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 بسوه تؼالی

 دانشگاه ػلوم پسشکی گلستاى  

 پسشکی ػلوم هرکس هطالؼات و توسؼه آهوزش

 99-98 دٍمًیوسبل   course planتزهی  دٍرُ  طزح 

 99-98 دٍمًیوسبل  :* ًیوسبل تحصیلی                  ثْداشت ػوَهی  *گزٍُ آهَسشی:        ثْداشت:داًشکدُ* 

     4434733: کد درس*                                     در هزاکش ثْداشتی  هدیزیت ٍ ًظبرت   ػٌَاى درس: *

                                           ثْداشت ػوَهی  رشتِ تحصیلی : *                                                            کبرشٌبسی  هقطغ : *

 10-8 شٌجِرٍسّبي    سهبى ثزگشاري:  *

    ثْداشت: داًشکدُ ثزگشاري    هحل* 

                     ٍاحد 2:تؼداد ٍاحد* 

   31     تؼداد جلسبت:  *                                            تئَريًَع ٍاحد:  *  

                ًدارد  : پیش ًیبس یب ّن ًیبس*                                    ًفز 12    تؼداد فزاگیزاى: *

  حیدريػلیزضب دکتز  :هدرسًبم 

 کبري ّفتِ  ٍ سبػبت  رٍس ّبرٍسّبي توبس ثب هسئَل درس:                              ػلیزضب حیدريدکتز   هسٍَل درس: ًبم 

 29102102198 تلفي:ثْداشت ػوَهی              گزٍُ         آدرس دفتز: 

 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکتزًٍیک

 

 اّداف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبشٌد:

 شرح دهذ. تؼاریف و اصول هذیریت -

 توضیح دهذ. را وظایف هذیر )برناهه ریسی، سازهانذهی، رهبری و کنترل( -

 را توضیح دهذ. جنبه های اقتصادی و اجتواػی خذهات بهذاشتی -

 را شرح دهذ. اشتی اولیه و  ابؼاد هختلف آىهراقبتهای بهذ -

 شرح دهذ. را هیاول یبهذاشت یهراقبتهااجساء  -

 را شرح دهذ. قسوتهای هختلف شبکه بهذاشتی درهانی -

 شرح دهذ. را وظایف بهورزاى در ارائه هراقبتهای بهذاشتی اولیه -

 توضیح دهذ. راو تین سالهت  وظایف  پسشک خانواده روستایی -

 دهذ. حیرا توض شهریواده پسشک خان فیوظا -

 طرح تحول سالهت را توضیح دهذ. -

 دهذ. حیتوض  نظارت و ارزشیابی فؼالیتهای خانه بهذاشت و بهورزاى را -

 

 ًحَُ ارسشیبثی داًشجَ:

  % ًوزُ کل37هؼبدل  ًوز0ُ (:هشبرکت فؼبل ٍ اًجبم تکبلیفالف( در طَل دٍرُ ) 

 % ًوزُ  07هؼبدل  ًوز18ُة( پبیبى تزم  :

 آسهَى:یَُ شج( 

       تستی ٍ کتجی :پبیبى تزم 

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًشجَهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسشی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ صفز ٍ 34ثز اسبس هبدُ 

 خَاّد شد .

 : تکبلیف

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًشجَ:
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 ًدارد تزم:  * تبریخ اهتحبى هیبى

     دارد.  تبریخ اهتحبى پبیبى تزم:*

 * سبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًشجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالس ٍ هشبرکت در پزسش ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.  

