
  1 

 ثسوِ تعبلی

 

 (بهداشت)دانشکده  دانشگاه علوم پسشکی کرهانشاه

                                            در خدهات بهداشتی هدیریتاصَل  درس:عٌَاى 
                      99-00 دوم نیوسال تحصیلی:                                                                        واحد  1 تعذاد ٍاحذ:  

              -:یاى عداد دانشجوت               هحیطگروه بهداشت  - بهداشت دانشکده :تدریس و گروه  هکاى 

                                  ندارد   -پیش نیاز:                 دکتر ستار رضاییهدرس: ام ن

 

 «جلسه اولطرح درس »

 

 :درس هدف کلی

 تظبر هی رٍد کِ :اً هحیظکبرشٌبسی  پیَستِ ثْذاشت رشتِ داًشجَیبى  از درس ایي بیبىدر پ
 . شًَذ آشٌب ٍ کبرثرد آى در ًظبم سالهت هذیریتٍ هفبّین کلیبت  ثب

 

 :درس اهداف ویژه

 :کِ  اًتظبر هی رٍد یبىدرس از داًشجَ ایي در پبیبى
 ا ثذاًٌذ .سبزهبى رتعریف  -1

  ثذاًٌذ. ر اسبس صبحجٌظراى هختلف علن هذیریت ثتعریف هذیریت را  -2

 تبریخچِ هذیریت را ثذاًٌذ -3

 استفبدُ از هفبّین هذیریت در دٍراى قذین را آشٌب ثشًَذ. -4

 

 «دومطرح درس جلسه »

 هدف کلی درس:

 اًتظبر هی رٍد کِ : هحیظدر پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ کبرشٌبسی  پیَستِ ثْذاشت 
 ، آشٌبشًَذ . ْبی ثْذاشتیبزهبًسهفبّین هذیریت در ثب کلیبت ٍ 

 

 اهداف ویژه درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :
 ٍظبیف هذیریت را ثذاًٌذ.-1

 هفَْم ّر کذام از ٍظبیف هذیر را تَضیح دٌّذ ٍ شرح ثذٌّذ. -2

 ٍضعیت ارتجبط ّر کذام از ٍظبیف هذیریت را ثذاًٌذ. -3

  ف اداری ٍ عولیبتی هذیر را رکر کٌٌذ. ٍظبی -4
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 . سیر تحَل اًَاع تئَریْبی هذیریت را ثذاًٌذ -5

  هحبسي ٍ هعبیت تئَری کالسیکْب  را ثذاًٌذ.  -6

( را در هقبیسِ ثب ّن TQMشجبّتْب ٍ تفبٍتْبی تئَریْبی هختلف هذیریت )کالسیک ، ًئَکالسیک ، سیستوی ، اقتضبیی ،  -3

  ثذاًٌذ. 

 

 " سومدرس جلسه طرح  "
 

 هدف کلی درس:

 اًتظبر هی رٍد کِ : هحیظکبرشٌبسی ثْذاشت در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ 
 شًَذ .  آشٌب درهبًی  –ثْذاشتی سبزهبًْبی درٍ اًَاع آى هَضَع ثرًبهِ ریسی ثب 

 اهداف ویژه درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :
 تژیک را ثذاًٌذ. هِ ریسی استراتعریف ثرًب-1

  را ثذاًٌذ.   (action plan)تعریف ثرًبهِ ریسی عولیبتی -2

 .ًجبم دٌّذ ادرهبًی  –ثْذاشتی  در ٍاحذّبی ًَشتي یک ثرًبهِ ریسی استراتژیک را ا-3

  ًجبم دٌّذ .ادرهبًی  –ثْذاشتی  ذّبی در ٍاح ًَشتي یک ثرًبهِ ریسی عولیبتی را ا-4

 

 

 

 "چهارم جلسه  طرح درس "

 

 هدف کلی درس:

 اًتظبر هی رٍد کِ : هحیظکبرشٌبسی ثْذاشت در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ 
 . آشٌبشًَذ ( SWOTهذل تجسیِ ٍ تحلیل سَات )ثب 

 ٍ کلیبت آًْب  5Sٍ هذل ّبی کبیسًی ٍ  SWOT   ٍOPDCAآشٌبیی ثب ثرًبهِ ریسی  -
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 "پنجن طرح درس جلسه "

 ی درس:هدف کل 

 اًتظبر هی رٍد کِ : هحیظکبرشٌبسی ثْذاشت در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ 

 هدف کلی درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :
  آشٌب شًَذ. هفبّین پبیش ٍ ارزشیبثی ٍ هذل فرایٌذ زًجیرُ ای در ًظبم سالهت ثب 

 اهداف ویژه درس:

 داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :در پبیبى ایي درس از 
  .هفَْم پبیش را ثذاًذ -1

