بسمه تعالي

طرح

درس) آموزش آنالین و مجازی)

ردیف

بخش الف:
آخرين مدرك تحصیلي :دکترای تخصصی
نام و نام خانوادگي مدرس :سعید امینی
مرتبه علمی :استاديار
تحصیلي :مديريت خدمات بهداشتی و درمانی
نام دانشكده :علوم پزشکی خمین
گروه آموزشي :علوم پايه
مقطع :کارشناسی پیوسته
فراگیران :بهداشت عمومی ترم 3
عنوان واحد درسی به طور كامل :اصول مديريت در خدمات بهداشتی
تعداد جلسه17 :
عنوان درس پیش نیاز............ :
محل تدريس :مجازی
بخش ب:

1

جلسه

هدف
کلی
جلسه

اهداف ویژه رفتاري(بر
اساس سه حيطه اهداف
آموزشی :شناختی،
عاطفی ،روان حرکتی)

روش هاي یاددهی

1

با تاریخچه
وتعریف
مدیریت
آشنا
شوند.

 -1تاریخچه مدیریت را بيان

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

کند (حيطه شناختی).
 -2مفاهيم مدیریت را بيان
کند (حيطه شناختی).
 -3وظایف مدیر را ذکر کند
(حيطه شناختی).
 -4سير تحول تئوري هاي
مدیریت را بداند(حيطه
شناختی).
 -5به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).

رفتار ورودي

رشته تحصیلي

وسایل آموزشی

فعاليت هاي
یادگيري

متد

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

ارزشيابی

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

رشته

شيوه ارزشيابی

تعداد

واحد:

2

منابع تدریس

درصد

تاریخچه و تعاریف مدیریت و همچنين
وظایف مدیر را از دیدگاه هاي مختلف
مري فالت  ،سایمون  ،گيوليک ،
مينتزبرگ و بر اساس کتاب ایران نژاد
پاریزي .مهدي ،ساسان گهر .پرویز،
سازمان و مدیریت از تئوري تا عمل،
چاپ ششم ،انتشارات موسسه بانکداري
ایران ،تهران 1382 ،و همچنين کتاب
خياطی ،فریبا .اصول مدیریت در خدمات
بهداشتی ،انتشار یيژ  ،تهران 1383،
شرح دهد

 -6در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).
2

2و3

با سازمان
و اصول
آن و
ساختار
سازمان
هاي
بهداشتی
آشنا
شوند.

3

4و5
و6

با نظریه
هاي
مختلف
مدیریت
آشنا
شوند.

- 1تعریف سازمان را بداند
(حيطه شناختی).
- 2سازماندهی را تعریف
کند (حيطه شناختی).
- 3اصول سازماندهی را نام
ببرد و شرح دهد(حيطه
شناختی).
- 4ساختار سازمان هاي
بهداشتی را شرح

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

دهد(حيطه شناختی).
- 5به سئواالتی که در مورد

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

سازمان ،سازماندهی و اصول آن را بر
اساس کتاب ایران نژاد پاریزي .مهدي،
ساسان گهر .پرویز ،سازمان و مدیریت از
تئوري تا عمل ،چاپ ششم ،انتشارات
موسسه بانکداري ایران ،تهران 1382 ،و
همچنين الوانی ،مهدي .مدیریت عمومی.
چاپ  .54نشر نی 1395 .شرح دهند.

موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
 -6در مورد موضوعات
مطرح شده اظهار نظر کند
(حيطه عاطفی).
- 1نظریه هاي کالسيک
مدیریت را توضيح دهد
(حيطه شناختی).
- 2نظریه هاي نئوکالسيک
مدیریت را توضيح
دهد(حيطه شناختی).
- 3نظریه هاي رفتاري
مدیریت را توضيح
دهد(حيطه شناختی).
- 4نظریه هاي نوین مدیریت
را توضيح دهد(حيطه
شناختی).

