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  هدف کلی درس :

 دانشجویان پس از گذراندن این درس آگاهی و مهارت های زیر را کسب خواهند نمود:

  تاریخچه و سیر تحول مدیریت آشنایی با مفاهیم مدیریت، 

 شنائی با تئوری های کالسیک ،نئوکالسیک مدیریت آ 

 آشنائی با عناصر مدیریت )برنامه ریزی ،سازماندهی،رهبری و......( ومدیریت رفتار سازمانی 

  آشنایی با اهداف، ساختار، وظایف و کارکرد سازمانها و تشکیالت بهداشتی درمانی کشور در سطوح

 مختلف 

 وکاربرد آن در سیستم ارائه  ،مدیریت کیفیت وابزارهای مدیریت کیفیت پارادایم های نوین مدیریتآشنائی با

 خدمات

 
 :کلی جلساتاهداف 

 آشنایی با تاریخچه مدیریت 

 آشنایی با تعاریف و مفاهیم مدیریت 

  رویكرد كالسیك     نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آشنایی باClassic Approach 

  زان، اصول، نارساییها و محدودیت های نظریه پرداآشنایی باNeo-classic Approach 

  رویكرد سیستمی با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آشنایی باSystem Approach       

  رویكرد اقتضائیبا نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آشنایی باContingency Approach    

  وظیفه  برنامه ریزی مدیران و انواع برنامه هاآشنایی با 

  تصمیم گیری در مدیریتآشنایی با 

  وظیفه سازماندهی مدیران و انواع سازماندهیآشنایی با 

  با وظیفه رهبری مدیران و انواع رهبری هاآشنایی 

 آشنائی با مفهوم انگیزش ونظریه های مرتبط با آن 

 نترلبا وظیفه كنترل مدیران و انواع ك آشنایی 

 آشنائی با تعاریف ومفاهیم مدیریت كیفیت واستانداردها 

  آشنائی با نظریات مدیریت كیفیت 

 آشنائی با ابزار های مدیریت كیفیت 

  مراقبت های اولیه بهداشتی و شبكه های ارائه خدمات 

 در سیستم مراقبت های بهداشتی وظایف بهداشت حرفه ای 
 

 
 
 
 
 
 
 



 جلسه اول

 نظریه پردازان مدیریت و آشنایی با تاریخچه مدیریتهدف كلی : 

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با نظریه پردازان مدیریت •

 آشنایی با مدیریت در تمدن های باستانی، قرون وسطی و عصر انقالب صن

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 فلسفه وجودی سازمان ها را بیان كند. •

 مدیریت در تمدن های باستانی، قرون وسطی و عصر انقالب صنعتی را تشریح نماید. •

 جلسه دوم

 : آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریتلیهدف ک

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با مفاهیم سازمان و مدیریت. •

 آشنایی با ویژگی های مشترک همه سازمان ها. •

 آشنایی با وجه تمایز مدیران و كاركنان عملیاتی  •

 آشنایی با مفهوم فرایند  •

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید. مفاهیم سازمان و مدیریت را تعریف •

 ویژگی های مشترک همه سازمان ها را شرح دهد. •

 وجه تمایز مدیران و كاركنان عملیاتی را بداند. •

 مفهوم فرایند را درک كند. •

 جلسه سوم

 تیریسازمان و مد كیمكاتب كالس: آشنایی با هدف کلی

  :ویژهف اهدا

 مكتب مدیریت علمی و هدفهای آن. آشنایی با •

 علمیمكتب مدیریت آشنایی با  •

 اصول عام و كلی مدیریت.آشنایی با  •

 توانایی های الزم برای مدیریت آشنایی با  •

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 مكتب مدیریت علمی و هدفهای آن را بیان نماید. •

 را شرح دهد. علمیمكتب مدیریت  •

 اصول عام و كلی مدیریت را بشناسد. •

 توانایی های الزم برای مدیریت را بشناسد. •

 

