دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
طرح دوره ( )COURSE PLANترکیبی یا مجازی

دانشکده :بهداشت

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی  /بهداشت عمومی
تعداد واحد  2 :واحد

نام درس  :اصول برنامه ریزی بهداشتی

نوع واحد :نظری
روز و ساعت برگزاری کالس :یکشنبه ها ساعت 8-10

پیش نیاز :اصول مدیریت خدمات بهداشتی

مکان برگزاری:دانشکده بهداشت – مجازی
مسئول برنامه  :دکتر راضیه ذوالقدر
شماره تماس دانشکده071-52519272 :

آدرس پست الکترونیکیraziezolghadr@yahoo.com :

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر راضیه ذوالقدر
شماره تماس دانشکده071-52519272 :

آدرس پست الکترونیکیraziezolghadr@yahoo.com:

تهیه و تنظیم  :دکتر راضیه ذوالقدر
تاریخ تدوین /بازنگری99/11/1:
معرفی درس:

در سال هاي اخير توجه روزافزوني نسبت به برنامه ريزي  ،به عمل آمده و تنها راه اثر بخشي وكارآمدي
مديران ،در بهره گيري از برنامه ريزي  ،جستجو شده است گذر سريع زمان ،وقوع تغييرات مداوم و اغلب
غير قابل پيش بيني ،و محدوديت امكانات و منابع ،امكان اقدام و فعاليت در عرصه هاي مختلف زندگي را
بسيار مشكل نموده و نياز به برنامه ريزي هاي دقيق و كارشناسانه را تا سطح يك نياز حياتي باال برده
است .برنامه ريزي قبل از آنكه يك تكنيك و فن باشد ،يك نحوه تلقي و باور است كه مديران را به تفكر
درازمدت و آينده نگري و پيش بيني افق هاي دوردست ،ترغيب مي كند  .در سازماني كه اين باور و
اعتقاد وجود نداشته باشد،بستر مناسبي براي رشد وتوسعه برنامه ريزي وجود نخواهد داشت.

عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
کلیات و تعاریف برنامه ریزی
نقش رسالت سازمان و برنامه ریزی بهداشتی در جامعه
رویکردهای مختلف به سالمت و نقش دولت ها
نظامهای مختلف برنامه ریزی
برنامه ریزی استراتژیك
شناسایی مسائل استراتژایك در سازمان
سلسله مراتب برنامه ها
برنامه و توسعه ملی
مراحل برنامه ریزی بهداشتی 1
مراحل برنامه ریزی بهداشتی 2
پیش بینی در برنامه ریزی
روش های پیش بینی
هزینه یابی
نظام اطالعات سالمت
برنامه ریزی منابع

 هدف كلي
آشنايي با تعاريف و مفهوم برنامه ريزي

 اهداف اختصاصي
دانشجو




در پايان دوره بايد بتواند:
مفهو م برنامه ريزي را تعريف كند.
مفهو م برنامه ريزي بهداشتي را بيان كند.
محاسن برنامه ريزي بهداشتي را توضيح دهد .

 هدف كلي
آشنايي با ضرورت ،اهميت و محاسن رسالت سازمان و برنامه ريزي ونقش آن در وظايف مديريت  ،سازمان و جامعه



اهداف اختصاصي

دانشجو






در پايان دوره بايد بتواند:
اهميت تدوين رسالت بعنوان اساس برنامه ريزي در سازمان را توضيح دهد.
ضرورت ،اهميت برنامه ريزي در يك سازمان را بيان كند.
محاسن برنامه ريزي بهداشتي در يك سازمان را برشمارد.
سواالت مطرح در يك بيانيه رسالت را با ذكر نمونه هاي در سازمانهافهرست نمايد.
رابطه برنامه ريزي بهداشتي با رسالت را تحليل كند.

