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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری
 ارزشیابینحوه ودانشج و وظایف تکالیف زمان جلسه مواد و وسایل آموزشی

1 
 جلسه

 اول

مفهوم آشنایی با 

برنامه ریزي ، مدیریت

و برنامه ریزي 
 بداندبهداشتي را 

 مه ریزیانواع برنا 

برنامه توصيف 

 بهداشتی

هدف اساسی برنامه 

 دانشجو بتواند

 حیطه عاطفی: حیطه شناختی:

 را تعریف کند مدیریت

 را تعریف کند برنامه ریزی

 را شرح دهد  یزیمه رانواع برنا

 را توصيف کند  برنامه بهداشتی

را شرح  هدف اساسی برنامه ریزی

  دهد

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

شرکت فعال  کالس،

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
 آغازین

                                                 

 گردش علمي، آزمایشي  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهي کوچک، نمایشي  –اي تواند شامل: سخنراني، مباحثهیادگیري مي –روش یاددهي   


یا تراکمي )پایان یک دوره یا مقطع آموزشي با هدف قضاوت در مورد تسلط  نياي یا تکویني )در فرایند تدریس با هدف شناسایي قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودي )آگاهي از سطح آمادگي دانشجویان( مرحلهبر اساس اهداف ميها آزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 ریزی

2 

 جلسه

 دوم

 وظایف مدیریت، -
ت ضرورت و اهمی

ریزي ، محاسن  برنامه
هاي  و محدودیت

 ریزي را بشناسد برنامه

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را توصيف کند وظایف مدیریت

را  اهميت و ضرورت برنامه ریزی

 توصيف کند

را ریزي  هاي برنامه محدودیت و محاسن

 توصيف کند

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

 در بحث و پاسخگویی

ای یا مرحله

 تکوینی

3 

 جلسه

 سوم

ویژگي هاي یک  -
ریزي مناسب و  برنامه
 ب را بداند مطلو

نقاط مشترک  

 نامه ریزیتعاریف بر

 را بداند

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را بگوید های برنامه ریزی ویژگی* 

 ویژگی های یك برنامه ریزی خوب

 را تشریج کند

را  نقاط مشترک تعاریف برنامه ریزی

 توصيف کند

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 هد.فرا د

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

4 

 جلسه

 چهارم

انواع برنامه  توصيف
  ریزی

 
اهداف شش گانه از 

 انجام برنامه ریزی
 

و چرخه و  مراحل
 ریزیبرنامه انواع 

 
و فنون  اصولتعریف 

  برنامه ریزی
 
م هاي مختلف نظا 

ریزي ، محاسن  برنامه
  هارا بداند و محدودیت

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را توصيف کند  انواع برنامه ریزی *

اهداف شش گانه از انجام برنامه 

 ریزی را توصيف کند 

 برنامه ریزیو چرخه و انواع  مراحل*

  را توصيف کند

را بازگو   و فنون برنامه ریزی اصول 

  دینما

را  برنامه ریزی مراحلو   اهداف

 توصيف کند 

مرحله آماده و های مهم  شرط پيش

را توصيف  شدن برای برنامه ریزی

  کند.

نظام های مختلف برنامه ریزیف 

محاسن و محدودیت های آن را 

  تشریح کند.
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

5 

 جلسه

 پنجم

مراحل مختلف 
بهداشتي  ریزي برنامه

 را بداند

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 را توصيف کند نظام سالمت * 

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

ای یا مرحله

 تکوینی
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 را شرح دهد  بهداشتی نيازهای  

را با مثال  ریزی بهداشتی برنامه

  تشریح کند.

 در برنامه ریزی بهداشتی منابع

 را شرح دهد برنامه اجزا

را بتواند  شرایط بهداشتی تحليل

 انجام دهد

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

 به سئواالت

6 

 جلسه

 ششم

اقدامات در  توالی
 خصوص برنامه

 ریزی
ضروری  ازهایني

برای برنامه ریزی 
 بهداشتی

نظارت و  تفاوت
 ارزشيابی

آگاهي از فرصت ها ، 
امکانات و محدودیت 
ها را در فرایند برنامه 

 ریزي

  

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
اقدامات در خصوص برنامه  توالی* 

 را توضيح بدهد

ضروری برای برنامه ریزی  نيازهای

 را بيان کند. بهداشتی

را  اجرای طرحنحوه ریزی و  مهبرنا

 توصيف کند. 

را بيان  نظارت و ارزشيابی تفاوت

  نماید.

