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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
                                                        زي بهداشتیاصول برنامه ریدرس   (course plan)ترمی  دوره  طرح 

  97-98 اولنیمسال  :* نیمسال تحصیلی                  بهداشت عمومی  *گروه آموزشی:        بهداشت:دانشکده* 
              7734049  کد درس:*                                                      زي بهداشتیاصول برنامه ری   عنوان درس: *
                                            بهداشت عمومی  رشته تحصیلی : *                                                            کارشناسی  مقطع : *
  12- 10روزهاي چهارشنبه    ري: زمان برگزا *
     بهداشت: دانشکده برگزاري    محل* 
                      واحد 2:تعداد واحد* 

   16     تعداد جلسات:  *                                            تئورينوع واحد:  *  
                 یدر خدمات بهداشت تیریاصول مدپیش نیاز یا هم نیاز:    *                                                نفر 11    تعداد فراگیران: *

   حیدريعلیرضا دکتر  :مدرسنام 
  کاري هفته  و ساعات  روز هاروزهاي تماس با مسئول درس:                              علیرضا حیدريدکتر   مسوول درس: نام 

  09120126458 تلفن:ت عمومی              بهداشگروه         آدرس دفتر: 
 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکترونیک

  
  اهداف اختصاصی:

  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 را شرح دهد. ریزي هاي برنامه ریزي ، محاسن و محدودیت و اهمیت برنامه ضرورتي، زیبرنامه ر ی،مبانيزیبرنامه ر   -
برنامـه   کیـ  يهـا  یژگـ یوو  يزیـ ر هاي مختلف برنامه نظام، )يو سازگار يساز نهی(ارضاء و اقناع، به يزیبرنامه ر يها نشیهدفها و ب -

 را توضیح دهد. خوب
 را توضیح دهد. مراتب برنامه ها سلسله،  )یو مل يمنطقه ا ،يا هی(ناحيزیسطوح برنامه ر -
تعیـین  ، تنظـیم برنامـه تفصـیلی و عملیـاتی     هاي فرعی و پشتیبان در فرایند برنامه ریزيتدوین برنامه ی(بهداشت يزیمراحل برنامه ر -

 ) را شرح دهد.بیان کمی برنامه ها، تخصیص منابع و بودجه توالی فعالیت ها و زمان بندي اجراي برنامه
 را شرح دهد. و راهکار مناسب و مؤثر لیانتخاب بد -
 شرح دهد. اصول و مراحل برنامه ریزي بهداشت ملی را -
 مراحل تدوین برنامه استراتژیک را توضیح دهد. -
  دهد. حیمراحل تنظیم عملیاتی را توض -
  دهد. حیپروژه را توض يزیاصول برنامه ر -
  دهد. حیرا توض یبهداشت یانسان يروین يزیبرنامه ر اصول -
 دهد حیرا توض یبهداشت يها ستمیدر س یمال يزیبرنامه ر اصول -
 دهد. حیرا توض رفت کار، پایش و کنترلپیش پیگیري برنامه؛ ياجرا -
 دهد. حیرا توض کنترل يها کیبا مدلها و تکن ییآشنا برنامه؛ ياجرا -
  

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
   % نمره کل10معادل  نمره2 ):مشارکت فعال و انجام تکالیفالف) در طول دوره ( 

  % نمره  90معادل  نمره18ب) پایان ترم  :
  آزمون:شیوه ج) 

        تستی و کتبی :م پایان تر
    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

mailto:@gmail.com
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ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 
  خواهد شد .

  : تکالیف
  سمت هاي مختلف برنامه هاارائه نمونه برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی جهت آشنایی با ق

  وظایف و تکالیف دانشجو:
  ندارد * تاریخ امتحان میان ترم: 

      دارد.  تاریخ امتحان پایان ترم:*
  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:

  حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  
  رعایت شئونات اخال قی در کالس

  :یمنابع اصل
 
  انتشار نیآخر ن،یاندرو گر ،یبهداشت يزیاصول برنامه ر  )1
  امروز. ثین،حدیرضاپور،قزو زیآصف زاده و عز دیبهداشت و درمان : سع يزیبرنامه ر  )2
  فر، نشر اختر. یبهشت کهیاقدم، مل ییخدمات سالمت: محمود نکو هیدر ارا يزیبرنامه ر  )3
  1382مه ریزي استراتژیک. انتشارات ترمه، ملکب محمدرضا. برنا ن،یجمال الد یبیطب  )4
  

