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 آقاي میردار وطن مدرس:        نفر 22 تعداد:  محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                

  
  شرح درس:

این درس متضمن ماهیت، اصول و مراحل مختلف فرایند برنامه ریزي و برنامه ریزي بهداشت در نظام سالمت خواهد بود. همچنین 
تحلیل برنامه هاي بهداشتی و کسب آمادگی براي مشارکت در برنامه هاي بهداشتی و ارزیابی چگونگی ارتقا سطح شناخت و توان 

  آنها و تحلیل هزینه و بهره دهی را ارتقا خواهد داد.

  
   :کلی هدف

و شناخت ، برنامه ریزي، اصول و مراحل فرایند برنامه ریزي در نظام سالمت کلیات و مفاهیم اولیه با آشناییهدف کلی این درس 
  می باشد. تدوین برنامه بهداشتی بر اساس نیازهاي جامعه و تحلیل محیط آینده و تحلیل برنامه هاي بهداشتی در سطوح مختلف

  
  :اهداف رفتاري

  مفاهیم کلیدي و زیربنایی در برنامه ریزي را درك کرده و تشریح نماید. -1
  نماید.ضرورت و اهمیت، محاسن و محدودیت هاي نظام برنامه ریزي را تشریح  -2
  ویژگی هاي برنامه ریزي مناسب در بخش سالمت را درك کرده و بیان نماید. -3
  سلسله مراتب برنامه ها و سطوح برنامه ریزي را برشمارد. -4
 مراحل مختلف برنامه ریزي را نام برده و توضیح دهد. -5

  اقدام به تدوین یک برنامه در حوزه بهداشتی بنماید. - 6
  

  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.
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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: 

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

  یرد.رس قرار میگد
  

  سیاست ها و قوانین درس:

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