به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :اصول مدیریت خدمات پرستاری

نوع درس  :نظری

مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

تعداد واحد 2 :
مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز :

نیمسال تحصیلی  :دوم 96ـ 95

تاریخ شروع کالس 95/11/13 :

تاریخ پایان کالس 96/3/10 :

مشخصه درس 294 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 19ـ 17:30

مکان برگزاری  :کالس 12

م شخصه درس 302 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه  10:45ـ 9:15

مکان برگزاری  :کالس 12

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه  9صبح تا پنجشنبه 10:45

تاریخ امتحان پایان ترم 96/3/29 :

شرح درس  :این درس دانشجو را برای ایفای نقش مدیریت و رهبری در عرصه های مراقبت پرستاری آماده می سازد .
مبانی  ،اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری با تکیه بر ارزش های اسالمی در این درس آموزش داده می شود

شماره جلسه 1 :
عنوان جلسه  :هفِْم هذیشیت ّ سبصهبى ـ تبسیخچَ هذیشیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به هفِْم هذیشیت ّ سبصهبى ـ تبسیخچَ هذیشیت
اهداف رفتاری  :دانشجوباید بتواند :
1ـ هذیشیت ّ سبصهبى سا تؼشیف ًوبیذ
2ـ هذیشیت سا دس ( توذًِبی ثبستبًی ـ قشّى ّسطی ـ ػصش اًقالة صٌؼتی ) ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :مکاتب مدیریت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به مکاتب مدیریت
اهداف رفتاری  :داًطجْ ثبیذ ثتْاًذ :
1ـ اًْاع هکبتت دس هذیشیت سا ًبم ثجشد
2ـ هکتت کالسیک ( هذیشیت ػلوی تیلْسـ فبیْلیسن ـ ثْسّکشاسی ّثش ) سا تْضیخ دُذ
3ـ هکتت سّاثظ اًسبًی التْى هبیْ سا ضشح دُذ

