
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 88 - 89 سالاول   نیمسال دورهفرم طرح 

 18491 کد درس:برنامه ریزی بهداشتی اصول  نام درس:

 نظری نوع واحد:  2:  تعداد واحد

 -- پیشنیاز : دروس  کارشناسی بهداشت عمومی رشته تحصیلی:مقطع و 

 21/18/89 میانترم:تاریخ امتحان پایان ترم:تاریخ امتحان 

 دکتر سید مهدی مدنی :  مدرس

 281:   کالسمکان 

 18 - 9 ساعت کالس :یکشنبه روز کالس : 

 4/11یکشنبه و سه شنبه ساعات حضور در دفتر:2444تلفن داخلی دفتر:

 به بعد
 

 در خدمات سالمت برنامه ریزیآشنایی با اصول و مبانی  هدف کلی:
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیبر اساس حیطه های   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 برنامه ریزیشناخت اصول  -1

 و ضروت و چگونگی برنامه ریزی در این حوزه شناخت نظام عرضه خدمات بهداشتی در ایران -2

 فنون برنامه ریزیشناخت  -3

 حیطه نگرشی

 برنامه ریزیدرک مفاهیم  -1

 ضرورت و تاثیر گذاری برنامه ریزی در خدمات بهداشتیدرک  -2

 ویژگی های برنامه ریزی در نظام عرضه خدمات بهداشتیدرک  -3

 حیطه مهارتی

 در اداره سازمان برنامه ریزیکاربرد اصول  -1

 در سازمان های بهداشتی درمانی فنونکاربرد  -2

 تدوین برنامه برای سازمان -3
 

امتحان میان و  –طرح سواالت  –تکالیف ارجاعی برای دانشجویان در خارج از کالس  –پرسش های حین درس  –حضور و غیاب  استاد: فعالیتچگونگی 

 کوییز های کالسی –پایان ترم 

 



 پرسش و پاسخ –سخنرانی شیوه تدریس: 

 ویدیو پرزکتور وسایل کمک آموزشی: 

 
 

ارایه پاسخ به سواالت اعالمی در خارج از کالس و تحویل پاسخ  –پاسخ به سواالت اعالمی در کالس  –حضور فعال در کالس  چگونگی فعالیت دانشجو:

 مقاله -ها 

 

 

 ارایه پاسخ کتبی به سواالت اعالمی در هر جلسه تکالیف دانشجو:

 مقاله -کوییز  –فعالیت های کالس  نحوه ارزیابی دانشجو:

 

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 توضیح طرح درس و مفاهیم کلی 1

 سابقه برنامه ریزی و ضرورت آن 2

 اصول و اهداف برنامه ریزی و تاثیرات مثبت و منفی آن در اداره سازمان های بهداشتی 3

برنامه ریزی ) متمرکز و غیر متمرکز (انواع  4  

 اهداف شش گانه برنامه ریزی و ویژگی ها و خصوصیات یک برنامه خوب 4

دام های برنامه ریزی –محدودیت های برنامه ریزی  6  

سازمان های بهداشتی درمانینمونه هایی از برنامه  7  

پویایی فرآیند برنامه ریزی –اولویت های برنامه ریزی  9  

 مراحل و گام های برنامه ریزی 8

 سلسله مراتب برنامه ها 18

 انواع برنامه 11

 برنامه ریزی استراتژیک 12

 تکنیک های برنامه ریزی 13

 کنیک های برنامه ریزیت 14

 تمرین تدوین برنامه 14

 بررسی نمونه هایی از برنامه های بهداشتی سازمان های بهداشتی 16

 امتحان پایان ترم 17
 



 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.:منابع درسی

 سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل  دکتر ایران نژاد ) فصل مربوطه ( -

 اصول و مبانی مدیریت   دکتر رضائیان ) فصل مربوطه ( -

 

 

 

 

 


