
 بهداشت دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 ریزی و مدیریت بهداشت محیطبرنامه عنوان درس:

 مهندسی بهداشت محیط دکترای تخصصی اول دانشجویان ترم مخاطبان:

 10-12 هاچهارشنبه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                              نظری  2: تعدادواحد

  1399 -1400سال تحصیلی  اولیمسال ن هرهفته هاشنبهچهار 10لغایت  8اعت س زمان ارائه درس:

دکترای علی الماسی دکتر  ، دکتر مقداد پیرصاحب دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط مدرس:

  مهندسی بهداشت محیط تخصصی

 ندارد درس و پیش نیاز:

 هدف کلی درس :
 ه آموزشی بتوانند:رود، فراگیران پس از گذراندن دورانتظار می

معضالت و مسائل مهم بهداشت محیط کشور و مناطق مختلف جغرافیایی را شناسایی و از دیدگاه مدیریتی   -

 تحلیل نمایند.

 ، در ابعاد مختلف زیست محیطی را مشخص و تحلیل نمایند.های توسعهاثرات مثبت و منفی برنامه  -

ای و ملی بر اساس نگرش علمی طوح مختلف منطقهبرای کنترل و رفع معضالت مهم بهداشت محیط در س  -

 ریزی نمایند.های درون بخشی، برنامه)سیستمی( و با رعایت اصول و موازین هماهنگی گراامنظ

های بهداشت محیط از دیدگاه مدیریتی، نقد و ی و اجرای برنامهتجارب کشورهای مختلف را در طراح -

 تحلیل کنند.

یسه با استانداردهای از پیش تعیین شده، شوری بهداشت محیط را ضمن مقاهای کالن و کعملکرد برنامه  -

 ارزشیابی نموده و میزان اثربخشی و کارایی برنامه را مشخص و تحلیل نمایند.

 اف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهد

 هدف کلی جلسه اول:

 ارایه هدف کلی درس و طرح درس -1

 در سطح جهانی و کشوریبهداشت محیط  ریزی و مدیریتمروری بر برنامه -2

 اهداف ویژه جلسه اول:

 :انشجو قادر باشددر پایان د
 را توضیح دهد. هدف کلی درس -1    

 را توضیح دهد. اجزای طرح درس -2

 ریزی و مدیریت بهداشت محیط در سطح جهانی را بیان نماید.برنامه تاریخچه -3 

 ن نماید.ت محیط در سطح کشوری را بیاریزی و مدیریت بهداشبرنامه تاریخچه -4

 سطح جهانی را بیان نماید. ریزی و مدیریت بهداشت محیط درانداز برنامهچشم -5

 ریزی و مدیریت بهداشت محیط در سطح کشوری را بیان نماید.انداز برنامهچشم -6

 ا توضیح دهد.ریزی و مدیریت بهداشت محیط در سطح جهانی و کشوری رموانع و مشکالت برنامه -7

 :دوم هدف کلی جلسه



 و مدیریت بهداشت محیط ریزیرنامهدرگیر در بالمللی و کشوری های بینآشنایی با وظایف سازمان

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 :یان دانشجو قادر باشددر پا
 و مدیریت بهداشت محیط از جمله وزارت بهداشت، ریزیدرگیر در برنامههای کشوری سازمان فیوظا -1

 را توضیح دهد. فاظت محیط زیست. و..وزارت نیرو، وزات کشور، وزارت نفت، سازمان ح

ز جمله سازمان جهانی ا طیبهداشت مح تیریو مد یزریدر برنامه ریدرگ المللینیب هایسازمان فیوظا -2

 بهداشت، دفتر توسعه محیط زیست سازمان ملل، تغییرات اقلیمی سازمان ملل و... را توضیح دهد.

از جمله دفتر مدیترانه ای  طیبهداشت مح تیریو مد یزریدر برنامه ریدرگ منطقه ای هایسازمان فیوظا -3

 سازمان جهانی بهداشت و... را توضیح دهد.