شماره جلسه  2 :تا 4

4ـ هکبتت جذیذ هذیشیت ( هبسی پبسکشفبلت ـ چستشثبسًبسد ـ ُشثشت سبیوْى ـ ًظشیَ سیستوِب ـ تئْسی اقتضبء ـ هذیشیت
ژاپٌی ) سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 5 :
عنوان جلسه  :برنامه ریزی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به برنامه ریزی و اهمیت آن ـ اصول برنامه ریزی ـ سطوح برنامه
ریزی ـ انواع برنامه ـ ویژگیهای یک برنامه ریزی خوب ـ مراحل برنامه ریزی ـ مدیریت بر مبنای هدف و مراحل آن
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ثشًبهَ سیضی سا تؼشیف ًوبیذ ّ ّیژگیِبی تؼبسیف ثشًبهَ سیضی سا ثیبى ًوبیذ
2ـ اُویت ثشًبهَ سیضی سا ضشح دُذ
3ـ اصْل ثشًبهَ سیضی سا تْضیخ دُذ
4ـ سطْح ثشًبهَ سیضی سا ضشح دُذ ( استشاتژیک ـ تبکتیکی ـ ػولیبتی )
4ـ اًْاع ثشًبهَ ( هقبصذ ـ ُذفِب ـ استشاتژی ـ خظ هطی ـ سّضِبی اًجبم کبس ـ هقشسات ّ آئیي ًبهَ ُب ـ طشدِب ـ ثْدجَ ُب
) سا تْضیخ دُذ
5ـ ّیژگیِبی یک ثشًبهَ سیضی خْة سا ضشح دُذ
4ـ هشادل ثشًبهَ سیصی سا ًبم ثجشد ّ تْضیخ دٍ د
7ـ هذیشیت ثش هجٌبی ُذف سا تؼشیف ًوبیذ ّ هشادل آى سا ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 6 :
عنوان جلسه  :سازماندهی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به سازماندهی ـ نمودار سازمانی ـ حیطه نظارت ـ هجبًی تقسین کبس ّ
طجقَ ثٌذی ّظبیف ـ تفْیض اختیبس ّ ػذم توشکض ـ اصْل تفْیض اختیبس ـ هضایب ّ هْاًغ تفْیض اختیبس ـ اًْاع قذست ـ
صف ّ ستبد ـ اًْاع ستبد ـ هضایب ّ هذذّدیتَای ستبد ـ ساُِبی ثوشثخص کشدى فؼبلیتِبی ستبدی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ سبصهبًذُی سا تؼشیف ًوبیذ
3ـ ًوْداس سبصهبًی سا تؼشیف ًوبیذ ّ هضایب ّ هذذّدیتِبی آى سا ًبم ثجشد
4ـ دیطَ ًظبست سا تؼشیف ًوبیذ ّ ػْاهل هؤثش دس تؼییي آى سا ضشح دُذ
5ـ هجبًی تقسین کبس ّ طجقَ ثٌذی ّظبیف سا ًبم ثجشد ّ ُش یک سا تْضیخ دُذ
6ـ تفْیض اختیبس ّ ػذم توشکض سا تؼشیف ًوبیذ
7ـ اصْل تفْیض اختیبس سا ًبم ثجشد ّ ضشح دُذ
8ـ هضایب ّ هْاًغ تفْیض اختیبس سا ضشح دُذ
9ـ ساُِبی غلجَ ثش هْاًغ تفْیض اختیبس سا ضشح دُذ
10ـ اًْاع قذست سا ىام ثجشد
11ـ صف ّ ستبد سا تؼشیف ًوبیذ
12ـ اًْاع ستبد سا ضشح دُذ
13ـ هضایب ّ هذذّدیتِبی ستبد سا ضشح دُذ
14ـ ساُِبی ثوشثخص کشدى فؼبلیتِبی ستبدی سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 7 :
عنوان جلسه  :کارگزینی و مدیریت منابع انسانی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به کبسگضیٌی ّ اُویت آى ـ هشادل فشآیٌذ اًتخبة ـ سّضِبی پیص ثیٌی
ػشضَ ّ تقبضبی ًیشّی اًسبًی ـ اًْاع هشاقجت ـ اًْاع ثیوبساى ـ فشهْل هذبسجَ پشسٌل پشستبسی هْسد ًیبص ـ سّضِبی
تقسین ّظبیف دس پشستبسی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ کبسگضیٌی سا تؼشیف ّ اُویت آى سا ثیبى ًوبیذ
2ـ هشادل فشآیٌذ اًتخبة سا رکش ًوبیذ
3ـ سّضِبی پیص ثیٌی ػشضَ ّ تقبضبی ًیشّی اًسبًی سا ضشح دُذ
4ـ اًْاع هشاقجت سا ضشح دٍ د
5ـ اًْاع ثیوبساى سا ضشح دٍ د
ثٌْیس ّ یک هثبل ثضًذ
د
6ـ فشهْل هذبسجَ پسسٌل پشستبسی هْسد ًیبص سا
7ـ سّضِبی تقسین ّظبیف دس پشستبسی سا ضشح دٍ د
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 8 :
عنوان جلسه  :تصمیم گیری
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به تصوین گیشی ّ خصْصیبت تصوین ـ هشادل تصوین گیشی ـ هضایب ّ
هؼبیت تصوین گیشی گشُّی ـ هِبستِبی دل هسألَ ـ اصطالدبت دس استجبط ثب خالقیت ـ ػْاهل هؤثش دس تصوین گیشی
هذیشاى ـ اًْاع تصویویبت ـ هذلِبی تصوین گیشی ـ اسصیبثی اُویت یک تصوین
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ تصوین گیشی سا تؼشیف ًوبیذ ّ خصْصیبت تصوین سا ضشح دُذ
2ـ هشادل تصوین گیشی سا ضشح دُذ
3ـ هضایب ّ هؼبیت تصوین گیشی گشُّی سا ضشح دُذ
4ـ هِبستِبی دل هسألَ سا تْضیخ دُذ
5ـ اصطالدبت دس استجبط ثب خالقیت سا ضشح دُذ
6ـ ػْاهل هؤثش دس تصوین گیشی هذیشاى سا ًبم ثجشد ّتْضیخ دُذ
7ـ اًْاع تصویویبت سا ًبم ثجشد ّ تْضیخ دُذ
8ـ هذلِبی تصوین گیشی سا ضشح دُذ
9ـ اسصیبثی اُویت یک تصوین سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 9 :
عنوان جلسه  :هماهنگی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به ُوبٌُگی ـ اًْاع ّاثستگی ّ استجبط ـ هْاسد استفبدٍ اص ُوبٌُگی ـ
هطکالت ایجبد ُوبٌُگی ـ اًْاع تفبّت دس ًگشش افشاد ّ سبصهبًِب ـ ساُِبی ایجبد ُوبٌُگی ـ سّضِبی اثش ثخص کشدى
ُوبٌُگی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ُوبٌُگی سا تؼشیف ًوبیذ
2ـ اًْاع ّاثستگی ّ استجبط سا ضشح دُذ
3ـ هْاسد استفبدٍ اص ُوبٌُگی سا ضشح دُذ

