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 مرحله آزمون بهار و تابستان 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )اولآزمون 

44/2/97 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

44/3/97 

 سومآزمون 

25/3/97 

 چهارمآزمون 

8/4/97 

 کلیات بهداشت

درسنامه طة  -1

پیشگیری و پسشکی 

 )ک.پارک(

، سَی بهداشت برای هوهاًساى ٍ پسشکی: به  -فصل اٍل

 اًتهای هبحثتا  هفهَم سالهت ٍ بیواری -فصل دٍم

 سیاست بهداشتی

علَم  -فصل سَم، تا اًتهای فصل دٍم هفهَم بیواریاز 

 تا اًتهای هبحث هَش اجتواعی ٍ پسشکی

 -فصل چهارم ، تا اًتهای فصل سَم رٍاًشٌاسی اجتواعیاز 

برًاهه ریسی ٍ هدیریت -پٌجنفصل برای آهَزش بهداشت، ارتباطات 

 بهداشت تا اًتهای هبحث هدیریت

-فصل ششن، تا اًتهای فصل پٌجن رٍش ها ٍ فٌَى هدیریتاز 

 الوللی بیيبهداشت -فصل هفتن، هراقبت های بهداشتی جاهعه

 % 011جبهع  % 011جبهع 

 کلیات بهداشت

اصول خدمات  -2

 تهداشتی

. دکتر عثادی فرد 1)

 پور(. دکتر رضا 2آذر، 

تبسیخچِ پضؿکی ٍ بْذاؿت، هفَْم تٌذسػتی ٍ بیوبسی، 
 ًـبًگشّبی بْذاؿتی

آهَصؽ بْذاؿت ٍ استقبی ػالهت،  بْذاؿت خبًَادُ،  بْذاؿت 
 هحیط ٍ حشفِ ای

بشًبهِ ّبی هببسصُ بب بیوبسی ّب، ایوي ػبصی ٍ ٍاکؼیٌبػیَى،  بْذاؿت 
 بْذاؿت هذاسعسٍاى، جٌبِ ّبی اقتصبدی بْذاؿت، 

پضؿک خبًَادُ، جوعیت ؿٌبػی، ًظبم اسائِ هشاقبت ّبی بْذاؿتی، 
ػیبػت بْذاؿتی ٍ بشًبهِ سیضی بْذاؿت، ػطَح اسائِ خذهبت بْذاؿتی 

 دس ؿبکِ بْذاؿت ٍ دسهبى

 % 011جبهع  % 011جبهع 

اصول و مبانی 

سازمان و 

 مدیریت
 

: هىبتت فصل دٍم -هذیریت، سبزهبى ٍ سَاثك تبریخی  فصل اٍل:

ًظریه هبی ًئَوالسیه ٍ فصل سَم: -والسیه سبزهبى ٍ هذیریت

رًٍذهب ٍ هجبحث ًَ در فصل چهبرم : -جذیذ سبزهبى ٍ هذیریت 

ریسی ٍ  ثرًبههفصل ضطن:  - ثرًبهه ریسیفصل پٌجن: -82هذیریت

فصل - استراتژیه استراتژی ٍ هذیریتفصل هفتن:  -هذیریت راهجردی

 هجبًی سبزهبًذهیفصل ًهن: -تصوین گیریهطتن: 

فصل -فصل یبزدهن: ادران -تفَیض اختیبر ٍ عذم توروسفصل دهن: 

فصل -هذایت از طریك ارتجبطبتفصل سیسدهن: -دٍازدهن: ارتجبطبت

-پَیبیی گرٍهی ٍ هیبى گرٍهی فصل پبًسدهن: -اًگیسش چهبردهن:

علن هذیریت ٍ وبرثرد فصل ثیستن: -ثهجَد سبزهبى ٍ هذیریت تغییرفصل ًَزدهن: 

 رٍش هبی همذاری در تصوین گیری

هبی سبزهبى ٍ  : ًظریهفصل ثیست ٍ دٍ- هذیریت ٍ وبرآفریٌیفصل ثیست ٍ یه : 

-هوبهٌگیفصل ثیست ٍ چهبر: - خاللیت ٍ ًَآٍریفصل ثیست ٍ سه:- هذیریت

فصل ثیست ٍ ضص: -هذیریت ثبزار ٍ ثسیج هٌبثع سبزهبًیفصل ثیست ٍ پٌج: 

تجسیه ٍ تحلیل فصل ثیست ٍ هفت: - هذیریت ثحراى ٍ سیستن وٌترل راهجردی

 ضغل

فرآیٌذ فصل ثیست ٍ ًه: -فرآیٌذ ثرًبهه ریسی ًیرٍی اًسبًیفصل ثیست ٍ هطت: 

