
دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول  -معاونت علوم پزشکی     
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

  طرح درس نظري

                دومنیمسال:          96ورودي           بهداشتواحد             مقطع:کارشناسی             رشته:2 تعدادواحد:مدیریت         طرح درس:
وسایل             شنبهیکروز:        20/3/97 تاریخ اتمام:          15/11/96تاریخ شروع:       10:30-8ساعت:         16تعدادجلسات    نفر       20تعداددانشجو:

 گل بهار آخوندزادهمدرس:   و بحث گروهی  سخنرانی،جزوه آموزشی       روش تدریس:  ،وایت برد،لپ تاپ کمک آموزشی:
  

  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد و نظریه هاي مدیریت تاریخچه  1  15/11/96
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  تعطیل رسمی   2  22/11/96
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  و نظریه هاي مدیریت را شرح دهد تاریخچه  3  29/11/96
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد انگیزش  4  6/12/96
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد  تصمیم گیري  5  13/12/96
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  تصمیم گیري  ادامه   6  20/12/96
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  بحثسخنرانی و   بودجه گذاري را شرح دهد  7  19/1/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  بهسازي نیروي انسانی را شرح دهد  8  26/1/97
  گروهیمطالعه بحث   شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  تقسیم وظایف  را شرح دهد  9  2/2/97

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  میان ترم  10  9/2/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد رهبري   11  16/2/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد مدیریت کیفیت جامع  12  23/2/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد  اقتصاد در مدیریت  13  30/2/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث   را شرح دهد مشکی گشایی  14  6/3/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهددر مدیریت خدمات بهداشتی اخالق   15  13/3/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  رفع اشکال   16  20/3/97
  

  روش ارزشیابی دانشجو
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