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 بسمه تعالی

 
 آموزش مجازیطرح درس 

 

 اول تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت واحد : نام درس )واحد( و تعداد

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 قشهای آننت و مدیریآشنایی فراگیر با   :جلسهاهداف کلی درس در پایان 

  :جلسهپایان در  اهداف ویژه

 جلسه بتواند: این فراگیر در پایانانتظار می رود 

 مدیریت را تعریف نماید. 

 .وظایف مدیران را بیان نماید 

 .نقش های مدیریت را توضیح دهد 

 .برنامه ریزی در مدیریت را تعریف کرده نماید 

 .برنامه ریزی در مدیریت را دسته بندی نماید 

  تصمیم گیری را توضیح دهد.فرآیند 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
 نوید LMSدر اولیه پرسش و پاسخ 

 مدیریت و نقش های آن،  وظایف مدیران، برنامه ریزی در مدیریت، فرآیند تصمیم گیری :کلیات درس 

 - ورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:)در ص: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس
 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر و مطالعه محتواها و منابع آموزشی مشاهده 

 نوید LMSدر  تکلیف در موعد مقرر رائها
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 نوید LMSدر  پاسخ به پیام های ارسالی

  :)در پایان جلسه( ارزشیابی پایانی

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکالیف در 

 نوید LMSارسال پیام در 

  نابع اصلی درس:م

مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین  .1

 ویرایش

سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری  .2

 ایران، آخرین ویرایش

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 

 
 

 سمه تعالیب

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 دوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت احد :نام درس )واحد( و تعداد و

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 ساختار در سازمانهامبانی طراحی آشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 .عناصر ساختاری در طراحی سازمان را بیان نماید 

 اختیار و مسئولیت پذیری در یک سازمان را تعریف نماید. 

 داندانواع گروهبندی در سازمان را ب. 

 .فرهنگ سازمانی را تعریف نماید 

 .نحوه سنجش فرهنگ سازمانی را توضیح دهد 
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 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

 عناصر ساختاری سازمان، اختیار و مسئولیت پذیری :کلیات درس 

 - گزاری کالس همزمان آنالین(:)در صورت بر: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب بصورت دیداری، شنیداری، نوشتاری در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر یف در موعد مقرر لارائه تک

 نوید LMSدر شرکت در آزمون تشریحی موجود 

  نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSشی در فعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموز
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارائه آزمون در 
 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین  .1

 ویرایش

زی، انتشاران موسسه عالی بانکداری سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پاری .2

 ایران، آخرین ویرایش

 :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 سوم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 یم عباس زاده امیردهیمردکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 
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 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 مدیریت منابع انسانیآشنایی فراگیر با   اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 انتظار می رود فراگیر در پایان این جلسه بتواند:

 

  آشنا شود. اجزای کلیدی فرایند مدیریت منابع سازمانبا  

 را بشناسد. رنامه ریزی استراتژیک منابع انسانیب 

 .با ابزارهای گزینش کارمند آشنا شود 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSمطالعه محتوای آموزشی جلسه قبلی در 

، ابزارهای گزینش برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ،اجزای کلیدی فرایند مدیریت منابع سازمان: کلیات درس

 کارمند  

 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترون

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر یف در موعد مقرر لارائه تک

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSمطالعه محتوا و منابع آموزشی در  فعال کردن تیک
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین  .1

 ویرایش

ریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پا .2

 ایران، آخرین ویرایش

 :منابع و سایتهای کمك کننده
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 چهارم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیتر دک نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 مدیریت تغییر و نوآوری، و مبانی رفتار فردی و گروهیآشنایی فراگیر با    اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 .با نحوه مدیریت و نوآوری در سازمان آشنا شود 

 .با نحوه ایجاد تغییر در سازمان آشنا شود 

 .روشهای کاهش مقاومت اعضای سازمان را بشناسد 

 ا شود.نبا ویژگیهای سازمانهای نوآور آش 

 .با مبانی رفتار فردی و گروهی در سازمان آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتعه محتوای آموزشی جلسمطال

مدیریت و نوآوری در سازمان، ایجاد تغییر در سازمان، روشهای کااهش مقاومات اعضاای ساازمان،      :کلیات درس 

 ویژگیهای سازمانهای نوآور، مبانی رفتار فردی و گروهی در سازمان

 - (:)در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک
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  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر ی مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزش

 نوید LMSدر یف در موعد مقرر لارائه تک

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSارائه تکلیف در 
 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

ستیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین مبانی مدیریت، ا .1

 ویرایش

سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری  .2

 ایران، آخرین ویرایش

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 پنجم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  تمدیری نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 و سرپرستی در سازمان انگیزش و پاداش، و رهبری آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 .فرایند انگیزش را توضیح دهد 
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 .با نظریه های اولیه انگیزش آشنا شود 

 .با نظریه های نوین انگیزش آشنا شود 

 .با رهبری و سرپرستی در سازمان آشنا شود 

 ا بیان نماید.ویژگیهای رهبر ر 

 .با نظریه های اقتضایی رهبری آشنا شود 

 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

  ظریه های اقتضایی رهبرین، رهبری و سرپرستی نظریه های اولیه و نوین انگیزش،انگیزش و پاداش،  :کلیات درس 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیزوه الکترونیکج

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا شرکت در آزمون

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  آزمونارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین  .1

