
 
 مامایی -پرستاری دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 هاهایی در هشاٍرُ ارشذ کارشٌاسی سَم ترم داًشجَیاى مخاطبان: هذیریت در سیستن ّای بْذاضتی عنوان درس :

 12-14دٍضٌبِ  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                        ٍاحذ ًظری 1 تعدادواحد:

            95-96ًیوسال اٍل سال تحصیلی   ّفتِ دٍم(،8) 14-16دٍضٌبِ  مان ارائه درس: ز

  دکترسوسن حیدرپور: مدرس                       (95-96ًویسال اٍل سال تحصیلی نیمسال:

                                                    ًذارد  درس و پیش نیاز:

 

           ایی فراگیراى با اصَل، هفاّین ٍ رٍش ّای هْن هذیریت، برًاهِ ریسی ٍ ارتقاء کیفیتآضٌ هدف کلی درس:

فراگیراى قادرًذ با کاربرد اصَل هذیریت از هٌابغ ٍ ابسارّا ٍ افراد در یک هحیظ کاری، استفادُ بْیٌِ ًوایٌذ ٍ ًسبت شرح درس:  

 یي هَفقیت یک سیستن آگاّی هی یابٌذ.( بِ ػٌَاى ضرط اصلی تضوCQIبِ ارتقاء کیفیت هستور)

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آضٌایی داًطجَ با اصَل کلی ٍ هفاّین اصلی هذیریت ٍ رّبری -1 

 آضٌایی داًطجَ با ضٌاخت اجساء سازهاى ٍ رفتارّای درٍى ٍ بیرٍى آى، درًٍذادّا، فرآیٌذّا ٍ برًٍذادّای سازهاى -2

 جَ با اصَل کلی ٍ هفاّین برًاهِ ریسی ٍ اًَاع آى) استراتژیک، ػولیاتی ٍ .......( ٍ تحلیل هسیرآضٌایی  داًط -3

 (Total quality managementآضٌایی داًطجَ با اصَل کلی هذیریت جاهغ کیفیت) -4

 برای برخَرد با هطکالت Focused PDCAآضٌایی  داًطجَ با رٍش  -5

 ارّای تَسؼِآضٌایی داًطجَ با هفاّین ٍ راّک-6

 آضٌایی داًطجَ با استراتژّای برًاهِ ریسی برای آهَزش ٍ هطاٍرُ هاهایی  -7

 ارزیابی ٍ تؼییي ًیازّا ٍ ارزیابی اجوالی برًاهِ ّای بْذاضت هادر ٍ کَدک ٍ تحلیل اقتصادی آى-8

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 ه اولجلس                                       

 آضٌایی داًطجَ با اصَل کلی ٍ هفاّین اصلی هذیریت ٍ رّبری هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 تؼاریف، اصَل ٍ هفاّین هذیریت را تَضیح دّذ  -1-1

 هْارتْای سِ گاًِ هذیریت را تَضیح دّذ  -2-1

 ٍظایف هذیریت را تَضیح دّذ -3-1

 بیاى کردُ، تفاٍت بیي هذیریت ٍ رّبری را تَضیح دّذ. تؼاریف هختلف رّبری را -4-1

 سبکْای هختلف رّبری را رکر کردُ ٍ ٍیژگیْای رّبراى ّریک از سبکْا را تطریح ًوایذ. -5-1

 ٍیژگیْای یک رّبر ایذُ آل را بیاى ًوایذ. 6-1

 هْارتْای هَرد ًیاز یک رّبر هَفق را تَضیح دّذ. 7-1

 

 

 

 

 



 جلسه دوم                                       

 آضٌایی داًطجَ با ضٌاخت اجساء سازهاى ٍ رفتارّای درٍى ٍ بیرٍى آى، درًٍذادّا، فرآیٌذّا ٍ برًٍذادّای سازهاى هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 اجساء سازهاى را تَضیح دّذ -1-2-

 رفتارّای درٍى ٍ بیرٍى سازهاى را تَضیح دّذ  -2-2

 درًٍذاد ّای سازهاى را تَضیح دّذ  -3-2

 فرآیٌذّای سازهاى را تَضیح دّذ -4-2

 برًٍذادّای سازهاى را تَضیح دّذ -5-2

 جلسه سوم                                       

  ٍ تحلیل هسیر آضٌایی  داًطجَ با اصَل کلی ٍ هفاّین برًاهِ ریسی ٍ اًَاع آى) استراتژیک، ػولیاتی ٍ .......( هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 اصَل کلی برًاهِ ریسی را تَضیح دّذ  -1-3

