
 
 بِذاضت  داًطکذٍ

 

بهداشت  هخاطباى:                                        اصول مدیریت در خدمات بهداشتیعٌْاى درس : 

 کارشناسی -عمومی

 ّاحذ(                                ساعت پاسخگْیی بَ سْاالت فراگیر: 2تعذادّاحذ:)
 دکتر هتیي هذرس:             زهاى ارائَ درس:   )رّز،ساعت ّ ًیوسال تحصیلی(

 درس ّ پیص ًیاز:

 
  ُذف کلی درس :

 داوشجًیان پس اس گذراوذن ایه درس آگاَی ي مُارت َای سیز را کسب خًاَىذ ومًد:

  آشىایی با مفاَیم ايلیٍ ي مذیزیت 

  آشىایی با اَذاف، ساختار، يظایف ي کارکزد ساسماوُا ي تشکیالت بُذاشتی درماوی کشًر در سطًح

 مختلف ي وحًٌ مذیزیت آوُا 

 آشىایی با اَذاف، ساختار، يظایف ي کارکزد ساسماوُای بُذاشتی بیه المللی 

 
 

 اُذاف ّیژٍ بَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلسَ:

 آضىایی با تعاریف ي مفاَیم مذیریت 

  رویكرد كالسیك     نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی باClassic Approach 

  نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی باNeo-classic Approach 

  رویكرد نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی باQuantitative Approach 

  رویكرد سیستمی با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی باSystem Approach       

  رویكرد اقتضائیبا نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی باContingency Approach    

  با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی باTQM Approach    

  برنامه هاو انواع مدیران برنامه ریسی  وظیفه آضىایی با 

  سازماندهی و انواعن وظیفه سازماندهی مدیراآضىایی با 

  رهبری هاو انواع مدیران  رهبریوظیفه با آضىایی 

 كنترل و انواعمدیران  رلنتكوظیفه با  آضىایی 

 يیژگیُای اقتصادی ي اجتماعی بخص بُذاضت 

 کاربرد اصًل مذیریت در بخص بُذاضت 

 سازماوُای بُذاضتی بیه المللی 

 مراقبت َای ايلیٍ بُذاضتی ي ضبکٍ َای ارائٍ خذمات  

 امتحان 



                 

 
 هٌابع:

 درسىامٍ پششکی پیشگیزی ي اجتماعی، آخزیه اوتشار .1

 دربارٌ مذیزیت خذمات بُذاشتی، مک ماًَن ي َمکاران، آخزیه اوتشار .2

 اصًل مذیزیت در خذمات بُذاشتی، فزیبا خیاطی .3

 مذیزیت .جیمش استًوز .تزجمٍ سیذ محمذ اعزابی ي...... .4

 
 

 رّش تذریس:

 كنفرانس دانشجویان وارئه پرسش و پاسخسخىراوی 

 اسالیذ پاّر پْیٌت ّّایت بْردّسایل آهْزضی :
 

 سٌجص ّ ارزضیابی 

 ساعت تاریخ  سِن از ًورٍ کل)بر حسب درصذ( رّش       آزهْى

 //////////////////////// /////////////////////////// 51 سخنرانی ارئَ کٌفراًس

   51 تستی ترم آزهْى هیاى 

   15 تستی مآزهْى پایاى تر

ل در احضْر فع
 کالس

   55 پرسش و پاسخ

 
 

 هقررات کالس ّ اًتظارات از داًطجْ:
 داًطجْ هْظف است هقررات آهْزضی را بتوام ّکوال رعایت ًوایذّ کلیَ ّظایف هحْلَ بَ ّی را بَ اًجام رساًذ

 
 
 



 ...............جذيل سماوبىذی درس   

 ريس ي ساعت جلسٍ :                                    

 

 ضمارٌ

 جلسٍ
 مذرس  ريش تذریس عىًان جلسٍ 

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی   آضىایی با تعاریف ي مفاَیم مذیریت  1

نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت آضىایی با    2

 Classic Approachرویكرد كالسیك     های 

 پاسخ پرسش وسخىراوی 

 

 دکتر متیه

نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی با  3

Neo-classic Approach 
 پرسش و پاسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آضىایی با   4

 Quantitative Approachرویكرد 

 پرسش و پاسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت با  آضىایی  5

       ystem Approachرویكرد سیستمی های 

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی 

با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت آضىایی با   6

    Contingency Approachرویكرد اقتضائیهای 

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی 

با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت ی با آضىای  7

    TQM Approachهای 

 پرسش و پاسخسخىراوی 

 

 دکتر متیه

 دکتر متیه پرسش و پاسخ سخىراوی  برنامه هاو انواع مدیران برنامه ریسی  وظیفه آضىایی با   8

 دکتر متیه و پاسخ پرسشسخىراوی  سازماندهی و انواعوظیفه سازماندهی مدیران آضىایی با   9

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  رهبری هاو انواع مدیران  رهبریوظیفه با آضىایی  11

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  كنترل و انواعمدیران  رلنتكوظیفه با  آضىایی   11

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  يیژگیُای اقتصادی ي اجتماعی بخص بُذاضت 12

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  برد اصًل مذیریت در بخص بُذاضتکار 13

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  سازماوُای بُذاضتی بیه المللی   14

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  مراقبت َای ايلیٍ بُذاضتی ي ضبکٍ َای ارائٍ خذمات  15

 دکتر متیه پرسش و پاسخسخىراوی  مات مراقبت َای ايلیٍ بُذاضتی ي ضبکٍ َای ارائٍ خذ 16

   امتحان  17

 
 دکتر متیه

 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 : تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل

 


