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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 بهداشت عمومیگروه 
 

  مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی: عنوان درس

 بهداشت عمومی دانشجویان: مخاطبان

                                                                                                 ندارد:  درس پیش نیاز       واحد نظری  2 :تعداد و نوع واحد

 90-99نیمسال دوم                                   10:-01ساعت  سه شنبه : زمان ارائه درس

                                                                                             دکتر علی کاظمی: مدرس

 

 : هدف کلی درس

  مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانیآشنایی با مفاهیم  

 

 ( جهت هر جلسه یک هدف: )لی جلساتاهداف ک

 

 با اهمیت و ضرورت مدیریت در بخش بهداشت و درمانآشنایی 

 مدیران در شبکه بهداشت و درمان هایمهارتآشنایی با مفاهیم مدیریت و 

 آشنایی با وظایف مدیران

 شبکه بهداشت و درمان ایران گیریشکلتاریخچه 

  (PHC)بهداشتی اولیه  هایمراقبت

 آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران

 خدمات بندیجیرهو  بندیسطح ،نظام ارجاع

 های آنو دستورعمل مفاهیم  ،پزشک خانوادهطرح 

 هاآنو وظایف  واحدهای عرضه خدمات در روستا

 هاآنوظایف  واحدهای عرضه خدمات در شهر

 مرکز بهداشت شهرستان و وظایف آن

 و زیج حیاتی هافعالیتآشنایی با پرونده خانوار دفاتر ثبت 

 آشنایی با مرکز آموزش بهورزی

 مفهوم مشارکت و نحوه جلب مشارکت مردم

 و ارزشیابی نظارت ،پایشمفاهیم 

 (UHC) پوشش همگانی سالمت

 و رفع اشکال بندیجمع
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول 

 آشنایی با اهمیت و ضرورت مدیریت در بخش بهداشت و درمان: هدف کلی

 :  پایان دانشجو قادر باشد در

 شبکه بهداشت و درمان را بیان نماید.  مفهوم  .0

 مدیریت در شبکه بهداشت و درمان را شرح دهد.اهمیت  .2

 ضرورت سازماندهی مناسب شبکه بهداشت و درمان را ذکر نماید. .3

 

 دومجلسه  

 مدیران در شبکه بهداشت و درمان هایمهارتآشنایی با مفاهیم مدیریت و  : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم مدیریت را بیان نماید. .0

 نام ببرد. در شبکه بهداشت و درمان را هاآنسطوح مختلف مدیران و وظایف  .2

 الزم برای مدیران شبکه بهداشت و درمان را نام ببرند و هر کدام را شرح دهند. هایمهارت .3

 

 سومجلسه 

 آشنایی با وظایف مدیران : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 

 وظایف اصلی مدیران را نام ببرد. .0

 را شرح دهد. یزیربرنامهوظیفه  .2

 را شرح دهد. یدهسازمانوظیفه  .3

 رهبری و کنترل را شرح دهد. ایفوظ .4

 

 چهارمجلسه 

 شبکه بهداشت و درمان ایران گیریشکلتاریخچه : هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 تاریخچه استفاده از نیروی انسانی غیرپزشک در دنیا و ایران را بیان کند. .0

 شبکه بهداشت و درمان ایران را نام ببرد و کلیات هر کدام را شرح دهد. گیریشکلبهداشتی قبل از  یهاطرح .2

 را نام ببرد و نتایج این طرح را بیان کند.طرح رضائیه دخیل در  یهاسازمان .3
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 جلسه پنجم

  (PHC)بهداشتی اولیه  هایمراقبت: هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 بهداشتی اولیه را بیان کند. هایمراقبت گیریشکلتاریخچه  .0

 را نام ببرید. (PHC)بهداشتی اولیه  هایمراقبت .2

 بهداشتی اولیه را نام ببرد و توضیح دهد. هایمراقبتاصول  .3

 بهداشتی اولیه را نام ببرد هایمراقبتاجزای  .4

 

 ششمجلسه 

 درمانی در ایرانآشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 را بشناسد. نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایرانساختار  .0

