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 درس:معرفی  .1

کان مشخصی داراي ار ،سازمان هاي ارائه دهنده خدمات بهداشتی مانند سایر سازمان هاي توسعه یافته در جوامع مدرن

و مدیریت در ابعاد مذکور شامل ساختار، منابع و هدف هستند. فعالیت در این سازمان نیازمند آشنایی با اصول سازمان 

به دانشجویان بهداشت عمومی آشنایی با مباحث مدیریت در نظام مراقبت درسی . هدف از ارائه این واحد می باشد

در حوزه ساختار (تشکیالت ارائه خدمات بهداشتی در ایران و در سطوح بهداشتی کشور می باشد و در طی آن مباحثی 

)، منابع در اختیار سازمان هاي بهداشتی و نحوه بکارگیري آن (انسانی، مالی، تجهیزات و . . .) و اهداف این مختلف

(برنامه ریزي، دانشجویان با اصول مدیریت سازمان ها (برنامه ریزي و نحوه تحقق آن) ارائه خواهد شد. همچنین 

ارتباطات، مدیریت تغییر، روابط بین فردي، سازماندهی، رهبري و کنترل) آشنا خواهند شد و الزامات آن در سازمان (

 هماهنگی و . . .) را خواهند آموخت. 

  بهداشتیمراقبت  يسازمان ها یتیریمد یبا اصول و مبان انیدانشجو ییآشنا درس: یکل هدف
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 و جهان آشنا شود. رانیدر ا یاداره امور خدمات بهداشت خچهی. با تار1
 کند. حیبهداشت و درمان کشور را تشر ستمیس انیبا ساختار وزارت بهداشت آشنا شود و بن .2
 حیها را در حوزه سالمت تشر نجهان مرتبط با سالمت را بشناسد و نقش هر کدام از آ یالمل نیب ي. انواع سازمان ها3

 کند.
 .آشنا شود کیاستراتژ و یاتیعمل يو با انواع برنامه ها حیرا تشر يزی. مفهوم برنامه ر4
 کند. حیرا تشر یدرمان یبهداشت يبرنامه ها یابیو ارزش شیداده و پا حیرا توض يزی. مراحل برنامه ر5
 کند.  حیرا تشر یمنابع انسان يزیربرنامه  يرا بداند و روش ها یمنابع انسان تی. اهم6
 را بداند. یمنابع انسان تیریمد هیاول ی. اصول و مبان7
 عملکرد آشنا شود. تیری. با مفهوم مد8
 ارتباطات موثر را بداند. ي. انواع ارتباطات را بشناسد و موانع برقرار9

 را بداند. یو برون بخش یارتباطات موثر در درون سازمان و روابط درون بخش يبرقرار ي. راه ها10
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 کند. حیرا تشر تیفیک تیریمد یرا بداند و اصول و مبان تیفی. مفهوم ک11
 آشنا گردد..  يرهبر يکند و با انواع سبک ها خیرا تشر ي. مفهوم رهبر12
 را بداند. يرهبر يو قدرت ها فی. وظا13
 کارکنان را بداند. لهیبه وس رییمقابله با تغ لی. دال14
 آشنا گردد. رییتغ تیریمد يرا ارائه کندو با مدل ها رییمقابله با تغ ي. راه ها15

 

 
 
 
 

 تعداد جلسات حضوري تعداد جلسات مجازي
13 2 

اري بر اساس نظرات گروه و شوراي آموزشی قابل تعداد جلسات و نحوه برگز نکته:
 تغییر خواهد بود.

 
 

 فهرست محتوا و نحوه تشکیل جلسات به تفکیک هر جلسه
شماره 
 جلسه

 عنوان محتوا
نحوه 

 برگزاري
 مجازي طرح درس (اهداف و محتواي درس، تشریح جلسات و نحوه ارزشیابی) معارفه، 1

 مجازي .یتریو اصول مد یمبان ت،یریمفهوم مد خچه،یتار 2

 مجازي یدرمان یاداره امور خدمات بهداشت خچهیبر تار يمرور 3

 جازيم ساخت نظام بهداشت و درمان ریز 4

 مجازي مرتبط با نظام سالمت یاللمل نیب يها سازمان 5

 مجازي رانیا یمراقبت بهداشت يسازمان ها تیریمد 6

 حضوري یو انواع آن در نظام بهداشت يزیر برنامه 7

 مجازي  یدرمان یبهداشت يبرنامه ها یابیو ارزش شیپا 8

 جازيم )هیاول یاصول و مبان ت،ی(اهم یمنابع انسان تیریمد 9

 مجازي مدیریت عملکرد 10

 مجازي انواع ارتباطات 11

 مجازي )فیانواع، وظا م،ی(مفاه يرهبر 12

 شیوه تدریس
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 فهرست محتوا و نحوه تشکیل جلسات به تفکیک هر جلسه
شماره 
 جلسه

 عنوان محتوا
نحوه 

 برگزاري
 مجازي رییتغ تیریمد 13

 حضوري ریفراگ تیفیک تیریمد 14

 مجازي  تعارض تیریمد 15
 تغییر در نحوه برگزاري جلسات قبالً به اطالع دانشجویان خواهد رسید.نکته: 
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 یانمنابع درسی دانشجو

 ارزشیابی 
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 رئوس 

حضور و مشارکت فعال 
 يردر جلسات حضو

مطالعه محتواي بارگذاري 
شده مطابق با برنامه 
زمانبندي جلسات (بر 
اساس گزارش سامانه 

 نوید)

انجام و تحویل بموقع 
 تکالیف

ی آزمون هاي مجازي ط
 ترم

 آزمون پایان ترم

1 1 4 4 10 
 نظر شوراي آموزشی خواهد بود.تصمیم گیري در مورد نحوه برگزاري آزمون پایان ترم (حضوري، مجازي) بر اساس شرایط و طبق  نکته:
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