
 

 بسمه تعالی  

 
 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 واحد برنامه ریزی درسی    

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی   
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 : مشخصات درس   

  تعداد دانشجو  ی بهداشت عموم  گروه آموزشی 

 عنوان درس 
و نظارت در مراکز   تیریمد

 یدرمان یبهداشت 
 تعداد واحد 

 واحد 2

 یبهداشت عموم رشته  یکارشناس تحصیلی  شتهو ر  مقطع
 تاریخ شروع  

 دوره   پایان  و 
۲/۱۲/۱۴۰۰ 
۶/۴/۱۴۰۱ 

    جلساتروز و ساعت  140۰-140۱نیمسال دوم  نیمسال تحصیلي 
تا   ۱۰ساعت از  ها دوشنبه

۱۲ 

 ندارد  دروس پیش نیاز  دکتر ام البنین آتش بهار مدرس/مدرسین درس 

 مسئول درس 
 )دروس اشتراکی( 

 محل برگزاری  ------- 
 پیراپزشکی دانشکده 

واحد  نوع 
 )نظری/عملی( 

 نظری 
روش برگزاری  

)حضوری/مجازی/ترکیبی
) 

 حضوری

 

 شرح کلی درس:   

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید. 
 شبکه نظام؛ با  نظام سالمتایفاي نقش مدیریت و رهبري در  دانش و مهارت خود به منظور  و افزایش   اصول مدیریتدر این درس دانشجو ضمن آشنایی با مفاهیم و  

 تهیهو  بهورزان   و بهداشت های خانه های فعالیت نظارت و پایش برای الزم ضوابط و معیارها،  بهورزان و بهداشت های خانه وظایف ایران، در  بهداشتی اولیه مراقبت
ت  بهداشتی اولیه مراقبتهای ارائه در بهورزان  و بهداشت های خانه عملکرد بهبود جهت  اطالعاتی الزم  بازخوردهای نظارت و  مدیریت،    یبراالزم    ییواناآشنا شده و 

 را کسب می نماید.   بهداشت یخانه ها  یابیارزش 
 

 

 

 هدف/اهداف کلی درس:   

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید. 
   ی و درمان یبهداشت یمدیریت در سازمان ها یاصول و روش ها م،یبا مفاه انیدانشجو ییآشنا
 بهورزان  و بهداشت های خانه های فعالیت نظارت و پایش برای الزم ضوابط و بهورزان و معیارها و بهداشت  های خانه وظایف با انیدانشجو ییآشنا
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   سیستم بهداشتی کشور در جهت رفع مشكالت موجود در نظارتی و  یایفاي نقش مدیریت ییتوانا
 

 
 

 

 روش تدریس:    

  ارکت فراگیران روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش.  نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه  
   انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.

 سایر موارد: ...  
 

 ◼ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  ◼ روش تدریس سخنرانی 

 ☐ روش تدریس ایفای نقش  ◼ روش تدریس بحث گروهی 

 ◼ تدریس مبتنی بر کار تیمیروش                               ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ 

 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                     ☐ روش تدریس آزمایشگاهی

 

  

 مواد و وسایل آموزشی:  

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

 ☐ جزوه ◼ پاورپوینت

 ◼ کتاب ◼       فیلم آموزشی     

 ◼         وایت برد                                       ☐          نرم افزار   
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 سایر موارد: ...       
 

 ◼ تصویر ☐ ماکت 

 ◼ چارت     ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران: تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند.  چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 
 ثر در کالس ؤ حضور منظم و م  ▪
 آمادگی قبلی نسبت به تدریس مباحث جدید  ▪
 یادداشت برداری از نکات مهم ▪
 انجام تکالیف ارائه شده  ▪
 ارائه کنفرانس گروهی  ▪

  

 

 نحوه ارزیابی فراگیران:  
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 کنید. رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ... 

