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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

  :کارگاه/دوره/عنوان درس
 خدمات بهداشتی اصول مدیریت در

 گروه آموزشی:
 محیطبهداشت  مهندسی

 بهداشت آموزشی درمانی: دانشکده/ مرکز 1:  تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 دقیقه90 :کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس نفر 22 تعداد گروه هدف:

 :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

بهداشت پیوسته  مهندسی  کارشناسی 

 محیط

 99مهر تا بهمن  زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 میلآدرس ای تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 mehrabian@gums.ac.ir 09111318222 33241101 استاد انیمهراب نیفرد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

      

      

      

 

 
 

 

 

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 معرفي و اهداف درس
 

 ویسید.كلمه در مورد درس بن 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

 1زان برای دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به می درس اصول مدیریت 

ا و یم ،تئوریهواحد درسی ارائه می شود.. هدف از ارائه این درس اشنایی دانشجویان مهندسی بهداشت محیط با تعاریف،مفاه

 یبهداشت یالتتشکوکارکرد سازمان ها و یار،وظایفاهداف،اختبا  انان آشنا نمودن ین همچن . عناصر و وظایف مدیریت می باشد.

رائه اگر اهداف از دی یالملل ینب یبهداشت یمدبربت انها  وساختار وکارکرد سازمانها یکشور در سطوح مختلف وچگونگ یدرمان

ها و  های مختلف مدیریتی،مهارتها،نقشاین درس میباشد. در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود با سبک 

 عناصرمدیریت و در بخش دوم  با سازمانها و تشکیالت بهداشتی و درمانی اشنا شوند.

 

 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 شامل: خدمات بهداشتی اصول مدیریت درآشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم 

  سوابق تاریخی مدیریت 

  مدیریتی مکاتب 

  مفاهیم و عناصر مدیریت 

 )... ،وظایف مدیریت )برنامه ریزی، سازماندهی، استخدام، هدایت، هماهنگی، کنترل، گزارش دهی 

 نظام های مختلف بهداشتی ، درمانی در دنیا 

  مشکالت موجود در نظام های  مختلف بهداشتی درمانی 

 ان سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در ایر 

  سازمان های بین المللی بهداشت و درمان 

 

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 دانشجو باید بتواند :   -1
 سوابق تاریخی مدیریت  -
 مدیریت در تمدنهای باستانی را توضیح دهد  -
 مدیریت در قرن وسطی را بیان کند -
 دیدگاه دین مبین اسالم را شرح دهد . مدیریت از -

 دانشجو باید بتواند :   -2
 مدیریت را تعریف نماید  -
 مکاتب مدیریتی را نام ببرد -
 مکتب کالسیک را توضیح دهد .  -
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 مکتب نئوکالسیک را توضیح دهد .  -
 مکتب سیستم های اجتماعی را توضیح دهد . -
 مکتب مدیریت اقتضایی را توضیح دهد .  -

 دانشجو باید بتواند :   -3
 نظریات مدرن و جدید مدیریت را بیان کند .  -
 کیفیت را توضیح دهد .  -
 سیرتحول مدیریت کیفیت را شرح دهد .  -
 مدیریت کیفیت فراگیر را توضیح دهد .  -
 بهداشتی را توضیح دهد .  مدیریت کیفیت در اداره کیفیت برنامه های -

  دانشجوباید بتواند :  -4
 سازمان را توضیح دهد .  -
 ح دهد . تفاوت سازمان رسمی و غیر رسمی را  شناخته و توضی -
 سطوح سازمانی و حیطه نظارت را توضیح دهد .  -
 مهارتهای مورد نیاز مدیران را بیان نماید .  -

 دانشجوباید بتواند :   -5
 وظایف مدیریت را توضیح دهد .  -
 ترل را بیان نماید .ندهی ، هدایت ، رهبری ، هماهنگی ، گزارش دهی ، و کنمفهوم برنامه ریزی ، سازما -
 آن ها را توضیح دهد .  انواع برنامه ریزی را بیان نموده ، تفاوت -
 توضیح و تفاوت آنها را بشناسد .  برنامه ریزی متمرکز و غیر متمرکز را -