 :سوم هدف کلی جلسه

 مفاهیم و کلیات واصول برنامه ریزی وانواع آن ،آشنائی با تعاریف

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 :در باشددر پایان دانشجو قا  
 .برنامه ریزی را از دیدگاه های مختلف تعریف کند -1

 .مفاهیم مرتبط با برنامه ریزی را توضیح دهد-2

 .را شرح دهد مراحل برنامه ریزی-3

 .تاریخچه برنامه ریزی و سیر تکامل برنامه ریزی را توضیح دهد-4

 .انواع برنامه و برنامه ریزی را شرح دهد-5

 .وتاه مدت را بطور کامل  توضیح دهدامه ریزی بلند مدت و کمفاهیم وضرورت برن  -6

 .اهداف وانواع هدف وسلسله مراتب اهداف را شرح دهد-7

  :ارمچه هدف کلی جلسه.
 آشنایی با انواع برنامه ها و روشهای برنامه ریزی

 :چهارمجلسه  ژهیاهداف و

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .ردیو تمرکز را فرا گ تیجامعانواع برنامه ها از بعد زمان،  -1

 را بداند. کیاستراتژ یزیو برنامه ر تیریمد فیتعر -2

 را بداند. کیبرنامه استراتژ نیمراحل تدو -3

 را بشناسد. یاتیبرنامه عمل یاجزا -4

 را بداند. یانیبا برنامه عمل کیژتفاوت برنامه استرات -5

 .ردیرا فراگ یاتیجدول برنامه عمل میتنظ -6

  :پنجم ی جلسههدف کل

 شناخت و تحلیل وضعیت موجود ، فرصت ها ، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی استراتژیک

 :پنجمجلسه اهداف ویژه 

 دانشجو قادر باشد :  انیپا در
 را بشناسد. SWOTو  PEST کیاتژاستر یزیبرنامه ر یروش ها -1

 را شرح دهد. یارجخ و یداخل طیمح ییاطالعات جهت شناسا ینحوه جمع آور -2

 را شرح دهد. SWOT سیماتر میروش تنظ -3



 شرح دهد. SWOTرا بر اساس  هایفرموله کردن استراتز یچگونگ -4

 کند. میرا ترس هایاستراتژ یبند تیاولو سیماتر-5

 دهد. حیتوض یاستراتژ یاجرا یرا برا یاتیل برنامه عملجدو مینحوه تنظ -6

  :ششم هدف کلی جلسه

 نترل و فرآیندهای مداخله و مکانیسمهای مختلف کنترلپایش ، ک آشنایی با

 اهداف ویژه جلسه ششم:

 دانشجو قادر باشد :  انیپا در
 را شرح دهد. شیو پا یابیارز ،یابیمفهوم کنترل ،ارزش -1

 دهد. حیمراحل کنترل را توض -2

 کند.ذکر  آنرا تیو اهم لیداده و دال حیا را توضانواع کنترل از بعد زمان اجر -3

 پروژه را نام برده و نحوه کنترل انها را شرح دهد. کینقاط استراتژ -4

 دهد. حیمداخالت را توض ندیانجام فرآ یچگونگ -5

  :هفتم جلسههدف کلی 
 مه به روش عملی(آشنایی با تدوین و اجرایی نمودن یک برنا)طراحی پروژه ها و طرح های تفصیلی عملیاتی 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو قادر باشد :  انیپا در

 انجام دهد. یپروزه فرض کی یرا با اجرا یزیبرنامه ر نیتدو یکار عمل -1

  :هشتم هدف کلی جلسه
 آشنایی با مفهوم هزینه اثربخشی، هزینه کارآیی، هزینه فایده و فاکتورهای موثر بر آن

 :هشتمجلسه  ژهیاهداف و

 در پایان  دانشجو قادر باشد :

