
 
 

 

  

 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی       دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی     

 5/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400سال تحصیلی  دومنیمسال سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبهروز:         بهداشتی برنامه ريزی اصول نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 بهداشتی  برنامه ريزی اصول : عنوان جلسه

 یکلیات و تعاريف برنامه ريز:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند: دانشجو بايد

 مفهو م برنامه ريزی را تعريف کند. 

 را بیان کند. یمفهو م برنامه ريزی  بهداشت 

 را توضیح دهد . یمحاسن برنامه ريزی بهداشت 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5زمان :    مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 

 جلسه دوم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 12/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                      يکشنبهروز:         اصول برنامه ريزی بهداشتی نام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد:
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 یکلیات و تعاريف برنامه ريز:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مفهو م برنامه ريزی را تعريف کند. 

 را بیان کند. یمفهو م برنامه ريزی  بهداشت 

 را توضیح دهد . یمحاسن برنامه ريزی بهداشت 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » سعید . آصف زاده ،  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه سوم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 19/11/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40کالس: مدت 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 در جامعه ینقش  رسالت سازمان  و برنامه ريزی بهداشت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 در سازمان را توضیح دهد.   یرسالت بعنوان اساس برنامه ريزاهمیت تدوين  

 ضرورت ،اهمیت برنامه ريزی در يک سازمان  را  بیان کند. 

 در يک سازمان  را  برشمارد. یمحاسن برنامه ريزی بهداشت 

 در سازمانهافهرست نمايد. یسواالت مطرح در يک  بیانیه رسالت  را با ذکر نمونه ها 

 با رسالت را تحلیل کند. یامه ريزی بهداشترابطه برن 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  دقیقهمدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت 

 26/11/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16دانشجويان  :تعداد 

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 مختلف به سالمت  و نقش دولت ها یرويکردها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 در سازمان را توضیح دهد.   یاهمیت تدوين رسالت بعنوان اساس برنامه ريز 

 ضرورت ،اهمیت برنامه ريزی در يک سازمان  را  بیان کند. 

 در يک سازمان  را  برشمارد. یمحاسن برنامه ريزی بهداشت 

 در سازمانهافهرست نمايد. یبا ذکر نمونه هاسواالت مطرح در يک  بیانیه رسالت  را  

 با رسالت را تحلیل کند. یرابطه برنامه ريزی بهداشت 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 3/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10يکشنبه                      ساعت:روز:         نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 یمختلف برنامه ريز ینظامها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند.. یمختلف برنامه ريز یمفهوم نظامها 

 شرح دهد. یمختلف برنامه ريز یمحاسن و محدويتها  هر يک ازنظامها 

 در بخش بهداشت با هم مقايسه کند. یمختلف برنامه ريز یهريک ازنظامها یکاراي 

 (برحسب سطوح مديريت سازمان را توضیح دهد.  یو عملیات ی) استراتژيک، تاکتیکیسطوح سه گانه برنامه ريز 

 را تحلیل نمايد. یارتباط سه سطح برنامه ريز 

 تفاوتهای برنامه ريزی عملیاتی واستراتژيک را شرح دهد. 

 ش :  مجازی         روش آموز

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10زمان :  مدت 

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه ششم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 10/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 برنامه ريزی استراتژيک:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 بیان کند..اهمیت و ضرورت برنامه ريزی استراتژيک  در موفقیت سازمان را  

 ويژگیهای برنامه ريزی استراتژيک را توضیح دهد.  

 الزامات و شرايط تدوين  يک برنامه ريزی استراتژيک موفق را بر شمارد. 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5زمان :    مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفتم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 17/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99بازنگری: تاريخ تدوين / 

 
 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 شناسايی مسائل استراتژايک در سازمان:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مسائل استراتژايک در  يک سازمان را شرح دهد. مفهوم

 ايجادکننده  يک مسئله استراتژايک در  سازمان  را بیان کند. عوامل

 توضیح دهد. یعین یهای شناسايی يک مسئله استراتژايک را با ذکر نمونه ها رويکرد

 تدوين يک مسئله استراتژيک را توصیف نمايد نحوه

 روش آموزش :  مجازی         

 اينترنت، سامانه نويدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

ودومانتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول «. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 24/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99بازنگری: تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 سلسله مراتب  برنامه ها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 مراتب  برنامه ها در يک سازمان رابه ترتیب  توضیح دهد. سلسله

 سیاست، رويه استاندارد و مقررات و...( را بیان کند. ،یهريک از  برنامه ها ) رسالت، ، اهداف، استراتژ مفهوم

 ( را توضیح دهد.single useيکبار مصرف ) ی(  و برنامه هاstanding planيا پايدار) یدائم یبرنامه ها تفاوت

 هررده برنامه پايین  با رده برنامه باالتر را بیان کند. رابطه

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. بهداشت ودرمان مديريت وبرنامه ريزی » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 15/1/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 برنامه و توسعه ملی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند. یمل  یبرنامه ريز مفهوم

 را  نام ببرد. یو اجتماع یو توسعه اقتصاد  یمل  یبرنامه ريز اهداف

 را توصیف نمايد. یويا ناحیه ا یبخش  یو هدف برنامه ريز مفهوم

 نقد کند. یو اجتماع یو يا توسعه اقتصاد  یمل  یموفق برنامه ريز یاجراي یشرط ها پیش

 در يک جامعه را  برشمارد. یمل  یبرنامه ريز یمزايا

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پايانعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » سعید . آصف زاده ،  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 22/1/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40کالس: مدت 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 برنامه و توسعه ملی:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند. یمل  یبرنامه ريز مفهوم