 اًتخبة: فرایٌذ فصل سی-وبرهٌذیبثی

 % 011جبهع  % 011جبهع 
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فٌَى فصل هجذهن: -ٍظیفه وٌترلفصل هفذهن: -رهجریفصل ضبًسدهن: 

 وٌترل

 

فصل -ارزیبثی عولىرد فصل سی ٍ دٍ: - فرآیٌذ آهَزش وبروٌبىفصل سی ٍ یه:

اًظجبط؛ اصالح رفتبر فصل سی ٍ چهبر: -هذیریت حمَق ٍ دستوسدسی ٍ سه: 

 ًبهطلَة وبروٌبى

سازمان و 

مدیریت بهداشت 

 و درمان
مدیریت تهداشت و 

 درمان

 ) دکتر آصف زاده(

 

هشٍسی بش تبسیحچِ اداسُ اهَس خذهبت بْذاؿتی  -فصل اٍل
صیش ػبخت ػیؼتن بْذاؿت ٍ دسهبى، فصل  -دسهبًی، فصل دٍم

چبسچَة هقبیؼِ ػیؼتن ّبی بْذاؿتی دسهبًی، فصل  -ػَم
 -ػبصهبًْبی بیي الوللی هشتبط بب ػالهت، فصل پٌجن -چْبسم

 ًظبم ّبی بْذاؿتی دسهبًی دس جْبى
ػبصهبى  -ؿبکِ ّبی بْذاؿتی دسهبًی، فصل ّفتن -نفصل ؿـ

سّبشی، سفتبس اًؼبًی ٍ  -)بْذاؿتی دسهبًی(، فصل ّـتن
هذیشیت تغییش ٍ  -استببطبت، فصل دّن -اًگیضؽ، فصل ًْن

 تحَل

 -بشًبهِ سیضی عولیبتی ٍ پبیؾ ٍ اسصؿیببی، فصل دٍاصدّن -فصل یبصدّن
 -گیشی، فصل چْبسدّنتصوین  -بشًبهِ سیضی اػتشاتظیک، فصل ػیضدّن

جٌبِ ّبی هذیشیتی ؿبکِ بْذاؿت ٍ  -ًظبست ٍ کٌتشل، فصل پبًضدّن
 دسهبى کـَس

 -تبهیي هبلی هٌببع دس بخؾ بْذاؿت، فصل ّفذّن -فصل ؿبًضدّن
هذیشیت کیفیت فشاگیش،  -فصل ّجذّن -اصالحبت دس بخؾ بْذاؿت

، هذیشیت تکٌَلَطی دس هشاقبت ّبی بْذاؿتی دسهبًی -فصل ًَصدّن
 هذیشیت بحشاى دس بالیبی طبیعی -فصل بیؼتن

 % 011جبهع  % 011جبهع 

سازمان و 

 مدیریت بهداشت

 و درمان
تیمارستان چه نوع 

سازمانی است و 

 چگونه کار می کند؟

 )دکتر عرب(

بیوبسػتبًْب ٍ فشایٌذّبی هْن  -تبسیخچِ، فصل دٍم -فصل اٍل
ػبصهبًذّی، فصل  -فصل ػَم هشاقبت ّبی بْذاؿتی دسهبًی،

هذیش اسؿذ اجشایی، فصل  -ّیئت هذیشُ، فصل پٌجن -چْبسم
 بخؾ اٍسطاًغ -بخؾ ّبی ػشپبیی، فصل ّفتن -ؿـن

کبدس پضؿکی، فصل  -ٍاحذ پزیشؽ، فصل ًْن -فصل ّـتن
خذهبت تـخیصی  -خذهبت پشػتبسی، فصل یبصدّن -دّن

 دسهبًیػبیش خذهبت تـخیصی  -دسهبًی اصلی، فصل دٍاصدّن

خذهبت  -خذهبت پـتیببًی بیوبس، فصل چْبسدّن -فصل ػیضدّن
 -خذهبت پـتیببًی اداسی -پـتیببًی تبػیؼبت ٍ تجْیضات، فصل پبًضدّن

بَدجِ بٌذی بیوبسػتبى، فصل  -دسآهذ صایی، فصل ّفذّن -فصل ؿبًضدُ
 فعبلیت ّبی تجبسی -ّجذّن

، فصل استقبی کیفیت -هذاسک پضؿکی، فصل بیؼتن -فصل ًَصدّن
ایوٌی بیوبس، فصل  -هذیشیت خطش، فصل بیؼت ٍ دٍم -بیؼت ٍ یکن
اعتببسبخـی ٍ  -اخالق پضؿکی، فصل بیؼت ٍ چْبسم -بیؼت ٍ ػَم