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان .  تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 

 نمره/درصد عناوین ردیف

ف یشرکت فعال در کالس و انجام تکال 1 نمره  ۳   

ترم  انیم  امتحان 2 نمره  7   

ترم  انیپا امتحان 3 نمره ۱۰   

4   

5    

 ◼ سئواالت چند گزینه ای ◼ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ

 ◼ غلط -سئواالت صحیح ◼ سئواالت تشریحی بلند پاسخ 

 ◼ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی

 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  ☐ سئواالت جور کردنی

   ☐ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:   

 . شفاف برای فراگیران شرح دهیدورت قوانین کالس خود را به ص

 شد.  خواهد حذف درس غیبت سه جلسه  از بیش درس و بر طبق مقررات آموزشی،  این بودن واحدی دو به توجه با ▪

 شد.  نخواهد منظور  آن برای ارائه نمره ترم، طول در  كنفرانس ارائه صورت عدم در  ▪

 .است یضرور (  خاموش بودن تلفن همراه در کالس درس و ... ر ینظ)  یشئونات اخالق هیکل  تیرعا ▪

 

   است. یوقت آن ضرور  انیحضور دانشجو در کالس درس، قبل از حضور استاد و عدم ترک کالس تا پا ▪

 

 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس: 

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب   عنوان جلسه  جلسه 
 با ...  آن است که دانشجو 

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

مورد  در  ای  مقدمه  معرفی درس،   1

 و سازمان  تیر یمد

 

 )حیطه شناختی(  نحوه پیدایش سازمان را توضیح دهد. و مدیریت آشنا شود.   سازمان مفاهیم و اصول  
 )حیطه شناختی(  سازمان را تعریف نماید.

 )حیطه شناختی(  فلسفه وجودی سازمان را شرح دهد.
 )حیطه شناختی(  ویژگیهای مشترک سازمان ها را نام ببرد. 

 )حیطه شناختی(  یف نماید. مدیریت را تعر 
 )حیطه شناختی( وجه تمایز مدیران و کارکنان عملیاتی را شرح دهد.

سطوح سازمانی و انواع مدیران بر اساس سطوح سازمانی را شرح 
 )حیطه شناختی(  دهد.

 دکتر آتش بهار

مهارت های مورد نیاز مدیران    2
 مدیریتو وظایف 

، مهارت  و مدیریت   سازمانمفاهیم و اصول  
در    مدیریت  فیو وظا  رانیمد  از یمورد ن  یها

 سازمان آشنا شود. 

 )حیطه شناختی(  انواع مهارت های مورد نیاز مدیران را نام ببرد. 

 )حیطه شناختی( مهارت ادراکی مدیران را توضیح دهد.
 )حیطه شناختی(  مهارت انسانی مدیران را توضیح دهد.

 )حیطه شناختی(  توضیح دهد.مهارت فنی مدیران را 
 )حیطه شناختی(  اصول مدیریت را توضیح دهد.

 )حیطه شناختی(  وظایف اصلی مدیران را نام برده و توضیح دهد.

 دکتر آتش بهار

بهداشتی   مراقبتهای بهداشتی اولیه  3 مراقبتهای  سطوح  و  اجزا  اصول، 
 اولیه آشنا شود  

 دکتر آتش بهار )حیطه شناختی(  را شرح دهد.   (HFA)سالمت برای همه 
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همه   برای  سالمت  به  دستیابی  کند.  (HFA)راه  بیان  )حیطه   را 
 شناختی( 

 )حیطه شناختی(  را تعریف نماید. (PHC)مراقبتهای بهداشتی اولیه 
 )حیطه شناختی(  را بیان کند.   (PHC)فلسفه مراقبتهای بهداشتی اولیه  

اولیه   بهداشتی  مراقبتهای  دهد.  (PHC)اصول  شرح  )حیطه   را 
 شناختی( 

اولیه   بهداشتی  مراقبتهای  دهد.  (PHC)اجزای  شرح  )حیطه   را 
 شناختی( 

اولیه   بهداشتی  مراقبتهای  دهد.  (PHC)سطوح  شرح  )حیطه   را 
 شناختی( 

نظام ارجاع، مزایای آن  ،  سطح بندی خدمات ارجاع سطح بندی خدمات و نظام   4
طرح پزشک خانواده آشنا شود و   

بهداشتی  های  مراقبت  به  دسترسی  کند.   معیارهای  بیان  )حیطه   را 
 شناختی( 

 )حیطه شناختی(  منظور از سطح بندی خدمات را شرح دهد.
 )حیطه شناختی(  نظام ارجاع و دالیل استفاده از آن را شرح دهد.

نام برده و شرح دهد. شهرستان را  بهداشت و درمان    سطوح شبکه 
 )حیطه شناختی( 

 )حیطه شناختی(  اهداف و مزایای طرح پزشک خانواده را شرح دهد.
سازماندهی نظام بهداشتی درمانی کشور ایران در سه سطح کشور،  

 )حیطه شناختی(  استان و شهرستان را بیان کند. 
 