 را  نام ببرد. یو اجتماع یو توسعه اقتصاد  یمل  یبرنامه ريز اهداف

 را توصیف نمايد. یويا ناحیه ا یبخش  یو هدف برنامه ريز مفهوم

 نقد کند. یو اجتماع یو يا توسعه اقتصاد  یمل  یموفق برنامه ريز یاجراي یشرط ها پیش

 در يک جامعه را  برشمارد. یمل  یبرنامه ريز یمزايا

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » سعید . آصف زاده ،  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه يازدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 29/1/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40کالس:  مدت

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 1 یمراحل برنامه ريزی بهداشت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را را  نام ببرد. یمختلف برنامه ريزی بهداشت مراحل

 را تعريف نمايد.  یفرصت ها، امکانات و محدويتها در برنامه ريزی بهداشت مفهوم

 و داليل برآورد وضعیت و شناخت وضع موجود را بیان کند. اهمیت

 شناخت  و تحلیل وضع موجود را شرح دهد. یالزم برا اطالعات

 فهرست نمايد. یعین یه را  با ذکر نمونه هاشناخت  و تحلیل وضع موجود در جامع یاطالعات برا منابع

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دوازدهم 

 و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع 

 5/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 2 یمراحل برنامه ريزی بهداشت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 بتواند:دانشجو بايد 

 را تعريف نمايد. یمسائل بهداشت یاولويت بند مفهوم

 را بیان کند. یمسائل بهداشت یاولويت بند داليل

 را توضیح دهد. یمسائل بهداشت یاولويت بند یمعیارها

 را شرح دهد. یهدف  و انواع آن برنامه ريزی بهداشت مفهوم

 را توصیف نمايد. یپشتیبان و فرع یتدوين برنامه ها نحوه

 را فهرست نمايد.  یيک طرح عملیات عناصر

 ( تدوين نمايد.outline planنمونه رئوس برنامه ) يک

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 جلسه سیزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 12/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10يکشنبه                      ساعت:روز:         نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 یدر برنامه ريز یپیش بین:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند. یمختلف پیش بین  یروشها

 ( را توضیح دهد.یهمبستگ ،یزمان ی)سريهایپیش بین یکم یروشها

 را فهرست نمايد. یزمان یو کابرد سريها مشخصات

 کند. انیرا ب یبه طريقه همبستگ یپیش بین روش

 و...( شرح دهد. ینظر سنج یبررس ،ی) دلفیکیف یهريک ازروشها مفهوم

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5زمان :    مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 19/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99بازنگری: تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 یپیش بین یروش ها:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند. یمختلف پیش بین  یروشها

 ( را توضیح دهد.یهمبستگ ،یزمان ی)سريهایپیش بین یکم یروشها

 را فهرست نمايد. یزمان یو کابرد سريها مشخصات

 کند. انیرا ب یبه طريقه همبستگ یپیش بین روش

 و...( شرح دهد. ینظر سنج یبررس ،ی) دلفیکیف یهريک ازروشها مفهوم

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر         بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پانزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 26/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10يکشنبه                      ساعت:روز:         نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 یهزينه  ياب:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را بیان کند. یبهداشت یاقدامات  مداخله ا یهزينه  ياب مفهوم

 را  به ترتیب لیست نمايد. یبهداشت یاقدامات  مداخله ا یمختلف هزينه  ياب مراحل

 را  توضیح دهد. یبهداشت یوانواع هزينه ها دريک اقدام  مداخله ا  مفهوم

 هزينه ها با يکديگر را شرح دهد. ارتباط

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5زمان :    مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه شانزدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 1/3/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99ازنگری: تاريخ تدوين / ب

 
 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 نظام اطالعات سالمت:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 نظام اطالعات سالمت را بیان کند مفهوم

 را تحلیل نمايد. ینظام اطالعات سالمت  در برنامه ريز اهمیت

 يک نظام اطالعات سالمت  کارآمد را برشمارد. اجزای

 هر يک از اجزای يک نظام اطالعات سالمت  را بیان کند. وظايف

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5زمان :    مدت جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفدهم 

 دانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومی

 2/3/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 8-10روز:        يکشنبه                      ساعت: نام درس )واحد(  :  اصول برنامه ريزی بهداشتی 

 نوع واحد:نظری
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/11/99بازنگری: تاريخ تدوين / 

 
 

 اصول برنامه ريزی  بهداشتی : عنوان جلسه

 منابع یبرنامه ريز:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 ريزی نیروی انسانی در سیستم بهداشت ودرمان را تعريف کند . برنامه

 برنامه ريزی نیروی انسانی در سیستم بهداشت ودرمان را شرح دهد . اهمیت

 مؤثر در تجزيه وتحلیل عرضه نیروی انسانی را بیان کند. عوامل

 مؤثر در پیش بینی عرضه نیروی انسانی را بیان کند. عوامل

 مؤثر در تجزيه وتحلیل تقاضای نیروی انسانی را بیان کند. عوامل

 بررسی عرضه و تقاضای نیروی انسانی را بیان کند.مورد نیاز جهت  اطالعات

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اينترنت، سامانه نويدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی - پايان ترمعنوان و نوع آزمون : 

انتشارات دانشگاه تهران ، جلد اول ودوم«. مديريت وبرنامه ريزی بهداشت ودرمان » آصف زاده ، سعید .  منبع درس  :  

 .خیاطان فريبا .بهداشتی خدمات مديريت

 پارسايیان و اعرابی دکتر ترجمه .استونر .مديريت اصول

  دقیقهمدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 