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

نظریه هاي مختلف مدیریت را بر اساس
کتاب ایران نژاد پاریزي .مهدي ،ساسان
گهر .پرویز ،سازمان و مدیریت از تئوري
تا عمل ،چاپ ششم ،انتشارات موسسه
بانکداري ایران ،تهران 1382 ،و همچنين
الوانی ،مهدي .مدیریت عمومی .چاپ .54
نشر نی 1395 .شرح دهند.

- 5به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
 -6در مورد موضوعات
مطرح شده اظهار نظر کند
(حيطه عاطفی).
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7

5

8

با مراقبت
هاي
بهداشتی
اوليه آشنا
شوند.

 -1مراقبت هاي بهداشتی
اوليه را تعریف کند (حيطه
شناختی).
 -2وجوه فلسفی و
استراتژیک مراقبت هاي
بهداشتی اوليه را توضيح
دهد (حيطه شناختی).
 -3اجزاء و اصول مراقبت
هاي بهداشتی اوليه را نام

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

ببرد (حيطه شناختی).
 -4به سئواالتی که در مورد

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
 -5در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).

با مراقبت هاي بهداشتی
اوليه آشنا شوند.

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
-سوال در ابتداي

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه فلسف
و استراتژیک آن و غيره را بر اساس
کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه در
ایران چالش ها و راهکارها .سعيد امينی
و همکاران چاپ اول ،نشر بيد ،تهران
 1398و همچنين کتاب اصول مدیریت
در خدمات بهداشتی .خياطی ،فریبا،
 1392انتشارات آیيژ شرح دهند.
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 9و 10

با تاریخچه
شکل
گيري
نظام
سالمت
ایران و
شبکه
بهداشت و
درمان
ایران آشنا
شوند.

7

11

با شرح

 -1واحدهاي عرضه خدمات
سالمت در ایران را نام ببرد و
وظایف آنها را توضيح دهد.
 -2سطوح مراقبت هاي
بهداشتی درمانی و لزوم
سطح بندي را شرح دهد.
 -3چالش هاي شبکه هاي
بهداشت و درمان را در ایران
تبيين نماید.

 .6حل مسئله

کالس
 آموزشهمزمان

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 -4وظایف مدیر شبکه
بهداشت شهرستان و مدیر

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

مرکز بهداشت شهرستان را
شرح دهد.
 -5به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
 -6در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).

وظایف
واحدهاي
بهداشتی
آشنا
شوند.

 -1وظایف واحدهاي
گسترش ،مبارزه با بيماري
ها ،بهداشت روان ،آموزش
بهداشت ،امور دارویی،
تغذیه ،بهداشت محيط و
حرفه اي و  ...را شرح دهد.
 -2به سئواالتی که در مورد

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
-سوال در ابتداي

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

موضوع مورد بحث پرسيده

 .6حل مسئله

می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).

کالس
 آموزشهمزمان

 -3در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).
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13

با شرح

 -1وظایف بيمارستان

وظایف

شهرستان را توضيح دهد.

واحدهاي
بهداشتی
آشنا
شوند.

 -2وظایف مرکز خدمات
جامع سالمت شهري و
روستایی را توضيح دهد.
 -3وظایف پایگاه بهداشت را
توضيح دهد.
 -4به سئواالتی که در مورد

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

عاطفی).
 -5در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).
با برنامه
پایش
واحدهاي
بهداشتی
آشنا
شوند.

 -1با اهداف بازدید
کارشناسان مرکز خدمات
جامع سالمت روستایی از
خانه هاي بهداشت تحت
پوشش آشنا شوند.
 -2با اهداف بازدید
کارشناسان مرکز بهداشت
شهرستان از مراکز جامعه
خدمات سالمت و خانه هاي
بهداشت تحت پوشش آشنا

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

شوند.
 -3با اهداف بازدید
کارشناسان مرکز بهداشت
استان از مراکز بهداشت
شهرستان ،مراکز جامعه
خدمات سالمت و خانه هاي
بهداشت آشنا شوند.
 -4به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
 -5در مورد موضوعات
مطرح شده اظهار نظر کند
(حيطه عاطفی).
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با اهميت
مشارکت
مردم در
مراقبت
هاي
بهداشتی
اوليه
سالمت
آشنا
شوند.

