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هطخصبت دٍرُ
تؼذاد ٍاحذ تئَری َ1:ادذ
هذت زهبى ارائِ درس :یک ترم تذصیلی
هقطغ  :کبرضىبسی
پیص ًیبزً -:ذارد
فراگیراى  :داوطجُیبن کبرضىبسی رضتً ثٍذاضت مذیظ

ٌذف کلی درش:

داوطجُیبن عی ایه دَري آمُزضی ثب وظرات  ،اصُل َ کلیبت مذیریت َ وذُي کبر
تطکیالت ثٍذاضتی درمبوی کطُر در سغُح مختلف آضىب می ضُوذ.
اٌذاف اختصاصی درش:
اوتظبر میرَد داوطجُیبن در عُل ایه دَري :
اٌمیت سالمتی  ،سازمان َ اوُاع آن
 -1تؼریف سالمت از دیذگبي  WHOرا ضرح دٌذ
َ -2ظبیف دَلت ٌب را درقجبل سالمت ثیبن کىذ
 -3سبزمبن را تؼریف ومبیذ
 -4اوُاع سبزمبن را ضرح دٌذ
تؼریف مذیریت َ وظریً کالسیک مذیریت
 -1تؼبریف مختلف از مفٍُم مذیریت را ثیبن کىذ.
 -2وظریً کالسیک مذیریت را ضرح دٌذ
 -3مسایب َ مؼبیت وظر یً کالسیک را ثیبن کىذ
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وظریً رفتاری مذیریت:
 -1وظریً وئُ کالسیک را ثیبن کىذ.
 -2مسایب َ مؼبیت وظر یً وئُ کالسیک را ضرح دٌذ
دیگر مکاتیة مذیریتی َ وظرٌای وُیه َ مذیریت کیفیت فراگیر
 -1وظریً سیستمی مذیریت را تؼریف کىذ
 -2مذیریت کیفیت فراگیر را ضرح دٌذ.
مذیریت از دیذگاي اسالم
 -1اٌمیت مذیریت را از دیذگبي اسالم ضرح دٌذ
 -2دذاقل یک دذیث مؼتجر َ یک آیً را در راثغً ثب اٌمیت مذیریت ثیبن کىذ.

کلیات َ اصُل َ اوُاع تروامً ریسی
 -1ثروبمً ریسی را تؼریف ومبیذ
 -2اوُاع ثروبمً ریسی را ضرح دٌذ.
سازماوذٌی –حیطً وظارت َ تفُیض اختیار
 -1سبزمبوذٌی را تؼریف ومبیذ
 -2وظبرت َ دیغً وظبرت را ثیبن کىذ
 -3تفُیض اختیبر َ مسایب َ مؼبیت آن را ضرح دٌذ
رٌثری َ سثک ٌای مختلف رٌثری در سازماوٍا
 -1رٌجری را تؼریف ومبیذ
 -2سجک ٌبی مختلف رٌجر را ثیبن کىذ
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فرآیىذ ارتثاطات َ کارترد آن در سازمان َ مُاوغ ارتثاطات َ راي حل ٌای آوٍا
 -1ارتجبط َ فرآیىذ ارتجبعی را ضرح دٌذ
 -2مُاوغ مختلف ارتجبعی را ثیبن کىذ
 -3راي دل ٌبی مجبرزي ثب مُاوغ ارتجبعی را ضرح دٌذ
اوُاع رَش ٌای مختلف کىترل-1کىترل را ضرح دٌذ
-2رَش ٌبی مختلف کىترل را تُضیخ دٌذ
رَش ٌای جمغ آَری اطالػات َ تجسیً َ تحلیل شاخصٍای تٍذاشتی
 -1ضبخص را تؼریف کىذ

-2اوُاع ضبخصٍبی ثٍذاضتی را ثیبن کىذ -3تجسیً َ

تذلیل ضبخصٍب َ وتیجً گیری را ثیبن کىذ
تاریخچً خذمات َ طرز کار سازمان ٌای تیه المللی -1:تبریخچً سبزمبوٍبی ثیه المللی را در جٍبن
ضرح دٌذ -2ضرح َظبیف سبزمبن جٍبوی ثٍذاضت َ مىبعق مرثُط را ثیبن کىذ
آخریه تشکیالت مصُب َزارت تٍذاشت َ درمان َ آمُزش پسشکی -1:سبختبر َزارت ثٍذاضت را ضرح دٌذ

مُسسات خصُصی َ دَلتی در وظام تٍذاشت
 -1اٌمیت مُسسبت خصُصی را در وظبم ثٍذاضت َ درمبن ضرح دٌذ
 -2اوُاع مُسسبت ثٍذاضتی درمبوی ثخص خصُصی را ضرح دٌذ
مُاوغ َ مشکالت مذیریت در وظام تٍذاشت َ درمان کشُر
 -1مطکالت وظبم ثٍذاضت درمبن را ضرح دٌذ
تحُل در وظام ارائً خذمات تٍذاشتی درماوی َ چگُوگی استفادي از رَشٍای ارتقاء کیفیت در خذمات تٍذاشتی
 -1تذُل در وظبم ثٍذاضت درمبن را ضرح دٌذ
 -2رَضٍبی ارتقبء کیفیت را ثیبن کىذ
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تَضیحبت :مغبلت درسی ثً رَش سخىراوی  ،پرسص َ پبسخ ارائً می ضُد از َسبیل کمک
آمُزضی  ،اَر ٌذَ ،ایت ثرد ،کبمپیُتر استفبدي می ضُد.
 -3ارزضیبثی :الف :در عُل دَري (کُیس ،تکبلیف درسی َ -1)...جمغ آَری مغبلت
 -2 %15دضُر َ ضرکت در کالش %15
ة-پبیبن دَري  :امتذبن پبیبن دَري ترم %07
مىاتغ درش-1 :اصُل َ کلیبت خذمبت ثٍذاضتی مذمذ دسیه ثبقیبوی مقذم مذسه
امرامپُش –تٍران –چراؽ داوص الجبة 1332
-2خذمبت مذیریت در ضجکً ثٍذاضت َ درمبن ایران ضٍرستبن دکتر سیرَش پیلً
رَدیَزارت تٍذاشت درمان َ آمُزش پسشکی مؼاَوت تٍذاشتی 1831

«فرم طرح دٍرُ»
ػٌَاى درس :اصُل مذیریت خذمبت ثٍذاضتی

ًَع درس  :تئُری*

ػلمیپیص ًیبز:

وذارد

تؼذاد ٍاحذ تئَری 1:

اّذاف درس :داوطجُیبن عی ایه دَري آمُزضی ثب وظرات  ،اصُل َ کلیبت مذیریت َ وذُي
کبر تطکیالت ثٍذاضتی درمبوی کطُر در سغُح مختلف آضىب می ضُوذ.
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