بهاردکتر آتش   

شبکه   5 گیری  شکل  تاریخچه 
در   شهرستان  درمان  و  بهداشت 

 ایران
 

تاریخچه شکل گیری شبکه بهداشت و درمان  
شهرستان، سیاستها و ضوابط کلی ایجاد شبکه  

 بهداشت و درمان شهرستان آشنا شود. 
 

تاریخچه شکل گیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در ایران را  
 )حیطه شناختی(  بیان کند.

طرح های مختلف )طرح کوار، طرح الشتر، طرح آذربایجان غربی  
و ...( در راستای شکل گیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان در  

 )حیطه شناختی(  کشور را توضیح دهد.
بهداشتی   خدمات  ارائه  نظام  زیرساخت  ایجاد  برای  کلی  سیاستهای 

 )حیطه شناختی(  درمانی را بیان کند.
شهرستان بهداشت و درمان  شبكه  ایجاد    را شرح دهد.  ضوابط كلي 

 )حیطه شناختی( 

 دکتر آتش بهار

ها 6 خدمات    ینظام  در  عرضه 
شهرستان   خانه  )    ۱سطح 

و   بهورزان  وظایف  بهداشت، 
(  مدیریت آن ها  

نحوه  و  بهورزان  وظایف  بهداشت،  خانه 
 مدیریت آن ها آشنا شود. 

 )حیطه شناختی(  بهداشت و درمان شهرستان را شرح دهد. شبکه 
ها خدمات    ینظام  ببرد.عرضه  نام  را  شهرستان  سطح  )حیطه   در 
 شناختی( 

 دکتر آتش بهار
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شرایط انتخاب و تربیت كاركناني كه براي خدمت در خانه بهداشت  
 )حیطه شناختی(  را بیان کند. منظور شده اند

)حیطه   شرح دهد.وظایف بهورزان در خانه بهداشت را نام برده و  
 شناختی( 

 

ها 7 خدمات    ینظام  در  عرضه 
شهرستان )مرکز    ۲سطح 

روستایی،   درمانی  بهداشتی 
در   خدمات  عرضه  واحدهای 

 شهر و مدیریت آن ها ( 

واحدهای  روستایی،  درمانی  بهداشتی  مرکز 
نحوه  و  وظایف  شهر،  در  خدمات  عرضه 
 مدیریت آن ها آشنا شود. 

مرکز   دهد.وظایف  و شرح  برده  نام  را  روستایی  درمانی    بهداشتی 
 )حیطه شناختی( 

 )حیطه شناختی( وظایف تسهیالت زایمانی را نام برده و شرح دهد.
 )حیطه شناختی(  فعالیت های مرکز آموزش بهورزی را بیان کند.

واحدهای عرضه خدمات در شهر را نام برده و وظایف هر یک را  
 )حیطه شناختی(  شرح دهد.

 

 دکتر آتش بهار

    امتحان میان ترم  8

نحوه  میمفاهاصول،   نظارت و کنترل  9 و  مراحل  و  ،  کنترل 
در سازمان آشنا شود.  ارزشیابی عملکرد  

)حیطه   شرح دهد. کنترل و نظارت را تعریف نموده و فرآیند آن را  
 شناختی( 

 )حیطه شناختی(  انواع نظارت و کنترل را نام برده و توضیح دهد.
 )حیطه شناختی(  استانداردها را تعریف نموده و انواع آن را بیان کند. 

سنجش عملکرد را شرح دهد. نتایج  )حیطه   اقدامات الزم بر اساس 
 شناختی( 

 گاه یپا  در    سالمت  هیاول  یارائه مراقبت های  ابیو ارزش   شیپا  ندیفرا
 )حیطه شناختی(  را شرح دهد.  سالمت و مرکز سالمت جامعه

 دکتر آتش بهار

و   10 اطالعات  آوری  جمع  سیستم 
در   اطالعات  کاربرد  اهمیت 
و   بندی  اولویت  ریزی،  برنامه 
 ارائه خدمات بهداشتی 
 

سیستم جمع آوری اطالعات و اهمیت کاربرد  
بندی و  اطالعات در برنامه ریزی، اولویت 

خدمات بهداشتی آشنا شود. ارائه   
 

 )حیطه شناختی( . را تعریف نمایداطالعات و  داده
 )حیطه شناختی( . اهمیت و کاربرد اطالعات را توضیح دهد
بهداشتى اطالعات  نظام  مطلوب  نظر   شرایط  جهانى  از  سازمان 

 )حیطه شناختی( . را بیان نماید بهداشت
 )حیطه شناختی(. را توضیح دهد کاربردهاى نظام اطالعات بهداشتى 

دهد توضیح  را  بهداشتی  سیستم  در  آمار  نقش  و  )حیطه .  اهمیت 
 شناختی( 

 دکتر آتش بهار

شاخص ها، انواع آن و نحوه شاخص نویسی   شاخص ها و انواع آن  11
 در نظام سالمت آشنا شود 

 )حیطه شناختی(  شاخص را تعریف نماید.
در   شاخص  از  استفاده  دهد.اهمیت  شرح  را  بهداشتی  های    سیستم 

 )حیطه شناختی( 
 )حیطه شناختی(  انواع شاخص ها را نام برده و توضیح دهد.

