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 توصیف كلي درس 

 سازمان رفتار و سازمان نظریه ریت، مدی نظریههای با رهبری، و مدیریت در اصلی مفاهیم مرور ضمن دانشجویان درس این در

 عالی، آموزش موسسات و دانشگاهها در تحوالت روند آموزشی، سازمانهای اداره نحوه و آموزشی مدیریت قلمرو و تاریخچه ی،

 .میشوند آشنا آموزش در استراتژیک برنامهریزی و تغییر مدیریت سوم، هزاره دانشگاههای های ویژگی

  (:Competency) توانمندی اهداف كلي/ محورهای

 های رهبری و مدیریت آموزشی و کاربرد آنها در سازمانهای آموزشی و چالشهای مرتبطشناخت نظریه

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توانمند

 : رود می انتظار دانشجويان از دوره پايان در)شناختی حیطه( ويژه اهداف

 .کنند بیان را آموزشی مدیریت تاریخچه .1

 .نماید بحث کشور عالی آموزش موسسات و دانشگاهها در آموزشی مدیران وظایف و قلمرو مورد در .2

 .دهد قرار بررسی و نقد مورد کشور در را آن چگونگی و نموده بیان را آموزشی رهبری و مدیریت های ویژگی مهمترین .3

 مدیریت برای را سازماندهی الگوی یک آموزشی، مدیریت در سازماندهی الگوهای و سازمان تئوریهای با آشنایی ضمن .4

 .نماید دفاع خود منتخب الگوی از استدالل با و نموده انتخاب های کشور دانشگاه

 .نماید بحث آموزشی مدیریت در آنها کاربرد مورد در و نموده مقایسه یکدیگر با را کالسیک نئو و کالسیک مکاتب .5

 .نماید نظر اظهار ها دانشگاه امور مدیریت در آنها بکارگیری نحوه مورد در و داده توضیح را مدیریت در نوین نظریههای .6

 .دهد توضیح را آموزشی برنامهریزی مبانی و اصول .7

 مورد کشور عالی آموزش موسسات در را آموزشی رهبری شیوههای آموزشی، رهبری اصول و مفاهیم با آشنایی ضمن .8

 .قرار دهد نقد و بحث

 .دهد قرار بررسی و بحث مورد آموزشی مانهای ساز در را انگیزش ایجاد روشهای و نموده تشریح را انگیزش های نظریه .9

 .نماید تحلیل را آموزشی مدیریت در ارتباط ایجاد شیوههای و شده آشنا سازمان در ارتباطات اصول و مفاهیم با .10

 .نماید تشریح را آن ابعاد و داده توضیح را دانشگاه یا آموزشی موسسه یک اداره نحوه .11

 .نماید تدوین استراتژیک برنامه کشور در آموزشی موسسه یک برای و داده توضیح را استراتژیک برنامهریزی اصول .12

 و بحث مورد آموزشی موسسات در را فراگیر کیفیت مدیریت دیدگاه اهمیت کیفیت، ابعاد و مفاهیم با آشنایی ضمن .13

 .دهد قرار بررسی

 در عالی آموزش شرایط به توجه با را شیوه بهترین و نموده مقایسه را عالی آموزش در کیفیت ارتقاء مختلف شیوههای .14

 .استدالل نماید کشور

 در آموزشی دوره یک برای جامع ارزشیابی برنامه آموزشی، مدیریت در ارزشیابی های شیوه و ابعاد با آشنایی ضمن .15

 .تدوین نماید دانشکده

 .دهد قرار نقد و بحث مورد را عالی آموزش در تغییر الگوهای و نموده تشریح را آموزش در تغییر مدیریت اصول .16

 را خالقانه های ایده بکارگیری چگونگی برای برنامهای و داده توضیح آموزشی مدیریت در را نوآوری و خالقیت کاربرد .17

 دهد. پیشنهاد



 

 

 یک در اصالحات اجرای برای طرحی و نموده تشریح عالی آموزش در را یادگیرنده سازمان و سازمانی یادگیری مفاهیم .18

 .نماید پرستاری ارائه دانشکده

 عالمانه مدیریت جهت آموزشی مدیران برای را مناسبی روش آموزشی، مدیریت در استرس و تضاد مفاهیم با آشنایی  .19

 .نماید پیشنهاد عالی آموزش موسسات تضاد در موفق و

 :1رویکرد آموزشي

2مجازی                                      حضوری                                               *3ترکیبی 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده-های یاددهي روش

 رویکرد مجازی

  وارونه کالس 

 ادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی ی 

  مسئلهیادگیری مبتنی بر حل(PBL) 

 تیم بر مبتنی یادگیری TBL  .................... 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  
 

 رویکرد تركیبي

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به کار میترکیبی از روش

 آموزش مبتنی بر راه دور 

 یادگیری ترکیبی مبتنی بر تسلط 

 

  

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 پرستاری آموزش در رهبری و مدیریت سدرارائه تقویم جدول 

 10-12شنبه  سه  روز و ساعت كالس.

