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  400-401اٍل   ًيوسبل ٍ ًظبرت در هراکس ثْذاشتی   تیریاصَل هذهؼرفی درس 

 ثْذ اشت ػوَهیگرٍُ آهَزشی :   ثْذاشتداًشکذُ : 

 3پيَستِ ترم  ثْذاشت ػوَهیکبرشٌبسی  رشتِ ٍ هقطغ تحصيلی :٭ در هراکس ثْذاشتی درهبًیٍ ًظبرت  تیریاصَل هذ  ًبم ٍ شوبرُ درس:٭

  ثْذاشتداًشکذُ  هحل ثرگساری:٭ 8-10شٌجِ یک ری: رٍز ٍ سبػت ثرگسا٭

 ًظری ٍاحذ 2تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ )ًظری/ػولی( : ٭

 درٍس پيش ًيبز:٭

 شٌجِ تب چْبرشٌجِ -   03833334754 تلفي ٍ رٍزّبی توبس:٭ دکتر الِْ تَسلی ًبم هسٍَل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داًشکذُ ثْذاشت، گرٍُ ثْذاشت ػوَهی آدرس دفتر :٭

 

 ّذف کلی درس:٭

 اًَاع ٍظبیف، هکبتت ٍ ًظریِ ّبی هذیریتٍ شٌبخت  هذیریتآشٌبیی ثب اصَل، هفبّين ٍ اصطالحبت 

 آشٌبیی داًشجَیبى ثب: اّذاف اختصبصی درس:٭

 تؼبریف ٍ هفبّين هذیریت-1

  ٍظبیف هذیراى-2

 طيف سالهت ٍ داهٌِ فؼبليت ثْذاشت ػوَهی  -3

 کبرثرد اصَل هذیریت در ثخش ثْذاشت -4

 یبتيػول یسیهراحل هختلف ثرًبهِ ر -5

  سبزهبى ٍ هذیریت تشکيالت ثْذاشتی در ایراى-6

 هراقجت ّبی  اٍليِ ثْذاشتی ٍ شجکِ ّبی ارائِ خذهبت-7
 

در صَرتی کِ هطبلؼِ  -حبت هَرد ًظر در ایي درس)ػٌَاى کتبة ، ًبم ًَیسٌذُ ، سبل ٍ هحل اًتشبر، ًبم ًبشر، شوبرُ فصَل یب صف هٌبثغ اصلی درس٭

 ّوِ کتبة یب ّوِ هجلذات آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضرٍری ًجبشذ(  

  یسیًژاد پبر یراًیتب ػول دکتر ا یاز تئَر تیریسبزهبى ٍ هذ .1

  یدکتر جبسج تیریهذ یاصَل ٍ هجبً.2

  ٌسياستفي راث یرفتبر سبزهبً تیریهذ.3

 استًَر وسيج تیریهذ.4

 

 حَُ ارزشيبثی داًشجَ ٍ ثبرم هرثَط ثِ ّر ارزشيبثی :ً٭

 الف( در طَل دٍرُ)کَئيس، تکبليف،اهتحبى هيبى ترم...(

 ٍ هشبرکت فؼبل در کالس اًجبم تکبليفًورُ کَیيس،  2 ثبرم:

 ة( پبیبى دٍرُ

   یبى ترمبًورُ اهتحبى پ  17 ثبرم:

 هٌظن در کالس َر ضًورُ ح 1  اًشجَ در کالس درس:سيبست هسٍَل دٍرُ در هَرد ثرخَرد ثب غيجت ٍ تبخير د٭
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 100-104اول نيمسال   و نظارت در مراکس بهداشتی درمانی  اصول مدیریت جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتر تَسلی ...

