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 درس و پیش نیاز:                                                متینبهزاد کرمی دکتر  مدرس:
 

  هدف کلی درس :

 ی زیر را کسب خواهند نمود:هادانشجویان پس از گذراندن این درس آگاهی و مهارت 

  آشنایی با مفاهیم اولیه و مدیریت 

  آشنایی با اهداف، ساختار، وظایف و کارکرد سازمانها و تشکیالت بهداشتی درمانی کشور در سطوح مختلف و نحوه مدیریت آنها 

 آشنایی با اهداف، ساختار، وظایف و کارکرد سازمانهای بهداشتی بین المللی 

 
 

 تفکیک اهداف کلی هر جلسه: بهاهداف ویژه 

 آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت 

  نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های رویکرد کالسیك     آشنایی باClassic Approach 

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

  نارساییها و محدودیت های رویکرد ، نظریه پردازان، اصولآشنایی باQuantitative Approach 

  با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های رویکرد سیستمی آشنایی باSystem Approach       

  با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های رویکرد اقتضائیآشنایی باContingency Approach    

  نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های  ابآشنایی باTQM Approach    

  وظیفه  برنامه ریزی مدیران و انواع برنامه هاآشنایی با 

  وظیفه سازماندهی مدیران و انواع سازماندهیآشنایی با 

  با وظیفه رهبری مدیران و انواع رهبری هاآشنایی 

 با وظیفه کنترل مدیران و انواع کنترل آشنایی 

 یژگیهای اقتصادی و اجتماعی بخش بهداشتو 

 کاربرد اصول مدیریت در بخش بهداشت 

 سازمانهای بهداشتی بین المللی 

  مراقبت های اولیه بهداشتی و شبکه های ارائه خدمات 

 امتحان 
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 روش تدریس:
  پرسش و پاسخ وارئه کنفرانس دانشجویانسخنرانی 

 

 وسایل آموزشی :
 اسالید پاور پوینت ووایت بورد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  نمره کل)بر حسب درصد( ازسهم  روش       آزمون

 //////////////////////// ////////////// 15 سخنرانی ارئه کنفرانس

   25 تستی ترم آزمون میان 

   50 تستی آزمون پایان ترم

   10 پرسش و پاسخ ل در کالساحضور فع

 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 و کلیه وظایف محوله به وی را به انجام رسانددانشجو موظف است مقررات آموزشی را بتمام وکمال رعایت نماید

 
 
 



                              اصول مدیریت در خدمات بهداشتی جدول زمانبندی درس   

 8-10یکشنبه ساعت  روز و ساعت جلسه :   

 

 شماره

 جلسه
 مدرس  روش تدریس لسه عنوان ج

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی   آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت  1

نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت آشنایی با    2

 Classic Approachرویکرد کالسیك     های 

 پرسش و پاسخسخنرانی 

 

 دکتر متین

ها و محدودیت های نظریه پردازان، اصول، نارساییآشنایی با  3

Neo-classic Approach 
 پرسش و پاسخسخنرانی 

 

 دکتر متین

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

 Quantitative Approachرویکرد 

 پرسش و پاسخسخنرانی 

 

 دکتر متین

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

       ystem Approachسیستمی  رویکردهای 

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی 

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

    Contingency Approachرویکرد اقتضائیهای 

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی 

با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت آشنایی با   7

    TQM Approachهای 

 پرسش و پاسخسخنرانی 

 

 دکتر متین

 دکتر متین پرسش و پاسخ سخنرانی  برنامه هاو انواع مدیران برنامه ریزی  وظیفه آشنایی با   8

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  سازماندهی و انواعوظیفه سازماندهی مدیران آشنایی با   9

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  رهبری ها و انواعمدیران  رهبریوظیفه با آشنایی  10

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  کنترل و انواعمدیران  رلنتکوظیفه با  آشنایی   11

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی بخش بهداشت 12

 ندکتر متی پرسش و پاسخسخنرانی  کاربرد اصول مدیریت در بخش بهداشت 13

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  سازمانهای بهداشتی بین المللی   14

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  مراقبت های اولیه بهداشتی و شبکه های ارائه خدمات  15

 دکتر متین پرسش و پاسخسخنرانی  مراقبت های اولیه بهداشتی و شبکه های ارائه خدمات  16

   امتحان  17

 
 ندکتر متی
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