 ارمجلسه چه

 تیریسازمان و مدو نئو كالسیك  كیمكاتب كالسآشنایی با  :هدف کلی



   :ویژهف اهدا

 آشنایی با عناصر مدیریت. •

 آشنایی با بوروكراسی  •

 آشنایی با انتقادهای وارد بر نظریه بوروكراسی وبر. •

 آشنایی با مكتب روابط انسانی. •

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 عناصر مدیریت را نام ببرد. •

 بوروكراسی را تعریف نماید. •

 انتقادهای وارد بر نظریه بوروكراسی وبر را بیان نماید. •

 مكتب روابط انسانی را شرح دهد. •

 

 جلسه پنجم 

 تیریسازمان و مد دیگرمكاتب : آشنایی با هدف کلی

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با نظریه ماری پاركر فالت. •

 نظریه چستربرنارد  آشنایی با •

 یه هربرت سایمون نظرآشنایی با  •

 سلسله مراتب سطوح پیچیدگی سازمان  آشنایی با •

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 نظریه ماری پاركر فالت را بیان نماید. •

 نظریه چستربرنارد را شرح دهد. •

 نظریه هربرت سایمون را تشریح نماید. •

 را تشریح نماید.سلسله مراتب سطوح پیچیدگی سازمان  •

 

 

 

 جلسه ششم

 تیریسازمان و مد جدیدمكاتب نظریه سیستم ها وآشنایی با  :یهدف کل

  :ویژهف اهدا

 معنی و مفهوم سیستم آشنایی با  •

 نظریه عمومی سیستم ها آشنایی با  •

 طبقه بندی سیستم ها آشنایی با  •

 تئوری اقتضاء.آشنایی با  •

  Zآشنایی با مدیریت ژاپنی و تئوری  •

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد



 ومی سیستم ها را  توضیح دهد.نظریه عم •

 طبقه بندی سیستم ها را بیان نماید و برای هر مورد مثال بزند. •

 تئوری اقتضاء را تشریح نماید. •

 را توضیح دهد و آنها را با هم مقایسه كند. Zمدیریت ژاپنی و تئوری  •

 جلسه هفتم   

 

 آشنائی با نظریات مدیریت كیفیت  :هدف کلی •

 :ویژهف اهدا •

 مفهوم مدیریت كیفیت و استانداردآشنایی با  •

 TQMآشنایی با  •

 مدیریت كیفیتو مدلهای ابزار ها آشنایی با •

 5Sآشنایی با نظام  •

•  

  :در پایان دانشجو قادر باشد •

 شرح دهد. مفهوم مدیریت كیفیت و استاندارد را  •

• TQM را شرح دهد 

 مدیریت كیفیت را نام ببرد.  ابزار هایمدلها و •

 را توضیح دهد.5Sنظام  •

 جلسه هشتم

 ومدلهای تعالی سازمانی 5Sآشنایی با نظام  :    هدف کلی •

 :ویژهف اهدا •

 5Sآراستگی سازمانی   نظام  با آشنایی 

 مدلهای تعالی سازمانی با آشنایی           

  

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 نظام آراستگی سازمانی را شرح دهد.             

 مدلهای تعالی سازمانی را نام ببرد  .             

 دالیل بكار گیری مدل های تعالی سازمانی را بیان كند.               

  

 جلسه نهم آزمون میان ترم

 

 مدهجلسه 

 : آشنایی با وظیفه برنامه ریزی در مدیریتهدف کلی

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با تعاریف برنامه ریزی. •

 امه ریزی.آشنایی با ماهیت برن •



 آشنایی با آشنایی با انواع برنامه ریزی. •

 برنامه ریزی استراتزیك وعملیاتی.آشنایی با  •

 آشنایی با معیارهای تعیین هدف. •

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 را بداند تعاریف برنامه ریزی •

 شرح دهد ماهیت برنامه ریزی •

 رانام ببرد ودر مورد آن توضیح دهد انواع برنامه ریزی •

 را شرح دهداستراتزیك وعملیاتی تفاوتهای برنامه ریزی   •

 نام ببردرا  معیارهای تعیین هدف •

 

 

 

 

 