 ازهاى ّا را تَضیح دّذ.سازهاى ٍ ٍیژگی ّای هطترک س

 دّذ . حیتَض تیریابؼاد هذ ِیکل

 .ذیًوا فیصاحبٌظر تؼر 3ذگاُیرا حذاقل از د تیریهذ

 .ذیًوا اىیرا ب یٍ بْرُ ٍر یاثر بخط -یکارائ نیهفاّ

 0 اٍلجلسِ  01-8

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 دکتر تَسلی

 .ذیًوا فیرا بطَر خالصِ تؼر یتیریسطَح هذ ِیکل

 .بذاًٌذ بطَر خالصِ ضرح دّذ ذیبا راىیرا کِ هذ یّائ رتهْا

 یٍ هْارت ّا یتیریسطَح هذ يیضذُ ارتباط ب سیتذر نیتَجِ بِ هفاّ با

 ًطاى دّذ . کیًوَدار ضوات کیرا با رسن  یتیریهذ

 2 دٍمجلسِ  01-8

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 دکتر تَسلی
آضٌایی با ًظام ضبكِ بْذاضت ٍ درهاى، ًظام ارجاع، پسضک خاًَادُ، سطَح 

 ػرضِ خذهات ٍ هؼیارّای دسترسی بِ هراقبت
 3 سَمجلسِ  01-8

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 4 چْارمجلسِ  8-01 هقایسِ ًظام ّای ػرضِ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی در کطَرّای هختلف دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

فؼال در  هطارکت

 کالس

 5 پٌجنجلسِ  8-01 سازهاى ٍ هذیریت ضبكِ ّای بْذاضتی درهاًی در ایراى دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 6 ضطنجلسِ  8-01 هذیریت خذهات هراقبت ّای بْذاضتی )برًاهِ ریسی، اجرا ٍ ارزضیابی( دکتر تَسلی

 7 ّفتنجلسِ  8-01 ن هراقبت ّای اٍلیِ بْذاضتی ٍ ضرٍرت تَجِ بِ ایي اهر هْ  

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 8 ّطتنجلسِ  8-01 ریج حیاتی ، هحاسبِ ٍ تحلیل ضاخص ّای فابل استخراج دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 9 ْنًجلسِ  8-01 برًاهِ ریسی: تؼریف، اّویت ٍ ضرٍرت، سیكل برًاهِ ریسی دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

در هطارکت فؼال 

 کالس

 دکتر تَسلی
ّای برًاهِ ریسی بْذاضتی : تحلیل ٍضؼیت هَجَد ٍ اٍلَیت بٌذی  گام

 تذٍیي اّذاف، استراتژی ٍ تْیِ طرح ػولیاتی، هطكل
 01 دّنجلسِ  01-8

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 دکتر تَسلی
تفَیض ، سازهاًذّی: تؼریف، اّویت طراحی هٌاسب سازهاى، ّواٌّگی  

 هطارکت ٍ تَاًوٌذسازی کارکٌاى ربخص ،اختیار اث
 00 یازدّنجلسِ  01-8

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 02 زدّنادٍجلسِ  8-01 طات اثربخصارتبا ل ارتباطی، هَاًغ ارتباطی ٍارتباطات : اّویت،کاًا دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 03 سیسدّنجلسِ  8-01 بر ایجاد اًگیسش در سازهاى تحلیل ػَاهل هَثر ًگیسش: اّویت ، هفَْم ،ا دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 04 چْاردّنجلسِ  8-01 هفَْم پایص ٍ ارزضیابی، هَضَع ٍ هراحل ارزضیابی :ًظارت ٍ ارزضیابی دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 05 پاًسدّنجلسِ  8-01 ای خاًِ بْذاضتهؼرفی ابسارّای ارزضیابی فؼالیتْ :ًظارت ٍ ارزضیابی دکتر تَسلی
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هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 06 ضاًسدّنجلسِ  8-01 هؼرفی بخص ّای فؼال در رٍستا در ارتباط با تَسؼِ بْذاضت رٍستا  دکتر تَسلی

هرٍری بر هطالب ٍ 

هطارکت فؼال در 

 کالس

 07 ّفذّنجلسِ  8-01 هرٍری بر هطالب، جوغ بٌذی ٍ رفغ اضكال داًطجَیاى دکتر تَسلی

 

   تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                          ....امتحان ميان ترم :             تاریخ٭

حضَر در کالس، هطارکت در فؼالیت ّا ٍ بحث ّای کالسی هْن تلقی هی ضَد.

 