 و مثال هایی از آنرا در سازمانهای مختلف عنوان کند. (Effectiveness)د را تعریف کن بخشیاثر  -1

 و مثال هایی از آنرا در سازمانهای مختلف عنوان کند. (Efficiency) کارآیی را تعریف کند. -2

 اثربخشی را شرح دهد. –کارآیی و هزینه  –فایده ، هزینه -هزینه -3

 ا نام ببرد.فایده ر –در تحلیل هزینه  فاکتورهای مورد بررسی -4

 فایده را توضیح دهد. –نحوه تحلیل هزینه  -5

 :نهم هدف کلی جلسه

 فایده -کارآیی و هزینه -اثربخشی، هزینه -آشنایی با تحلیل هزینه  

  :نهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان  دانشجو قادر باشد :
 را نام ببرد. خشیاثرب – نهیهز لیدر تحل یمورد بررس یفاکتورها -1

 .توضیح دهد را بخش اثر – نهیهز لیتحل -2

 .نام ببردرا  کارایی – نهیهز لیدر تحل یمورد بررس یفاکتورها -3

 . توضبح دهدرا  کارآیی – نهیهز لیتحل-4



  :دهم هدف کلی جلسه
 آشنایی با مفهوم آموختن از طریق تجربه و روشهای ان

  :دهماهداف ویژه جلسه 

 جو قادر باشد :انشد  انیپا در

 دهد. حیتجربه را توض قیمفهوم آموختن از طر -1

 را توضیح دهد:  L.F.E Learning From Experience)   (مفاهیم  -2

 .دهد حیاحل انجام انرا توضو مر Bench Markingروش   -3

 دهد. حیرا توض Bench Marking یها افتهی لینحوه تحل -4

  :یازدهم هدف کلی جلسه

  های کلی و کالن کشوری بهداشت محیطسیاستتبیین  تحلیل و

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .کالن کشوری بهداشت محیط بیان کندسیاست های کلی و  -1 

های کلی و کالن کشوری بهداشت محیط)آّب، فاضالب، هوا، غذا و..... (  تحلیل و تبیین سیاستنحوه ی  -2

 .توضیح دهد

های کلی و کالن کشوری بهداشت محیط )آّب، فاضالب، هوا، غذا و..... (  کوتاه تحلیل و تبیین سیاستنحوه  -3

 .مدتتوضیح دهد

های کلی و کالن کشوری بهداشت محیط)آّب، فاضالب، هوا، غذا و..... (   میان ل و تبیین سیاستتحلینحوه  -4

 .مدت بیان کند

بهداشت محیط)آّب، فاضالب، هوا، غذا و..... (   بلند  های کلی و کالن کشوریتحلیل و تبیین سیاستنحوه  -5

 مدت بیان نماید.

 ط)آّب، فاضالب، هوا، غذا و..... (    شرح دهد،های کلی و کالن کشوری بهداشت محیمبانی سیاست -6

 .ب، فاضالب، هوا، غذا و..... (   لیست نمایدهای کلی و کالن کشوری بهداشت محیط )آّموانع اجرائی سیاست -7

های کلی و کالن کشوری بهداشت محیط  )آّب، فاضالب، راهکار های مرتفع نمودن موانع اجرائی سیاست -8

 .نماید هوا، غذا و..... (  بیان

 :دوازدهم هدف کلی جلسه
 های جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامه

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 .توضیح دهد های جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامه -1 

 .بیان کند جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ریزی برنامه -2

 .ارائه نماید دی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانوسعه اقتصاهای جامع تبرنامهنحوه ی ارزشیابی  -3

با تاکید بر اقتصاد  های جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامهمبانی  -4

  .توضیح دهد را مقاومتی

می هنگی جمهوری اسالهای جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرو ارتباط آن با برنامه "جینی"ضریب  -5

 .بیان کندرا  ایران



لیست را  های جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامهموانع پیشرفت  -6

 .نماید

را  های جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانبرنامهعوامل موثر در پیشرفت  -7

