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  72سابقه تدریس : از سال  استاد تمام                          رتبه دانشگاهی:       دکتر فربد عبادي فرد آذر : یا مدرسین مدرس نام

  ـ اطالعات عمومی:1

  مدیریتاصول و مبانی نیاز:  درس پیش                 واحد2:  تعداد واحد   نظري درس :  نوع  مدیریت خدمات بهداشتی نام درس:

  و کارشناسی  کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی :  و گروه بهداشت دانشجویان رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیفراگیران: 

          متغیر  زمان تدریس:  و مدیریت بهداشتهاي دانشکده  :تشکیل کالسمحل مهر و بهمن                   تحصیلی: ترم 

  

  :(اهمیت درس)ـ مقدمه2

 -هم درمانی و هم پیشگیري -بیمارستان بخش تلفیقی یک سازمان اجتماعی و پزشکی است که با کارکرد آن مراقبت بهداشتی کامل
براي جعیت عرضه می شود و خدمات سرپایی آن در بیرون، به خانواده و محیط خانه هــم مــی رســد. بیمارســتان یــک مرکــز آمــوزش 

هم هست. بنابراین با بیان ویژگی هاي بیمارستان و اصول تخصصی مدیریت بیمارســتان  کارکنان بهداشت و پژوهش زیستی اجتماعی
سعی بر این است تا نشان داده شود که اداره امور بیمارستان بسیار پیچیده است و به آنگونه که در کشورهاي صنعتی پیشرفته معمــول 

بیمارستان هرگز نمی توان مدیریت آن را بــه گروههــاي غیرتخصصــی است، به دالیل بسیار از جمله منابع مالی فراوان درگیر در اداره 
  سپرد.

  ف کلی:اهد ا ـ3

آشنایی با ضرورت وجود سازمانهاي بهداشتی و درمانی و ویژگی هاي آنها، همچنین آشنایی با ساختار سازمانی و تجزیه و تحلیل تاثیر 
شجو در پایان ترم ضمن مطالعه و سازماندهی و تشکیالت بیمارستانی، افراد و گروههاي ذینفع بر عملکرد بیمارستان ها، بطوري که دان

  بتواند سازماندهی کمی و کیفی سرویس هاي درمانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

  

  :یا عینی ـ اهداف ویژه4

  در پایان این دوره آموزشی، از دانشجو انتظار می رود:

بهداشتی و درمانی و فلسفه و ماموریت آنها آشنا شده و بتواند چند مورد از آنها را با ضرورت وجود سازمانهاي مدرن مراقبت هاي  -
  برشمرد.
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  با ویژگیهاي سازمان و مدیریت سیستم هاي بهداشتی و درمانی آشنا شود. -

اجتماعی بیمارستانها را با تحوالت تاریخی و اجتماعی سازمان بیمارستان در ایران و جهان آشنا شود و بتواند سیر تحوالت تاریخی و  -
  ذکر کند.

با سیر تکاملی و تحول در اداره سازمان بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی آشنا شده و بتواند سیرتکاملی بیمارستان ها را بیان  -
  کند. 

  قادر به ترسیم ساختار سازمانی بیمارستان باشد. -

  ختار سازمانی و محیطی موثر بر عملکرد مدیریت واحدهاي بهداشتی و درمانی باشد.قادر به تجزیه و تحلیل تاثیر افراد، گروهها و سا -

  با نحوه سازماندهی کمی و کیفی سرویس هاي درمانی آشنا شده و قادر به سازماندهی بخش هاي مختلف بیمارستان نمونه باشد. -

  

  :روش تدریسـ 5

Lectureسخنرانی برنامه ریزي شده   Round   Morning Report  

Case Report                      کارگاه آموزشی        

   غیره :

  سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و مشارکت دادن دانشجویان در فرآیند آموزشـ 

  سخنرانی همراه با ارائه مثال هاي کاربردي -

  سایر دانشجویانتحقیق دانشجویان در زمینه ویژگی هاي سازمان بیمارستان و ارائه این مطالب به  -

  

  ـ وسایل سمعی و بصري:6

 و وایت برداستفاده از پاورپوینت  -
  

  ـ روش ارزشیابی:7

  درصد نمره10-میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت هاي کالسی  -
 درصد نمره15-نحوه ارائه کار کالسی -
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 درصد نمره15-امتحان میان ترم -
  درصد نمره60- امتحان پایان ترم -
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  : ـ جدول زمان بندي9
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  آشنایی با تاریخچه خدمات پزشکی، تحوالت نظام بیمارستان در ایران وجهان  /  

  آشنایی با ضرورت وجود سازمانهاي بهداشتی و درمانی

  آشنایی با مفاهیم و تعاریف بیمارستان و ویژگی هاي بیمارستانها

  آشنایی با سازماندهی و تشکیالت بیمارستان

  88بیمارستانهاي ماده  –آشنائی با هیئت مدیره و ماهیت آنها در بیمارستان 

  آشنایی با عملکرد هیئت پزشکی در بیمارستان

  ارستانآشنائی با مدیر اجرایی و نحوه فعالیت وي در بیم

  آشنایی با اصالح ساختار نظام جامع اقتصادي و مدیریتی بیمارستان  -امتحان میان ترم 

  آشنایی با مراحل برنامه ریزي و احداث بیمارستان

  آشنایی با انواع روشهاي طراحی ساختمان بیمارستان

  آشنایی با ماهیت و اهمیت هماهنگی درون بخشی  و برون بخشی بیمارستان بیمارستان

  ناخت جامعه شناسی بیمارستان و اصالحات ساختاري در بیمارستانهاش

  شناخت جایگاه بیمارستان در نظام ارائه خدمات

  آشنایی با نحوه سازماندهی کمی و کیفی بخش پذیرش و سرپایی و بخش هاي مراقبت ویژه و بخش هاي بستري بیماران

 بیمارستانهاآشنایی با مراحل مختلف برنامه ریزي ، احداث و توسعه 

  جمع بندي و رفع اشکال

  

  

  

  

  

  

دکتر فربد 

ــــادي  عب

  فرد آذر
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