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 تسوِ تؼالی

 داًطگاُ ػلَم پسضکی گلستاى  

 پسضکی ػلَم هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش

 99-98 دٍمًیوسبل   course planتزهی  دٍرُ  طزح 

 99-98 دٍمًیوسبل  :* ًیوسبل تحصیلی                  ثْذاشت ػوَهی  *گزٍُ آهَسشی:        ثْذاشت:داًشکذُ* 

            7729020کذ درس: *                                                      شی ثْذاشتیاصَل ثزًبهِ ری   ػٌَاى درس: *

                                           ثْذاشت ػوَهی  رشتِ تحصیلی : *                                                           ًبپیَستِ  کبرشٌبسی  هقطغ : *

 46-41رٍسّبی شٌجِ    ى ثزگشاری: سهب *

    ثْذاشت: داًشکذُ ثزگشاری    هحل* 

                     ٍاحذ 2:تؼذاد ٍاحذ* 

   46     تؼذاد جلسبت:  *                                            تئَریًَع ٍاحذ:  *  

                یدر خذهبت ثْذاشت تیزیاصَل هذپیش ًیبس یب ّن ًیبس:    *                                    ًفز 24    تؼذاد فزاگیزاى: *

  حیذریػلیزضب دکتز  :هذرسًبم 

 کبری ّفتِ  ٍ سبػبت  رٍس ّبرٍسّبی توبس ثب هسئَل درس:                              ػلیزضب حیذریدکتز   هسٍَل درس: ًبم 

 29102102198 تلفي:            ثْذاشت ػوَهی  گزٍُ         آدرس دفتز: 

 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکتزًٍیک

 

 اّذاف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبشٌذ:

 را ضرح دّذ. ریسی ّای ترًاهِ ریسی ، هحاسي ٍ هحذٍدیت ٍ اّويت ترًاهِ ضرٍرتی، سیترًاهِ ر یهثاً ،یسیترًاهِ ر   -

ترًاه ِ   کی   یّ ا  یصگ  یٍٍ  یسی  ر ّای هختلف ترًاهِ ًظام، (یٍ سازگار یساز ٌِي)ارضاء ٍ اقٌاع، تْ یسیترًاهِ ر یّا ٌصيت ّذفْا ٍ -

 را تَضيح دّذ. خَب

 را تَضيح دّذ. هراتة ترًاهِ ّا سلسلِ،  (یٍ هل یهٌطقِ ا ،یا ِي)ًاحیسیسطَح ترًاهِ ر -

تؼي يي  ، تٌظ ين ترًاه ِ تيل يلی ٍ ػولي اتی     ٍ پطتيثاى در فرایٌذ ترًاهِ ریسی تذٍیي ترًاهِ ّای فرػیی)تْذاضت یسیهراحل ترًاهِ ر -

 ( را ضرح دّذ.تياى کوی ترًاهِ ّا، تخليص هٌاتغ ٍ تَدجِ تَالی فؼاليت ّا ٍ زهاى تٌذی اجرای ترًاهِ

 را ضرح دّذ. ٍ راّکار هٌاسة ٍ هؤثر لیاًتخاب تذ -

 .اصَل ٍ هراحل ترًاهِ ریسی تْذاضت هلی را ضرح دّذ -

 هراحل تذٍیي ترًاهِ استراتصیک را تَضيح دّذ. -

 دّذ. حيهراحل تٌظين ػولياتی را تَض -

 دّذ. حيپرٍشُ را تَض یسیاصَل ترًاهِ ر -

 دّذ. حيرا تَض یتْذاضت یاًساً یرٍيً یسیترًاهِ ر اصَل -

 دّذ. حيرا تَض پيطرفت کار، پایص ٍ کٌترل پيگيری ترًاهِ؛ یاجرا -

 دّذ. حيرا تَض کٌترل یّا کيا ٍ تکٌتا هذلْ ییآضٌا ترًاهِ؛ یاجرا -

 

 ًحَُ ارسشیبثی داًشجَ:

  % ًوزُ کل41هؼبدل  ًوز0ُ (:هشبرکت فؼبل ٍ اًجبم تکبلیفالف( در طَل دٍرُ ) 

 % ًوزُ  01هؼبدل  ًوز18ُة( پبیبى تزم  :

 آسهَى:شیَُ ج( 

       تستی ٍ کتجی :پبیبى تزم 

   :  ًَحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًشجهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسشی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ صفز ٍ 41ثز اسبس هبدُ 
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 خَاّذ شذ .

 : تکبلیف

 ارائِ ًوًَِ ثزًبهِ استزاتژیک ٍ ثزًبهِ ػولیبتی جْت آشٌبیی ثب قسوت ّبی هختلف ثزًبهِ ّب

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًشجَ:

 ًذارد بى تزم: * تبریخ اهتحبى هی

     دارد.  تبریخ اهتحبى پبیبى تزم:*

 * سبیز تذکزّبی هْن ثزای داًشجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالس ٍ هشبرکت در پزسش ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.  

