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 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
اصول مدیریت در خدمات  : نام درس

 بهداشتی درمانی
 واحد 2 واحد: تعداد

  تحصیلی: رشته
 بهداشت عمومی

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری: 
دانشگاه علوم پزشکی 

 تربتحیدریه

  مدرس:
 زاده احمدزهره 

 1399-1400تحصیلی  اولنیمسال 

 
ودرمان کشور در سطوح مختلف و نحوه مدیریت آشنایی دانشجویان با مفاهیم وکلیات مدیریت،ساختار، وظایف و کارکرد سازمان ها و نظام بهداشت  :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 17/1/1400 

 سااماا    آشنایی با سااتاا   
 ت هاای  ااها  ،گی های آ ژ ی

   های  ِیژه، سطوح ااییییای،  
اخاصیی ام  ظاای  اایییی    

 اییی اوثی   اوفق

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

 سازمان را تعریف کند؟ -1

 انواع سازمان ها را نام ببرد  -2

در ارتباط با مدیریت و سطوح آن   -3
 توضیح دهد.

مهارت های وِیژه مدیران موفق و موثر  -4
 را با یکدیگر مقایسه کند. 

 ب( حیطه عاطفی
با  مختلف  در تمام مراحلدر هنگام تدریس  -1

حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی به موضوع 
 توجه نشان دهد.مدیریت ، سطوح آن و ... 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 آغازین

                                                 

 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  نیضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت وتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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شده مشارکت فعال در مباحثه مطرح  -2
 داشته باشد و اظهار نظر کند.

2 30/1/1400 

سیی تکوینی تئاو ی  آشنای با 
ها   اکاتب ایییی  ام آغام تاا  

 اای م

 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.

 مقایسه کند.مکاتب مذکور را با یکدیگر  -3

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد  -1

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

 نظر کند.
 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 تکوینی

 

3 6/2/1400 
 ظااای  ااایییا    آشاانایی با

 تصمیم گییی(

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

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

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

روش ها و فنون تصمیم گیری را توضح  -3
 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

رانی، بحث سخن
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی، مقاله

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 ، تشخیصیتکوینی
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4 9/2/1400 
 ظای  ایییا   بینااه آشنایی  

  یزی  کنایل(

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

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

 آن را نام ببرد. نواع  را تعریف وبرنامه ریزی  -2

 مراحل عمده برنامه ریزی را نام ببرد. -3

برنامه ریزی و  یدر اتباط با اثربخش -4
 ن توضیح دهد.ای آمحدودیت ه

د کنترل را توضیح و انواع آن را نام فراین -5
 ببرد.

 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

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 تکوینی

 

5 13/2/1400 
 ظاای  اایییی       با  آشنایی

  هبیی، انگیزش(

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 حیطه شناختیالف( 

 .رویکردهای رهبری را با هم مقایسه کند -1

 مهارت های رهبری را نام ببرد. -2

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

 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

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 t صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 تکوینی

پرسش و پاسخ و  دقیقه 90استفاده از نرم سخنرانی، بحث  -شناختی دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:ااایییا  ظااای   آشاانایی بااا  16/2/1400 6
 تکوینی
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 الف( حیطه شناختی (ساماانیهی 
و انواع سازماندهی را را تعریف  سازماندهی  -1

 شرح دهد.

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

نظارت، تمرکز اصالحات ویژه ای چون حیطه  -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

 

گروهی، پرسش  عاطفی
 و پاسخ

افزار جهت ضبط 
 نرم افزار صدا ، 

Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

رفع ابهام در پایان 
 کالس،

Quiz   شفاهی در
 جلسه آینده

7 20/2/1400 
 ظااای  ااایییا  آشاانایی بااا 

 (ا تباطات 

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:
 شناختیالف( حیطه 

ارتباطات را تعریف 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 در هنگام تدریس  -1
توجه نشان دهد. خصوص موضوع مذکوردر    

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

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
 رفع ابهام در پایان

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 تکوینی

 

8 25/2/1400 
پااایو   آشاانایی بااا ن ااوه  

 ا مشیابی بینااه های بهیاشای

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

 -شناختی
 عاطفی

بحث سخنرانی، 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،

 تکوینی

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

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

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

 دهد.

 ب( حیطه عاطفی
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.