 ویرایش

سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری  .2

 یران، آخرین ویرایشا

 

 :منابع و سایتهای کمك کننده
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 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 ششم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 اخالق حرفه ای فیزیوتراپی آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

 اخالق را تعریف نماید 

  آشنا شود. اصول اخالقی ارائه شده از سوی کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپیبا 

  

 ینی رفتار ورودی : پیش ب

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

   حرفه ای فیزیوتراپی اصول اخالقی تعریف اخالق، :کلیات درس 

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 تیجه گیری:جمع بندی و ن

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 ، و فایل صوتیجزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا در آزمونشرکت 

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  آزمونارائه 
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 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

مه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترج .1

 ویرایش

سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری  .2

 ایران، آخرین ویرایش

 منابع و سایتهای کمك کننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 هفتم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 شجو:تعداد دان واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

 استاندارهای مراکز فیزیوتراپی آشنایی فراگیر با  اهداف کلی درس در پایان جلسه:

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

 .با قسمتهای مختلف درمانی کلینیک فیزیوتراپی آشنا شود 

 .با نحوه تاسیس مراکز فیزیوتراپی آشنا شود 

 .با وظایف مسئول فنی مرکز فیزیوتراپی آشنا شود 

  .با ویژگیهای محل کار فیزیوتراپی آشنا شود 

 

 ی : پیش بینی رفتار ورود

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )
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 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

قسمتهای مختلف کلینیک فیزیوتراپی، نحوه تاسیس مراکز فیزیوتراپی، وظایف مسئول فنای مرکاز    :کلیات درس 

 فیزیوتراپی، ویژگیهای محل کار فیزیوتراپی    

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: حین تدریس ارزشیابی در
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSآموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی )

 : وسایل  کمك آموزشی

 کپاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونی

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  تا شرکت در آزمون

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ارزشیابی پایانی )در پایان جلسه(:

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 ویدن LMSدر  آزمونارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 

  منابع اصلی درس:

مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین  .1

 ویرایش

سازمان و مدیریت )از تئوری تا عمل( دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری  .2

 ایران، آخرین ویرایش

 

  :و سایتهای کمك کننده منابع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 
 طرح درس آموزش مجازی

 

 هشتم تاريخ ارائه درس )شماره جلسه(: 98-99 سال تحصيلي:

 نظری نوع درس: توانبخشی دانشکده:



11 

 

 فیزیوتراپی-کارشناسی مقطع / رشته:
 مریم عباس زاده امیردهیدکتر  نام مدرس :

Email : abbaszadeh_m@alumnus.tums.ac.ir 

 19 تعداد دانشجو: واحد 1-بخش فیزیوتراپی  مدیریت نام درس )واحد( و تعداد واحد :

 ساعت 2  زمان جلسه: مدت                                                                                          98-99نیمسال دوم تحصیلی  ترم:

 

نرم افزار مدیریت کلینیک فیزیوتراپی در آب )هیدروتراپی(، و آشنایی فراگیر با   جلسه:اهداف کلی درس در پایان 

 های فیزیوتراپی

  در پایان جلسه: اهداف ویژه

 بتواند: درس این گذراندن از پس فراگیرنده می رود انتظار

 

 .با تکنیکهای فیزیوتراپی در آب آشنا شود 

 آشنا شود. با استانداردهای فضای فیزیکی هیدروتراپی 

 .اندیکاسیونهاو کنترااندیکاسیونهای فیزیوتراپی را بیان نماید 

 آشنا شود. نرم افزار مدیریت کلینیک های فیزیوتراپی با 

 پیش بینی رفتار ورودی : 

 ـ ارزشیابی آغازین(: جلسهآمادگی الزم دانشجو قبل از شروع )

 نوید LMSقبلی در  اتمطالعه محتوای آموزشی جلس

   نرم افزار مدیریت کلینیک های فیزیوتراپی فیزیوتراپی در آب )هیدروتراپی(، :رس کلیات د

 - )در صورت برگزاری کالس همزمان آنالین(:: ارزشیابی در حین تدریس
 

 جمع بندی و نتیجه گیری:

 ارائه خالصه مطالب در فایل آموزشی مورد نظر

 : روش تدریس

 ( نوید(LMSیادگیری الکترونیکی )آموزش مجازی )از طریق سامانه مدیریت 

 : وسایل  کمك آموزشی

 پاورپوینت به همراه صوت، جزوه الکترونیک

  فعالیت فراگیران:

 نوید LMSدر مشاهده و مطالعه محتواها و منابع آموزشی 

 نوید LMSدر موعد مقرر  ارائه تکلیف تا

 نوید LMSدر پاسخ به پیام های ارسالی 

  ایان جلسه(:ارزشیابی پایانی )در پ

 نوید LMSفعال کردن تیک مطالعه محتوا و منابع آموزشی در 
 نوید LMSدر  تکلیفارائه 

 نوید LMSارسال پیام در 
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  منابع اصلی درس:

مبانی مدیریت، استیفن رابینز، ترجمه محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، آخرین  .1

 ویرایش

ل( دکتر مهدی ایران نژاد پاریزی، انتشاران موسسه عالی بانکداری سازمان و مدیریت )از تئوری تا عم .2

 ایران، آخرین ویرایش

 

  :منابع و سایتهای کمك کننده

 
 