را بيان  اساسی مدیریت فعاليتهای

  نماید.
آگاهي از فرصت ها ، امکانات و 

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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محدودیت ها را در فرایند برنامه ریزي 

  .بشناسد
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

7 

 جلسه

 هفتم

برآورد وضعیت ،  
شناخت و تحلیل وضع 

را در فرایند  موجود
  برنامه ریزي

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
در  مبتنی بر علوم رفتاری روشهای* 

  .فرایند برنامه ریزي را بشناسد

کمی در مدیریت خدمات  روشهای

در فرایند برنامه ریزي را  بهداشتی

 بشناسد
 ارزشيابی خدمات بهداشتی گامهای

  .در فرایند برنامه ریزي را بشناسد
ضع برآورد وضعیت ، شناخت و تحلیل و

را بازگو موجود را در فرایند برنامه ریزي 

 دینما

ارتباط بين سطوح مدیریتی و نوع 

 دیرا بازگو نما ریزی برنامه

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 پروژکتوردیتا کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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8 

 جلسه

 هشتم

تعیین اهداف نیاز ها و 
اولویت ها را در فرایند 

  برنامه ریزي بشناسد

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
رت روشهای اولویت اهميت و ضرو* 

 بندی را بداند.

  دینما نايب را ویت بندیروشهای اول 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

 و پاسخ
 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
یا  ایمرحله

 تکوینی

9 

 جلسه

 نهم

تدوین برنامه هاي  
فرعي و پشتیبان را در 
فرایند برنامه ریزي 

  بشناسد

 

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 .دینما نايرا بمنابع موادمعدنی * 
برنامه هاي فرعي و پشتیبان را در * 

و با  فرایند برنامه ریزي بشناسد
  و بکار بگیرد ترسیمآن را نموداری 

  عاطفی:حیطه 
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی

10 

 جلسه

 دهم

تنظیم برنامه تفصیلي  
و عملیاتي را در فرایند 

  برنامه ریزي بشناسد

  

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
 گذر از اهداف به فعاليتها :برنامه *

 .درا توصيف نمای های عملياتی

  را توضيح دهد. مراحل تهيه برنامه

شناختی 

 عاطفی
سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

پاسخگویی  در بحث و

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی
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را  برنامه ریزی عملياتی در سازمان

 دینما نايب

را  ریزی عملياتیاجزای اصلی برنامه 

 نام ببرد

های مختلفی برای  تکنيكدر عمل 

اجزای پيش بينی پيش بينی، 

 را به کار بگيرد. عمليات

را خالصه  مراتب برنامه ها سلسله

 کند

 نايرا ب واژه های برنامه ریزی تعاریف

 دینما

را  ت برنامه ریزی جامعمشخصا

 توصيف کند

را توصيف  معانواع برنامه ریز ی جا

 کند

 را توصيف کند  تینامه ریزی عمليابر

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

11 

 جلسه

 یازدهم

تعیین توالي فعالیت ها 
و زمان بندي اجراي 
برنامه را در فرایند 

  برنامه ریزي بشناسد

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
*دانشجو بتواند نحوه صحيح کار با 

 را انجام دهد.ي برنامه اجزا

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 توالي فعالیت ها و*دانشجو بتواند  

را ارزیابی زمان بندي اجراي برنامه 

 کند

*دانشجو قادر باشد به وسيله 

ابزارهای عملی، برنامه نوشته شده 

 توسط همکالسی خود را ارزیابی کند
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

12 

 جلسه

 دوازدهم

بیان کمي برنامه ها،  
تخصیص منابع و 
بودجه را در فرایند 

  اسدبرنامه ریزي بشن

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
تخصیص منابع و بودجه را در فرایند * 

 دهد.توضيح را برنامه ریزي 

تخصيص بودجه را در برنامه ریزی 

 ارزشيابی کند.

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سش سخنرانی/پر

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

13 

 جلسه

 سيزدهم

 
تصمیم گیري ، فرایند 
تصمیم گیري در 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
را تعریف  استراتژیك ریزی برنامه *

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

ور فعال در حض دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

آزمون پایانی 

 یا تراکمی
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 بداند سازمان را 
اصول برنامه ریزي  -

استراتژیک در حیطه 
درمان را  اشت وبهد

  بداند

 

 

  نماید.

 های برنامه ریزی استراتژیك ویژگی

  .دهد توضيح را 

افتراق برنامه ریزی استراتژیك  وجوه

را تشخيص  و برنامه ریزی عملياتی

  دهد.

مختلف برنامه ریزی  سبکهای

ستراتژی های استراتژیك و تعيين ا

 دهد.توضيح را  سازمانی

را  برنامه ریزی استراتژیك فرآیند

  بيان نماید و با نمودار نشان دهد.