 هفاّین کلی برًاهِ ریسی را تَضیح دّذ-2-3

 اًَاع برًاهِ ریسی) استراتژیک، ػولیاتی، تاکتیکی ٍ...( را لیست کٌذ  -3-3

 برًاهِ ریسی استراتژیک را تَضیح دّذ -4-3

 ریسی ػولیاتی را تَضیح دّذبرًاهِ  -5-3

 تحلیل هسیر را تَضیح دّذ-6-3

 جلسه چهارم                                       

 (Total quality managementآضٌایی داًطجَ با اصَل کلی هذیریت جاهغ کیفیت)هدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 ( را تؼریف ًوایذ.CQIْذاضتی ٍ ارتقای هستور کیفیت )هفاّین کیفیت، کیفیت در خذهات ب -1-4

 کرازبی ٍ جَراى( تَضیح دّذ. -تاریخچِ کیفیت در هذیریت را با بیاى اصَل صاحب ًظراى ایي بحث )دهیٌگ -2-4

 هذیریت جاهغ کیفیت را تؼریف ٍ اصَل آى را بیاى ًوایذ. -3-4

 را تَضیح دّذ. CQIاصَل   -4-4

 ّص ّسیٌِ ّا ٍ افسایص رضایتوٌذی افراد ٍ اجتواع را تطریح ًوایذ.در کا CQIاّویت   -5-4

 جایگاُ هطتری، کارکٌاى ٍ هذیراى  در دیذگاُ ارتقای کیفیت را تؼییي ٍ تطریح ًوایذ. -6-4

یریت جایگاُ کًٌَی هطتری، کارکٌاى ٍ هذیراى را در یک هحیظ ٍاقؼی هراکس بْذاضتی درهاًی با جایگاُ هَرد اًتظار در هذ -7-4

 کیفیت هقایسِ ًوایذ.

ضوي بررسی سیر تحَل هذیریت کیفیت، کارایی اًَاع ًظام ّای هبتٌی بربازرسی، کٌترل کیفیت، تضویي کیفیت ٍ ارتقای  -8-4

 هستور کیفیت را با ّن هقایسِ کٌذ.

 جلسه پنجن                                

 ی برخَرد با هطکالتبرا Focused PDCAآضٌایی داًطجَ با رٍش هدف کلی: 

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

1-5- Focused PDCA را بِ ػٌَاى یک استراتژی ارتقای فرآیٌذ تَضیح دّذ 



 را تَضیح دّذ Focused PDCAهراحل   -2-5

ّوگرایی، ًوَدار ػلت ٍ هؼلَل ٍ....( را ابسارّای ّر هرحلِ )بیاى فرصت ارتقاء، ًوَدار قالبی، ًوَدار جریاى فرایٌذ،  ًوَدار  -3-5

 تَضیح دّذ

 رٍضْای بارش افکار ٍ گرٍُ اسوی را تَضیح دّذ -4-5

 ارتقاء دّذ Focused PDCAیک فرآیٌذ را با استفادُ از رٍش -5-5

 جلسه ششن                             

 آضٌایی داًطجَ با هفاّین ٍ راّکارّای تَسؼِ  هدف کلی:

 :اهداف ویژه 

 درپایان دانشجو قادر باشد

 هفَْم تَسؼِ را تَضیح دّذ  -1-6

 ابؼاد تَسؼِ را تَضیح دّذ    -2-6

 اهیذ بِ زًذگی در بذٍ تَلذ، ًرخ بار تکفل ،ًرخ رضذ جوؼیت، سغح بْرُ ٍری، سغح زًذگیضاخص ّای تَسؼِ ) -3-6

 ( را تَضیح دّذ ٍ .......... ًرخ با سَادی

 تَضیح دّذراّکارّای تَسؼِ را -4-6

 جلسه هفتن                             

 آضٌایی داًطجَ با استراتژیْای برًاهِ ریسی برای آهَزش ٍ هطاٍرُ هاهایی  هدف کلی:

 اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد

 ( را تَضیح دّذP.E.R.Tتکٌیک ّای اجرای برًاهِ ریسی) تکٌیک گاًت،  -1-7

 ٍیژگی ّای آى را هطخص ًوایذ.سی آهَزش ٍ هطاٍرُ با تؼریف برًاهِ ری -2-7

  آهَزضی ٍ هطاٍرُ ای را تَضیح دّذعراحی ٍ اجرای یک برًاهِ  هراحل -3-7

 یک برًاهِ آهَزضی عراحی کٌذ -4-7

 یک برًاهِ هطاٍرُ ای عراحی کٌذ -5-7

 جلسه هشتن                                

 ارزیابی اجوالی برًاهِ ّای بْذاضت هادر ٍ کَدک ٍ تحلیل اقتصادی آى ارزیابی ٍ تؼییي ًیازّا ٍ هدف کلی:

 اهداف ویژه :
 درپایان دانشجو قادر باشد

 هفَْم ٍ اًَاع ًیاز)ٌّجاری، احساس ضذُ، هَرد درخَاست، پیص بیٌی ضذُ ٍ.....( را  تَضیح دّذ -1-8