 مالی در بخش سالمت را شرح دهد. نیتأمنحوه  .2

 در ایران را نام ببرد. بهداشتی و درمانی خدمات دهندهارائه یهاسازمان .3

 

 

   هفتمجلسه 

 خدمات بندیجیرهو  بندیسطحنظام ارجاع،  : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 سطوح ارائه خدمات در ایران را بشناسد و وظایف هر سطح را بیان کند. .0

 را تعریف کند. بندیسطحنظام ارجاع و  .2

 را تعریف و انواع آن را شرح دهد. بندیجیره .3

 

 هشتمجلسه 

 و دستورعمل های آنمفاهیم  ،پزشک خانوادهطرح : هدف کلی

 :  پایان دانشجو قادر باشددر 

 پزشک خانواده را بیان نماید.مفهوم  -0

 تاریخچه پزشک خانواده در ایران را شرح دهد. -2

 .را بیان نماید روستایی پزشک خانواده قوانین کلی طرح -3

 

 نهمجلسه 

 هاآنواحدهای عرضه خدمات در روستا و وظایف : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 خدمات در روستا را نام ببرد. کنندهعرضهواحدهای  -0

 را شرح دهد.روستایی وظایف مراکز بهداشتی درمانی  -2

 وظایف خانه بهداشت را شرح دهد. -3
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 نحوه نظارت و پایش در مراکز عرضه خدمات در روستا را شرح دهد. -4

 

   دهمجلسه 

 هاآنواحدهای عرضه خدمات در شهر وظایف : هدف کلی

 :  باشددر پایان دانشجو قادر 

 خدمات در شهر را نام ببرد. کنندهعرضهواحدهای  -0

 بهداشتی شهری را شرح دهد. یهاگاهیپاوظایف  -2

 وظایف مرکز بهداشتی درمانی شهری را نام ببرد و شرح دهد. -3

 نحوه نظارت و پایش در مراکز عرضه خدمات در شهر را شرح دهد. -4

 

   دهمیازجلسه 

 آن مرکز بهداشت شهرستان و وظایف : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 ساختار مرکز بهداشت شهرستان را شرح دهد. .0

 وظایف مرکز بهداشت شهرستان را شرح دهد. .2

 .نمایندبیان نحوه نظارت توسط مرکز بهداشت شهرستان  .3

 

  دوازدهمجلسه 

 و زیج حیاتی هافعالیتآشنایی با پرونده خانوار دفاتر ثبت : هدف کلی

 :قادر باشددر پایان دانشجو 

 پرونده خانوار و اجزای آن را بشناسد. .0

 نحوه ثبت پرونده خانوار را بداند. .2

 زیج حیاتی، کاربرد آن و نحوه ثبت آن را بداند. .3

 مرتبط با زیج حیاتی را بشناسد و استخراج کند. یهاشاخص .4

  

   سیزدهمجلسه 

 آشنایی با مرکز آموزش بهورزی: هدف کلی

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 وظایف مرکز آموزش بهورزی را بیان نماید. .0

 شرایط جذب و آموزش بهورزان را بیان نماید. .2

    مرکز بهورزی را شرح دهد. یهاآموزشنوع  .3

 نحوه آموزش بهورزان را بیان نماید. .4
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  چهاردهمجلسه 

 مفهوم مشارکت و نحوه جلب مشارکت مردم: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 بهداشتی را بیان نماید. یهاتیفعالبرای  هاگروهاصول جلب مشارکت  -0

 بهداشتی درمانی را ذکر نماید. یهابرنامهمراحل مشارکت مردم در  -2

 بهداشتی را بیان نماید. یهابرنامهبر تسهیل مشارکت مردم در  مؤثرعوامل  -3

 

   پانزدهمجلسه 

 مفاهیم پایش، نظارت و ارزشیابی:  هدف کلی

 :  پایان دانشجو قادر باشددر 

 مفاهیم پایش، نظارت و ارزشیابی را بیان نماید. .0

 و ارزشیابی را بداند. یریگاندازهتفاوت  .2

 اهداف پایش در نظام شبکه بهداشت و درمان را بیان نماید. .3

 کاربرد چک لیستهای پایش و نظارت را بداند. .4

 

