
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی      بهداشت    توانبخشی      پیراپزشکی   پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 تغذیه  گروه آموزشی 

 علوم تغذیه  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد                کارشناسی ناپیوسته                 پیوسته کارشناسی              کاردانی

 دکترای تخصصی                دکترای حرفه ای

 مدیریت خدمات غذایی  عنوان واحد درسی

          کارورزی                کارآموزی                 عملی             تئوری نوع واحد درسی

 : (ساعتزمان )                            2 تعداد واحد:  تعداد واحد/ ساعت

  کد درس

 ندارد  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس/ مدرسین 
  ، دکتر آنا عبدالشاهی، دکتر زینب فغفوریدکتر فرید غریبی

  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی مدرس  رشته تحصیلی

 (PhDدکترای تخصصی ) مدرس  مقطع تحصیلی

  استادیار رتبه علمی

 gharibihsa@gmail.com پست الکترونیک

 51323992190تلفن:    دانشکده تغذیه و علوم غذایی، و مدیریت و اطالع رسانی پزشکی )آرادان(. شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

واحد درسی حاضر با هدف آشنایی دانشجویان با مبانی کاربردی علم مدیریت در حوزه هایی نظیر برنامه ریزی، 

سازماندهی، رهبری، ارزشیابی و مدیریت نیروی انسانی جهت کاربردی نمودن در سازمان های ارائه دهنده خدمات 

استانداردهای ملی و بین المللی در عرصه  غذایی طراحی و ارائه شده است. همچنین آشنا نمودن دانشجویان با

 خدمات غذایی در این درس مورد توجه قرار گرفته است.  

 اهداف اختصاصی

 آشنایی با مبانی سازمان و مدیریت -

 آشنایی با برنامه ریزی -

 آشنایی با سازماندهی -

 آشنایی با رهبری -

 آشنایی با کنترل و ارزشیابی -

 انسانی آشنایی با مدیریت نیروی -

 آشنایی با تنظیم بودجه و گزارشات مالی -

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

آشنایی با مبانی مدیریت و شیوه 

 اداره مراکز غذایی

ایجاد نگرش صحیح درخصوص 

 اهمیت مدیریت در مراکز غذایی

کسب مهارت و آمادگی ذهنی 

صحیح جهت اجرایی نمودن اصول 

 مدیریتی در مراکز غذایی

 روش های تدریس
  نمایش عملی  سخنرانی توسط دانشجو  و تدریس توسط استاد سخنرانی 

 کارگاه آموزشی   (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله  پرسش و پاسخ

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:gharibihsa@gmail.com


  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم   بیمار شبیه سازی شده  بحث گروهی

  موزش مجازیآ  Bedside teaching  ایفای نقش

  Project-Based Learning  یایادگیری مبتنی برپروژه  Concept Map  یا نقشه مفهومی

 -قید نمایید(:  )لطفاً سایر

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

       میان ترم            خالق دانشجویی ا           امتحانات         تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

  آمادگی درپاسخگویی به سواالت و ابهامات        مشارکت فعال در کالس           کویز 

 - سایر:

 منابع اصلی درس: 

 اصول مدیریت، استیفن رابینز -

 تئوری سازمان، استیفن رابینز -

 مبانی سازمان و مدیریت، پاریزی -

 نیروی انسانی، اسفندیار سعادتمدیریت  -

 رفتار سازمانی، مورهد و گریفین  -

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*
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 سازمان و مدیریت:

کارایی و  تعریف مدیریت، تعریف سازمان، مفاهمیم

اثربخشی، وظایف مدیریت، تشریح وظایف چهارگانه 

مدیریت، قابلیت های ضروری برای مدیران، رویکردهای 

 غالب در علم مدیریت

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی
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 برنامه ریزی: 

تعریف برنامه ریزی، اهمیت برنامه ریزی در سازمان، انواع 

برنامه ریزی، رابطه بین انواع برنامه ها، مدیریت بر مبنای 

گذاری خوب در برنامه ریزی، هدف، ویژگی های هدف

انتقادات وارده بر برنامه ریزی، برنامه ریزی استرتژیک و 

سازمانی، روش ها و ابزارهای فرایند آن، انواع استراتژی های 

 برنامه ریزی

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

 4و  9

 سازماندهی )اصول طراحی سازمان(: 

