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کارشناسی ارشد:حصیلیتيرشتهو مقطع آموزش پزشکی:گروه آموزشییپزشک:دانشکده

زمان برگزاري :یش نیازپنظري:دنوع واح3:تعداد واحدمدیریت و رهبري آموزشی:نام درس
:مکان برگزاري:کالس

، عضو دکتر زهره سهرابی:مسئول درس:تعداد دانشجویان
دکتر زهره سهرابی:مدرسهیأت علمی گروه آموزش پزشکی

:شرح دوره

بعنوان اصلی ترین و یآموزش عال.  دنبال توسعه پایدار هستنددر جهانی که بسرعت در حال تغییر است همگان ب
در این عصر عامل اصلی توسعه  نه سرمایه ، نه .موثرترین نهادي است که نقش اصلی در توسعه پایدار کشورها دارد 

عات نیاز به انفجار اطال. مواد اولیه ، نه انرژي بلکه انسان سالم محور توسعه است و آموزش ابزار الزم براي آن است 
الزمه رقابت در عرصه بین المللی و تطبیق با استانداردهاي جهانی .را دو چندان کرده است يعلم مدیریت ورهبر

مدیران و رهبران آموزشی . حرکت هستندنیسردمداران ایطلبدو رهبران آموزشیمدیریت استراتژیک را مياجرا
ا در یک زمینه کلی اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصادي بتوانند وظایف آموزشی  مدیریتی و رهبري ریدبا

سازمان آموزشی مستلزم کیدست یابی به مهارت ادراکی و توانایی درك و تشخیص پیچیدگی کار .مالحظه کنند 
آموزش ، تجربه کاري و تفکر است 

: هدف کلی
رهبري علمیشناخت اصول مدیریت و رهبري آموزشی به منظور تاثیر گذاري بر افراد در 

:اختصاصیاهداف 
: رودیاز فراگیران انتظار م

.ساختار نظام آموزش عالی را بیان نماید•
و ضرورت مدیریت و رهبري آموزشی را مورد بحث وتبادل نظر قرار دهندتیاهم•
.ندینماستیرهبران آموزشی موفق را ليهایژگیو•
.ندیمارویکرد ها و تئوري هاي مختلف رهبر ي را بیان ن•
.شکل گیري و ساختار گروه را بیان نموده و پویایی و اثر بخشی آن را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد•
.تضادهاي فردي ،گروهی و سازمانی را لیست نموده و مدیریت تضادرابحث نماید•
.فنون مذاکره موثر را اجرا نمایدياجزا•
رندیاصول توافق سازي را بکارگ•
.ندییزي و مدیریت راهبردي را در گروه اجرا نمابرنامه ر•
.چگونگی تحلیل ذینفعان را طراحی نماید•
.سیستم سایبرنتیک را در نظام آموزش عالی بحث نماید•

:هاي تدریسشیوه
*پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی

)TBL(یادگیري مبتنی بر تیم)PBL(یادگیري مبتنی بر حل مسئله*بحث گروهی



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

2

:تکالیف دانشجویانوظایف و
30مصاحبه و تدوین سناریوها 

30ارائه پروژه هاي کالسی
30آزمون پایان ترم 

10حضور مستمر در کالس

:  وسایل کمک آموزشی
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

)از نمره کل(:درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
30و تدوین سناریوها مصاحبه

30ارائه پروژه هاي کالسی
30آزمون پایان ترم 

10حضور مستمر در کالس

نوع آزمون
کتبی

: منابع پیشنهادي براي مطالعه
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر سهرابیساختار نظام آموزش عالی1
دکتر سهرابیدانشگاه چگونه سازمانی است2
دکتر سهرابیو ضرورت مدیریت و رهبري آموزشیتییاهم3
دکتر سهرابیرویکرد ها و تئوري هاي مختلف رهبر ي4
دکتر سهرابیرویکرد ها و تئوري هاي مختلف رهبر ي5
دکتر سهرابیشکل گیري و ساختار گروه6
دانشجوخصوصیات گروه آموزشی موفق7
دکتر سهرابینتضادهاي فردي و نحوه رهبري ا8
دکتر سهرابیتضادهاي گروهی و نحوه رهبري آن9
دکتر سهرابیتضادهاي سازمانی و نحوه رهبري آن10
دکتر سهرابیفنون مذاکره موثر11
دکتر سهرابیفنون مذاکره موثر12
دانشجواصول توافق سازي13
دانشجوچگونگی تحلیل ذینفعان14
دانشجور نظام آموزشسیستم سایبرنتیک را د15