 .بیان کند

 :یزدهمس هدف کلی جلسه
دیدگاه مدیریتی و مسائل مهم بهداشت محیط کشور و مناطق مختلف جغرافیایی و ارایه شناسایی معضالت 

 تحلیل 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 اطق جغرافیایی مختلف کشور را بیان نماید.من و مسائل مهم بهداشتمعضالت  -1

 کشور را توضیح دهد. م بهداشتو مسائل مهمعضالت  مهمترین -2

 را تحلیل مدیریت نماید. اطق جغرافیایی مختلف کشورمن و مسائل مهم بهداشتمعضالت  -3

 را تحلیل مدیریت نماید کشور و مسائل مهم بهداشتمعضالت  مهمترین -4

 :چهاردهم هدف کلی جلسه
 هاحیطی را و  تحلیل آنهای توسعه، در ابعاد مختلف زیست متعیین اثرات مثبت و منفی برنامه

 :چهاردهمجلسه اهداف ویژه 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 را بیان نماید. در ابعاد مختلف زیست محیطی های توسعهمثبت و منفی برنامهاثرات  -1

 را تحلیل نماید. در ابعاد مختلف زیست محیطی های توسعهمثبت و منفی برنامهاثرات  -2

را بیان  در ابعاد مختلف زیست محیطی های توسعهمثبت و منفی برنامهاثرات یل ش تقلراهکارهای کاه -3

 نماید.

 :پانزدهم هدف کلی جلسه
های بهداشت محیط از دیدگاه مدیریتی و نقد و تحلیل تجارب کشورهای مختلف در طراحی و اجرای برنامه

 هاآن

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

کشورهای مختلف در حال توسعه  های بهداشت محیطجارب کشورهای مختلف در طراحی و اجرای برنامهت -1

 را بیان نماید.

را  عه یافتهتوسکشورهای مختلف  های بهداشت محیطتجارب کشورهای مختلف در طراحی و اجرای برنامه -2

 بیان نماید.

را تحلیل  در حال توسعه کشورهای مختلف حیطهای بهداشت مطراحی و اجرای برنامهنقاط قوت و ضعف  -3

 نماید.

را تحلیل  توسعه یافته کشورهای مختلف های بهداشت محیططراحی و اجرای برنامهنقاط قوت و ضعف  -4

 نماید.

 :شانزدهم هدف کلی جلسه



ها بی برنامههای کالن و کشوری بهداشت محیط با استانداردهای از پیش تعیین شده، ارزشیاامهمقایسه عملکرد برن

 و تعیین و تحلیل میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

  مقایسه نماید.جهانی با استانداردهای  را  های کالن و کشوری بهداشت محیطامهعملکرد برن -1

 ارزشیابی نماید. های کالن و کشوری بهداشت محیطامهبرن -2

 .حلیل نمایدتکشوری را تعیین و  بهداشت محیط یمیزان اثربخشی و کارایی برنامه ها -3

 :هفدهم هدف کلی جلسه

 هداشت محیط مختلف ب هایارایه یک برنامه مفهومی کالن در زمینه 

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 
 :در پایان دانشجو قادر باشد

 کشور را ارایه نماید. اشت محیطهدمختلف ب هایدر زمینه یک برنامه مفهومی کالن  -1

 منابع:
های فرهنگی. چاپ تهران. دفتر پژوهش -استیفن رابینز. مبانی مدیریت. ترجمه محمد اعرابی و همکاران .1

 .1382دوم 

ان موسسه آیه. های بهداشتی. ترجمه ابوالفتح المعی . تهرریزی استراتژیک و مراقبتبرنارد هوراک. برنامه .2

 .1382چاپ اول 

3. R . P Mohanty & R.R Lakhe, " Total Quality Management ". Jaico Book, Second 

Impressio – 2002.   

