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 ی آموزش پزشکیدکترا تحصیلي: یو رشته مقطع  آموزش پزشکی گروه آموزشي:  پزشکیدانشکده:

 نداردیش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   1تعداد واحد:   مديريت تغییر نام درس:

 مکان برگزاری:                   -------:ساعت      -------:زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر زهره سهرابي مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   ئول درس: مس   تعداد دانشجويان:

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 آشنایی فراگیران با اصول پایه مدیریت تغییر و بکارگیری فنون و ابزراهای مهم برای مدیریت تغییر در دانشگاه

 مقدمه ای بر مدیریت تغییرعنوان جلسه اول: 

 اری جلسه اول:اهداف رفت

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.نیروهای محرک تغییر در سازمان  -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) مراحل تغییر در سازمان  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) وظایف مدیران برای تغییر -

 هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل کند. ) چگونگی مدیریت تغییر را -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  سخنرانی  مقدمه دقیقه 20

    فیلم دقیقه  25

  بحث  تبیین مفهوم تغییر دقیقه 10

  سخنرانی و بحث  مراحل تغییر و پیشن نیازهای آن  دقیقه 10

  سخنرانی  ی مفهوم تغییر سازمانمعن دقیقه 5

  سخنرانی و بحث  نیروهای محرک تغییر در سازمان دقیقه 10

  و بحث یسخنران  وظایف مدیران تغییر دقیقه 10

  و بحث یسخنران  رییتغ تیریمد یچگونگ دقیقه  10
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 اهداف، گام ها و روش های تغییرعنوان جلسه دوم: 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسپایان ددر   

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.عوامل محرک و مقاوم داخلی در برابر تغییر . -

 شناختی(هدف را فهرست کند. ) عوامل محرک و مقاوم خارجی در برابر تعییر -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) مدیریت تغییر کرت و لوین -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( راگام های هشت گانه و دهگانه تغییر  -

 علل مقاومت دربرابر تغییر را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 روش های مدیریت تغییر را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

  سخنرانی تغییر مبانی استراتژی مدیریت دقیقه 5

  سخنرانی اهداف تغییر و تحول سازمان دقیقه 5

  سخنرانی ویژگی های هر برنامه تغییر دقیقه 5

  سخنرانی گانه تغییر 8گام های  دقیقه 10

  سخنرانی گام های ده گانه تغییر دقیقه 10

  سخنرانی و بحث عوامل محرک و مقاوم داخلی و خارجی در برابر تغییر دقیقه 20

  سخنرانی پرسش های مربوط به تغییر دقیقه 15

  سخنرانی علل مقاومت در برابر تغییر دقیقه 15

  سخنرانی و بحث روش های تغییر دقیقه 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکاتب فلسفی و تغییرعنوان جلسه سوم: 
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 فرد به تغییر را فهرست کند. )هدف شناختی(عوامل کلیدی در پاسخ  -

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.اصول تغییر از دیدگاه شاین  -

 عوامل کاهش اضطراب از دیدگاه شاین را فهرست کند. )هدف شناختی( -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( عوامل کاهش اضطراب یادگیری از دیدگاه شاین -

 شناختی(هدف )  ا ذکر نماید.ر تکنیک های تغییر در رویکرد شناختی -

 را فهرست کند. )هدف شناختی(عوامل ایجاد انگیزه هرزبرگ  -

 اس را نام ببرد )هدف شناختی(ر-مراحل پنج گانه کوبلر -

 را فهرست کند. )هدف شناختی( مراحل تغییر آدامز، هیز و هاپسون -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی(رابطه یادگیری و فرآیند تغییر فردی  -

 . )هدف شناختی(توضیح دهدرا  کلیدی برای تغییر فردیمکاتب  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه               

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابی ی تدریس شیوه رئوس مطالب

  سخنرانی مکاتب کلیدی برای تغییر فردی دقیقه 5

  سخنرانی عوامل کلیدی در پاسخ فرد به تغییر دقیقه 5

  سخنرانی در فرد رییتغ ندیو فرا یریدگای دقیقه5

  نرانی + بحثسخ و تغییر رفتارگراییرویکرد  دقیقه 15

  سخنرانی + بحث رویکرد شناختی و تغییر دقیقه 15

  سخنرانی + بحث رویکرد سایکودینامیک و تغییر دقیقه 15

  سخنرانی + بحث رویکرد انسان گرایی و تغییر دقیقه 15

  سخنرانی + بحث  ییر و تحول شاین مدل تغ دقیقه 15

 