4ـ هطکالت ایجبد ُوبٌُگی سا ضشح دُذ
5ـ اًْاع تفبّت دس ًگشش افشاد ّ سبصهبًِب سا تْضیخ دٍ د
6ـ ساُِبی ایجبد ُوبٌُگی سا تْضیخ دُذ
7ـ سّضِبی اثش ثخص کشدى ُوبٌُگی سا ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 10 :
عنوان جلسه  :بودجه بندی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به بودجه ـ مراحل بودجه بندی ـ اصطالحات رایج در بودجه
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ثْدجَ سا تؼشیف ًوبیذ
2ـ هشادل ثْدجَ ثٌذی سا تْضیخ دُذ
3ـ اصطالدبت سایج دس ثْدجَ سا ضشح دُذ ( ثْدجَ جبسی ـ ثْدجَ ػولیبتی ـ ثْدجَ هجتٌی ثش صفش ـ ثْدجَ استقشاضی
ثْدجَ اًؼطبف پزیش ّ ...
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 11 :
عنوان جلسه  :رهبری
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به سُجشی ّ تفبّت آى ثب هذیشیت ـ ًظشیَ ّیژگیِبی راتی سُجش ـ
هِبستِبی سُجشی ـ هجبًی قذست سُجش ـ تئْسی  x , yـ ضیٍْ ُبی سُجشی ـ ًظشیَ ضجکَ هذیشیت ـ ًظشیَ پیْستگی ـ
ًظشیَ اقتضبیی ـ ًظشیَ سیکل صًذگی
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ سُجشی سا تؼشیف ًوبیذ ّ تفبّت آى سا ثب هذیشیت ضشح دُذ
2ـ ًظشیَ ّیژگیِبی راتی سُجش سا ضشح دُذ ّ هؼبیت آى سا تْضیخ دُذ
3ـ هِبستِبی سُجشی سا ضشح دُذ ( فٌی ـ اًسبًی ـ ادساکی )
4ـ هجبًی قذست سُجش سا تْضیخ دُذ
5ـ تئْسی  x , yسا ضشح دُذ
6ـ ضیٍْ ُبی سُجشی سا تْضیخ دُذ
7ـ ًظشیَ ضجکَ هذیشیت سا ضشح دُذ
8ـ ًظشیَ پیْستگی سا ضشح دُذ
9ـ ًظشیَ اقتضبیی سا ضشح دُذ
10ـ ًظشیَ سیکل صًذگی سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 12 :
عنوان جلسه  :انگیزش
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اًگیضش ّ اجضای آى ـ اًگیضش دس هکبتت هختلف ـ تئْسی سلسلَ
هشاتت ًیبصُب ـ تئْسی اًگیضش ّ اثقبء ـ تئْسی کست هْفقیت ـ تئْسی اسگ ـ تئْسی اًتظبس ـ تئْسی ثشاثشی ـ تئْسی
هجتٌی ثش ُذف ـ تئْسی اسٌبد ـ تئْسی تقْیت هثجت ّ هٌفی ـ تئْسی تٌجیَ ـ تئْسی خبهْش سبصی ـ کبسثشد اًگیضش دس
سبصهبًِب
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :

1ـ اًگیضش سا تؼشیف ًوبیذ ّ اجضای آى سا ضشح دُذ
2ـ اًگیضش دس هکبتت هختلف سا تْضیخ دُذ
3ـ تئْسی سلسلَ هشاتت ًیبصُب سا ضشح دُذ
4ـ تئْسی اًگیضش ّ اثقبء سا ضشح دُذ
4ـ تئْسی کست هْفقیت سا تْضیخ دُذ
5ـ تئْسی اسگ سا ضشح دُذ
6ـ تئْسی اًتظبس سا ضشح دُذ
7ـ تئْسی ثشاثشی سا ضشح دُذ
8ـ تئْسی هجتٌی ثش ُذف سا ضشح دُذ
9ـ تئْسی اسٌبد سا تْضیخ دُذ
10ـ تئْسی تقْیت هثجت ّ هٌفی سا ضشح دُذ
11ـ تئْسی تٌجیَ سا ضشح دُذ
12ـ تئْسی خبهْش سبصی سا ضشح دُذ
13ـ کبسثشد اًگیضش دس سبصهبًِب سا تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 13 :
عنوان جلسه  :ارتباطات
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به استجبطبت ّ ػلل اُویت آى ـ اجشای فشایٌذ استجبط ـ جشیبى استجبطبت
دس سبصهبى ـ اًْاع ضجکَ استجبطبت سسوی ّ غیش سسوی دس سبصهبى ـ اًْاع استجبطبت ( کتجی ـ ضفبُی ـ غیشکالهی ) ـ
سٌُوْدُبی استجبط خْة ـ هْاًغ استجبطبت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ استجبطبت سا تؼشیف ًوبیذ ّ ػلل اُویت استجبط سا ثیبى ًوبیذ
2ـ اجشای فشایٌذ استجبط سا ًبم ثجشد ّ تْضیخ دُذ
3ـ جشیبى استجبطبت دس سبصهبى سا ضشح دُذ
4ـ اًْاع ضجکَ استجبطبت سسوی دس سبصهبى سا ضشح دٍ د ( ستبسٍ ای ـ  Yـ صًجیشٍ ای ـ دایشٍ ای ـ ُوَ جبًجَ )
5ـ اًْاع ضجکَ استجبطبت غیشسسوی دس سبصهبى سا ضشح دٍ د ( یک ًفش ثَ ُوَ ـ سضتَ ای ـ تصبدفی ـ خْضَ ای )
6ـ اًْاع استجبطبت ( کتجی ـ ضفبُی ـ غیشکالهی ) سا ضشح دٍ د
7ـ سٌُوْدُبی استجبط خْة سا تْضیخ دٍ د
8ـ هْاًغ استجبطبت سا ضشح دٍ د
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 14 :
عنوان جلسه  :نظارت و کنترل
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به ًظبست ّکٌتشل ـ فشآیٌذ کٌتشل ـ اًْاع کٌتشل ـ هفِْم سفتبسی کٌتشل
ـ ّیژگیِبی الصم ثشای کٌتشل ـ فٌْى کٌتشل
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ًظبست ّکٌتشل سا تؼشیف ًوبیذ
2ـ فشایٌذ کٌتشل سا ضشح دُذ
3ـ اًْاع کٌتشل سا ضشح دُذ
4ـ هفِْم سفتبسی کٌتشل سا ضشح دُذ
5ـ ّیژگیِبی الصم ثشای کٌتشل سا تْضیخ دُذ

6ـ فٌْى کٌتشل سا ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 15 :
عنوان جلسه  :مدیریت اسالمی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به مدیریت در اسالم و کاربرد ارزشهای اسالمی در مدیریت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هفِْم هذیشیت اسالهی سا ضشح دُذ
2ـ کبسثشد اخالق ّ اسصضِبی اسالهی سا دسهذیشیت ثیبى ًوبیذ
2ـ دذاقل  5آیَ اص قشاى سا دسثبسٍ هذیشیت ثیبى ًوبیذ ّ آى سا ضشح دُذ
3ـ دذاقل  5دذیث دسثبسٍ هذیشیت سا ثیبى ًوبیذ ّ آى سا ضشح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
عنوان جلسه  :گزارش نویسی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به گزارش نویسی و ثبت در پرونده
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اصْل گضاسش ًْیسی سا ضشح دُذ
2ـ یک گضاسش کبهل اص یک ثیوبس سا ثٌْیسذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئو پروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :

آزمون میان ترم

 8نمره

آزمون پایان ترم

 12نمره

شماره جلسه 16 :

نوع سؤاالت امتحانی  :چهار گزینه ای
وظایف دانشجو  :حضور مستمر تواًم با توجه در کالس ـ حضور به موقع در کالس ـ عدم استفاده از تلفن همراه در
کالس ـ شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم در موعد مقرر ـ رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد ـ عدم خروج
از کالس در حین درس
منابع :
1ـ سبصهبى ّ هذیشیت اص تئْسی تب ػول ـ هِذی ایشاى ًژاد پبسیضی اًتطبسات هؤسسَ ػبلی ثبًکذاسی ایشاى ـ 1385
2ـ اصْل هذیشیت خذهبت پشستبسی ـ ایشّاى هسؼْدی اصل ـ اًتطبسات جبهؼَ ًگش ـ 1389
3ـ هذیشیت پشستبسی ّ هبهبیی ـ هذجْثَ یؼقْثیبى ـ اًتطبست ثطشی ـ 1387

ب نام خدا
ه
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نوع درس  :نظری

نام درس  :اصول مدیریت خدمات پرستاری
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پرستاری

تعداد واحد 2 :
مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز :

نیمسال تحصیلی  :دوم 96ـ95

تاریخ شروع کالس 95/11/13 :

تاریخ پایان کالس 96/3/10 :

مشخصه درس 294 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه 19ـ 17:30

مکان برگزاری  :کالس 12

م شخصه درس 302 :

روز و ساعت برگزاری  :چهارشنبه  10:45ـ 9:15

مکان برگزاری  :کالس 12

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه  9صبح تا پنجشنبه 10:45

تاریخ امتحان پایان ترم 96/3/29 :

شرح درس  :این درس دانشجو را برای ایفای نقش مدیریت و رهبری در عرصه های مراقبت پرستاری آماده می سازد .
مبانی  ،اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری با تکیه بر ارزش های اسالمی در این درس آموزش داده می شود

اهداف کلی  :شناخت مفهوم  ،تاریخچه و مکاتب مدیریت ـ آشنایی با وظایف مدیر ـ آشنایی با روش گزارش نویسی

اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند
1ـ مدیریت را تعریف نماید و تاریخچه آن را شرح دهد
2ـ مکاتب مدیریت را توضیح دهد
 3ـ وظایف مدیر را نام ببرد و هر کدام را به اختصار شرح دهد
 4ـ یک گزارش کامل از یکی از بیماران بخش را بنویسد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئو پروژکتور

نحوه ارزشیابی دانشجو :

آزمون میان ترم

 8نمره

آزمون پایان ترم

 12نمره

نوع سؤاالت امتحانی  :چهار گزینه ای
وظایف دانشجو  :حضور مستمر تواًم با توجه در کالس ـ حضور به موقع در کالس ـ عدم استفاده از تلفن همراه در
کالس ـ شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم در موعد مقرر ـ رعایت شئونات اخالقی و احترام به استاد ـ عدم خروج
از کالس در حین درس
منابع :
1ـ سبصهبى ّ هذیشیت اص تئْسی تب ػول ـ هِذی ایشاى ًژاد پبسیضی ـ اًتطبسات هؤسسَ ػبلی ثبًکذاسی ایشاى ـ 1385
2ـ اصْل هذیشیت خذهبت پشستبسی ـ ایشّاى هسؼْدی اصل ـ اًتطبسات جبهؼَ ًگش ـ 1389
3ـ هذیشیت پشستبسی ّ هبهبیی ـ هذجْثَ یؼقْثیبى ـ اًتطبست ثطشی ـ 1387

تقویم درس :
جلسه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عنوان
مفهوم مدیریت و سازمان ـ تاریخچه مدیریت
مکاتب مدیریت
مکاتب مدیریت
مکاتب مدیریت
برنامه ریزی
سازماندهی
کارگزینی و مدیریت منابع انسانی
تصمیم گیری
هماهنگی
بودجه بندی
رهبری
انگیزش
ارتباطات
نظارت و کنترل
مدیریت اسالمی
گزارش نویسی

مدرس
احمدرضا درودچی
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗
⸗