 دکتر سید جمال الدین طیبی، برنامه ریزی استراتژیک -1

 دیوید ، کتاب مدیریت استراتژیک
 

  منابع:
 

نام و امضای  دکتر هیوا حسینینام و امضای مدیر گروه:  دکتر مقداد پیرصاحبو امضای مدرس: نام 

 رویا صفریدکتر  دانشکده: EDOمسئول

 31/6/99تاریخ ارسال:                        31/6/99تاریخ تحویل:      

 

 

 ریزی و مدیریت بهداشت محیطبرنامه :جدول زمانبندی درس

 ها شنبهچهارروزهای  10لغایت  8ساعت  روز و ساعت جلسه:

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1 19/6/99 

 ارایه هدف کلی درس و طرح درس

ریزی و مدیریت بهداشت محیط در سطح جهانی و مروری بر برنامه

 کشوری

 

 دکتر پیرصاحب



2 
26/6/99 

 

درگیر در المللی و کشوری های بینآشنایی با وظایف سازمان

 و مدیریت بهداشت محیط ریزیرنامهب

 

 دکتر پیرصاحب

3 
2/7/99 

 

مفاهیم و کلیات واصول برنامه ریزی آشنائی با تعاریف ،

 وانواع آن

 
 دکتر پیرصاحب

4 9/7/99 
 آشنایی با انواع برنامه ها و روشهای برنامه ریزی

 
 الماسیدکتر 

5 
23/7/99 

 

شناخت و تحلیل وضعیت موجود ، فرصت ها ، تهدیدها، نقاط قوت و 

 ضعف و برنامه ریزی استراتژیک
 

 الماسیدکتر 

6 

با پایش ، کنترل و فرآیندهای مداخله و مکانیسمهای مختلف آشنایی  30/7/99

 کنترل
 

 الماسیدکتر 

7 

آشنایی با تدوین و )طراحی پروژه ها و طرح های تفصیلی عملیاتی  7/8/99

 مه به روش عملی(اجرایی نمودن یک برنا
 

 الماسیدکتر 

8 

ده و آشنایی با مفهوم هزینه اثربخشی، هزینه کارآیی، هزینه فای 14/8/99

 فاکتورهای موثر بر آن

 

 الماسیدکتر 

9 
 -کارآیی و هزینه -اثربخشی، هزینه -آشنایی با تحلیل هزینه  21/8/99

 فایده
 الماسیدکتر 

10 
 آشنایی با مفهوم آموختن از طریق تجربه و روشهای ان 28/8/99

 
 الماسیدکتر 

11 
  محیط های کلی و کالن کشوری بهداشتتحلیل و تبیین سیاست 5/9/99

 
 دکتر پیرصاحب

12 

های جامع توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری برنامه 12/9/99

 اسالمی ایران

 
 الماسیدکتر 

13 

و مسائل مهم بهداشت محیط کشور و مناطق شناسایی معضالت  19/9/99

 مختلف جغرافیایی و ارایه  دیدگاه مدیریتی تحلیل 

 

 رصاحبیدکتر پ

14 
های توسعه، در ابعاد مختلف زیست اثرات مثبت و منفی برنامه تعیین 26/9/99

 هامحیطی را و  تحلیل آن
 

 رصاحبیدکتر پ

 رصاحبیدکتر پهای بهداشت تجارب کشورهای مختلف در طراحی و اجرای برنامه 30/9/99 15



 هامحیط از دیدگاه مدیریتی و نقد و تحلیل آن )جبرانی(

 

16 

های کالن و کشوری بهداشت محیط با امهنمقایسه عملکرد بر 3/10/99

ها و تعیین و تحلیل استانداردهای از پیش تعیین شده، ارزشیابی برنامه

 میزان اثربخشی و کارایی برنامه ها
 

 رصاحبیدکتر پ

17 
10/10/99 

 

 هداشت محیط مختلف ب هایارایه یک برنامه مفهومی کالن در زمینه 

 
 رصاحبیدکتر پ

  

 

 