  .را ثذاًٌذ ارزشیبثیهفَْم  -2

  . تفبٍت ثیي اززشیبثی ٍ پبیش را تشخیص دّذ -3

   هذل فرایٌذ زًجیرُ ای را تَضیح ٍ تشریح کٌذ. -4

   کٌترل ٍ اًَاع آى را تشخیص دّذ ٍ ثشٌبسذ. -5

 

 «ششنطرح درس جلسه »

 هدف کلی درس: 

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ کبرشٌبسی ثْذاشت عوَهی اًتظبر هی رٍد کِ :

 

 هدف کلی درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :
آشٌب  آًْباصالحبت اًجبم شذُ در ًظبم سالهت ایراى ثب تبکیذ ثر عرح تحَل ًظبم سالهت، پسشک خبًَادُ شْری ٍ ......ثب اًَاع 

 شًَذ. 

 اهداف ویژه درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 سبختبر سیستن سالهت ایراى را ثشٌبسذ. -

 خبًِ ثْذاشت، هراکس ثْذاشتی درهبًی، پبیگبّْبی سالهت ٍ .... را ثشٌبسذ.-

 اعالعبتی در هَرد ًظبم سالهت در ایراى ثذاًذ. -

 آى در ًظبم سالهت را ثذاًذ. هفبّین اصالحبت ٍ دالیل -

 ثب هفَْم عرح تحَل ًظبم سالهت آشٌب شًَذ. -

 ٍ سبختبر آى در کشَر آشٌب شًَذ.   PHCًظبم  -
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 «طرح درس جلسه هفتن )اداهه جلسه ششن(» 

 هدف کلی درس: 

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ کبرشٌبسی ثْذاشت عوَهی اًتظبر هی رٍد کِ :

 

 هدف کلی درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :
آشٌب  ثب اًَاع اصالحبت اًجبم شذُ در ًظبم سالهت ایراى ثب تبکیذ ثر عرح تحَل ًظبم سالهت، پسشک خبًَادُ شْری ٍ ......آًْب

 شًَذ. 

 اهداف ویژه درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :

 ت ایراى را ثشٌبسذ.سبختبر سیستن ساله -

 خبًِ ثْذاشت، هراکس ثْذاشتی درهبًی، پبیگبّْبی سالهت ٍ .... را ثشٌبسذ.-

 اعالعبتی در هَرد ًظبم سالهت در ایراى ثذاًذ. -

 هفبّین اصالحبت ٍ دالیل آى در ًظبم سالهت را ثذاًذ. -

 ثب هفَْم عرح تحَل ًظبم سالهت آشٌب شًَذ. -

 کشَر آشٌب شًَذ. ٍ سبختبر آى در   PHCًظبم  -
 

 «هشتنطرح درس جلسه «

 هدف کلی درس:

ثب سبزهبى ّبی هلی ٍ اًتظبر هی رٍد کِ هحیظ ثْذاشت  کبرشٌبسیدر پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ 

 :ثیي الوللی فعبل در سالهت ٍ خصَصیبت ّر کذام آشٌب شًَذ

 هدف کلی درس:

ثررسی سبزهبًْبی ارائِ  ْذاشت عوَهی اًتظبر هی رٍد کِ :در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى رشتِ کبرشٌبسی ث

 آشٌب شًَذ. دٌّذُ خذهبت ثْذاشتی درهبًی در ایراى ٍ جْبى ٍ ثررسی سبزهبًْبی ثیي الوللی هرتجظ ثب سالهت

 اهداف ویژه درس:

 در پبیبى ایي درس از داًشجَیبى اًتظبر هی رٍد کِ :
 در ایراى ّستٌذ؟سبزهبى ّبی ارایِ دٌّذُ سالهت کذام ّب  -1

 سبزهبى ّبی ارایِ دٌّذُ سالهت ثیي الوللی کذام ّب ّستٌذ؟   -2

  ٍیژگی ّبی ّر کذام از سبزهبى ّب کذام ّستذ؟  -2
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 : منابع
  کتبة هذیریت ٍ ًظبرت ثر هراکس ثْذاشتی درهبًی دکتر  –کتبة  شجکِ ّبی ثْذاشتی ٍ درهبًی دکتر پیلِ رٍدی

 ٌجریزّرُ ع

 کتبة سبزمبن و مدیریت از تئوری تب عمل تبلیف ایران نژاد پبریسی و سبسبن گهر •

 کتبة مببنی سبزمبن و مدیریت تبلیف علیرضب رضبئیبن •

 کتبة مدیریت منببع انسبنی  تبلیف اسفندیبر سعبدت •

 

 «در گروه کالسی تشکیل شده در واتسبپ بحث گروهی مجبزی و»: روش تدریس

 «پبورپوینت و گروه کالسی»: زضیرسانه های کمک آمو

 

 سنجص و ارزضیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

ارزشیببی در طول ترم و در گروه 

 کالسی

سواالت و 

مببحث مطرح 

 شده

2   

    88 یتست آزمون پبیبن دوره
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