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کشور در سطوح مختلف و نحوه مدیریت  آشنایی دانشجویان با مفاهیم وکلیات مدیریت،ساختار، وظایف و کارکرد سازمان ها و نظام بهداشت ودرمان :هدف کلی درس

 آنها،

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  

گی  ایا    ژوی تعریف سازمان و

رت اآن، تعاریف میییری،، م ی  
اییا  اییا  و،یییژح، سیی       
مییریت ، مختصر  از وظیایف  

 مییر م ثر و م فقمییری،، 

 باید قادر باشد در پایان کالس: دانشجو
 الف( حیطه شناختی

 سازمان را تعریف کند؟  -1

 انواع سازمان ها را نام ببرد -2

 مدیریت را تعریف کند  -3

 ن را نام ببرد.سطوح آ -4

مهارت های وِیژه مدیران موفق و موثر را با  -5
 یکدیگر مقایسه کند. 

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل در هنگام تدریس  -1 •

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهف میها بر اساس اهداآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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با حرکات سر و برقراری ارتباط  مختلف 
مدیریت ، سطوح آن چشمی به موضوع 

توجه نشان دهد.و ...   

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال  -2
اظهار نظر کند. داشته باشد و  

2  
سیر تک ین  تئ ر  اا و مکاتب 

 ییری، از آغاز تا امروزم

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

فرآیند شکل گیری و ایجاد مکتب کالسیک  -1
 را شرح دهد.

فرایند شکل گیری و ایجاد مکتب نئو  -2
 کالسیک را توضیح دهد.

 مکاتب مذکور را با یکدیگر مقایسه کند. -3

 ب( حیطه عاطفی
وضوع مورد بحث به سواالتی که در مورد م -1

 پرسیده می شود پاسخ دهد.
در ارتباط با مباحث مطرح شده اظهار  -2

 نظر کند.
 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 دهجلسه آین

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

 وظایف مییران ) تصمیم گیر (  3

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

در ارتباط با اهمیت تصمیم گیر در سازمان و  -1
 مراحل آن توضیح دهد.

موانعی که در مسیر اخذ تصمیم های مهم  -2
 وجود دارد را نام ببرد.

 صمیم گیری را توضح دهد.روش ها و فنون ت -3
 ب( حیطه عاطفی

در تمام مراحل مختلف در هنگام تدریس  -1
توجه نشان دهد. در خصوص موضوع مذکور  

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 ر نرم افزا
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 باشد و اظهار نظر کند

4  
وظایف مییران )برنامی  ریی     

 وکنترل(

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

در اتباط با برنامه ریزی و ضرورت آن در  -1
 ان توضیح دهد.سازم

 را تعریف کند برنامه ریزی  -2

 آن را نام ببرد. نواع  -3

 مراحل عمده برنامه ریزی را نام ببرد. -4

برنامه ریزی و  یدر اتباط با اثربخش -5
 ن توضیح دهد.ای آمحدودیت ه

فرایند کنترل را توضیح دهد و انواع آن را نام  -6
 ببرد.

 ب( حیطه عاطفی
تلف در تمام مراحل مخدر هنگام تدریس  -1

توجه نشان دهد. در خصوص موضوع مذکور  

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 باشد و اظهار نظر کند

 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz  فاهی در ش

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

5  
وظییایف مییییری، ) را ییر ،  

 انگی ش(

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 رویکردهای رهبری را با هم مقایسه کند -1

 مهارت های رهبری را نام ببرد. -2

در مدیر و مهارت های انگیزش را تعریف کند  -3
 کارکنان را توضیح دهد. وص انگیزشصخ

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل مختلف در هنگام تدریس  -1

توجه نشان دهد. در خصوص موضوع مذکور  

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 ر نرم افزا
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 باشد و اظهار نظر کند

 مییران سازمانیا ظایف و  6

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

تعاریف، سازماندهی و انواع سازماندهی را  -1
 شرح دهد.

ساختار ها را در سازمان با یکدیگر  انواع -2
 مقایسه کند.

اصالحات ویژه ای چون حیطه نظارت، تمرکز  -3
 و عدم تمرکز را شرح دهد.

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل مختلف در هنگام تدریس  -1

توجه نشان دهد. در خصوص موضوع مذکور  

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 باشد و اظهار نظر کند

 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

 وظایف مییران ارت اطات  7

 در پایان کالس:دانشجو باید قادر باشد 
 الف( حیطه شناختی

ارتباطات را تعریف نماید و دلیل اهمیت آن را  -1
 درسازمان ذکر کند.

نقش ارتباطات در ارائه خدمات بهداشتی  -2
 درمانی را توضیح دهد.

 موانع برقراری ارتباط موثر را ذکر نماید. -3

 انواع ارتباطات در سازمان را نام ببرد. -4

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل مختلف ریس در هنگام تد -1
توجه نشان دهد. در خصوص موضوع مذکور   

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال  -2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
پایان  رفع ابهام در
 کالس،

Quiz   شفاهی در
 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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 داشته باشد و اظهار نظر کند

8  
پایش و ارزشیاب  برنامی  ایا    

 ب یاشت 

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

پایش و ارزشیابی را تعریف کند تفاوت بین  -1
 آنها را بیان کند.

 مراحل پایش وارزشیابی را نام ببرد. -2
ویژگی های پایش و ارزشیابی موثز را توضیح  -3

 دهد.

 ب( حی   عاطف 
مختلف در تمام مراحل در هنگام تدریس  -1
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی به  

موضوع مدیریت ، سطوح آن و ... توجه نشان 
 دهد.

