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ت اشتغال واحد درسی مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی با هدف توانمندسازي دانشجویان رشته بهداشت عمومی جه

موثر و کارآمد در این مراکز ارائه شده است. آشنایی با اصول مدیریت و نظارت می تواند تسهیل کننده فعالیت فرد در این 

دانشجو با در این راستا زمینه را براي استفاده حداکثري از ظرفیت هاي فردي و سیستمی فراهم نماید. و مراکز بوده 

و  يرهبر ،زشیسازماندهی، انگ ،يزیشامل برنامه ر ریاصلی مد فیوظامی تواند  آشنا شده و تیریمفهوم و اصول مد

اجتماعی خدمات سالمت آشنا شده و نحوه  -يمختلف اقتصاد يدانشجو با جنبه ها نی. عالوه بر اتشریح نمایدکنترل را 

 تیریبا اصول مد انیدانشجو در نهایت. می دهد حیرا توض انبهداشت و بهورز يخانه ها يها تیفعال ابییو ارزش  نظارت

 . آشنا می شوند یدرمان یمراکز بهداشت التیبا ساختار و تشک نیچنو هم یدرمان یو نظارت در مراکز بهداشت

  یدرمان یو نظارت در مراکز بهداشت تیریمد یبا مبان انیدانشجو ییآشنا درس: یکل هدف

 :منطبق بر آنچه دانشجو باید بیاموزد)(اهداف درس . 2
 و سازمان را شرح دهد. تیریمد میفاه. م1
 دهد. حیرا توض يو يها تینقش ها و مسئول ر،یمد یاتیو عمل يادار فی. وظا2
 آشنا گردد. یسازمان ي. با انواع ساختارها3
 دهد. حیرا توض PHC ي.  نظام شبکه بهداشت و درمان و اصول و اجزا4
 و انواع آن آشنا گردد. يزی. با برنامه ر5
 آن آشنا گردد. ياجرا يو روش ها یابیو ارزش یابیارز می. با مفاه6
 . کنترل و انواع آن را بشناسد.7
 آشنا گردد. مسئلهو حل  يریگ میتصم ندی. با فرا8
 دهد. حیدر سازمان را توض ي. تفکر خالق و انتقاد9

 .دیبر شواهد را شناخته و استفاده نما یمبتن تیری. مد10
 را بشناسد. طیاطالعات از محاده از و استف يجمع آور يها . روش11
 ها را بشناسد. سازمان ریو سا یجلب مشارکت مردم ي. روش ها12

 

 اهداف و معرفی درس
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 تعداد جلسات حضوري تعداد جلسات مجازي
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اري بر اساس نظرات گروه و شوراي آموزشی قابل تعداد جلسات و نحوه برگز نکته:
 تغییر خواهد بود.

 
 

 فهرست محتوا و نحوه تشکیل جلسات به تفکیک هر جلسه
شماره 
 جلسه

 عنوان محتوا
نحوه 

 برگزاري
 مجازي طرح درس (اهداف و محتواي درس، تشریح جلسات و نحوه ارزشیابی) معارفه، 1

 مجازي PHC  نظام شبکه بهداشت و درمان، سطوح ارائه خدمات و اصول 2

 مجازي و روش ها) مدیریت در مراکز بهداشتی (اصول 3

 مجازي ارتباطات و موانع موجود  ندیفرا یارکان اصل ،یارتباطات سازمان میبا مفاه ییآشنا 4

 مجازي با مراحل مختلف ارزیابی جامعه ییآشنا 5

 حضوري نظام ارجاع و پزشک خانواده ياجزا ،با نظام ارجاع ییآشنا 7و  6

 مجازي .) . نگر، گذشته نگر و . هندیکنترل و انواع آن (کنترل آ مفهوم 9و  8

 مجازي و حل مساله يریگ میتصم ندیآفر 11و  10

 مجازي آن ياجرا يو روش ها يتفکر خالق و انتقاد مفهوم 12

13 
مفهوم  ،يساز یخصوص یها، مفهوم سازمان ریو سا یمردم يجلب مشارکت ها نحوه

 یو خصوص یمشارکت بخش دولت
 حضوري

 مجازي حیاطالعات در سازمان به منظور نظارت صح يآور جمع يروش ها انواع 14

 مجازي آن يبر شواهد در سازمان و نحوه اجرا یمبتن تیریمد مفهوم 15
 تغییر در نحوه برگزاري جلسات قبالً به اطالع دانشجویان خواهد رسید.نکته: 
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 اراك ینشگاه علوم پزشکدا ،يزهره عنبر ،یو نظارت بر مراکز بهداشت تیریمد 
 علی، انتشارات سمت  انیرضائ ،تیریسازمان و مد یمبان 
 شیرایو نیآخر ،يرود لهیپ روسیدر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، س تییریخدمات مد. 
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 Krzysztof Śmigorski, Health Management, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, 2010. 
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 رئوس 

حضور و مشارکت فعال 
 يردر جلسات حضو

مطالعه محتواي بارگذاري 
شده مطابق با برنامه 

ي جلسات (بر زمانبند
اساس گزارش سامانه 

 نوید)

انجام و تحویل بموقع 
 تکالیف

آزمون هاي مجازي طی 
 ترم

 آزمون پایان ترم

1 1 4 4 10 
 نظر شوراي آموزشی خواهد بود.تصمیم گیري در مورد نحوه برگزاري آزمون پایان ترم (حضوري، مجازي) بر اساس شرایط و طبق  نکته:
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