 جلسه
 عنوان مبحث

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

-روش یاددهي

 یادگیری
 تاریخ ارائه

نام مدرس/ 

 مدرسان

1.  
 درس طرح و درس معرفی معارفه،

 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 مدرسین 29/6/1401

2.  
 در آموزشی مديريت مديريت/  نظريه های بر مروری

 پرستاری

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

5/7/1401 

 تعطیل
 مهربان عادل دکتر خانم

3.  
 در آموزشی مديريت مديريت/  نظريه های بر مروری

 پرستاری

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 مهربان عادل دکتر خانم 12/7/1401

4.  
 عملکرد و وظايف و قلمرو مديريت آموزشی، تاريخچه

 رهبر و مدير مهارتهای و آموزشی، خصوصیات مديريت

 آموزشی

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیانخانم دکتر  19/7/1401

5.  
 نسازما آموزشی، سازمانهای ويژگیهای سازمانی، يادگیری

 يادگیرنده

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیان دکتر خانم 26/7/1401

 استراتژيک ريزی برنامه و مديريت  .6

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیان دکتر خانم 3/8/1401

 استراتژيک ريزی برنامه در SWOT تحلیل  .7

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیان دکتر خانم 10/8/1401

8.  

 عالی آموزش در نواوری و خالقیت

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیان دکتر انمخ 17/8/1401

 آموزشی مدیریت در تضاد حل و سازمانی ارتباطات  .9

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیان دکتر انمخ 24/8/1401

10.  

 مرتبط های نظريه و تغییر مديريت تغییر، فرآيند

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 خاچیان دکتر انمخ 1/9/1401



 

 

11.  

 عالی آموزش در انسانی نیروی بهره وری و انگیزش ايجاد

 هیات علمی اعضای وظايف -

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 مهربان عادل دکتر خانم 8/9/1401

12.  
 هزاره دانشگاههای ويژگیهای و دانشگاهها تحول روند

 سوم

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 مهربان عادل دکتر انمخ 15/9/1401

13.  
 آموزش در المللی سازی بین مجازی، و آفرين کار دانشگاه

 عالی

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 مهربان عادل دکتر خانم 10/8/1401

14.  

 آموزش در فراگیر کیفیت مديريت و کیفیت ارتقا کیفیت،

 عالی

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 مهربان عادل دکتر خانم 22/9/1401

15.  

 آموزشی بخشی اعتبار - عالی آموزش در کنترل و نظارت

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

 عادل مهربان دکتر خانم 29/9/1401

16.  
 عالی آموزش چالشهای

مطالعه قبلی، مشارکت در بحث، حل مسئله، مشارکت در تدریس 

 LMSهمتایان، استفاده از ابزارهای موجود در 

Flip learning, 

TMTD, 

Discussion, 

Self-study 

6/10/1401 

 تعطیل
 مهربان عادل دکتر خانم

 مدرسین   آزمون نهايی 

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو
 :از دانشجویان انتظار می رود 

  سعی در ارتقای دانش خود داشته باشندمطالعات کتابخانه ای  کمکو با  گیرندعهده ه خود را ب رگیری هر چه بیشتیادمسئولیت. 

  نمایند کسب را ها بحث در مشارکت و کالس در حضور برای الزم نظری آمادگی دروس، ارائه زمانی جدول اساس بر. 

 داشته باشند.شرکت فعال و بحث گروهی  یدر مباحث کالس 

  هیه کنند.تراهنمایی اساتید با منابع علمی و یافته های حاصل از پژوهش ها با استفاده از تکالیف خود را 

  حویل دهند.تئه و اار ،در تاریخ مقررطبق چارچوب تعریف شده و تکالیف خود را 

 در. نمايد شرکت فعال بطور کالس هاي بحث در و يابد تأخیرحضور کالس بدون جلسات تمامی در رود می انتظار از دانشجو 
عدم پاسخدهی به سواالت مطرح شده در طول کالس به منزله . به منزله ي غیبت محسوب خواهد شد دقیقه 15 از بیش تأخیر صورت

 دوره پايان امتحان در شرکت از دانشجو شدن محروم باعث ساعت( کالس 8 جلسه 4) مجاز حد از بیش غیبت تلقی خواهد شد. غیبت
 .میشود



 

 

 :روش ارزیابي دانشجو

-  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 (پايانی) تراکمی ارزيابی
 آزمون پايانی-

 (نمره 8)  40%

 نمره می باشد. %50و سهم هر استاد  سواالت تشريحی می باشد.: امتحان شرح

 ( سازنده) تکوينی ارزيابی
حضور و مشارکت در کالس ، تاالر - 

 گفتگو و چت روم 
 تکالیف در طول دوره انجام -
 
 
 
 
 
 
 

 خالقیت و تسلط در ارائه 

 

 نمره(4)  %20  مشارکت در بحث گروهی و آمادگی جهت پاسخ به سواالت و مطالعه قبلی 
 

 نمره( 6) 30%  

 را دباش مرتبط یدرس مباحث از یکی با هرمقاله که مقاله 4 دوره، طول در وجدانش هر* 

 موضوع ( با مرتبط )Summary Card  دهد ارائه هخالص ورتص به و کرده آماده

 کتاب 3 و مقاله 3  منبع 6 حداقل کمک با) را کنفرانس یک دوره، طول در دانشجو هر . 3

 ورتص به و نماید ارائه کرده، آماده درس،( مباحث با مرتبط و اخیر سال 5 معتبر و روز به

 نیز ارائه از قبل روز 3 و یدهرس اداست تایید به باید دهش آماده مطلب. دهد تحویل نیز کتبی

 الفع مشارکت بحث در و نمایند مطالعه کالس از قبل که برسد گروه دانشجویان دست به

 .باشند داشته

 نمره(2)  10%

 *دانشجو باید بتواند در نقش مدرس مطالب را کامال مفهوم و با تسلط ارائه نماید. 
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