 مفهوم سازماندهی، نقش و اهمیت سازماندهی در سازمان،

عناصر اصلی ساختار سازمانی )تخصصی شدن کار، زنجیره 

فرماندهی، حیطه نظارت، اختیار و مسئولیت، تمرکز و عدم 

تمرکز(، انواع گروه بندی در واحدهای سازمانی، سازمان 

های مکانیکی و ارگانیکی، انواع ساختارهای سازمانی )ساده، 

ن ووظیفه ای، بخشی، ماتریسی، تیم محور، سازمان های بد

 مرز(

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

 6و  0

 مدیریت نیروی انسانی: 

اهمیت نیروی انسانی در سازمان تعریف مدیریت منابع 

فرایند مدیریت انسانی، تاریخچه مدیریت منابع انسانی، 

منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل و روش های آن، تعریف 

برنامه ریزی نیروی انسانی، فرایند برنامه ریزی نیروی 

انسانی، کارمندیابی و روش های آن، مراحل کارمندیابی، 

انتخاب نیروی انسانی، اجتماعی کردن نیروی انسانی، 

انسانی،  آموزش نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد نیروی

 برقراری سیستم مناسب پاداش در سازمان

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی



 2و  7

 رهبری و انگیزش: 

ماهیت رهبری، اهمیت رهبری در سازمان، رهیافت های 

رهبری، نظریه های ویژگی های رهبری، نظریه های رفتاری 

رهبری، نظریه های اقتضایی رهبری )نظریه اقتضایی فیدلر، 

هدف، نظریه رهبری مشارکتی، نظریه اقتضایی -نظریه مسیر

بالنچارد(، نظریه های جدید رهبری، انگیزش و -هرسی

ماهیت انگیزش، نظریه های مرتبط با انگیزش پاداش، 

مگ  Yو  X)نظریه سلسله مرتب نیازهای مازلو، نظریه 

بهداشت هرزبرگ(، تئوری های نوین -گرگور، نظریه انگیزش

انگیزش )نظریه سه نیاز مک کللند، نظریه برابری آدامز، 

 نظریه انتظار ویکتور وروم(

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

زیرساخت مجازی، 

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی

 35و  1

 کنترل سازمانی و مدیریت مالی:

ماهیت کنترل سازمانی، اهمیت کنترل سازمانی، فرایند 

کنترل سازمانی، انواع کنترل )از نظر زمان انجام(، کنترل از 

عرصه های اساسی نیازمند کنترل دیدگاه های مختلف، 

)اطالعات، عملیات، امور مالی(، کنترل های مالی )مقدار 

اقتصادی سفارش، سیستم موجودی بهنگام، نسبت های 

مرتبط با نقدینگی سازمان، تحلیل هزینه و سود در کنترل، 

حسابرسی یا ممیزی مالی(، برخی دیگر از ابزارهای کنترل 

، گزارشات مالی، بازرسی عملیات)تدابیر سنتی کنترل مانند 

مشاهدات شخصی، بودجه و ...؛ تحلیل نقطه سر به سر؛ 

نمودار گانت؛ فن تجزیه و تحلیل شبکه؛ نظام های نوین 

کنترل مبتنی بر محاسبات ریاضیاتی(؛ ویژگی های سیستم 

 کنترل اثربخش و کاربرپسند

  
سخنرانی، 

پرسش و پاسخ، 

 بحث کالسی

اسالیدهای آموزشی، 

رساخت مجازی، زی

 تخته، نوشت افزار

آزمون های تکوینی 

و پایانی، مشارکت 

 فعال کالسی
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 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گرددرا در عناوین درس  ک به تفکی ()شماره مربوطه ذیل: لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی:   -1

    کوتاه پاسخ(  -2  ،گسترده پاسخ -1تشریحی ): الف

  (صحیح/غلط -3  ،جورکردنی -2  ،یچند گزینه ا -1عینی ) ب: 

 - )شفاهی( مصاحبه -4  - انجام تکالیف عملی و پروژه -9 - مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

  -:  سایر –  7 (کوئیزآزمون ) - 6 مشارکت کالسی -0

 :  امضاء                          تاریخ تکمیل فرم:                                                 



                                                            

 