 هم یازدجلسه 

 :آشنایی با وظیفه سازماندهی در مدیریتهدف کلی

   :ویژهف اهدا

 مبناهای طبقه بندی وظایف سازمانی آشنایی با  •

 انواع سازماندهی.آشنایی با  •

 سازمان ماتریسی آشنایی با  •

 نحوه انتخاب الگو برای سازماندهی.شنایی با آ •

 گروه های رسمی و اهمیت و كاركرد آنها آشنایی با 

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 مبناهای طبقه بندی وظایف سازمانی را بداند. •

 انواع سازماندهی را شرح دهد. •

 سازمان ماتریسی را توضیح دهد. •

 ن نماید.نحوه انتخاب الگو برای سازماندهی را بیا •

 گروه های رسمی را شرح دهد و اهمیت و كاركرد آنها را بداند. •

 

 هم دوازدجلسه 

 : آشنایی با وظیفه هدایت )رهبری( در مدیریتهدف کلی

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با رهبری و ماهیت رهبری  •



 آشنایی با صفات و ویژگی های رهبر  •

 مهارتهای رهبر.انواع رهبری و آشنایی با  •

 

 :دانشجو قادر باشد در پایان

 

 رهبری و ماهیت رهبری را تشریح نماید. •

 صفات و ویژگی های رهبر را ذكر نماید. •

 مهارتهای رهبر را نام ببرد.انواع رهبری و  •

 

 زدهم سیجلسه 

 : آشنایی با وظیفه هدایت )رهبری( در مدیریتهدف کلی

  :ویژهف اهدا

 شیوه های رهبری و نقاط ضعف و قوت آنها  آشنایی با •

 تئوری های رهبری آشنایی با  •

 سبك های مدیریت الیكرت آشنایی با  •

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 شیوه های رهبری را بشناسد و نقاط ضعف و قوت آنها را شرح دهد. •

 تئوری های رهبری را شرح دهد. •

 سبك های مدیریت الیكرت را نام ببرد و هر كدام را توضیح دهد. •

 

 دهم چهارجلسه 

 هدایت ) انگیزش( در مدیریت:  آشنایی با وظیفه یهدف کل

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با انگیزش و انگیزاننده ها    •

 آشنایی با انگیزش در مكاتب مختلف مدیریت    •

 آشنایی با انواع تئوری های انگیزشی    •

 آشنایی با با كاربرد تئوریهای انگیزشی در سازمان ها    •

 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 انگیزش و انگیزاننده ها را شرح دهد. •

 انگیزش در مكاتب مختلف مدیریت را توضیح دهد. •

 ئوری های انگیزشی را ذكر و هر كدام را تشریح نماید.انواع ت •

 .بداند.كاربرد تئوریهای انگیزشی در سازمان ها را  •



 

 دهم  پانزجلسه 

 كنترل در مدیریت: آشنایی با وظیفه هدف کلی

   :ویژهف اهدا

 رآیند كنترل ف شنایی باآ •

 انواع كنترل  آشنایی با •

 ویژگی ها الزم برای كنترل موثر  آشنایی با •

 

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 

 رآیند كنترل را بشناسند.ف •

 انواع كنترل را ذكر نماید و آنها را توضیح دهد. •

 ویژگی ها الزم برای كنترل موثر را بیان نماید. •

 

 انزدهمشجلسه 

 تصمیم گیری در مدیریتآشنایی با : هدف کلی

   :ویژهف اهدا

 فنون تصمیم گیری آشنایی با  •

 شرایط اطمینان، خطرپذیری و بی اطمینانی آشنایی با  •

 یط نامطمئن رافنون برآورد میزان خطرپذیری در شآشنایی با  •

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 فنون تصمیم گیری را بداند. •

 بی اطمینانی را از هم تمیز دهد.شرایط اطمینان، خطرپذیری و  •

 یط نامطمئن را نام ببرد و شرح دهد.رافنون برآورد میزان خطرپذیری در ش •

 

 

 

 

 هفدهمجلسه 

 در سیستم مراقبت های بهداشتیمراقبت های اولیه بهداشتی و شبكه های ارائه خدمات : هدف کلی 