 رػبیت شئًَبت اخال قی در کالس

 :یهٌبثغ اصل

 
 اًتشبر يیآخز ي،یاًذرٍ گز ،یثْذاشت یشیاصَل ثزًبهِ ر (1

 اهزٍس. ثیي،حذیرضبپَر،قشٍ شیآصف سادُ ٍ ػش ذیثْذاشت ٍ درهبى : سؼ یشیبهِ رثزً (0

 فز، ًشز اختز. یثْشت کِیاقذم، هل ییخذهبت سالهت: هحوَد ًکَ ِیدر ارا یشیثزًبهِ ر (3

 1380هلکت هحوذرضب. ثزًبهِ ریشی استزاتژیک. اًتشبرات تزهِ،  ي،یجوبل الذ یجیطج (1

 

 

 حیذریػلیزضب دکتز جذٍل سهبى ثٌذی ثزًبهِ 

 جلسبت  
ٍ  تبریخ

 هذرس

 

 سبػت

 

 ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبی 

یبدگیزی 

 داًشجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسشی

 جلسِ اٍل  1

 

 یذريدکتر ح

14-16 
، یسیترًاهِ ر ی،هثاًیسیترًاهِ ر فیتؼر

ریسی ، هحاسي ٍ  ٍ اّويت ترًاهِ ضرٍرت

 ریسی ّای ترًاهِ هحذٍدیت

روهی سخنرانی. بحث گ
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌاتغ

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ دٍم 2

  دکتر حيذری
)ارضاء ٍ  یسیترًاهِ ر یّا ٌصيّذفْا ٍ ت 14-16

 (یٍ سازگار یساز ٌِياقٌاع، تْ

 یسیر ّای هختلف ترًاهِ ًظام

 ترًاهِ خَب کی یّا یصگیٍ

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ سَم 3

 دکتر حيذری
 یهٌطقِ ا ،یا ِي)ًاحیسیسطَح ترًاهِ ر 14-16

 (یٍ هل

 هراتة ترًاهِ ّا سلسلِ

 

گروهی سخنرانی. بحث 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌاتغ

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر
 جلسِ چْارم 4

  دکتر حيذری
 ؛یسیهراحل ترًاهِ ر 16-14

آگاّی از فرصت ّا ، اهکاًات ٍ هحذٍدیت 

 ّا در فرایٌذ ترًاهِ ریسی

تحليل ٍضغ  ترآٍرد ٍضؼيت ، ضٌاخت ٍ

 هَجَد

تؼييي اّذاف ًياز ّا ٍ اٍلَیت ّا را در 

 فرایٌذ ترًاهِ ریسی

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌاتغ

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ پٌجن 5

  دکتر حيذری
کاهپيَتر. تختِ هطالؼِ هقذهاتی سخنرانی. بحث گروهی  ؛یسیهراحل ترًاهِ ر 16-14



 3 

 ٍ اتسار لیراّْا، ٍسا يييتؼ

 ّا کيرٍضْا ٍ تکٌ یاتیارز

 ٍ راّکار هٌاسة ٍ هؤثر لیاًتخاب تذ

.تفکر انتقادی . پرسش و 
 پاسخ

هثحث هرتَطِ ٍ 

  هٌاتغهطالؼِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ضطن 6

  دکتر حيذری
 ؛ی تْذاضتیسیراحل ترًاهِ ره 16-14

تذٍیي ترًاهِ ّای فرػی ٍ پطتيثاى در 

 فرایٌذ ترًاهِ ریسی

تؼييي تَالی فؼاليت ّا ٍ زهاى تٌذی 

 اجرای ترًاهِ

تياى کوی ترًاهِ ّا، تخليص هٌاتغ ٍ 

 تَدجِ
 

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

  هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 
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 جلسِ ّيتن

  دکتر حيذری
سخنرانی. بحث گروهی  یتْذاضت هل یسیترًاهِ ر 16-14

.تفکر انتقادی . پرسش و 
 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ّطتن 8

  ر حيذریدکت
سخنرانی. بحث گروهی  کیاستراتص یسیترًاهِ ر 16-14

.تفکر انتقادی . پرسش و 
 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

  هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ًْن 9

 یذريدکتر ح
سخنرانی. بحث گروهی  کیاستراتص یسیترًاهِ ر 16-14

. پرسش و  .تفکر انتقادی
 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

  هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ دّن 11

 یذريدکتر ح
سخنرانی. بحث گروهی  یاتيػول یسیترًاهِ ر 16-14 

.تفکر انتقادی . پرسش و 
 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هٌاتغهطالؼِ 

تِ کاهپيَتر. تخ

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر

جلسِ   11

 یازدّن

 یذريدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  ترًاهِ ریسی ػولياتی 16-14
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  12

 دٍازدّن

 یذريدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  پرٍشُ یسیترًاهِ ر 16-14
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هٌاتغهطالؼِ 

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 
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 تبریخ ردیف

 

 سبػت

 

 ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبی 

یبدگیزی 

 داًشجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسشی

لسِ ج 13

 سيسدّن

  یذريدکتر ح

 16-14 
 یتْذاضت یاًساً یرٍيً یسیترًاهِ ر

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌاتغ

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  14

 چْاردّن

 یذريدکتر ح

 ترًاهِ؛ یاجرا 16-14 

 طرفت کار، پایص ٍ کٌترلپي پيگيری

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌاتغ

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  15

 پاًسدّن

 یذريدکتر ح

 ترًاهِ؛ یاجرا 16-14

 کٌترل یّا کيتا هذلْا ٍ تکٌ ییآضٌا

 یه. بحث گرویسخنران
. پرسش و  ی.تفکر انتقاد

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هثحث هرتَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌاتغ

 

جلسِ  16

 ضاًسدّن

 یذريدکتر ح

 ترًاهِ؛ یاجرا 16-14 

ًْایی ٍ ارایِ گسارش کار را در  ارزضياتی

 یفرایٌذ اجرای ترًاهِ ریس

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

تَطِ ٍ هثحث هر

 هطالؼِ هٌاتغ

کاهپيَتر. تختِ 

ٍایت ترد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

  


