
 
 بِذاضت  داًطکذٍ

 

 تيشاصًل مذيريت خذمبت بُذاعٌْاى درس : 
 داًطجْیاى بِذاضت هحیطهخاطباى:                                                               

 ّاحذ(                                ساعت پاسخگْیی بَ سْاالت فراگیر: 1تعذادّاحذ:)
 دکتر هتیي عت ّ ًیوسال تحصیلی(             هذرس:زهاى ارائَ درس:   )رّز،سا

 درس ّ پیص ًیاز:

 
 ُذف کلی درس :

داًشجَيبى بب ًظريبت، اصَل ٍ کليبت هذيريت ٍ ًحَُ کبر تشکيالت بْذاشتي درهبًي کشَر در  

 سطَح هختلف آشٌب هي شًَذ

 اهداف ويژه:
 يي داشتٍ ببشذ:در پبيبن ايه ديرٌ اوتظبر مي ريد فراگیربب مفبَیم زير آشىب

 پٌج ًظريِ کالسيک هذيريت  -1

 ًظريبت هذرى ٍ جذيذ در هذيريت  -2

 اصَل هذيريت  -3

 هفبّين بْذاشت ٍ هذيريت  -4

 هذيريت خذهبت بْذاشتي اٍليِ  -5

 عٌبصر هختلف هذيريت  -6

 کبربرد هذيريت در ارائِ خذهبت بْذاشتي ٍ درهبًي  -7

 هفَْم برًبهِ ريسی، سبزهبًذّي، ّذايت ٍ رّبری ٍ ّوبٌّگي  -8

 تفبٍت بيي هحصَل خذهبت بْذاشتي ٍ سبير خذهبت  -9

 اٍلَيتْبی تخصيص بَدجِ در بْذاشت ٍ درهبى   -11

 سيستن خذهبت بيوِ ای  -11

 ًقش بيوِ ّب در ًظبهْبی سِ گبًِ بْذاشت ٍ درهبى  -12

 رٍشْبی هختلف پرداخت تَسط بيوِ ّب  -13

 هراحل ٍ حذٍد ًظبرت ٍ کٌترل  -14

 ببي هراحل ٍ رٍشْبی ًظبرت ٍ ارزشي -15
 

.....)..... 
 هٌابع:

 

 سبزهبى ٍ هذيريت از تئَری تب عولي، دکتر هْذی ايراى ًژاد پبريسی، پرٍيس سبهبى گْر   -1

 اصَل ٍ هببًي هذيريت، دکتر عبذاهلل جبسبي -2
 

 رّش تذریس:

 سخىراوي بب استفبدٌ از يسبيل کمک آمًزشي -1

 پرسش ي پبسخ ي بحث کالسي -2

 
 



                            

 

 

 

 

 
 ّسایل آهْزضی :

 استفاده از پاورپوينت  -

 استفاده از وايت برد -
 

 سٌجص ّ ارزضیابی 

سِن از ًورٍ کل)بر حسب  رّش       آزهْى
 درصذ(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// 11 سخنرانی  ارائَ کٌفراًس 

آزهْى پایاى 
 ترم

   51 تستی

حضْر فعال در 
 کالس

پرسش و 
 پاسخ

11   

   111  جوع

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ...............جذٍل زهبًبٌذی درس

 رٍز ٍ سبعت جلسِ :                                    

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ              تبريخ جلسِ

1  
 

آشىبيي بب وظريٍ مذيريت علمي ، بًريکراسي،  

 مذيريت اداری ي ...

 دکتر متیه

2  
 

آشىبيي بب مذيريت وئًکالسیک، تئًری ريابط 

 اوسبوي ي وظريٍ َبی اوگیسشي

 دکتر متیه

3  
 

، ابسارَبی مذيريت آشىبيي مذيريت کیفیت فراگیر 

 کیفیت ي استبوذارد

 دکتر متیه

4  
 

تعريف ي مفبَیم مذيريت ، اصًل ي اجسای 

 مذيريت، سطًح مذيريت ي ...

 دکتر متیه

5  
 

تعريف بُذاشت ي سالمت از ديذگبَُبی مختلف، 

 مذيريت خذمبت بُذاشتي، وظبمُبی بُذاشتي

 دکتر متیه

6  
 

 دکتر متیه مت، ي ...سیستمُبی خذمبت بیمٍ ای، اقتصبد سال

7  
 

 دکتر متیه مراحل ي ريشُبی وظبرت ي ارزشیببي ي ...

8  
 

وظبمُبی عرضٍ خذمبت در ايران ي جُبن ، شیًٌ 

 َبی مختلف تبمیه مىببع مبلي

 دکتر متیه

 

 

 

 ده:دانشک EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 

 


