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  اصول برنامه ریزي بهداشتی ودرمانی   :موضوع تدریس
 و نظارت در سیستمهاي بهداشتی  مدیریت :  پیش نیاز

 بهداشت عمومی  :فراگیران

کارشناسی : مقطع  

 کالس درس :محل اجرا        جلسه 17 یک ترم   :تعداد جلسات             ) ساعت 34(یک ترم     :ساعات تدریس

 محمد علی یعقوبی فر  :مدرس           2  :تعداد واحد       تئوري       :نوع واحد

 :شرح درس

  :در انتهاي این دوره از دانشجو انتظار میرود :اهداف کلی
و هزینه اثربخشی  برنامه  روشهاي ارزشیابی  ، کسب آمادگی الزم جهت تدوین برنامه بهداشتی و شناحتآشنایی با مقدمات برنامه ریزي 

ر سیستم خدمات بهداشتی ودرمانیدها   

  :بتواند دانشجو باید: اهداف رفتاري
کاربرد آنها در برنامه ریزي شناخت ، تحلیل و ارتقاء مهارت پژوهش کاربردي به منظور درك توسعه سیاستهاي بهداشتی ودرمانی و

  .بهداشت ودرمان می باشد 

    :روشهاي تدریس

با بهره گیري از وسایل کمک آموزشیث گروهی و به صورت سخنرانی و بحارائه مطالب   

)تخته وایت برد ،اورهد ، ویدئوپروژکتور (    

پرسش وپاسخ جهت جلب مشارکت دانشجویان   

  ارائه مطالب و مقاالت مرتبط توسط دانشجویان در زمان مشخصی از هر جلسه 

  :ف دانشجویانیوظا
فعال در کالس و حضور به  موقع   

  را ارائه نماید در خصوص برنامه ریزي مقاالت خواسته شدهدانشجویان بایستی 
  :نحوه ارزشیابی دانشجو

 امتحان پایان ترم که به صورت کتبی صورت می گیرد

در ارتباط با موضوع  مطالب و مقاالتارائه  نحوه تهیه و  

  ارزشیابی کالسی و میزان مشارکت دانشجویان در طول ترم



 

  

  نام مدرس دروس   محتواي ساعت تاریخ جلسات   
  محمد علی یعقوبی فر کلیات برنامه ریزي و برنامه ریزي بهداشتی    اول   جلسه

 محمد علی یعقوبی فر تصمیم گیري  و مراحل آن    دوم   جلسه

 محمد علی یعقوبی فر )چارچوب کلی ( فرآیند برنامه ریزي        سوم   جلسه

 محمد علی یعقوبی فر آشنایی داشجویان با برنامه هاي تندرستی ، برنامه ریزي بهداشتی    چهارم جلسه

 محمد علی یعقوبی فر آشنایی دانشجویان با برنامه جامع بهداشتی و فرآیند نیازسنجی    پنجم جلسه

 محمد علی یعقوبی فر آشنایی دانشجویان با ویژگیهاي مهم یک برنامه ریزي بهداشتی    ششم جلسه

 محمد علی یعقوبی فر آشنایی دانشجویان با مراحل برنامه ریزي بهداشتی    هفتم جلسه

  آشنایی دانشجویان با تمرکز زدایی و تمرکز گرایی در    هشتم جلسه
 برنامه ریزي بهداشتی

 محمد علی یعقوبی فر

مد علی یعقوبی فرمح آشنایی دانشجویان با گزارشهاي برنامه ریزي و  انواع برنامه ریزي      نهم جلسه  

 محمد علی یعقوبی فر آشنایی دانشجویان با انواع برنامه ریزي    دهم جلسه

  آشنایی دانشجویان با رابطه بین انواع برنامه ، انواع برنامه    یازدهم جلسه
 از نظر زمانی  و عمق

 محمد علی یعقوبی فر

 جلسه
  :عت آشنایی دانشجویان با انواع برنامه از نظر وس    دوازدهم

 برنامه ریزي استراتژیک
 محمد علی یعقوبی فر

 جلسه
  :آشنایی دانشجویان با انواع برنامه از نظر وسعت     سیزدهم

 برنامه ریزي تاکتیکی و عملیاتی
 محمد علی یعقوبی فر

جلسه 
     چهاردهم

آشنایی دانشجویان با ادامه مراحل تدوین برنامه عملیاتی و 
یابزارهاي برنامه ریزي عملیات  

 محمد علی یعقوبی فر

جلسه 
 محمد علی یعقوبی فر  آشنایی با اقتصاد بهداشت    پانزدهم

جلسه 
 محمد علی یعقوبی فر  و رفع اشکاالت کلی جمع بندي نهایی مطالب ارائه شده در طول ترم    شانزدهم

جلسه 
 محمد علی یعقوبی فر  امتحان کتبی پایان ترم    هفدهم


