
 
 

 

  

 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 7/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400سال تحصیلی  دومنیمسال سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                     سه شنبهروز:           و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی مديريت 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:

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 رانيمد یالزم برا یبا نقش ها و مهارتها يیآشنا:   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .ضرورت مطالعه مدیریت را بیان کند 

  .مفهوم کارآیی، اثربخشی و بهره وری را تعریف کند 

  .مهارتهای الزم برای مدیر موفق بودن را ترسیم نماید 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 انتشار کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین

  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 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 

 

 جلسه دوم 

 وه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گر

 14/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                     سه شنبهروز:         مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   نام درس )واحد(  :  

 نظری وع واحد:ن
 

 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:

 

 مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 نظارت و کنترل  میبا مفاه يیآشنا

 :  اختصاصیاف اهد
 دانشجو بايد بتواند:

  .نظارت و کنترل را با مثال تعریف نماید 

  .نظارت و کنترل را به طور شفاف توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -رمعنوان و نوع آزمون : میان ت

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 دوم درس  بخش 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم 

 یدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عموم

 21/11/99 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 14-16ساعت:                     سه شنبهروز:         مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 القدر دکتر ذو مسئول درس:  2 تعداد واحد:

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

  1/11/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 نظارت و کنترل طهیدر ح فيتعار یبا برخ يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .اندازه گیری را با ذکر مثال شرح دهد 

  .ارزیابی را با ذکر مثال شرح دهد 

  .پایش را با ذکر مثال شرح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدموزشی :  امکانات آ

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

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان،

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 چهارم 

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

 28/11/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: رس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   نام د

 نوع واحد:نظری 
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

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

  1/11/99اريخ تدوين / بازنگری: ت

 

 مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

  رانيدر ا یو درمان یبا ساختار نظام ارائه خدمات بهداشت يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .سه سطح نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در ایران را نام ببرد 

  .واحدهای عرضه خدمت در سطح شهرستان را بیان کند 

  .وظایف وزارت بهداشت را نام ببرد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 ی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر فعالیت آموزش

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 های علوم پزشکی. آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاه

  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

 5/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16ه                     ساعت:روز:        سه شنب نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 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: 

 

 تی درمانی   مديريت و نظارت در مراکز بهداش: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 با نظام پزشک خانواده  يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .مفاهیم و تعاریف نظام پزشک خانواده را به درستی بیان کند 

  .نقاط قوت و نقاط ضعف نظام پزشک خانواده را به درستی بیان کند 

  خانواده را توضیح دهد. چالش های پیش رو توسعه نظام پزشک 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 و: خیر فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگ

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  اول درس بخش 

  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 ششم 

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

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

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 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: 

 

 مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 عرضه خدمت در روستا  یبا واحدها يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .واحدهای عرضه خدمت در روستا را نام ببرد 

  .محیطی ترین واحد ارائه خدمت را تشخیص دهد 

  .حداقل شرایط ایجاد خانه بهداشت در یک روستا را توضیح دهد 

 آموزش :  مجازی         روش 

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 تی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشارکتاب خدمات مدیری

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5:    مدت زمان

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

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

 19/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 نوع واحد:نظری 
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

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

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

 مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

  یبهورزان در ارائه خدمات بهداشت فيبا وظا يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .نحوه سرشماری خانوارها را به درستی بیان نماید 

  .ابعاد برقراری ارتباط با مردم و جلب مشارکت انان در زمینه های مختلف بهداشتی را به طور کامل بیان نماید 

 روش آموزش :  مجازی         

 ینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اامکانات آموزشی :  

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

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشارکتاب 

  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

 26/12/99تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: شتی درمانی   نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهدا

 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: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

  یاتیح جيو ز تهایبا پرونده خانوار، دفاتر ثبت فعال يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .دفاتر، فرم ها و گزارشات آماری مورد استفاده در خانه بهداشت را توضیح دهد 

  .زیج حیاتی را شناخته و نحوه ثبت اطالعات در آنها را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 

