فعالیت ساعت  

 برگزاری 
 مدرس

نآنالی نآفالی  فتکلی خودآزمون   گفتگو 

7 29/77/7488  

و  معرفی درس، تعريف مديريت

اهميت آن در خدمات بهداشتی 

 درمانی

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 71:88 
خانم دکتر 

 گودرزی

2 98/77/7488  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ مكاتب و نظريه هاي مديريت 

9 81/77/7488  
اصول مديريت )برنامه ريزي 

 و...........(
☐ ☒ ☐ ☒ ☐ 

71:88 
 خانم رهسپار

4 74/72/7488  
اصول مديريت )برنامه ريزي 

...........(و  
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

71:88 
 خانم رهسپار

9 27/72/7488  
اصول مديريت )برنامه ريزي 

...........(و  
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

71:88 
 خانم رهسپار

1 81/87/7487  

 سازماندهی و مفاهيم مختلف آن

، )طبقه بندي، تقسيم وظايف

 نمودار تشكيالتی...(

☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

71:88 

 خانم رهسپار

1 79/87/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ اصول و مراحل تصميم گيري 

1 28/87/7487 و سبک هاي رهبريرهبري    خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

3 21/87/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ آزمون ميان ترم 

78 89/82/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ انگيزش  

77 78/82/7487 رهسپارخانم  71:88 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ و ارتباطات در خدمات پرستاري   

72 71/82/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ تامين نيروي انسانی 

79 24/82/7487  
در  اصول گزارش نويسی و ثبت

 پرونده
☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

71:88 
 خانم رهسپار

74 97/82/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ فرايند کنترل و ارزشيابی 

79 81/89/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ انواع روش هاي بودجه ريزي 
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71 74/89/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ کنفرانس دانشجويی 

71 27/89/7487  خانم رهسپار 71:88 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ کنفرانس دانشجويی 

          

 

 

 