Power point ،
کتاب،پادکست 

  صوتی

Quiz   شفاهی در
 جلسه آینده

9 27/2/1400 

جنباه هاای     اعیفای  آشنایی 

ایییی  شبکه های بهیاش    
 د اا 

 باید قادر باشد در پایان کالس: دانشجو
 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.

 ب( حیطه عاطفی
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

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 t صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

 تکوینی

 

 پایانیپرسش و پاسخ و  دقیقه 90استفاده از نرم سخنرانی، بحث  -شناختی دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:تااین انابع االی د  آشنایی با  1/3/1400 10
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 حیطه شناختیالف(  بخو بهیاش 
عوامل افزایش هزینه های بخش بهداشت را  -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( حیطه عاطفی
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.

گروهی، پرسش  عاطفی
 و پاسخ

افزار جهت ضبط 
 نرم افزار صدا ، 

Power point ،
کتاب،پادکست 

 ، مقالهصوتی

رفع ابهام در پایان 
 کالس،

Quiz   شفاهی در
 جلسه آینده

 

11 3/3/1400 
اصاححات د  بخاو   آشنایی با 
 بهیاش 

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

ضروررت اصالحات بخش بهداشت را توضیح  -1
 دهد.

چهار نیروی عمده انجام اصلحات در بخش  -2
 بهداشت را بیان نماید.

در ارتباط با تمرکز زدایی در نظام مراقبت  -3
 بهداشتی و انواع تمرکزدایی توضیح دهد.

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

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

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،
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در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال  -2
 داشته باشد و اظهار نظر کند

 

12 6/3/1400 
ساماا  های بهیاشاای  اعیفی 

 بین  المللی

 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 توضیح دهد.

 حیطه عاطفیب( 
در تمام مراحل مختلف در 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

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point، 
کتاب،پادکست 

 صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

 کلیات سحا اعیفی   10/3/1400 13

 دانشجو بایی قاد  باشی د  پایا  کحس:

 ال ( حیطه شناتای
 سالمت را از دیدگا های مختلف تعریف کند. -1

 توضیح دهد.ابعاد سالمتی را  -2

 مفاهیم سالمت را بیان نماید. -3

 عوامل تعیین کننده سالمت را توضیح دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی
به سواالتی که در مورد موضوع مورد  -1

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

 اظهار نظر کند.

 

 -شناختی
 عاطفی

سخنرانی، بحث 
گروهی، پرسش 

 و پاسخ

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 t صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،
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14 17/3/1400 
شبکه های بهیاشای آشنایی با 

 د اانی

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

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

و اصول آن  PHCدر ارتباط با اجزای اصلی  -2
 توضیح دهد.

 را نام ببرد.  PHCموانع عمده در تحقق  -3

 سطوح مراقبت های بهداشتی را توضح دهد. -4

 ب( حیطه عاطفی
مام مراحل مختلف در تدر 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

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 t صوتی

 دقیقه 90

پرسش و پاسخ و 
رفع ابهام در پایان 

 کالس،
Quiz   شفاهی در

 جلسه آینده

ای یا مرحله
 تکوینی،

 

16 25/3/1400 
تکنولاویی د   آشنایی با نقاو  

 یاقب  های بهیاشای د اانیا

 دانشجو باید قادر باشد در پایان کالس:

 ال ( حیطه شناتای
را  WHOویژگی تکنولوژی از دیدگاه  -1

 توضیح دهد.

ارزیابی تکنولوژیهای بهداشتی را هدف از  -2
 بیان نماید.

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

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

توجه  در خصوص موضوع مذکور تدریس
 نشان دهد.

  

استفاده از نرم 
افزار جهت ضبط 

 نرم افزار صدا ، 
Power point ،
کتاب،پادکست 

 صوتی

  
ای یا مرحله

 تکوینی،
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در مباحثه مطرح شده مشارکت فعال داشته  -2
 د و اظهار نظر کندباش

 

  

17  
جمع بنیی کلی اطالب    فاع  

 اشکال

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

 نماید.

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

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

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

حل مسائل داده 

 شده 
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. ترم محاسبه میمانده در امتحان پایان % 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:
  ابانی ساماا    ایییی  دکای  ضائیا 

 ساماا  ایییی  ام تئو  تا عمل دکای پا یزی 

  د سنااه پزشگی پیشگییی آتیین اناشا 

  1373پیشگییی   اجاماعی، تیجمه دکای حسین شجاعی تهیانی، اناشا ات دانشگاه علوم پزشکی گیح  پا ک جی.ای. د سنااه پزشکی 


