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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

اصول مدیریت :  نام درس
 در خدمات بهداشتی

 2تعداد واحد: 

بهداشت رشته تحصیلی: 
 عمومی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

محل برگزاری: 
 مجازی

 

دکتر مدرس: 
 هاشم حشمتی

 

نیمسال دوم  نیمسال تحصیلی:
 1400-1401سال تحصیلی 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت گروه آموزشی:

 عمومی

 روز و ساعت برگزاری: شنبه

 18-20ساعت 

 

تلفن و روزهای 
 شنبهتماس: 

05152226011 

 آدرس دفتر:

دانشکده 
بهداشت، گروه 

 بهداشت عمومی

 آدرس ایمیل:
Heshmatih2020@gmail.com 

 

آشنایی دانشجویان با مفاهیم اولیه و کلیات مدیریت، آشنایی با اهداف، ساختار، وظایف و کارکرد سازمان ها و تشکیالت بهداشتی  هدف کلی درس:
 درمانی کشور در سطوح مختلف و نحوه مدیریت آنها، آشنایی با اهداف ساختار و کارکرد سازمان های بهداشتی بین المللی

 اهداف اختصاصی درس: 

 تعاریف و مفاهیم مدیریتآشنایی با  -1
 آشنایی با سیر تکوینی تئوری ها و مکاتب مدیریت از آغاز تا امروز -2
 شیابی(آشنایی با وظایف مدیران )برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت، انگیزش و رهبری، هماهنگی و ارتباطات و کنترل و ارز -3
 آشنایی با مفاهیم سالمت، بیماری و بهداشت   -4
 آشنایی با طیف سالمت و دامنه فعالیت در بهداشت عمومی -5
 آشنایی باکاربرد اصول مدیریت در بخش بهداشت -6
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 آشنایی با نظام های عرضه خدمات بهداشتی در جهان و سازمان های بین المللی بهداشتی -7
 ایران، مراقبت های اولیه بهداشتی و شبکه های ارائه خدمات آشنایی با سازمان و مدیریت تشکیالت بهداشتی در -8

  :منابع اصلی درس٭

 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی، آخرین انتشار -1

 درباره مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، آخرین انتشار -2

 خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله رودی، آخرین انتشار -3

 :درس یفرع منابع

 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی -4

 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی؛ فریبا خیاطی -5

 مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی و درمانی؛ محسن حیطه و موسی الرضا پرویزی -6

 مدیریت بهداشت و درمان؛ دکتر سعید آصف زاده و عزیز رضا پور -7

 ی جنتی، دکتر حسین جباری بیرامیسطح بندی خدمات در نظام سالمت؛ دکتر عل -8

 جامعه شناسی سازمان ها و توانسازمانی؛ دکتر محمد رسول گلشن فومنی -9

 : سیتدر روش

 سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ

 مسوولیت های فراگیران:

 شرکت در بحث های گروهی، شرکت در پرسش و پاسخ، انجام تکالیف مشخص شده در جلسات 

 دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:نحوه ارزشیابی ٭

 نمره 5 بارم:            کوئیز، تکالیف و امتحان میان ترمالف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:  
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 نمره 15 بارم:                                                                                     آزمون چهار گزینه ایب( پایان دوره: 

 

 خیر دانشجو در کالس درس:أسیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و ت٭

 غیبت طبق مقررات آموزشی دانشگاه تصمیم گیری می شود.   

 

 1400-1401نیمسال دوم اصول مدیریت در خدمات بهداشتی درسجدول زمان بندی ارائه برنامه 

آمادگی الزم دانشجویان قبل از 

 شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

بیان انتظارات و دیدگاه در خصوص 

 درس اصول مدیریت

دکتر هاشم 

 حشمتی
 آشنایی با اهمیت، تعاریف و مفاهیم علم مدیریت

20-18 
 1 

 قبلمرور مطالب جلسه 
دکتر هاشم 

 حشمتی

(: دوره کالسیک )مدیریت علمی و 1آشنایی با تئوری های مدیریت )

 مدیریت اداری(

20-18 
 2 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

(: دوره کالسیک )گیلبرت ها، نظریه 2آشنایی با تئوری های مدیریت )

لوترگیولیک و بوروکراسی یا ساختاری ماکس وبر،  نظریه انسان اجتماعی، 

 لیندال ارویک(

20-18 

 3 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

(: عصر نئوکالسیک ها ) مطالعات 3آشنایی با تئوری های مدیریت )

 هاثورن(، مکتب کمی، مکتب سیستمی

20-18 
 4 
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دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

)تئوری های روابط (: مکتب اقتضا 4آشنایی با تئوری های مدیریت )

 انسانی و منابع انسانی، مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه، مدیریت ژاپنی(

20-18 
 5 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی
 (: مکتب اقتضا )مدیریت کیفی فراگیر(5آشنایی با تئوری های مدیریت )

20-18 
 6 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی
 (: برنامه ریزی1مدیران )آشنایی با وظایف 

20-18 
 7 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

مدیریت سازماندهی، بسیج امکانات و منابع،  (:2آشنایی با وظایف مدیران )

  منابع انسانی

20-18 
 8 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی
 ، تصمیم گیریانگیزش و رهبری (:3آشنایی با وظایف مدیران )

20-18 
 9 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی
 هماهنگی و ارتباطات و کنترل و ارزشیابی(: 4آشنایی با وظایف مدیران )

20-18 
 10 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

 و سالمت طیف ، آشنایی بابهداشت و بیماری سالمت، مفاهیم با آشنایی  

 عمومی بهداشت در فعالیت دامنه

20-18 
 11 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی
 بهداشت بخش در مدیریت اصول باکاربرد آشنایی

20-18 
 12 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

آشنایی با نظام های عرضه خدمات بهداشتی در جهان و سازمان های بین 

 المللی بهداشتی

20-18 
 13 
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دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی
 (PHCآشنایی با رویکرد قدیم و جدید مراقبت های اولیه بهداشتی )

20-18 
 14 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

آشنایی با سازمان و مدیریت تشکیالت بهداشتی در ایران و شبکه های 

 (1) ارائه خدمات

20-18 
 15 

دکتر هاشم  مرور مطالب جلسه قبل

 حشمتی

مدیریت تشکیالت بهداشتی در ایران و شبکه های  آشنایی با سازمان و

 (2) ارائه خدمات

20-18 
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دکتر هاشم 

 حشمتی
 امتحان پایان ترم
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 طبق تقویم آموزش تاریخ امتحان پایان ترم:٭                      پس از پایان جلسه هشتمتاریخ امتحان میان ترم:  ٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 به موقع تکالیفانجام  -

 حضور منظم در کالس -

 

 

 


