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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 79-79:* نیمسال تحصیلی                   سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  *گروه آموزشی:          دندانپزشکی:   دانشکده* 

 

                749    کد درس:*                                      داشتیمدیریت خدمات به  عنوان درس:*

                                       دندانپزشکی عمومی )بین الملل( 77ترم  : رشته تحصیلی*                                                               دکترای حرفه ای  مقطع : *

    دانشکده دندانپزشکی :برگزاری  محل*                                                         71 -74 ها ساعت شنبهیک  برگزاری: مانز *

                                   جلسه 74 تعداد جلسات:  *                                  نوع واحد: نظری *                            واحد 1:  تعداد واحد* 

                   نداردپیش نیاز یا هم نیاز:   *                                                  نفر 03تعداد فراگیران: *

 ، دکتر صادقی، دکتر نقوی الحسینی پاک خصالدکترمدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                 پاک خصالدکتر  ول درس: مسئنام 

 37714397497 تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 m_pakkhesal@yahoo.com :پست الکترونیک

 :هدف کلی درس

رنامه ریزی، سازماندهی، کنتررل و رهبرری(، آشرنایی برا     مکاتب و نظریه های مدیریت، وظایف مدیریت )بدانشجویان با ی آشنای

 تشکیالت و سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در ایران و انواع بیمه ها و وظایف آنها

 

 اهداف اختصاصی:

 د:ر می رود در پایان دوره قادر باشانتظا از فراگیر

 و نظریه های مدیریت را توضیح دهد. مکاتب -7

 ریت و وظایف آنها را شرح دهد.سطوح مدی -1

 مهارت های سه گانه مدیریت را بداند. -0

 مبانی سازماندهی و اصول تفویض اختیار را شرح دهد. -4

 اصطالحات تمرکز زدایی و حیطه نظارت را توضیح دهد. -5

 وظایف صف و ستاد را بداند.  -6

 انواع ارتباطات در سطوح سازمانی را شرح دهد.  -9

 د و آنها را تفسیر نماید.منابع قدرت رهبری را بدان  -9

 سبک های عمده رهبری و مزایا و معایب هر کدام را توضیح دهد.  -7

 را توضیح دهد. Yو نظریه  Xنظریه های انگیزش در کار مانند سلسله مراتب نیازهای مازلو و نظریه   -73

 تشکیالت و سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی در ایران را توصیف نماید. -77

 ستاندارد تجهیزات بخش های درمانی، تشخیصی و پشتیبانی بیمارستان ها را بداند.ا -71

 هدف و فرایند مدیریت مواد و تجهیزات را توضیح دهد. -70

 انواع بیمه ها، وظایف و افراد تحت پوشش آنها را شرح دهد. -74

 روش های مختلف پرداخت حق الزحمه به پزشکان و مزایا و معایب آنها را بداند. -75

 ارزشیابی دانشجو:نحوه 

 (الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 نمره کل %733معادل  نمره 13ب( پایان ترم  :

 ج( شیوه آزمون:

 تستی / تشریحی         کتبی :پایان ترم  -7
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   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 شکده اعالم میگردد.ت ها براساس آیین نامه آموزشی دانغیب

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 منظم در کالس حضور به موقع و 

 باحث ارائه شده در کالس  م مشارکت فعال در

  در حین تدریس پاسخ به سواالت پرسیده شده

 وش نگهداشتن تلفن همراه  خام

 

 -------------تاریخ امتحان میان ترم: 

 مه معاونت آموزشیبراساس برناتاریخ امتحان پایان ترم:    *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 و احترام به اساتید رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

 اصول مدیریت در خدمات بهداشتی، فریبا خیاطیکتاب  -7

 : کتابخانه دانشکده، جستجو در اینترنتسایر اطالعات مفید برای یافتن مقاله وکمکی منابع  -1

 

 

  یجدول زمان بندی برنامه درس

 شیوه ارائه درس رئوس مطالب تاریخ ردیف

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

 وسایل کمک آموزشی

 اصول مدیریت و تاریخچه 17/77/79 7
سخنرانی تعاملی همراه 

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریگبکار

 نتیپاورپو

 مکاتب مدیریت 19/77/79 1
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 مهارت ها و وظایف مدیریت 5/71/79 0
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 برنامه ریزی 71/71/79 4
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 سازماندهی 77/71/79 5
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسالی ریبکارگ

 نتیپاورپو

 بحث گروهی کار گروهی دانشجویان 16/71/79 6
شرکت فعال در 

 حث کالسمبا

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 تعطیالت نوروز

 هماهنگی و ارتباطات 79/7/79 9
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 رهبری 15/7/79 9
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو
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 تعطیل رسمی 7/1/79 

7 9/1/79 
مدیریت مواد و تجهیزات 

 مراکز درمانی

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 انواع بیمه ها و وظایف آنها 75/1/79 73
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

77 11/1/79 

تشکیالت و سازمان های ارائه 

دهنده خدمات بهداشتی در 

 7 -ایران

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش
شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

71 17/1/79 

تشکیالت و سازمان های ارائه 

دهنده خدمات بهداشتی در 

 1 -ایران

ه همرا یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 تعطیل رسمی 5/0/79 70

74 71/0/79 
برنامه ریزی منابع انسانی در 

 نظام سالمت

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 