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال  -2
 داشته باشد و اظهار نظر کند.

 -شناختی
 عاطفی

خنرانی، بحث س
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

9  
جن   اا  مییری، ش ک  ایا   

 ب یاش، و درمان

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

در اتباط با ساختار مراکز بهداشتی درمانی )  -1
خانه بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی شهر و 

 روستایی( و شرح وظایفشان توضیح دهد.

نکات و شاخص های مدیریتی برای بازدید از  -2
 مراکز بهداشتی درمانی را توضیح دهد.

 ف ب( حی   عاط
مختلف در تمام مراحل در هنگام تدریس  -1
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی به  

موضوع مدیریت ، سطوح آن و ... توجه نشان 
 دهد.

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال  -2

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 وژکتورویدئو پر

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 داشته باشد و اظهار نظر کند.

 

10  
تییامیم منییابل مییاب  در بخییش 

 ب یاش،

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

داشت را عوامل افزایش هزینه های بخش به -1
 بیان کند.

در ارتباط با دالیل اهمیت موضوع  تامین  -2
 مالی در بخش بهداشت و درمان توضیح دهد.

روش های تامین مالی برای بهداشت  را نام  -3
 ببرد.

 اجزای اصلی برای توسعه پایدار را بیان نماید. -4

 ب( حی   عاطف 
مختلف در تمام مراحل در هنگام تدریس  -1
ی ارتباط چشمی به با حرکات سر و برقرار 

موضوع مدیریت ، سطوح آن و ... توجه نشان 
 دهد.

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال  -2
 داشته باشد و اظهار نظر کند.

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
در پایان رفع ابهام 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

 اصالحات در بخش ب یاش،  11

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

 اصالح بحش بهداشت را تعرف کند. -1

ضروررت اصالحات بخش بهداشت را توضیح  -2
 دهد.

بخش  چهار نیروی عمده انجام اصلحات در -3
 بهداشت را بیان نماید.

در ارتباط با تمرکز زدایی در نظام مراقبت  -4
 بهداشتی و انواع تمرکزدایی توضیح دهد.

 ب( حی   عاطف 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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مختلف در تمام مراحل در هنگام تدریس  -1
با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی به  

موضوع مدیریت ، سطوح آن و ... توجه نشان 
 دهد.

شده مشارکت فعال در مباحثه مطرح  -2
 داشته باشد و اظهار نظر کند

 

12  
سازمان ایا  ب یاشیت  بییم     

 ابملل 

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

را توضیح  WHOموانع  سالمت از دیدگاه  -1
 دهد.

انواع سازمان های ببین الملی در ارتباط با  -2
سالمت را نام ببرد و در ارتباط با هر کدام توضیح 

 دهد.
 ب( حیطه عاطفی

تمام مراحل مختلف  دردر هنگام تدریس  -1
توجه  در خصوص موضوع مذکور تدریس

 نشان دهد.
در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2

 باشد و اظهار نظر کند
 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
پایان  رفع ابهام در
 کالس،

Quiz   شفاهی در
 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

 کلیات سالم،  13

 دانشج  بایی قادر باشی در پایان کالس:

 ابف( حی   شناخت 
 سالمت را از دیدگا های مختلف تعریف کند. -1

 ابعاد سالمتی را توضیح دهد. -2

 مفاهیم سالمت را بیان نماید. -3

 المت را توضیح دهد.عوامل تعیین کننده س -4

 ب( حی   عاطف 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

ش و پاسخ و پرس
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی
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به سواالتی که در مورد موضوع مورد بحث  -1
 پرسیده می شود پاسخ دهد.

در ارتباط با مباحث مطرح شده  -2
 اظهار نظر کند.

 

 ش ک  اا  ب یاشت  درمان   14

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 الف( حیطه شناختی

در ارتباط با مراقبت های بهداشتی توضیح  -1
 دهد و ویژگی های آن را نام بیان کند.

و اصول آن  PHCرتباط با اجزای اصلی در ا -2
 توضیح دهد.

 را نام ببرد.  PHCموانع عمده در تحقق  -3

 سطوح مراقبت های بهداشتی را توضح دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی
در تمام مراحل مختلف در هنگام تدریس  -1

توجه  در خصوص موضوع مذکور تدریس
 نشان دهد.

در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 و اظهار نظر کند باشد

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

 وایت برد، ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 نرم افزار 
Power point 

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 آزمون پایانی

16  
راق یی، اییا  متکن بیی    در 

 شت  درمان ب یا

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 ابف( حی   شناخت 
را توضیح  WHOویژگی تکنولوژی از دیدگاه  -1

 دهد.

هدف از ارزیابی تکنولوژیهای بهداشتی را بیان  -2
 نماید.

در ارتباط با پارامترهای طرح مناسب ارزیابی  -3
 تکنولوژی بهداشتی درمانی توضیح دهد.

 ب( حی   عاطف 

      



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

در تمام مراحل مختلف نگام تدریس در ه -1
توجه  در خصوص موضوع مذکور تدریس

 نشان دهد.
در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2

  باشد و اظهار نظر کند

17  
 جمییل بنییی  کلیی  م ابییب و 

 امتحان پایان ترم

 از دانشجویان انتظار می رود:
مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل  -1

 نماید.

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی  -2
 درک کرده باشد.

با انگیزه واشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت  -3
 کند.

 -شناختی
 دقیقه 90 ----- حل مسئله عاطفی

حل مسائل داده 

 شده 
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 منابع:
 م ان  سازمان و مییری، دکتر رضائیان 

   سازمان مییری، از تئ ر تا عمل دکتر پاری 
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