 هدف كلي
ديدگاههاي مختلف به سالمت و نارسايي اقتصاد بازار در تخصيص منابع بخش بهداشت

اهداف اختصاصي
دانشجو






در پايان دوره بايد بتواند:
ديدگاه و رويكرد سالمت بعنوان كاالي مصرفي را بيان كند.
ديدگاه و رويكرد سالمت بعنوان سرمايه گذاري را توضيح دهد.
ديدگاه و رويكرد سالمت بعنوان حق اساسي انسان را شرح دهد.
سه رويكرد سالمت را با هم مقايسه كند
نارسايي هاي اقتصاد بازار را در تخصيص منابع بخش بهداشت شرح دهد.

 استراتژي صحيح تخصيص منابع دربخش را بيان كند.

 هدف کلی

آشنايي با
برنامه ريزی

نظامهای مختلف برنامه ريزی :محاسن و محدويتها ،سطوح

 اهداف اختصاصي
دانشجو






در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم نظامهاي مختلف برنامه ريزي را بيان كند..
محاسن و محدويتها هر يك ازنظامهاي مختلف برنامه ريزي شرح دهد.
كارايي هريك ازنظامهاي مختلف برنامه ريزي در بخش بهداشت با هم مقايسه كند.
سطوح سه گانه برنامه ريزي( استراتژيك ،تاكتيكي و عملياتي )برحسب سطوح مديريت سازمان را توضيح دهد.
ارتباط سه سطح برنامه ريزي را تحليل نمايد.

 تفاوتهاي برنامه ريزي عملياتي واستراتژيك را شرح دهد.

 هدف کلی

آشنايي با مفاهيم و ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيك

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
 اهميت و ضرورت برنامه ريزي استراتژيك در موفقيت سازمان را بيان كند..
 ويژگيهاي برنامه ريزي استراتژيك را توضيح دهد.
 الزامات و شرايط تدوين يك برنامه ريزي استراتژيك موفق را بر شمارد.

 هدف کلی

شناسايي مسائل استراتژايك در سازمان :مفهوم  ،عوامل ايجادكننده ،رويكرد هاي شناسايي ،نحوه تدوين يك مسئله استراتژيك

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم مسائل استراتژايك در يك سازمان را شرح دهد.
عوامل ايجادكننده يك مسئله استراتژايك در سازمان را بيان كند.
رويكرد هاي شناسايي يك مسئله استراتژايك را با ذكر نمونه هاي عيني توضيح دهد.
نحوه تدوين يك مسئله استراتژيك را توصيف نمايد

 هدف کلی

آشنايي با سلسله مراتب برنامه ها در يك سازمان( رسالت ،اهداف ،استراتژي )......

 اهداف اختصاصي
دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
سلسله مراتب برنامه ها در يك سازمان رابه ترتيب توضيح دهد.
مفهوم هريك از برنامه ها ( رسالت ، ،اهداف ،استراتژي ،سياست ،رويه استاندارد و مقررات و )...را بيان كند.
تفاوت برنامه هاي دائمي يا پايدار( )standing planو برنامه هاي يكبار مصرف ( )single useرا توضيح دهد.
رابطه هررده برنامه پايين با رده برنامه باالتر را بيان كند..

 هدف کلی

برنامه ريزي ( ملي ،منطقه اي  ،ناحيه اي) و طرح (پروژه)

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم برنامه ريزي ملي را بيان كند.
اهداف برنامه ريزي ملي و توسعه اقتصادي و اجتماعي را نام ببرد.
مفهوم و هدف برنامه ريزي بخشي ويا ناحيه اي را توصيف نمايد.
پيش شرط هاي اجرايي موفق برنامه ريزي ملي و يا توسعه اقتصادي و اجتماعي نقد كند.
مزاياي برنامه ريزي ملي در يك جامعه را برشمارد.