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

 17/1/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 نوع واحد:نظری 
 

 نفر 16يان  :تعداد دانشجو

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

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

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 خانه بهداشت  تيريبا مد يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .مهارتهای مدیریتی الزم در خانه بهداشت را برشمرد 

  .شاخص های مدیریتی برای بازدید خانه بهداشت را بیان کند 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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

 24/1/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: ظارت در مراکز بهداشتی درمانی   نام درس )واحد(  :  مديريت و ن

 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: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 و ضمائم  يیروستا یدرمان یبا مراکز بهداشت يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .مرکز بهداشتی درمانی روستایی را تعریف کند 

  .تنها واحد پزشکی مستقر در روستا را مشخص کند 

  .وظایف اصلی مرکز بهداشتی درمانی روستایی را نام ببرد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایان عنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 

 ارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:ک

 31/1/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 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: 

 
 
 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 در شهر  یو درمان یعرضه خدمات بهداشت یبا واحدها يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .واحدهای بهداشتی عرضه خدمت در شهر را نام ببرد 

  .وظایف پایگاه بهداشت شهری را نام ببرد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 

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

 7/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 نوع واحد:نظری 
 

 نفر 16:  تعداد دانشجويان

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

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

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

  یو مرکز آموزش بهورز یدرمان یمرکز بهداشت تيريبا مد يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .مهارتهای مدیریتی الزم در مرکز بهداشتی درمانی و مرکز آموزش بهورزی را برشمرد 

  .شاخص های مدیریتی برای بازدید مرکز بهداشتی درمانی و مرکز آموزش بهورزی را بیان کند 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 

 ی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزش

 14/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

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

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 و مرکز بهداشت شهرستان  مارستانیبا ب يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .ویژگی های مرکز بهداشت شهرستان را نام ببرد 

  .وظایف مرکز بهداشت را طبقه بندی کند 

  .اجزای بیمارستان شهرستان را نام ببرد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 چهاردهم 

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

 21/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 نوع واحد:نظری 
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 س: دکتر ذوالقدر مسئول در  2تعداد واحد: 

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

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان  تيريبا مد يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .وظایف شبکه بهداشت و درمان را شرح دهد 

  زیرمجموعه مدیریت شبکه بهداشت و و درمان را نام ببردواحدهای . 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایان عنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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

 28/2/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 نوع واحد:نظری 
 

 نفر 16تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: دکتر ذوالقدر   2تعداد واحد: 

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

  1/11/99تاريخ تدوين / بازنگری: 

 
 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 مرکز بهداشت شهرستان  تيريبا مد يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 را شرح دهد.  شهرستانبهداشت  مرکز  فیوظا 

 را نام ببرد.  مرکز بهداشت شهرستان رمجموعهیز یواحدها 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترمپایان عنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 شانزدهم 

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

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

 14-16شنبه                     ساعت: دوروز:         نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 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: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 با جلب مشارکت جامعه  يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .مشارکت جامعه یا مداخله جامعه را تعریف کند 

  .راهکارهایی جهت جلب مشارکت، حفظ و استمرار آن بیان کند 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 هفدهم 

 ی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عموم

 4/3/1400تاريخ ارائه درس :  99-1400سال تحصیلی  :  نیمسال دوم سال تحصیلی 

 14-16روز:        سه شنبه                     ساعت: نام درس )واحد(  :  مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی   

 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: 

 

    مديريت و نظارت در مراکز بهداشتی درمانی: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

  یابیبا انواع مختلف ارزش يیآشنا

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

  .ارزشیابی بر مبنای اهداف برنامه را توضیح دهد 

  .ارزشیابی بر مبنای فرایند را توضیح دهد 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

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

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 کتاب خدمات مدیریتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان، دکتر سیروس پیله وری، آخرین انتشار

 کتاب جامع بهداشت عمومی، اساتید دانشگاههای علوم پزشکی. آخرین انتشار

  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 

 
 
 


