
 
 بِذاغت  داًػکذٍ

 

 و نظارت در مراکز  بهداشتی درمانی  مدیریت عٌْاى درش :
 داًػجْیاى کارغٌاضی بِذاغت عوْهی هخاطباى: 

 ّاحذ(                                ضاعت پاضخگْیی بَ ضْاالت فراگیر: 2تعذادّاحذ:)
 دکتر هتیي :زهاى ارائَ درش:   )رّز،ضاعت ّ ًیوطال تحصیلی(             هذرش

 درش ّ پیع ًیاز:

 
 ُذف کلی درش :

 

 داوشجًیان پس اس گذراودن ایه درس آگاهی ي مهارت های سیز را کسة خًاهىد ومًد: :

  آشىایی تا وظام شثکه مزاقثت ايلیه تهداشتی در ایزان، يظایف خاوه های تهداشت ي تهًرسان 

 های خاوه های تهداشت ي تهًرسان شىاخت معیارها ي ضًاتط السم تزای پایش ي وظارت فعالیت 

 وظارت ي ارسشیاتی فعالیتهای تهًرسان 

 تهیه تاسخًردهای السم اطالعاتی جهت تهثًد عملکزد خاوه های تهداشت ي تهًرسان در ارائه مزاقثتهای ايلیه تهداشتی

 
 اُذاف ّیژٍ بَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ:

 فراگیرد. دانشجو الزم است با مباحث زیر آشنا شذه و آنرا
 

  تعاریف ٍ هفاّین هذیریت

 ٍظایف، ًقص ّا ٍ هْارتْای هذیراى

 برًاهِ ریسی در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی

 سازهاًذّی در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی

 رّبری  در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی

 ارتباطات سازهاًی در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی

 هاًیتصوین گیری در هذیریت هراکس بْذاضتی ٍ در

 خالقیت ٍ ًَآٍری

 هطارکت جاهعِ یا هذاخلِ آى در هراقبتْای اٍلیِ بْذاضتی

 ّای بْذاضتی ارزضیابی برًاهِ

 خاًِ ّای بْذاضت، ٍظایف بَْرزاى ٍ هذیریت آًْا

 پایگاّْای بْذاضت ضْری، ٍ هذیریت آًْا

 هرکس بْذاضتی درهاًی ٍ هذیریت اى

 هرکس آهَزش بَْرزی  ٍ هذیریت اى

 ضت ضْرستاى ٍ هذیریت اىهرکس بْذا

 بیوارستاى  ٍ هذیریت اى

 برًاهِ ّای تٌذرستی

 پایص، ارزضیابی ، تحلیل ٍ تحقیق در برًاهِ ّای تٌذرستی 

 



                          

 

 هٌابع:
 

 خدمات مدیزیتی در شثکه تهداشت ي درمان شهزستان، دکتز سیزيس پیله ريدی .1

 د ديمکتاب جامع تهداشت عمًمی، اساتید داوشگاههای علًم پششکی کشًر، جل .2

 درسىامه پششکی پیشگیزی .3
 
 
 

 رّظ تذریص:
 ضخٌراًی برًاهَ ریسی غذٍ اضتاد ّپرضع ّپاضخ ّارائَ کٌفراًص داًػجْیاى

 
 اضالیذ پاّر پْیٌت ّضایل آهْزغی :

 ّ ّایت بْرد
 

 ضٌجع ّ ارزغیابی 

 ضاعت تاریخ  ضِن از ًورٍ کل)بر حطب درصذ( رّظ       آزهْى

 //////////////////////// /////////////////// /////// 51 سخنرانی ارائَ کٌفراًص 

   51 تستی ترم آزهْى هیاى 

   15 تستی آزهْى پایاى ترم

حضْر فعال در 
 کالش

   55 پرسش و پاسخ

 
 هقررات کالش ّ اًتظارات از داًػجْ:

 داًػجْ هْظف اضت هقررات آهْزغی را بتوام ّکوال رعایت ًوایذّ کلیَ ّظایف هحْلَ بَ ّی را بَ اًجام رضاًذ
 
 
 
 



 ...............جدول زمانبندی درس  

 روز و ساعت جلسه :                                    

 

 رسمد رٍش تذریس عٌَاى جلسِ  جلسِ ضوارُ

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی   آضٌایی با تعاریف ٍ هفاّین هذیریت  1

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  آضٌایی با ٍظایف، ًقص ّا ٍ هْارتْای هذیراى  2

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  آضٌایی با برًاهِ ریسی در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی  3

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی آضٌایی با  سازهاًذّی در  4

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  آضٌایی با رّبری  در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی  5

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  آضٌایی با ارتباطات سازهاًی در هراکس بْذاضتی ٍ درهاًی  6

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  کس بْذاضتی ٍ درهاًیآضٌایی با تصوین گیری در هذیریت هرا  7

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  آضٌایی با خالقیت ٍ ًَآٍری  8

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  اضٌایی با هطارکت جاهعِ یا هذاخلِ آى در هراقبتْای اٍلیِ بْذاضتی  9

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  هذیریت کیفیت در خذهات بْذاضتی درهاًی 11

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  کاربرد ًظریِ ّای ًَیي در ارائِ خذهات 11

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  ّای بْذاضتی ارزضیابی برًاهِبا  12

 آضٌایی با خاًِ ّای بْذاضت، ٍظایف بَْرزاى ٍ هذیریت آًْا  13

 یریت آًْاآضٌایی با پایگاّْای بْذاضت ضْری، ٍ هذ 

 پزسش ي پاسخسخٌراًی 

 

 دکتر هتیي

 هرکس بْذاضتی درهاًی ٍ هذیریت اى آضٌایی با   14

 هرکس آهَزش بَْرزی  ٍ هذیریت اى  آضٌایی با 

 پزسش ي پاسخسخٌراًی 

 

 دکتر هتیي

 هرکس بْذاضت ضْرستاى ٍ هذیریت اى آضٌایی با   15

 بیوارستاى  ٍ هذیریت اى  آضٌایی با 

 سش ي پاسخپزسخٌراًی 

 

 دکتر هتیي
 

 ضبکِ بْذاضت ٍ درهاى  ضْرستاى ٍ هذیریت اى  آضٌایی با   16

 هرکس بْذاضت استاى  ٍ هذیریت اى  آضٌایی با 

 پزسش ي پاسخسخٌراًی 

 

 

 دکتر هتیي

 دکتر هتیي پزسش ي پاسخسخٌراًی  پایاى ترم اهتحاى  17

 

 

نبم و امضبی               کرمی متینامضبی مدیر گروه:  نبم و             کرمی متین نبم و امضبی مدرس: 

دانشکده:تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ  EDOمسئول

 ارسبل :

 