 هدف کلی
مراحل مختلف برنامه ريزي بهداشتي ( آگاهي از فرصت ها ،امكانات و محدويتها -برآورد وضعيت و شناخت وضع موجود)

اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مراحل مختلف برنامه ريزي بهداشتي را را نام ببرد.
مفهوم فرصت ها ،امكانات و محدويتها در برنامه ريزي بهداشتي را تعريف نمايد.
اهميت و داليل برآورد وضعيت و شناخت وضع موجود را بيان كند.
اطالعات الزم براي شناخت و تحليل وضع موجود را شرح دهد.
منابع اطالعات براي شناخت و تحليل وضع موجود در جامعه را با ذكر نمونه هاي عيني فهرست نمايد.

 هدف کلی

مراحل مختلف برنامه ريزي بهداشتي (تعيين اهداف  ،نيازها و اولويتها  -تعيين راهها و ابزار و وسائل -تدوين برنامه هاي
پشتيبان و فرعي )

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم اولويت بندي مسائل بهداشتي را تعريف نمايد.
داليل اولويت بندي مسائل بهداشتي را بيان كند.
معيارهاي اولويت بندي مسائل بهداشتي را توضيح دهد.
مفهوم هدف و انواع آن برنامه ريزي بهداشتي را شرح دهد.
نحوه تدوين برنامه هاي پشتيبان و فرعي را توصيف نمايد.
عناصر يك طرح عملياتي را فهرست نمايد.
يك نمونه رئوس برنامه ( )outline planتدوين نمايد.

 هدف کلی
پيش بيني ( )forecastingمفهوم ،اهميت ،منابع اطالعات

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم پيش بيني را در برنامه ريزي بيان كند
اهميت و ضرورت پيش بيني را شرح دهد.
منابع اطالعات پيش بيني درون سازماني را برشمارد.
منابع اطالعات پيش بيني برون سازماني را برشمارد.

 هدف کلی

پيش بيني ( )forecastingروشهاي پيش بيني :كمي ( سريهاي زماني و همبستگي) – كيفي

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
روشهاي مختلف پيش بيني را بيان كند.
روشهاي كمي پيش بيني(سريهاي زماني ،همبستگي) را توضيح دهد.
مشخصات و كابرد سريهاي زماني را فهرست نمايد.
روش پيش بيني به طريقه همبستگي را بيان كند.
مفهوم هريك ازروشهاي كيفي( دلفي ،بررسي نظر سنجي و )...شرح دهد.

 هدف کلی

هزينه يابي اقدامات مداخله اي بهداشتي ( مفهوم ،انواع هزينه ها و تحليل ارتباط آنها با يكديگر)

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم هزينه يابي اقدامات مداخله اي بهداشتي را بيان كند.
مراحل مختلف هزينه يابي اقدامات مداخله اي بهداشتي را به ترتيب ليست نمايد.
مفهوم وانواع هزينه ها دريك اقدام مداخله اي بهداشتي را توضيح دهد.
ارتباط هزينه ها با يكديگر را شرح دهد.

 هدف کلی

آشنايي با نظام اطالعات سالمت ()HIS

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
مفهوم نظام اطالعات سالمت را بيان كند
اهميت نظام اطالعات سالمت در برنامه ريزي را تحليل نمايد.
اجزاي يك نظام اطالعات سالمت كارآمد را برشمارد.
وظايف هر يك از اجزاي يك نظام اطالعات سالمت را بيان كند.

 هدف کلی

برنامه ريزي نيروي انساني بهداشتي

 اهداف اختصاصي

دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:
برنامه ريزي نيروي انساني در سيستم بهداشت ودرمان را تعريف كند .
اهميت برنامه ريزي نيروي انساني در سيستم بهداشت ودرمان را شرح دهد .
عوامل مؤثر در تجزيه وتحليل عرضه نيروي انساني را بيان كند.
عوامل مؤثر در پيش بيني عرضه نيروي انساني را بيان كند.
عوامل مؤثر در تجزيه وتحليل تقاضاي نيروي انساني را بيان كند.
اطالعات مورد نياز جهت بررسي عرضه و تقاضاي نيروي انساني را بيان كند.

