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  طرح درس نظري 

                  پیوسته مقطع: کارشناسی      رشته: بهداشت عمومی                   مدیریت و نظارت درمراکزبهداشتی و درمانی    عنوان درس: 
                  24کد درس:          ندارد               پیش نیاز:                            98-99 دومنیمسال:              نظري واحد 2 تعداد واحد:

          10-12ساعت کالس:                        شنبهیکروزکالس:                   18/3/99پایان کالس: تاریخ         13/11/98شروع کالس:تاریخ 
                           رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور              روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                                3/4/98تاریخ آزمون:  

 دکتر آخوندزاده مدرس:                           نفر 17 تعداد:                                    محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                       

  

در راستاي آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی اولیه در ایران و نظارت و ارزشیابی فعالیت هاي بهورزان و ارائه  شرح درس:
اجتماعی - پسخوراند به بهورز، دانشجو در این درس با تعریف مدیریت و وظایف و برنامه ریزي و اجراي آن و جنبه هاي القتصادي

PHC مانی و خانه بهداشت و وظایف بهورز، خانه بهداشت در خصوص بهداشت خانواده، در سطح شهرستان و مرکز بهداشتی در
  بیماري ها، مدارس، دهان و دندان، محیط و... آشنا خواهد شد.

می  بهداشت هاي خانه ارزشیابی و نظارت براي توانایی ایجاد و مدیریت اصول و مفاهیم آشنایی باهدف کلی این درس   :کلی هدف
  باشد.

   :رفتارياهداف 

  دانشجو؛

 دهد. شرح را مدیریت اصلی وظایف و دانشجواصول

 اشناگردد. اولیه بهداشتی هاي مراقبت شبکه او بهداشتی خدمات اجتماعی اقتصادي هاي باجنبه

 دهد. شرح را بهداشتی مراقبت سطوح و)  DHS( شهرستان بهداشتی نظام 

 دهد. شرح را) بهداشت خانه و بهداشتی مراکز) (  DHS(  اجزاء وظایف و نقش  

 دهد. شرح بهداشتی خدمات ارائه در را بهورزان وظایف

 .نماید بیان را استخراج فابل هاي شاخص تحلیل و محاسبه ، حیاتی ذیج 

 دهد. شرح را  رسالت مدیریت، سازمان،:  مدیریت با مرتبط اصطالحات  

 دهد. شرح را ریزي برنامه سیکل ضرورت، و اهمیت تعریف،: ریزي برنامه  

 .نماید بیان را مشکل بندي اولویت و موجود وضعیت تحلیل:  بهداشتی ریزي برنامه گامهاي

 دهد. شرح را عملیاتی طرح تهیه و استراتژي اهداف، تدوین: بهداشتی ریزي برنامه گامهاي
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 دهد. شرح را هماهنگی سازمان، مناسب طراحی اهمیت تعریف،: سازماندهی

 دهد. شرح را کارکنان توانمندسازي و مشارکت ، اثربخش اختیار تفویض: سازماندهی

 نماید. بیان را اثربخش طات وارتبا ارتباطی موانع ارتباطی، اهمیت،کانال:  ارتباطات

  دهد. شرح را سازمان در انگیزش ایجاد بر موثر عوامل تحلیل ، مفهوم ، اهمیت: انگیزش

 اشناگردد. ارزشیابی مراحل و موضوع ارزشیابی، و پایش مفهوم ،ارزشیابی و نظارت با

 دهد. شرح را بهداشت خانه فعالیتهاي ارزشیابی ابزارهاي

  .گردد اشنا اي حرفه و محیط بربهداشت بانظارت ازمنزل بافرایندبازدید اشنایی ضمن

  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.

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

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

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

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

  منابع:

 1384رابینز استیفن. مبانی مدیریت. ترجمه دکتر محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی،  -

 1389سیدجوادیان سیدرضا، کیماسی مسعود. مدیریت کیفیت خدمات. چاپ دوم. انتشارات نگاه دانش.  -

 1383آییژ، تهران، “. خدمات بهداشتیاصول مدیریت در ” خیاطی، فریبا.  -
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ترجمه دکتر علی کشتکاران و سید “. درباره مدیریت خدمات بهداشتی” مک ماهون، رزماري. بارتن، الیزابت. پیو، موریس.  -
  .1377علیرضا آیت اللهی، کوشا مهر، شیراز، 

  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  13/11/98  12-10  دکتر آخوندزاده  اصول و وظایف اصلی مدیریت  

2  20/11/98  12-10 جنبه هاي اقتصادي اجتماعی خدمات بهداشتی او شبکه مراقبت هاي  
  بهداشتی اولیه

 دکتر آخوندزاده

3  27/11/98  12-10  دکتر آخوندزاده  بهداشتی مراقبت سطوح و)  DHS( شهرستان بهداشتی نظام  

4  4/12/98  12-10  دکتر آخوندزاده   )بهداشت خانه و بهداشتی مراکز) (  DHS(  اجزاء وظایف و نقش   

5  11/12/98  12-10  تحلیل و محاسبه ، حیاتی ذیج ،وظایف بهورزان را در ارائه خدمات بهداشتی 
  استخراج فابل هاي شاخص

 دکتر آخوندزاده

6  18/12/98  12-10  دکتر آخوندزاده  تعطیلی رسمی 

7  25/12/98  12-10  دکتر آخوندزاده    رسالت مدیریت، سازمان،:  مدیریت با مرتبط اصطالحات آزمون میانترم 

8  17/1/99  12-10  دکتر آخوندزاده  ریزي  برنامه سیکل ضرورت، و اهمیت تعریف،: ریزي برنامه 

9  24/1/99  12-10  بندي اولویت و موجود وضعیت تحلیل:  بهداشتی ریزي برنامه گامهاي 
  مشکل 

 دکتر آخوندزاده

10  31/1/99  12-10  طرح تهیه و استراتژي اهداف، تدوین: بهداشتی ریزي برنامه گامهاي 
  عملیاتی 

 دکتر آخوندزاده

11  7/2/99  12-10  دکتر آخوندزاده  هماهنگی  سازمان، مناسب طراحی اهمیت تعریف،: سازماندهی 

12  14/2/99  12-10  دکتر آخوندزاده  کارکنان  توانمندسازي و مشارکت ، اثربخش اختیار تفویض: سازماندهی 

13  21/2/99  12-10  دکتر آخوندزاده  اثربخش  طات وارتبا ارتباطی موانع ارتباطی، اهمیت،کانال:  ارتباطات 

14  28/2/99  12-10  دکتر آخوندزاده  سازمان  در انگیزش ایجاد بر موثر عوامل تحلیل ، مفهوم ، اهمیت: انگیزش 

15  4/3/99  12-10  دکتر آخوندزاده   تعطیلی رسمی 

16  11/3/99  12-10  دکتر آخوندزاده  ارزشیابی مراحل و موضوع ارزشیابی، و پایش مفهوم، ارزشیابی و نظارت 

17  18/3/99  12-10   بهداشت  خانه فعالیتهاي ارزشیابی ابزارهاي معرفی 
  شنایی بافرایندبازدید ازمنزل بانظارت بربهداشت محیط و حرفه ايآ

 دکتر آخوندزاده

 


