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 شرح درس:

دانش آموختگان با گذراندن سرفصل های زير قادر خواهند بود تا با مفاهيم اوليه و كليات مديريت، اهداف، ساختار، وظايف و كاركرد 

كاركرد سازمانهای سازمان ها و تشکالت بهداشتي درماني كشور در سطوح مختلف و چگونگي مديريت آنها آشنا شده و با ساختار و 

 بهداشتي بين المللي مقايسه نمايند.

 

  :كلي هدف

 مي باشد. آشنايي با مفاهيم اوليه و كليات مديريتهدف كلي اين درس 

 

 :اهداف رفتاری

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد. شرح را مديريت های نظريه و تاريخچه

 دهد. شرح را مديريت های نظريه و تاريخچه

 دهد. شرح را انگيزش

 دهد. شرح را  گيری تصميم

 دهد. شرح را گذاری بودجه

 دهد. شرح را انساني نيروی بهسازی

 دهد. شرح را  وظايف تقسيم
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 دهد. شرح را  رهبری

 دهد. شرح را جامع كيفيت مديريت

 دهد. شرح را  مديريت در اقتصاد

 . دهد شرح را گشايي مشکل

 دهد. شرح را بهداشتي خدمات مديريت در اخالق

 

 تدريس:  روش

ويديو پروژكتور و  -اورهد –کتور  اين درس با استفاده از  روش های سخنراني، پيش سازمان دهنده و گروه كوچك و با استفاده از پرو

 كامپيوتر بر حسب نياز تدريس خواهد شد.

در بحث داشته باشند و  در هر جلسه از دانشجويان انتظار مي رود كه مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شركت فعال

 همچنين در رابطه با موضوع درس، مقاالت جديدی را نيز در كالس ارايه نمايند.

 

 روش ارزشيابي دانشجو:

 نمره(01نمره(                                 آزمون پايان ترم)0آزمون ميان ترم و فعاليت كالسي )

 مي تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نمايد.روز پس از اعمال نمره در سايت، دانشجو  3حداكثر 

تجزيه و تحليل سواالت آزمون توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي در هر ترم انجام مي شود و نتايج آن در اختيار مسئول 

 درس قرار مي كيرد.
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 مدرس اهداف رفتاری ساعت تاريخ جلسه

 خانم آلوستاني و نظريه های مديريت  تاريخچه 00-05 22/00/11 0

2 10/02/11 00-05  خانم آلوستاني تعطيل رسمي 

5 00/02/11 00-05  خانم آلوستاني و نظريه های مديريت  تاريخچه 

0 08/02/11 00-05  خانم آلوستاني انگيزش  

3 23/02/11 00-05  خانم آلوستاني تصميم گيری   

1 02/10 /10 00-05  خانم آلوستاني ادامه تصميم گيری 

2 20/10/10 00-05  خانم آلوستاني بودجه گذاری  

8 50/10 /10 00-05  خانم آلوستاني بهسازی نيروی انساني  

3 12/12 /10 00-05  خانم آلوستاني تقسيم وظايف   

01 00/12 /10 00-05  خانم آلوستاني ميان ترم 

00 20/12 /10 00-05  خانم آلوستاني  رهبری  

02 28 /12/10 00-05  خانم آلوستاني مديريت كيفيت جامع  

05 10/15/10 00-05  خانم آلوستاني اقتصاد در مديريت   

00 00/15/10 00-05  خانم آلوستاني مشکل گشايي  

03 08/15/10 00-05  خانم آلوستاني اخالق در مديريت خدمات بهداشتي  

01 23/15/10 00-05  خانم آلوستاني رفع اشکال 

  


