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  واحد نظري 2تعداد واحد: 
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  واحد) 25/1دکتر خدیوي (مدرسین درس: استاد ارجمند جناب آقاي 

  واحد) 75/0دکتر محمدحسن صاحبی حق (                  

  سالن کنفرانس 14-16ساعت ها یکشنبه زمان و مکان تشکیل کالس: 

  پیش نیاز: ندارد

  نظریه هاي مدیریت آموزشی و کاربرد آنها در سازمان هاي آموزشیشناخت هدف درس: 

و یا براي مراکز آموزش عالی وزشی را براي نظام هاي آموزش و پرورش مدیریت آم ،سوال اساسی : اغلب کتابها و منابع

معلم و  –تدوین نموده اند. با عنایت به اینکه در نظام آموزش عالی هر سه عنصر اصلی آموزش یعنی فراگیر غیرپرستاري 

،  هاي خاص خود را داردگیسازمان آموزشی با آموزش و پرورش متفاوت است و رشته پرستاري نیز با ماهیت مراقبتی خود ویژ

هاي آموزشی مطرح شده در نظام آموزش عالی بخصوص نظام آموزش توان از مبانی و تئوريسوال اساسی اینست چگونه می

رود در تمامی طول دوره با این رویکرد وارد بحث شوند و کلیه فعالیت ها و پرستاري بهره جست؟ از دانشجویان انتظار می

  بر این مبناء تنظیم می شود.تکالیف دانشجویان 

  

  

  

  



  تکالیف دانشجویان:
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  ،؛دقیقه) 15 :زمان نمره ( 1تجزیه و تحلیل مناسب روي مطلب و پاسخگویی به سواالت ارائه 

  ارسال نمایند. اینجانبایمیل توضیح: دانشجویان یک هفته قبل از ارائه خود ، کلیه اسالیدها را به 
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 ؛نمره) 2(دقیقه  30و ارائه آن در  جلسهارائه خالصه یک مقاله در رابطه با موضوع  .2

 ؛نمره) 7(مناسب و سابمیت مقاله آننفره با نمونه  2-3انجام تحقیق کمی یا کیفی در گروههاي دانشجویی  .3

  .نمره) 7( امتحان پایان ترم از بحث هاي کالس با رویکرد تحلیلی .4
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