 روش آموزش
ترکیبی

مجازی

حضوری

شرايط اجراء


امکانات آموزشی:
 اساليد پروژكتور  ،ويدوئو پروژكتور و كامپيوتر و با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه نويد

 منابع درسی :
 خیر

آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟  بلی

 در صورت وجود جدول زير را تكميل كنيد:

مشخصات کتاب شامل عنوان ،نویسندگان،مترجمین ،انتشارات ،سال و نوبت چاپ

صفحات و فصلهای مشخص
شده برای مطالعه

آصف زاده  ،سعيد  « .مديريت وبرنامه ريزي بهداشت ودرمان » .انتشارات دانشگاه تهران ،
جلد اول ودوم

فصل اول

مديريت خدمات بهداشتي .فريبا خياطان.

فصل سوم و چهارم

اصول مديريت .استونر .ترجمه دكتر اعرابي و پارساييان

مطابق با سرفصل

مشخصات مقاله شامل عنوان ،نویسندگان ،مجله ،سال و شماره انتشار و صفحات

نحوه دسترسی دانشجویان به
مقاله

 در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري (مانند فيلم ،مجموعه اساليد و  )...عالوه بر
كتاب فوق يا به تنهايي به عنوان منبع درسی به دانشجويان معرفي كنيد ،مشخصات آن را ذكر كنيد و
نوع محتوا*

مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/
تهیهکنندگان

توضیحات

آماده بودن فایل برای
بارگذاری**

فایل آن را ضميمه نماييد:

* منظور اساليد پاور پوينت ،جزوه ،فيلم آموزشي ،محتوای بارگذاری شده بر روی سامانههای دیگر دانشگاه و  ...است.

 در صورتي كه در نظر داريد محتواي ديگري (مانند كتاب ،مجموعه اساليد ،جزوه و  )...را به عنوان منبع
مطالعه بیشتر به دانشجويان معرفي كنيد ،مشخصات كامل آن را ذكر كنيد( .در سامانه قسمتي جداگانه براي
اين موارد در نظر گرفته شده است).
.
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 آزمون های خود ارزيابی
 .1آيا براي درس خود آزمون در نظر گرفتهايد؟

 بلي

خير

 در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمونها را ذكر كنيد.
شماره

عنوان آزمون

نوع آزمون

مهلت پاسخ دادن دانشجویان

مثال

ازمون مبحث
نيازسنجي در برنامه
درسي

تستي چهار
جوابي

از  99/7/14تا 99/7/20

مهلت ارائه بازخورد به تکالیف
تا تاريخ 99/7/24

 تکالیف و پروژههای دانشجويان

شماره

مثال

عنوان
تکلیف

تكليف اول
كالسي

مهلت پاسخ
شرح تکلیف

دادن
دانشجویان

در اين تكليف در يك پاراگراف كوتاه شرح دهيد كه مفهوم اين عبارت
چيست؟ "برنامههاي درسي زيادي به صورت همزمان به وجود آمدهاند.
تمام اين برنامهها بايد همگرا و همسان شوند".
در مورد كوريكولوم رشته پزشكي (يا اگر آشنايي شما كافي نيست
كوريكولوم رشته خودتان) مصاديقي براي موارد زير ذكر نماييد :برنامه
درسي رسمي و غير رسمي ،برنامه درسي مخفي ،برنامه درسي طراحي

 99/7/12تا
99/7/23

مهلت فیدبك

هدف از ارائه

دادن مدرس

تکلیف

99/7/27

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسي و درک
مفاهيم مربوطه

شده ،آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده و برنامه درسي بي اثر

1

تكليف

حداقل در يك پاراگراف نقش دولتها در سالمت را توضيح دهند.