- 1نقش مشارکت مردمی در
ارائه بهتر خدمات بهداشتی
را تبيين نماید.
- 2راه هاي جلب مشارکت
مردم را توضيح دهد.
- 3اهميت و نقش رابطين
بهداشتی را توضيح دهد.
- 4چالش هاي جلب
مشارکت رابطين بهداشتی را
نام ببرد.
- 5اهميت مشارکت رابطين
در ایران و جهان را از نظر
اقتصادي توضيح دهد.
- 6به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
 -5در مورد موضوعات

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

مطرح شده اظهار نظر کند
(حيطه عاطفی).
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با چالش
هاي خانه
هاي
بهداشت و
ارائه
راهکارهاي
اصالحی
اشنا شوند
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با چالش
هاي کاري
و چالش
هاي
آموزشی
بهورزان و
ارائه
راهکارهاي
اصالحی
اشنا شوند.

- 1تحليل  SWOTخانه
هاي بهداشت را انجام دهد.
- 2راهکاري اصالحی چالش
هاي خانه هاي بهداشت را
تفسير نماید.
- 3به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

 -4در مورد موضوعات
مطرح شده اظهار نظر کند

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

(حيطه عاطفی).
 -1استرس شغلی ،عوامل
موثر بر آن و نقش آن در
عملکرد بهورزان را توضيح
نماید.
 -2اهميت رضایتمندي
مراجعين از خانه هاي
بهداشت را توضيح دهند.
 -3نقش آموزش در بهبود و
پيشرفت کارکنان در نظام
مراقبت هاي بهداشتی اوليه
را توضيح دهد.
 -4چالش هاي اموزش
کارکنان را توضيح دهند.
 -5در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).
 -6به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).
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 -1تعریف ،تاریخچه و اهداف
برنامه پزشک خانواه را بيان
کند.
 -2نظام ارجاع و نحوه اجراي
آن را توضيح دهد.
 -3چالش هاي طرح پزشک
خانواده را شرح دهد.
 -4به سئواالتی که در مورد
موضوع مورد بحث پرسيده
می شود پاسخ دهد (حيطه
عاطفی).

 .1سخنرانی (آموزش آنالین
و آفالین)
 .2پرسش و پاسخ در
قسمت گفتگو (سامانه نوید)
.3نقد مقاله در بخش گفتگو
(سامانه نوید)
 .4نقد تصویر(سامانه نوید)
 .5بحث و گفتگو در آموزش
آنالین همزمان
 .6حل مسئله

آشنایی با:
چهارچوب کلی
مدیریت مراکز
بهداشتی و
درمانی
ارزشيابی با:
 پرسش درگفتگو
سوال در ابتدايکالس
 آموزشهمزمان

 .1سامانه نوید
 .2سما الیو
 .3نرم افزار
کامتازیا
 .4نرم افزار ایکس
ریکوردر

 .1بحث
 .2انجام تکليف
.3جستجوي
اینترنتی و
مقاالت
 .4نقد
 .5حل مسئله

 .1شرکت در بحث
 20درصد
 .2انجام تکاليف 30
درصد
 .3آزمون کتبی
پایان ترم  50درصد
(چهارگزینه اي)

مراقبت هاي بهداشتی اوليه ،وجوه
فلسفی و استراتژیک آن و غيره را بر
اساس کتاب مراقبت هاي بهداشتی اوليه
در ایران چالش ها و راهکارها .سعيد
امينی و همکاران چاپ اول ،نشر بيد،
تهران  1398و همچنين کتاب اصول
مدیریت در خدمات بهداشتی .خياطی،
فریبا 1392 ،انتشارات آیيژ شرح دهند.

 -5در مورد موضوعات مطرح
شده اظهار نظر کند (حيطه
عاطفی).

قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
(هرقانونی مایلید بنویسید مانند):
 -1هر يکشنبه منتظر محتوای جديد در سامانه نويد باشید.
 -2در گفتگوها شرکت کنید.
 -3تکالیف را در مهلت تعیین شده پاسخ دهید.
 -4اجازه داريد سواالت خود را در پیام يا گفتگو بپرسید.
موفق باشید