نمودار فرایند برنامه ریزی 

 استراتژیك

سازمانی برنامه ریزی  جایگاه

  نشان دهد. را  استراتژیك

را  برنامه ریزی استراتژیك مزایای

  بيان نماید.

 برنامه ریزی های محدودیت

  .دهدتوضيح را  استراتژیك

با  را  مراحل برنامه ریزی استراتژیك

  . مثال نشان دهد
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 به سئواالت
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 فرا دهد.

14 

 جلسه

 چهاردهم

اصول برنامه ریزي  
منابع انساني در 
خدمات بهداشتي و 

 درماني را بداند
سیستم هاي  -

اطالعاتي در برنامه 
  هاي بهداشتي بشناسد

 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
امه ریزي منابع انساني اصول برن بتواند

را  در خدمات بهداشتي و درماني

 توصيف کند

سیستم هاي اطالعاتي  دانشجو بتواند

 را ارزیابی کنددر برنامه هاي بهداشتي 

  حیطه عاطفی:
 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

تمرین 

عملی/ایفای 

 نقش

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت

آزمون پایانی 

 یا تراکمی
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 جلسه

 پانزدهم

پیگیري پیشرفت  -
کار، پایش و کنترل را 
در فرایند  اجراي 

  برنامه ریزي بشناسد
اصول کنترل و  -

ارزیابي در اجراي 
بهداشتي  برنامه هاي

  را بداند

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
پیشرفت کار، پایش و کنترل را در فرایند  

 توصيف کند را اجراي برنامه ریزي 
اصول کنترل و ارزیابي در اجراي برنامه 

 دینما بازگورا هاي بهداشتي 
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

شناختی 

 عاطفی

سخنرانی/پرسش 

و پاسخ/حل 

 مساله

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی

حضور فعال در  دقيقه90

کالس،شرکت فعال 

در بحث و پاسخگویی 

 به سئواالت
ای یا مرحله

 تکوینی،

 آزمون پایانی

16 
ارزشیابي نهایي و  - جلسه

ارایه گزارش کار را در 

 دانشجو بتواند

  حیطه شناختی:
تمرین شناختی 

 دیتاپروژکتور کتاب، فيلم آموزشی
حضور فعال در  دقيقه90

ای یا مرحله
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اجراي برنامه  فرایند شانزدهم

نوشتن  ،ریزي بشناسد

 برنامه تفصيلی
نظام هاي بهداشتي و 

ویژگي هاي  درماني و
  هر یک را بشناسد

 

را  ارزشیابي نهایي دانشجو بتواند

 تشریح کند
گزارش کار را در فرایند اجراي برنامه 

 بنویسدریزي 

نظام هاي  نمونه از هریك از  كی

ویژگي هاي هر  تي و درماني وبهداش

 توصيف و یک را بشناسد
  حیطه عاطفی:

 یکالس یمشارکت فعال در بحث ها

 .داشته باشد

به درس گوش  یو دقت کاف زهيبا انگ

 فرا دهد.

عملی/ایفای  عاطفی

 نقش

شرکت فعال  کالس،

 سخگویی در بحث و پا

 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 جلسه

جمع بندی کلی  هفدهم
مطالب و رفع 

 مشکل
 

 دانشجو باید بتواند :
مطالب ارائه شده در طول ترم را به طور  .1

 جامع توضيح دهد.
هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی  .2

 درک کرده باشد.

با انگيزه و اشتياق در امتحان پایان ترم  .3
 ت کند.شرک

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله

 
120  

 آزمون پایانی حل مسائل داده شده

 

 نحوه ارزشیابی:

  نمره  2در کالس ( و رعایت نظم و داشتن توجه کافي به مطالب حین تدریسباشد يجلسه م 3مجاز حداکثر بتیغکالس )مستمر در شرکت در مباحث درسي و ارزشیابي فعالیت هاي کالسي و حضور 

 کنفرانس  4فصل درسي(، ارائه مطالب تعیین شده در  2: پروژه درسي) ارائه نمره 4کالیفت 
  نمره  2 "کوئیز"آزمون هاي کوتاه 
 نمره 2کار عملي 
 بادرصد انتخابي( نمره 10امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم ( 
  ست.این قسمت اختیاري ا (نمره اضافي 4)کتاب  صفحه 10 ترجمهشرکت و همکاري در 
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 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره50                              آزمون پایان ترم
 % کل نمره50   و غیره کار عملي ، تکالیف درسي ،کوئیز 
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