 دکتر آتش بهار
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بیان   را  شاخص  محاسبه  منظور  به  ها  داده  آوری  جمع  های  روش 
 )حیطه شناختی(  نماید.

 )حیطه شناختی(  الزامات تدوین شاخص را شرح دهد.
نام   را  سالمت  نظام  در  شاخص  بزند.انواع  مثال  و  )حیطه   برده 

 شناختی( 
زیج حیاتی، اجزاء و جداول و نحوه تکمیل  زیج حیاتی  12

 آن آشنا شود. 
 )حیطه شناختی(  هدف از تكمیل زیج حیاتي را بیان كند.
 )حیطه شناختی(  اجزاء وجداول زیج حیاتي رانام ببرد.

 )حیطه شناختی(  نحوه تكمیل جداول زیج حیاتي را شرح دهد. 
زیج   از  استخراج  قابل  كند.شاخصهاي  محاسبه  را  )حیطه   حیاتي 

 شناختی( 
زیج حیاتی را تکمیل    ،موجودبتواند بدون کمک با استفاده از اطالعات  

 ( حیطه شناختی. )نماید

 دکتر آتش بهار

اجتماعی   13 اقتصادی  های  جنبه 
 خدمات بهداشتی 

آن ها  نیتفاوت ب،  بازار کاال و بازار خدمات   
آشنا شود.  خاص نظام سالمت یهایژگیو و  

 )حیطه شناختی(  اهمیت خدمات در اقتصاد کنونی را شرح دهد.
 )حیطه شناختی(  را بیان کند.آن ها    تفاوتو    کاال و خدماتویژگی های  

)حیطه  .شرح دهدبیان نموده و ویژگی های بازار خدمات سالمت را 
 شناختی( 

 دکتر آتش بهار

بهداشت    یالگو 14 جهاني  سازمان 
نظام سالمت  یبرا  

و   آن  کارکردهای  و  اهداف  سالمت،  نظام 
 ارتباط بین آن ها آشنا شود. 

 )حیطه شناختی(  نظام سالمت را تعریف نماید.
 )حیطه شناختی(  را بیان کند.نظام سالمت  یاهداف اصل
 )حیطه شناختی(  را شرح دهد. نظام سالمت  یاصل یکارکردها
ب سالمت  نیارتباط  نظام  اهداف  و  کند.  کارکردها  بیان  )حیطه   را 
 شناختی( 

 )حیطه شناختی(  راهبردهای تامین مالی نظام سالمت را شرح دهد.

 دکتر آتش بهار

کنفرانس    سازماندهی نحوه   کنفرانس دانشجویی  15 ارائه  و  مطالب 
 آشنا شود. 

  یبه موارد مهم و اساس  یدر هنگام ارائه، در ارتباط با موضوع انتخاب

 )حیطه شناختی(  .اشاره کند

اسال  با از  خوب  دیاستفاده  به  را  مهم  )حیطه   .دهد  شینما  یموارد 

 شناختی( 

در گروه   یموضوع انتخاب  یرا در طول کار بر رو  یتیر یمد  میمفاه
 حرکتی(  -)حیطه روانی . ردیکار گه ب

 دکتر آتش بهار

کنفرانس    سازماندهی نحوه   کنفرانس دانشجویی  16 ارائه  و  مطالب 
 آشنا شود. 

  یبه موارد مهم و اساس  یدر هنگام ارائه، در ارتباط با موضوع انتخاب

 )حیطه شناختی(  .اشاره کند

 دکتر آتش بهار
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اسال  با از  خوب  دیاستفاده  به  را  مهم  )حیطه   .دهد  شینما  یموارد 

 شناختی( 

در گروه   یموضوع انتخاب  یرا در طول کار بر رو  یتیر یمد  میمفاه
 حرکتی(  -)حیطه روانی . ردیکار گه ب
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