 

   :ویژهف اهدا

 آشنایی با مراقبت های اولیه ی بهداشتی •

 با شبكه های ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی  آشنایی •



 مراكزآشنایی با وظایف  •

  :در پایان دانشجو قادر باشد •

 مراقبت های اولیه ی بهداشتی را شرح دهد •

 شبكه های ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی را نام ببرد  اجزا •

 را شرح دهد. واحدهای ارائه خدماتوظایف  •

  :منابع

 ئوری تا عمل تالیف ایران نژاد پاریزی و ساسان گهركتاب سازمان و مدیریت از ت •

 مدیریت رفتار سازمانی دكتر علی عالقه بندكتاب  •

 كتاب مدیریت منابع انسانی  تالیف اسفندیار سعادت •

 

 

 : سخنرانی، بحث گروهی و پرسش و پاسخروش تدریس

 

 «وایت برد، ویدیو پروژكتور، كامپیوتر» :رسانه های کمک آموزشی

 

 

 

               

    

 

 

 

 مدیریت جدول زمانبندی درس                                     

 01الی01یكشنبه ها روز و ساعت جلسه :                                    

 

 شماره

 جلسه
 مدرس  روش تدریس عنوان جلسه 

پرسش سخنرانی   تعاریف و مفاهیم مدیریت تاریخچه،آشنایی با  1

 و پاسخ

 

 کتر متیند

نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آشنایی با    2

 Classic Approachرویكرد كالسیك     

پرسش و سخنرانی 

 پاسخ

 

 دکتر متین

نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت های آشنایی با  3

Neo-classic Approach 
پرسش و سخنرانی 

 پاسخ

 

 دکتر متین

 دکتر متینپرسش و سخنرانی با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت با آشنایی   4



 پاسخ       System Approachرویكرد سیستمی های 

با نظریه پردازان، اصول، نارساییها و محدودیت آشنایی با   5

    Contingency Approachرویكرد اقتضائیهای 

پرسش و سخنرانی 

 پاسخ
 دکتر متین

 TQM ومبانیبا نظریه پردازان، اصول، با  آشنایی 6

Approach  ) مدیریت كیفیت فراگیر ( 

پرسش و سخنرانی 

 پاسخ

 

 دکتر متین

 آشنائی با تعاریف ومفاهیم مدیریت كیفیت واستانداردها 7

 ومدل ها وابزارهای مدیریت كیفیت

پرسش و سخنرانی 

 پاسخ

 دکتر متین

 دکتر متین  امتحان میان ترم  8

پرسش و سخنرانی  برنامه هاو انواع مدیران برنامه ریزی  وظیفه نایی با آش  9

 پاسخ 

 دکتر متین

پرسش و سخنرانی  سازماندهی و انواعوظیفه سازماندهی مدیران آشنایی با   10

 پاسخ

 دکتر متین

پرسش و سخنرانی  رهبری هاو انواع مدیران  رهبریوظیفه با آشنایی  11

 پاسخ
 دکتر متین

پرسش و سخنرانی  در مدیریت وتئوریهای رهبریهدایت ایی با وظیفه آشن 12

 پاسخ
 دکتر متین

پرسش و سخنرانی  كنترل و انواعمدیران  رلنتكوظیفه با  آشنایی   13

 پاسخ
 دکتر متین

پرسش و سخنرانی  آشنائی با مفهوم انگیزش وتئوریهای مرتبط 14

 پاسخ
 دکتر متین

پرسش و سخنرانی  ی در سازمان ومدیریتآشنائی بافرایند تصمیم گیر 15

 پاسخ
 دکتر متین

مراقبت های اولیه بهداشتی و شبکه های ارائه خدمات  16

  

پرسش و سخنرانی 

 پاسخ

 دکتر متین

71 

 

واحدهای ارائه خدمات در سیستم مراقبت های وظایف 

 بهداشتی

پرسش و سخنرانی 

 پاسخ

 دکتر متین

   آزمون پایان ترم 71

 