 هفَْم ٍ اّذاف ًیازسٌجی را تَضیح دّذ -2-8

 ازّای آهَزضی در برًاهِ ّای بْذاضت هادر ٍ کَدک را تَضیح دّذرٍضْای تؼییي ًی -2-8

 ضوي تؼریف پایص، ٍیژگی ّا ٍ هراحل اًجام آى را تَضیح دّذ -3-8

 خصَصیات ٍ هراحل اًجام ارزضیابی را تَضیح دّذ. -4-8

 یک برًاهِ بْذاضت ٍ هادر ٍ کَدک را ارزیابی کٌذ -5-8

 هادر ٍ کَدک را تحلیل کٌذاز ًظر اقتصادی یک برًاهِ بْذاضت -6-8

 
 منابع:

 

 =آصف زادُ، سؼیذ، رضاپَر ػسیس. برًاهِ ریسی بْذاضت ٍ درهاى.1

آصف زادُ سؼیذ، رضاپَر ػسیس. هذیریت بْذاضت ٍ درهاى. چاپ پٌجن. قسٍیي، اتطارات داًطگاُ ػلَم پسضکی ٍ خذهات  -2



 1391بْذاضتی درهاًی قسٍیي. 

 وذّادی. اصَل هذیریت. کًَتس ّارٍلذ. ترجوِ چوراى هح-3

 

 پرسش ٍ پاسخ -سخٌراًی -بحث گرٍّی روش تدریس:

 
 

 وسایل آموزشی :

 ٍایت برد -ٍیذیَپرٍژکتَر

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر  روش       آزمون
 حسب درصد(

 ساعت تاریخ 

تواهی جلسات  %5 - حضَر فؼال در کالس

عبق برًاهِ ریسی 

 آهَزضی 

در ساػت 

 کالس

از جلسِ دٍم بِ  %20 - رائِ کٌفراًسا

 بؼذ

در ساػت 

 کالس

بؼذ از جلسِ  %10 چٌذ گسیٌِ ای آزهَى ًین ترم

 چْارم

در ساػت 

 کالس

در سالي  پایاى ترم %55 چٌذ گسیٌِ ای آزهَى پایاى ترم

 اهتحاًات

ارائِ یک تحلیل از برًاهِ ّای 

درحال اجرای بْذاضت ٍ 

)بْذاضت هادر ٍ  درهاى

 کَدک(

 - پایاى ترم 10% -

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضَر هٌظن ٍ بوَقع درکالس      

 شرکت در بحث ّای گرٍّی ٍ پاسخ بِ سَاالت هطرح شذُ در کالس      

 خاهَش ًوَدى تلفي ّوراُ در کالس درس     

 دانشکده: EDOو امضبی مسئول نبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                        02/6/59تبریخ تحویل:  

 

                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 مدیریت در سیستم های بهداشتی جدول زمانبندی درس

 (دٍمّفتِ 8)16الی  14ساػت دٍضٌبِ  :روز و ساعت جلسه                 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

آضٌایی داًطجَ با اصَل کلی ٍ هفاّین اصلی  24/8/95 1

 هذیریت ٍ رّبری

 دکتر سَسي حیذرپَر

آضٌایی داًطجَ با ضٌاخت اجساء سازهاى ٍ رفتارّای  1/9/95 2

درٍى ٍ بیرٍى آى، درًٍذادّا، فرآیٌذّا ٍ 

 دّای سازهاىبرًٍذا

دکترحیذرپَر+ 

 داًطجَیاى

3 8/9/95 

تَجِ بِ تؼغیل رسوی بَدى با 

با ّواٌّگی داًطجَیاى کالس 

 جبراًی برگسار خَاّذ ضذ
 

آضٌایی  داًطجَ با اصَل کلی ٍ هفاّین برًاهِ ریسی 

ٍ اًَاع آى) استراتژیک، ػولیاتی ٍ .......( ٍ تحلیل 

 هسیر

دکترحیذرپَر+ 

 داًطجَیاى

آضٌایی داًطجَ با اصَل کلی هذیریت جاهغ  15/9/95 4

 (Total quality managementکیفیت)

دکترحیذرپَر+ 

 داًطجَیاى

برای  Focused PDCAآضٌایی  داًطجَ با رٍش  22/9/95 5

 برخَرد با هطکالت

دکترحیذرپَر+ 

 داًطجَیاى

دکترحیذرپَر+  آضٌایی داًطجَ با هفاّین ٍ راّکارّای تَسؼِ 29/9/95 6

 طجَیاىداً

آضٌایی داًطجَ با استراتژّای برًاهِ ریسی برای  6/10/95 7

 آهَزش ٍ هطاٍرُ هاهایی

دکترحیذرپَر+ 

 داًطجَیاى

8  

13/10/95 

ارزیابی ٍ تؼییي ًیازّا ٍ ارزیابی اجوالی برًاهِ ّای 

 بْذاضت هادر ٍ کَدک ٍ تحلیل اقتصادی آى

دکترحیذرپَر+ 

 داًطجَیاى

 