 رػبیت شئًَبت اخال قی در کالس

 :یهٌبثغ اصل

 خدهبت هدیزیتی در شجکِ ثْداشت ٍ درهبى، دکتز سیزٍس پیلِ رٍدي (1

 جبهغ ثْداشت ػوَهی، اسبتید داًشگبُ ػلَم پششکی کشَر، جلد دٍم، فصل ّفتن کتبة (0

 

 

 

 

 حیدريػلیزضب دکتز جدٍل سهبى ثٌدي ثزًبهِ 

 جلسبت  
ٍ  تبریخ

 هدرس

 

 سبػت

 

 ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبي 

یبدگیزي 

 داًشجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسشی

 جلسه اول  1

 

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث  تیریهذ و اصول فیتؼار  10 -8
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

 یهطالؼه هقذهات

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

 جلسه دوم 2

  دکتر حیذری
 ،یسازهانذه ،یسی)برناهه ر ریهذ فیوظا 10 -8

 و کنترل( یرهبر

سخنرانی. بحث 
 گروهی .تفکر انتقادی

 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

 هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

 جلسه سوم 3

 دکتر حیذری
خذهات  یو اجتواػ یاقتصاد یجنبه ها 10 -8

 یبهذاشت

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور
 جلسه چهارم 4

  دکتر حیذری
سخنرانی. بحث  و  ابؼاد آى هیاول یبهذاشت یهراقبتها 10 -8

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 تور پرشک

 جلسه پنجن 5

  دکتر حیذری
سخنرانی. بحث  هیاول یبهذاشت یاجساء هراقبتها 10 -8

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

  هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

 جلسه ششن 6

  دکتر حیذری
انی. بحث سخنر یدرهان یشبکه بهذاشت 10 -8

گروهی .تفکر انتقادی 
هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 



 3 

هاشیک. دیتا   هنابغهطالؼه  . پرسش و پاسخ

 پرشکتور 
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 جلسه هفتن

 دکتر حیذری 
سخنرانی. بحث  سطوح ارائه خذهات و نظام ارجاع 10 -8

گروهی .تفکر انتقادی 
 . پرسش و پاسخ

ی هطالؼه هقذهات

هبحث هربوطه و 

 هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

 جلسه هشتن 8

 دکتر حیذری 
 یبهذاشت یبهورزاى در ارائه هراقبتها فیوظا 10 -8

 هیاول

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

  هنابغهطالؼه 

ه کاهپیوتر. تخت

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

 جلسه نهن 9

 یذریدکتر ح
 یبهذاشت یبهورزاى در ارائه هراقبتها فیوظا 10 -8

 هیاول

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

  هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

 نجلسه ده 10

 یذریدکتر ح
 نیو ت ییپسشک خانواده روستا  فیوظا 10 -8 

 سالهت

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

 هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور
جلسه   11

 یازدهن

 یذریدکتر ح

و تین  ییپسشک خانواده روستا  فیوظا 10 -8

 سالهت

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼه هقذهاتی 

هبحث هربوطه و 

 هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

جلسه  12

 دوازدهن

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث  یپسشک خانواده شهر 10 -8
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هاتی هطالؼه هقذ

هبحث هربوطه و 

 هنابغهطالؼه 

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 
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 تبریخ ردیف

 

 سبػت

 

 ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبي 

یبدگیزي 

 داًشجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسشی

جلسه  13

 سیسدهن

  یذریدکتر ح

 طرح تحول سالهت 10 -8 
 

سخنرانی. بحث گروهی 
ر انتقادی . پرسش و .تفک

 پاسخ

 یهطالؼه هقذهات

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

جلسه  14

 چهاردهن

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  طرح تحول سالهت 10 -8 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼه هقذهات

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

وتر. تخته کاهپی

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

جلسه  15

 پانسدهن

 یذریدکتر ح

خانه  یتهایفؼال یابینظارت و ارزش 10 -8

 بهذاشت و بهورزاى

 ی. بحث گروهیسخنران
. پرسش و  ی.تفکر انتقاد

 پاسخ

 یهطالؼه هقذهات

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

. تخته وتریکاهپ

برد.  تیوا

 تای. دکیهاش

 رپرشکتو
جلسه  16

 شانسدهن

 یذریدکتر ح

خانه  یتهایفؼال یابینظارت و ارزش 10 -8 

 بهذاشت و بهورزاى

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼه هقذهات

هبحث هربوطه و 

 هطالؼه هنابغ

کاهپیوتر. تخته 

وایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتور 

  