 شانزدهمجلسه 

 (UHC)پوشش همگانی سالمت : هدف کلی

 :  پایان دانشجو قادر باشددر 

 مفهوم پوشش همگانی سالمت را بیان نماید. .0

 ابعاد پوشش همگانی سالمت را بشناسد. .2

 .بداند هاشاخصدر این وضعیت کشور ایران را  را بشناسد و پوشش همگانی سالمتمرتبط با  یهاشاخص .3

 

   هفدهمجلسه 

 و رفع اشکال  بندیجمع: هدف کلی

 

 : منابع

 .دکتر سیروس پیله رودی فیتألشبکه بهداشت و درمان ایران،  .0

 .09دستورعمل کشوری طرح پزشک خانواده روستایی، نسخه  .2

 .فرهنگی یهاپژوهشاستیفن رابینز، دفتر  فیتأل مبانی مدیریت. .3

 ایران نژاد پاریزی. فیتألاز تئوری تا عمل،  :مدیریت .4

 .ترجمه احمدوند و همکاران، ییکارااصالحات نظام سالمت راهنمای عدالت و  .5

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهداشت فیتألمبانی بهداشت و کار در روستا،  .6

 .دکتری عبادی فرد آذر فیتألمدیریت خدمات بهداشتی درمانی،  .7

 وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش بهداشت .0

 .معتبر های چاپ شده در مجالت علمیمقاله  .9
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 «بحث گروهیسخنرانی، »: روش تدریس

 

 «وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر»: یآموزشکمک یهارسانه

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

  السکهر جلسه  2 اسخپرسش و پ السکو حضور فعال در  السیکلیف کات

  7جلسه  4 تشریحیتستی،  دورهانیمآزمون 

    - در کالس ارائه کالسی ارائه

   04 یحیتشر ،یتست آزمون پایان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رودیماز دانشجویان محترم انتظار 

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -0

 .آموزشی مشارکت نمایند یهاتیفعالگروهی و  یهابحثدر  -2

 .به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند ییگوپاسخدر هر جلسه آمادگی  -3

 .معتبر علمی استفاده نمایند یهاتیسااز دیگر منابع و  -4

   .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمایند -5
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 یتعالبسمه

 درس یبندزمانجدول 

 31کالس شماره                                          0:01-01:01 ساعت  شنبهسه روز و ساعت جلسه :     

 

 یآموزشکمکوسیله  روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

3 
مدیریت در بخش          با اهمیت و ضنننرورت  نایی  آشننن

 بهداشت و درمان
 علی کاظمی

ویدیو  -ماژیک  -وایت برد سخنرانی + بحث گروهی

 پروژکتور

2 
های مدیران در  آشننننایی با مفاهیم مدیریت و مهارت

 شبکه بهداشت و درمان
// 

// 
// 

 // // // آشنایی با وظایف مدیران 1

 // // // گیری شبکه بهداشت و درمان ایرانتاریخچه شکل 4

 // // //  (PHC)های بهداشتی اولیه مراقبت 5

6 
آشننننایی با نظام ارائه خدمات بهداشنننتی درمانی در  

 ایران
// // // 

 // // // بندی خدماتبندی و جیرهنظام ارجاع، سطح 7

 // // // پزشک خانواده و مفاهیم آن 8

 // // // هاواحدهای عرضه خدمات در روستا و وظایف آن 9

 // // // هاوظایف آن و واحدهای عرضه خدمات در شهر 31

 // // // مرکز بهداشت شهرستان و وظایف آن 33

32 
ج  ها و زیآشننننایی با پرونده خانوار دفاتر ثبت فعالیت       

 حیاتی
// // // 

 // // // آشنایی با مرکز آموزش بهورزی 31

 // // // مفهوم مشارکت و نحوه جلب مشارکت مردم 34

 // // // مفاهیم پایش، نظارت و ارزشیابی 35

 // // // (UHC)پوشش همگانی سالمت  36

 // // // بندی و رفع اشکالجمع 37

 
 