  
  حیدريعلیرضا دکتر جدول زمان بندي برنامه 

و  تاریخ  جلسات  
  مدرس

  
  ساعت

  
  ارائه درس شیوه  رئوس مطالب

فعالیتهاي 
یادگیري 
  دانشجو

وسایل کمک 
  آموزشی

  جلسه اول   1
  

  يدریدکتر ح

12-10  
، يزیبرنامه ر ی،مبانيزیبرنامه ر فیتعر

ریزي ، محاسن و  میت برنامهو اه ضرورت
  ریزي هاي برنامه محدودیت

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

  پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
  پرژکتور 

  جلسه دوم  2
   دکتر حیدري

(ارضاء و  يزیبرنامه ر يها نشیهدفها و ب 12-10
  )يو سازگار يساز نهیاقناع، به

  يزیر هاي مختلف برنامه نظام
 برنامه خوب کی يها یژگیو

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه سوم  3
  دکتر حیدري

 يمنطقه ا ،يا هی(ناحيزیوح برنامه رسط  12-10
  )یو مل

  مراتب برنامه ها سلسله
  

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

  پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
  پرژکتور

  جلسه چهارم  4
   دکتر حیدري

  ؛يزیمراحل برنامه ر 12-10
ز فرصت ها ، امکانات و محدودیت آگاهی ا

  ها در فرایند برنامه ریزي
برآورد وضعیت ، شناخت و تحلیل وضع 

  موجود
تعیین اهداف نیاز ها و اولویت ها را در 

 فرایند برنامه ریزي

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
ایت برد. و

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 
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  جلسه پنجم  5
   دکتر حیدري

  ؛يزیمراحل برنامه ر 12-10
  و ابزار لیراهها، وسا نییتع
  ها کیروشها و تکن یابیارز

 و راهکار مناسب و مؤثر لیانتخاب بد

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه ششم  6
   دکتر حیدري

  ؛ي بهداشتیزیمراحل برنامه ر 12-10
تدوین برنامه هاي فرعی و پشتیبان در 

  فرایند برنامه ریزي
تعیین توالی فعالیت ها و زمان بندي 

  اجراي برنامه
بیان کمی برنامه ها، تخصیص منابع و 

  بودجه
 

ث گروهی سخنرانی. بح
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  7
     

  جلسه هفتم
   دکتر حیدري

سخنرانی. بحث گروهی  یبهداشت مل يزیبرنامه ر 12-10
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
و مبحث مربوطه 

 منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه هشتم  8
   دکتر حیدري

سخنرانی. بحث گروهی   کیاستراتژ يزیبرنامه ر 12-10
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  ه نهمجلس  9
  يدریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  کیاستراتژ يزیبرنامه ر 12-10
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  جلسه دهم  10
  يدریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی   یاتیعمل يزیبرنامه ر  10- 12 
انتقادي . پرسش و  .تفکر
  پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

  منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
  پرژکتور

جلسه    11
  یازدهم

  يدریدکتر ح
سخنرانی. بحث گروهی  برنامه ریزي پروژه 12-10

.تفکر انتقادي . پرسش و 
 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

وتر. تخته کامپی
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   12
  دوازدهم

  يدریدکتر ح
سخنرانی. بحث گروهی  یبهداشت یانسان يروین يزیبرنامه ر 12-10

.تفکر انتقادي . پرسش و 
 پاسخ

مطالعه مقدماتی 
مبحث مربوطه و 

 منابعمطالعه 

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 
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  تاریخ  دیفر
  
  ساعت

  
  ارائه درس شیوه  رئوس مطالب

فعالیتهاي 
یادگیري 
  دانشجو

وسایل کمک 
  آموزشی

جلسه   13
  سیزدهم

   يدریدکتر ح
 12 -10  

 يها ستمیدر س یمال يزیبرنامه ر
  یبهداشت

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

تخته  کامپیوتر.
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   14
  چهاردهم

  يدریدکتر ح
  برنامه؛ ياجرا 10- 12 

 پیشرفت کار، پایش و کنترل پیگیري
سخنرانی. بحث گروهی 

.تفکر انتقادي . پرسش و 
 پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

جلسه   15
  پانزدهم

  يدریدکتر ح

  برنامه؛ ياجرا  12-10
 کنترل يها کیبا مدلها و تکن ییآشنا

 ی. بحث گروهیسخنران
. پرسش و  ي.تفکر انتقاد

  پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

  مطالعه منابع

  

جلسه   16
  شانزدهم

  يدریدکتر ح
  برنامه؛ ياجرا 10- 12 

 نهایی و ارایه گزارش کار را در ارزشیابی
 يفرایند اجراي برنامه ریز

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادي . پرسش و 

 پاسخ

 یمطالعه مقدمات
مبحث مربوطه و 

 مطالعه منابع

کامپیوتر. تخته 
وایت برد. 

ماژیک. دیتا 
 پرژکتور 

  