 دانشجوباید بتواند :   -6
 ح دهد . سبک های مختلف رهبری را توضی -
 یح دهدارتباطات را تعریف نموده ، اهمیت ارتباطات را توض -
 فرآیند ارتباطات را بیان نماید  -
 ویژگی های پیام موثر برای سالمت را توضیح دهد  -
 موانع ارتباطات موثر را بشناسد  -

 دانشجوباید بتواند :   -7
 نظام های مختلف بهداشتی درمانی در دنیا را نام ببرد  -
 م های تعاون همگانی را توضیح توضیح دهد ویژگی ها و مشکالت موجود در سیست -
 ای بیمه بهداشتی را شناخته و توضیح دهد ویژگی و مشکالت موجود در سیستم ه -
 لی را شناخته و توضیح دهد . مویژگی ها و مشکالت موجود در سیستم طب  -

 دانشجوباید بتواند :   -8
  .یالت سازمانهای جهانی و بین المللی مرتبط با سالمت را بیان نماید وظایف، خدمات و تشک -
 برنامه هایی که به طور غیر مستقیم با سالمت در ارتباط می باشند را شناخته و نام ببرد .  سازمان و -

 دانشجوباید بتواند :   -9
 مات بهداشتی ، درمانی در کشور ایران را بیان نماید .سازمان های ارائه دهنده خد -
 د نمودار سطوح مختلف شبکه بهداشت و درمان را توضیح ده -
 بهداشت و درمان کشورمان را توضیح دهد . ویژگی ها و مشکالت موجود در نظام -

 

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع
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1 
 سوابق تاریخی مدیریت 

 مکاتب مدیریتی 
دکتر فردین 

 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  ترکیبی

2 
دکتر فردین  مفاهیم و عناصر مدیریت 

 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  کیبیتر

3 

وظایف مدیریت )برنامه 

ریزی، سازماندهی، استخدام، 

هدایت، هماهنگی، کنترل، 

 گزارش دهی، ...(

دکتر فردین 
 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  ترکیبی

4 
نظام های مختلف بهداشتی ، 

 درمانی در دنیا
دکتر فردین 

 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  ترکیبی

5 
مشکالت موجود در نظام های  

 مختلف بهداشتی درمانی 
دکتر فردین 

 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  ترکیبی

6 

سازمان های ارائه دهنده 

خدمات بهداشتی درمانی در 

 ایران 

دکتر فردین 
 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  ترکیبی

7 
سازمان های بین المللی 

 بهداشت و درمان 
دکتر فردین 

 مهرابیان

مهر لغایت 
  99همن ب

 1399بهمن  1399مهر  ترکیبی
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف شركت كنندگان/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

     * و منابع اصلیمحتوای 

     * بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

     * تاالر گفتگو

      طرح سوال

     * سواالت متداول

      آزمون

     * اتاق گفتگو

     * کالس آنالین

      اخبار

     * نظرسنجی

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسدانتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این ) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

  کترایران نژاد پاریزی د -مدیریت از تئوری تا عمل 

  انشگاه علوم پزشکی قزوین د -کتر آصف زاده ودکتر رضا پور د -مدیریت بهداشت و درمان 

  فتر پژوهش های فرهنگی د -ستیفن پی ، دیویدای وسنزو ا -مبانی مدیریت 

  انشگاه علوم پزشکی قزوین د -کتر آصف زاده و رضا پور د -برنامه ریزی بهداشت و درمان 

 

 :بیشتر مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 
 نوع محتوا

  مفیل اتوران کورماس انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خوبرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکا

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 لیفتک
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 
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 : یان/شركت كنندگانو انتظارات از دانشجو مقررات

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی ایمحتو  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


