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  طرح درس نظري 

                پیوسته مقطع: کارشناسی           رشته: بهداشت عمومی                                      اصول مدیریت در خدمات بهداشتیعنوان درس: 
                  35کد درس:                                    نداردپیش نیاز:                98- 99 دومنیمسال:            واحدنظري2تعداد واحد:

ساعت                             شنبهسه روزکالس:                       6/3/99پایان کالس: تاریخ                        15/11/98 شروع کالس:تاریخ 
رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور               روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                9/4/99تاریخ آزمون:             14-16کالس: 

 مظفري نیادکتر  مدرس:                                      نفر  25   تعداد:                              محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی         

دانش آموختگان با گذراندن سرفصل هاي زیر قادر خواهند بود تا با مفاهیم اولیه و کلیات مدیریت، اهداف، ساختار، شرح درس:
ساختار و وظایف و کارکرد سازمان ها و تشکالت بهداشتی درمانی کشور در سطوح مختلف و چگونگی مدیریت آنها آشنا شده و با 

  کارکرد سازمانهاي بهداشتی بین المللی مقایسه نمایند.

  می باشد. آشنایی با مفاهیم اولیه و کلیات مدیریتهدف کلی این درس   :کلی هدف

  :اهداف رفتاري

  دانشجو باید بتواند:

 دهد. شرح را مدیریت هاي نظریه و تاریخچه

 دهد. شرح را مدیریت هاي نظریه و تاریخچه

 دهد. شرح را انگیزش

  دهد. شرح را  گیري تصمیم

 دهد. شرح را گذاري بودجه

 دهد. شرح را انسانی نیروي بهسازي

 دهد. شرح را  وظایف تقسیم

 دهد. شرح را  رهبري

 دهد. شرح را جامع کیفیت مدیریت

 دهد. شرح را  مدیریت در اقتصاد

 . دهد شرح را گشایی مشکل

  دهد. شرح را بهداشتی خدمات مدیریت در اخالق
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  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

شرکت فعال در بحث داشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و 
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

 نمره)16نمره)                                 آزمون پایان ترم(4آزمون میان ترم و فعالیت کالسی (

  ، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید.روز پس از اعمال نمره در سایت 5حداکثر 

تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول 
  درس قرار می کیرد.

  سیاست ها و قوانین درس:

  موقع در کالس درس، الزامیست. رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به

  منابع:

  1396حمید حجتی ، مدیریت و رهبري در پرستاري،نشرجامعه نگر ، .1

2. Marquis L,Huston CJ. Leadership Roles&Management Functions in Nursing, 8th Edition, LWW. 
2014. 

3. Elnear j.Sullivan,Philip j.Decker Effective Leadership &Management in Nursing seventh 
edition,pearson last version. 
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  دکتر مظفري نیا  و نظریه هاي مدیریت تاریخچه            16-14  15/11/98  1
 دکتر مظفري نیا  تعطیل رسمی            16-14  22/11/98  2

 دکتر مظفري نیا  و نظریه هاي مدیریت تاریخچه            16-14  29/11/98  3

 دکتر مظفري نیا  انگیزش            16-14  6/12/98  4

 دکتر مظفري نیا  تصمیم گیري            16-14  13/12/98  5

 دکتر مظفري نیا  ادامه تصمیم گیري            16-14  20/12/98  6

 دکتر مظفري نیا  بودجه گذاري            16-14  27/12/98  7

 دکتر مظفري نیا  بهسازي نیروي انسانی            16-14  19/1/99  8

 دکتر مظفري نیا  تقسیم وظایف            16-14  19/1/99  9

 دکتر مظفري نیا  میان ترم            16-14  26/1/99  10

 دکتر مظفري نیا  رهبري            16-14  2/2/99  11

 دکتر مظفري نیا  مدیریت کیفیت جامع            16-14  9/2/99  12

 دکتر مظفري نیا  اقتصاد در مدیریت            16-14  16/2/99  13

 دکتر مظفري نیا  مشکل گشایی            16-14  23/2/99  14

 دکتر مظفري نیا  اخالق در مدیریت خدمات بهداشتی            16-14  30/2/99  15

 دکتر مظفري نیا  رفع اشکال            16-14  6/3/99  16

   