99/11/26تا
99/12/10

99/12/17

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسي و درک
مفاهيم مربوطه

1400/1/29

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسي و درک
مفاهيم مربوطه

1400/3/1

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسي و درک
مفاهيم مربوطه

1400/3/4

مرور فصل
مربوطه از منبع
درسي و درک
مفاهيم مربوطه

كالسي اول

2

تكليف

حداقل در يك پاراگراف سلسله مراتب برنامه ها را توضيح دهند.

 99/12/24تا
1400/1/22

كالسي دوم

3

تكليف
كالسي
سوم

4

حداقل  4سوال تستي مرتبط با مراحل برنامه ريزي بهداشتي را همراه با
پاسخ صحيح طرح نمايند.

تكليف
كالسي
چهارم



حداقل  4سوال تستي مرتبط روش هاي پيش بيني را همراه با پاسخ
صحيح طرح نمايند.

 1400/2/5تا
1400/2/19

1400/2/19تا
1400/3/2

تکالیف طول ترم

 پروژه درسی
 .1آيا براي درس خود پروژه پايان ترم /ميان ترم در نظر گرفتهايد؟

 بلي

خير

در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
 ساير فعالیت های يادگیری

در سامانه امكان فعال سازي اتاق بحث (غيرهمزمان) ،وجود دارد .اگر در طراحي و هدايت مباحثه دقت
كافي انجام شود مي-تواند به پرورش تفكر انتقادي در دانشجويان كمك زيادي نمايد .در صورت تمايل به
استفاده از اين امكان موارد زير را تكميل نماييد:
 اتاق بحث (فورم)
موضوع بحث:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
 ارزشیابی دانشجويان
موارد ارزشیابی



بارم نمره

آزمون میان ترم

 8نمره

آزمون پایان ترم

 8نمره

شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2نمره

تکالیف و سایر فعالیت ها

 2نمره

مقررات
 حداقل نمره
 تعداددفعات

قبولي

طبق قوانين آموزشي

مجاز غيبت در كالس

طبق قوانين آموزشي

جدول زمانبندي درس اصول برنامه ریزی بهداشتی
تاریخ ارائه

99/11/5
99/11/12

ساعت
ارائه

8-10

موضوع
جلسه
كليات و
تعاريف برنامه
ريزي

مدرس

نحوه
ارائه

امكانات
مورد
نياز
كااامپيوتر ،ناارم

دكتر ذوالقدر

مجازی

افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

روش
ارزشيابي
آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد

99/11/19

8-10

نقش رسالت
سازمان و
برنامه ريزي
بهداشتي در
جامعه

دکتر ذوالقدر

مجازي

99/11/26

8-10

رويكردهاي
مختلف به
سالمت و
نقش دولت ها

دکتر ذوالقدر

مجازي

99/12/3

8-10

نظامهاي
مختلف برنامه
ريزي

دکتر ذوالقدر

مجازي

99/12/10

8-10

برنامه ريزي
استراتژيك

دکتر ذوالقدر

مجازي

99/12/17

8-10

شناسايي
مسائل
استراتژايك
در سازمان

دکتر ذوالقدر

مجازي

99/12/24

8-10

سلسله مراتب
برنامه ها

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/1/15
1400/1/22

8-10

برنامه و
توسعه ملي

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/1/29

8-10

مراحل برنامه
ريزي
بهداشتي 1

دکتر ذوالقدر

مجازي

كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد

كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه
نويد

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

1400/2/5

8-10

مراحل برنامه
ريزي
بهداشتي 2

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/2/12

8-10

پيش بيني در
برنامه ريزي

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/2/19

8-10

روش هاي
پيش بيني

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/2/26

8-10

هزينه يابي

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/3/1

8-10

نظام اطالعات
سالمت

دکتر ذوالقدر

مجازي

1400/3/2

8-10

برنامه ريزي
منابع

دکتر ذوالقدر

مجازي

كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

نويد
كااامپيوتر ،ناارم
افاازار پاورپوناات،
اينترنت ،ساامانه
نويد

آزماااون مياااانترم،
پايان ترم ،تكلياف،
حضورو غياب

