
 

 دانشگاه ػلوم پسشکی شهرکرد –فرم طرح دوره دروس نظری و ػملی 

 9316-9317سال  تحصیلی:           بهداشت ػمومی گروه آموزشی :                               بهداشت  دانشکده :

 محیطکارشناسی بهداشت  رشته و مقطغ تحصیلی:         خدمات بهداشتی  مدیریت واصول  نام وشماره درس :

 4کالس  محل برگساری:                                    93-95 شنبهروز و ساػت برگساری :                                           

 ندارد  دروس پیش نیاز :                              نظری         واحد 2 تؼداد و نوع واحد :                                          

 rabiei.l@skums.ac.ir : آدرس ایمیلدکتر لیلی ربیؼی                                            مدرس :    

 مقدمه:

اهرٍزُ سبزهبى ّبی بْذاضتی ٍ درهبًی ّوبًٌذ سبیر سبزهبى ّب از داًص هذیریت بِ هٌظَر افسایص کبرایی ٍ اثر بخطی استفبدُ هی 
کٌٌذ. از ایي جْت الزم است داًطجَیبى رضتِ ّبی هختلف بْذاضت بب هببًی ٍ اصَل هذیریت آضٌب ضًَذ تب بتَاًٌدذ بدب تجسیدِ ٍ    

 تحلیل هسبیل هذیریت در سبزهبى ّبی هحل اضتغبل خَد درک صحیحی از هسبیل داضتِ ٍ در جْت رفغ آًْب تالش ًوبیٌذ.

 هدف کلی:

 ّب، اصَل ٍ ػٌبصر هذیریت.آضٌب ًوَدى داًطجَیبى بب ًظر 

 بیبن دوره از فراگیران انتظبر می رود تب قبدر ببشنذ :پ

 بب تؼبریف ٍ هفبّین هذیریت آضٌب ضَد. -1
 بب تؼبریف ٍ هبّیت برًبهِ ریسی آضٌبضَد. -2

 هراحل برًبهِ ریسی را بیبى کٌذ. -3

 هببًی سبزهبًذّی را تَضیح دّذ. -4

 تَضیح دّذ. رّبری را تؼریف ًوَدُ ٍ ًظریِ ّبی رّبری را -5

 ًظریِ ّبی اًگیسش را تَضیح دّذ. -6

 ّوبٌّگی ٍ ارتببطبت را تَضیح دّذ. -7

 کٌترل را تؼریف ًوَدُ، اًَاع ٍ رٍش ّبی آى را بیبى کٌذ. -8

 اّذاف ٍ ضیَُ ّبی هختلف ارزضیببی را تَضیح دّذ. -9

 کبربرد اصَل هذیریت در بخص بْذاضت را تَضیح دّذ. -11

 اضت را بیبى کٌذ.ٍیسگی ّبی اقتصبدی اجتوبػی بخص بْذ -11

 ًظبم ّبی ػرضِ خذهبت بْذاضتی در جْبى را بیبى کٌذ. -12

 سبزهبى ّبی بْذاضت بیي الوللی را بیبى کٌذ. -13

 سبزهبى ٍ هذیریت تطکیالت بْذاضتی درهبًی در ایراى را بیبى کٌذ. -14

  ًظبم ارائِ هراقبت ّبی اٍلیِ بْذاضتی ٍ ضبکِ ّبی ارائِ خذهبت در ایراى را تَضیح دّذ. -15

حضور منظم در کالس ، رعبیت شئون دانشجوویی، شجرکت در ب جا  جب      *وظایف دانشجویان: )تكالیف دانشجو در طول ترر(  :  

  ب، ارائه سمینبر کالسیکالسی و پرسش و پبسخ

 

*منابغ اصلی درس 

 

ایراى ًژاد پبریسی. هْذی، سبسبى گْر. پرٍیس، سبزهبى ٍ هذیریت از تئَری تب ػول، چبپ ضطن، اًتطبرات هَسسِ  -1
 .1382ببًکذاری ایراى، تْراى، 

 1383خیبطی، فریبب . ) اصَل هذیریت در خذهبت بْذاضتی ( ، اًتطبر ییژ ، تْراى ، -2

 



سخنرانی، پرسش و پبسخ ، ب ا کالسی *روش تدریس :  

 *وسایل کمك آموزشی مورد استفاده: نر( افسار پاورپوینت با کمك لپ تاپ و ویدئو پروشکتور، وایت برد

 

امتحانات  وتكالیف ذکر شود زمان -بار( بندی –نوع امتحانات از لحاظ نحوه طراحی سوال :)ها و زمان سنجش و ارزشیابی دانشجو و بار( مربوط به هر ارزشیا بی  روش*   

    

- ب  کالسی و پرسش و پبسخمشبرکت در ب ا

  ب

 طی دوره طی دوره نمره 2

   نمره 18 ارزشیببی پبیبنی

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 دانشگاه ػلوم پسشکی شهرکرد –فرم مؼرفی دروس نظری و ػملی 

 9316 دومنیمسال                                               جدول زمان بندی ارائه برنامه درس 

رد

 یف

آهادگی الزم  مدرس ػنوان ساػت جلسات

داًشجَیاى قبل از 

 شرٍع

 بیاى هفاّین ٍ ًظریِ ّای هذیریت 13-15 جلسِ اٍل 1

 

 - دکتر لیلی ربیعی

تَجِ، حضَر رّي ٍ   دکتر لیلی ربیعی تعاریف ٍ هاّیت برًاهِ ریسیآشٌایی با  13-15 جلسِ دٍم 2

آهادگی جْت 

فراگیری هطالب جلسِ  

 حاضر

 آشٌائی با هباًی سازهاًذّی 13-15 جلسِ سَم 3

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 بیاى ًظریِ ّای اًگیسشی 13-15 جلسِ چْارم 4

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 ّواٌّگی ٍ ارتباطاتبیاى هفاّین  13-15 جلسِ پٌجن 5

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 آشٌایی با اّذاف ٍ شیَُ ّای هختلف ارزشیابی 13-15 جلسِ ششن 6

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 تعریف کٌترل ٍ بیاى اصَل ٍ هراحل آى 13-15 جلسِ ّفتن 7

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 آشٌایی با کاربرد اصَل هذیریت در بخش بْذاشت 13-15 جلسِ ّشتن 8

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 آشٌایی با ٍیسگی ّای اقتصادی اجتواعی بخش بْذاشت 13-15 جلسِ ًْن 9

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 آشٌایی با ًظام ّای عرضِ خذهات بْذاشتی در جْاى 13-15 جلسِ دّن 11

 

 " دکتر لیلی ربیعی

 آشٌایی با سازهاى ّای بْذاشت بیي الوللی 13-15 جلسِ یازدّن 11

 

لیلی ربیعیدکتر   " 

آشٌایی با سازهاى ٍ هذیریت تشکیالت بْذاشتی درهاًی در  13-15 جلسِ دٍازدّن 12

 ایراى

 " دکتر لیلی ربیعی

          

 

 