 تیم و مدیریت تغییرم: چهارعنوان جلسه 

 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) تفاوت گروه و تیم -

 انواع تیم را نام برده و توضیح دهد )هدف شناختی( -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( فعالیت تیمیچگونگی بهبود و اثر بخشی  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

  سخنرانی تعریف گروه و تیم دقیقه 10

  سخنرانی و بحث تفاوت گروه و تیم دقیقه 15

  سخنرانی و بحث انواع تیم دقیقه 30

  سخنرانی و بحث گونگی بهبود و اثر بخشی فعالیت تیمیچ دقیقه 30

  سخنرانی و بحث مدل تغییر تیم توکمن دقیقه 10

 

 

 استراتژی های مدیریت تغییرعنوان جلسه پنجم: 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .تغییر استراتژیک را تعریف کند -

 شناختی(هدف کند. ) یاتی را تعریفتغییر عمل -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) دالیل اصلی مقاومت در برابر تغییر -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( موانع تغییر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

  سخنرانی تراتژیکتعریف و توضیح تغییر اس دقیقه 15

  سخنرانی تعریف و توضیح تغییر عملیاتی دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مبانی استراتژی مدیریت تغییر دقیقه 10

  سخنرانی + بحث فرآیند تغییر دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مقاومت و دالیل آن و راهکارهای مقابله با آن دقیقه 5

  سخنرانی + بحث رد، ثرلی، بیرمدل های تغییر لوین، بکها دقیقه 20

  سخنرانی + بحث موانع تغییر دقیقه 10

  سخنرانی + بحث رهنمودهای استراتژی های مدیریت تغییر دقیقه 10

 

 

 

 مدل های مدیریت تغییر :و هفتم معنوان جلسه شش
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 :و هفتم ماهداف رفتاری جلسه شش

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) نمدل کرت و لوی -

 . )هدف شناختی(مدل تغییر شاین را توضیح دهد -

 مدل بولوک و باتن را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( کوترمدل  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( بکهارد و هریسمدل  -

-  

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه البرئوس مط

  سخنرانی + بحث مدل کرت و لوین دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل تغییر شاین دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل بولوک و باتن دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل بکهارد دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل کوتر دقیقه 15

  بحث سخنرانی + مدل نادلر و تاشمن دقیقه 20

  سخنرانی + بحث مدل مکنزی دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل ویلیام بریج دقیقه 20

  سخنرانی + بحث مدل کارنال دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل سنگه دقیقه 15

  سخنرانی + بحث مدل استاسی دقیقه 15

 

 

 

 

 

 

 

 رهبری و تغییرعنوان جلسه هشتم: 
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار می رود: رسیان ددر پا  

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) نقش رهبر در تغییرات پیچیده -

 انواع نقش های رهبر را ذکر کند. )هدف شناختی( -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( تفاوت های رهبری و مدیریت -

 رهبری از دیدگاه کاتر را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( اسبرهبری از دیدگاه  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( هایفتز و لوریرهبری از دیدگاه  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( بلومن-ژان لیپمنرهبری از دیدگاه  -

 را توضیح دهد. )هدف شناختی( سنگهرهبری از دیدگاه  -

 )هدف شناختی( نقش ها در فرآیند تغییر از دیدگاه اونیل را ذکر کند و توضیح دهد. -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب

  سخنرانی + بحث نقش های رهبران دقیقه 15

  سخنرانی + بحث تفاوت های رهبر و مدیر دقیقه 15

  سخنرانی + بحث رهبری از دیدگاه کاتر دقیقه 15

  سخنرانی + بحث گاه باسرهبری از دید دقیقه 5

  سخنرانی + بحث رهبری از دیدگاه هایفتز و لوری دقیقه 10

  سخنرانی + بحث لومنب-رهبری از دیدگاه ژان لیپمن دقیقه 5

  سخنرانی + بحث رهبری از دیدگاه سنگه دقیقه 15

  سخنرانی + بحث نقش ها در فرآیند تغییر از دیدگاه اونیل دقیقه 15
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