
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:

 مفاهیم اولیه وکلیات مديريت ،اهداف،اختیار،وظايف وکارکرد سازمان ها وتشکیالتآشنا نمودن دانشجويان با 

بهداشتی درمانی کشور در سطوح مختلف وچگونگی مدبربت انها  وساختار وکارکرد سازمانهای بهداشتی بین 

 المللی

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشت عمومی  کارشناسیمقطع و رشته تحصیلی:      بهداشت عمومی          گروه آموزشی:    بهداشت اوز                 دانشکده :

 2 :  تعداد واحد اصول مدیریت در خدمات بهداشتی  :  نام درس

 تئوری نوع واحد :

 18-16دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 مجازیمکان برگزاری:

                                           مسئول برنامه : دکتر اقبال سخاوتی 

 آدرس پست الکترونیکی:                                             07152518345:   دانشکده شماره تماس

                    دکتر اقبال سخاوتی   مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 آدرس پست الکترونیکی:                                             07152518345شماره تماس دانشکده:    

                    دکتر اقبال سخاوتی  تهیه و تنظیم : 

 4/6/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 اصول مديريت و نظريیهای کالسیک و مدرن مديريت 

 مفهوم و عناصر مديريت 

 مسئولیت ها و وظايف موسسات بهداشتی 

 تشکیالت و سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در ايران 

 سازمان های بهداشت بین الملل 

 اعتبارات و هزينه های درمانی و بهداشتی 

 نقش بیمه ها در اقتصاد بهداشت 

 شیابی در موسسات بهداشتی و درمانینظارت و ارز 

 ف کلیاهدا 

و افزایش آگاهی نسبت به مفاهیم اصول مدیریت و نظریه های کالسیک هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان 

 و مدرن مدیریت
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 پنج نظريه کالسیک مديريت را بیان کند 

 نظريات مدرن و جديد در مديريت را بیان کند 

 اصول مديريت را توضیح دهد 

 هدف کلی 

 هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم و عناصر مدیریت 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مفاهیم بهداشت و مديريت را توضیح دهد 

 مديريت خدمات بهداشتی اولیه را توضیح دهد 

 عناصر مختلف مديريت را بیان کند 

 کاربرد مديريت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را بیان کند 

 

 هدف کلی 

هدف کلی از ارائه این دوره اشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مسئولیت ها و وظایف موسسات 

 بهداشتی
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 وظايف مديريت را توضیح دهد 

  برنامه ريزی، سازماندهی، هدايت و رهبری و هماهنگی را بیان کندمفهوم 

 تفاوت بین محصول خدمات بهداشتی و ساير خدمات را مشخص کند 



 هدف کلی 

هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به تشکیالت و سازمان های ارائه دهنده 

 ایرانخدمات بهداشتی و درمانی در 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تشکیالت بهداشتی و درمانی در ايران را توضیح دهد 

 وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بیان کند 

 دامنه فعالیت های خدمات بهداشتی در کشور را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به سازمان های بهداشت بین المللیهدف کلی از ارائه این دوره آشنایی 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 وظايف خدمات و تشکیالت سازمان های جهانی و بین المللی بهداشتی و درمانی را بررسی کند 

 

 هدف کلی 

هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به اعتبارات و هزینه های درمانی و 

 بهداشتی 
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 برنامه ريزی در اعتبار بخش موسسات بهداشتی و درمانی را توضیح دهد 

 ت و درمان را بیان کنداولويت های تخصیص بودجه در بهداش 

 مفاهیم هزينه کارايی، هزينه عملکرد و هزينه اثر بخشی را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به نقش بیمه ها در اقتصاد بهداشت
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  خدمات بیمه ای را بیان کندسیستم 

 نقش بیمه ها در نظام های سه گانه بهداشت و درمان بیان کند 

 روش های مختلف پرداخت توسط بیمه ها را بیان کند 

 

 هدف کلی 

هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به نظارت و ارزشیابی در موسسات 

 بهداشتی و درمانی
 



 داف اختصاصی اه 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مراحل و حدود نظارت و کنترل را توضیح دهد 

 مراحل و روش های نظارت و ارزشیابی را بیان کند 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
 و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد ، هدفون کامپیوتر 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکمیل کنید 

 نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 
موسسه عالی بانکداری انتشار ،  سازمان و مديريت از تئوری تا عملی، دکتر ايران نژاد پاريزی، پرويز ايران گوهرکتاب 

 1385ايران ،

.. 

 1398، انتشارات حکیم باشی ، اصول و مبانی مديريت، دکتر عبداله جاسبی
 

... 

  

 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر   بلی   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 ازمون میان ترم 1
تستی چهار 

 جوابی
15/8/99  ... 

 



 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 5 آزمون میان ترم

 10 آزمون پایان ترم

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 4 تکالیف و سایر فعالیت ها

 
 

 

 

 

 مقررات 

     10حداقل نمره قبولي                                    

 3              مجاز غيبت در كالس تعداددفعات        

 
 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی  درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

اصووول مديريت  18-16دوشنبه  24/6/99

یهووای        ي ظر ن و 

کالسووویووک و    

 مدرن مديريت

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی 

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  31/6/99
اصووول مديريت 

یهووای        ي ظر ن و 

کالسووویووک و    

 مدرن مديريت

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

صر   18-16دوشنبه  7/7/99 مفهوم و عنا

 مديريت
دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

صر   18-16دوشنبه  14/7/99 مفهوم و عنا

 مديريت
دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  21/7/99
مسوولولیت ها و  

وظوووووايوووووف 

موسوووسووووات    

 بهداشتی

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  28/7/99
مسوولولیت ها و  

وظوووووايوووووف 

موسوووسووووات    

 بهداشتی

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  5/8/99

یالت و       ک تشووو

سازمانهای ارائه   

خدمات      نده  ده

تی و      بهووداشووو

 درمانی در ايران

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی

تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید
 مجازی



 18-16دوشنبه  12/8/99

یالت و       ک تشووو

سازمانهای ارائه   

خدمات      نده  ده

تی و      بهووداشووو

 درمانی در ايران

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی

تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید
 مجازی

های     18-16دوشنبه  19/8/99 مان  سووواز

هداشوووت بین     ب

 الملل

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

های     18-16دوشنبه  26/8/99 مان  سووواز

هداشوووت بین     ب

 الملل

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  3/9/99
اعووتووبووارات و   

هووزيوونووه هووای 

درموووانوووی و   

 بهداشتی

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  10/9/99
اعووتووبووارات و   

هووزيوونووه هووای 

درموووانوووی و   

 بهداشتی

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

نقش بیمووه هووا  18-16دوشنبه  17/9/99

در اقووتصوووواد  

 بهداشت

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید

 مجازی

نقش بیمووه هووا  18-16دوشنبه  24/9/99

در اقووتصوووواد  

 بهداشت

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی
تر   تو م کتتا

 هدفون سامانه

 نوید

 مجازی

 18-16دوشنبه  1/10/99

نوووظوووارت و   

ارزشووویووابی در 

موسوووسووووات    

تی و      بهووداشووو

 درمانی

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی

تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید
 مجازی

 18-16دوشنبه  8/10/99

نوووظوووارت و   

ارزشووویووابی در 

موسوووسووووات    

تی و      بهووداشووو

 درمانی

دکتت تتر 

قبتتا   ا

 سخاوتی

 مجازی

تر   تو م کتتا

هدفون سامانه 

 نوید
 مجازی

 

 


