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  هدف کلی درس :

 ی زیر را کسب خواهند نمود:هان درس آگاهی و مهارت دانشجویان پس از گذراندن ای

  و.................................... ، نظریه پردازان،تئوریهای مدیریتمدیریت اصول آشنایی با مفاهیم اولیه و 

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

 
 

 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 

 با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های رویکرد سیستمی ا یی بآشناSystem 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 آشنایی 

 با وظیفه کنترل مدیران و انواع کنترل آشنایی 

 کاربرد اصول مدیریت در بخش بهداشت 
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  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
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