
 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 8989 سال 89 نیمسال دورهفرم طرح 

 87409 درس: اصول مدیریت خدمات بهداشتی کد نام درس:

 نظری نوع واحد:  2 تعداد واحد: 

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

 28/87/8989 ترم:تاریخ امتحان پایان ترم:تاریخ امتحان میان 

 دکتر سید مهدی مدنی:    مدرس

 272:   کالسمکان 

 87 - 82 ساعت کالس : یکشنبه روز کالس :

بعد از ظهر یکشنبه و  ساعات حضور در دفتر: 2444 تلفن داخلی دفتر:

 سه شنبه
 

 آشنایی با اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درمانی هدف کلی:
 

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

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 آشنایی با اصول مدیرت -1

 آشنایی با مفاهیم سالمت -2

 آشنایی با کیفیت در خدمات سالمت -3

 حیطه نگرشی

 درک مفاهیم مدیریت -1

 درک مفاهیم سالمت -2

 سالمتدرک مفهوم کیفیت در حیطه  -3

 حیطه مهارتی

 کاربرد مفاهیم مدیریت در خدمات بهداشتی -1

 تلفیق بین مفاهیم سالمت و مدیریت -2

 کاربرد مفاهیم کیفیت در حوزه مدیریت خدمات بهداشتی -3
 

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

 کوییز های کالسی –پایان ترم 

 



 پرسش و پاسخ –سخنرانی شیوه تدریس: 

   و تابلو وایت برد کتورویدیو پرژوسایل 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 جلسهتکالیف دانشجو:

 مقاله -کوییز  –فعالیت های کالس نحوه ارزیابی دانشجو:

 

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

 رئوس مطالب ردیف

 کلیات درس و تاریخچه مدیریت 8

 تعایف مفاهیم مدیریت و سازمان 2

 برنامه ریزی و سازمان دهی 9

 رهبری و ویزگی های شخصیتی مدیران 4

 هماهنگی و کنترل 4

 فنون کنترل 6

 مدیریت علمی تیلور و بوروکراسی وبر 0

 نظریه رفتاری سازمان 9

 تفکر سیستمیک 8

 مدیریت کیفیت فراگیر 87

 مصادیق مدیرت در سازمان های بهداشتی 88

 مدیریت کیفیت فراگیر و کاربرد در سالمت 82

 مدیریت منابع انسانی در سازمان های بهداشتی 89

 مفاهیم کیفیت در سازمان های بهداشتی 84

84 CQI 

 در سازمان های بهداشتی CQIکاربرد  86

 امتحان پایان ترم 80
 



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

 دکتر ایران نژاد -سازمان و مدیریت از تیوری تا عمل  – 1

 دکتر ملکی و دکتر طبیبی  -مدیریت کیفیت فراگیر  – 2

 

 

 

 