بشًبهِ  -ببصاسیببی، فصل بیؼت ٍ ؿـن -صذٍس هجَص، فصل بیؼت ٍ پٌجن
ًظبم هشاقیت بْذؿتی ٍ  -سیضی، فصل بیؼت ٍ ّفتن ٍ بیؼت ٍ ّـتن

 دسهبى آهشیکب

 % 011جبهع  % 011 جبهع

سازمان و 

مدیریت بهداشت 

 و درمان
 نظام تیمه سالمت

 )دکتر عرب(

 

هشٍسی بش بیوِ اجتوبعی -هشٍسی بش ًظبم ّبی بیوِ ػالهت
 چبلؾ ّبی ثببت بیوِ اجتوبعی ػالهت-ػالهت

ػبصهبًذّی ٍ تبهیي  -پیـیٌِ تبسیخی ًظبم ّبی بیوِ ػالهت
الگَّب ٍ عولکشد ًظبم بیوِ  -اجتوبعی ػالهتهبلی ًظبم بیوِ 

 اجتوبعی ػالهت

هعیبسّبی تصوین گیشی دس هَسد خذهبت دس ًظبم ّبی بیوِ اجتوبعی 
 -داسای بیوِ اجتوبعی ػالهت کـَسّبی دس ّوبؼتگی ٍ سقببت -ػالهت

 بیوِ خصَصی ػالهت
 تبهیي هبلی بش هبٌبی هبلیبت، هشٍسی بشًظبم بیوِ ػالهت دس ایشاى

 % 011جبهع  % 011 جبهع
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:    

 96610610916- الهیجاى  96666666990-رشت   90630006396ٍ  66090966-  66090966 -تهراى    

مدیریت مالی و 

 اقتصاد بهداشت
مثانی اقتصاد تهداشت 

و درمان )دکتر آصف 

 زاده(

جبیگبُ خذهبت بْذاؿتی دس کل  -هقذهِ، فصل دٍم -فصل اٍل
 بْذاؿت ٍ سؿذ ٍ تَػعِ اقتصبدی -اقتصبد، فصل ػَم

تقبضب ٍ عشضِ دس بْذاؿت ٍ دسهبى، فصل  -فصل چْبسم
 -بْذاؿت ٍ دسهبى، فصل ؿـنتَلیذ دس بخؾ  -پٌجن

 هعیبسّبی اقتصبدی اًتخبة دس تَلیذ ٍ هصشف خذهبت بْذاؿتی

بْشُ  -تحلیل ّضیٌِ ّب دس بخؾ بْذاؿت، فصل ّـتن -فصل ّفتن
تَلیذ ٍ عشضِ خذهبت  -دّی ٍ اثشبخـی ّضیٌِ دس بْذاؿت، فصل ًْن

 کن ّضیٌِ
ت، فصل کبسبشد اقتصبد ػٌجی ٍ بشًبهِ سیضی خطی دس بْذاؿ -فصل دّن
ؿبخص  -تبهیي هبلی ٍ ؿیَُ ّبی پشداخت، فصل دٍاصدّن -یبصدّن

 تَػعِ اًؼبًی

 % 011جبهع  % 011جبهع 

مدیریت مالی و 

 اقتصاد بهداشت
اقتصاد تهداشت ترای 

کشورهای در حال 

 توسعه

 )دکتر پوررضا(

بْذاؿت  -هقذهِ ای بش اقتصبد بْذاؿت، فصل دٍم -فصل اٍل
اقتصبد ٍ ببصادّبی هشاقبت ّبی بْذاؿتی،  -تَػعِ، فصل ػَمٍ 

 (1تبهیي هبلی خذهبت بْذاؿتی) -فصل چْبسم
 -(، فصل ؿـن2تبهیي هبلی خذهبت بْذاؿتی) -فصل پٌجن

هحبػبِ هٌبفع ٍ هضایبی  -کبسبشد اطالعبت ّضیٌِ، فصل ّفتن
 بْذاؿتی

 -صل ًْناسصیببی هبلی ٍ اقتصبدی پشٍطُ ّبی بْذاؿتی، ف -فصل ّـتن
 تعییي ٍ تٌظین الَیت ّب دس هشاقبتْبی بْذاؿتی

ًقؾ بخؾ خصَصی ٍ عوَهی دس تذاسک خذهبت بْذاؿتی،  -فصل دّن
ًظبم ّبی  -توشکضصدایی دس بْذاؿت، فصل دٍاصدّن -فصل یبصدّن

 اًذاصُ گیشی ٍ استقبی کبسایی -پشداخت بِ اسائِ کٌٌذگبى، فصل ػیضدّن

 % 011جبهع  % 011جبهع 

مدیریت مالی و 

 اقتصاد بهداشت
هذیشیت هبلی دس هشاقبت 

 ػالهت ٍ بیوبسػتبى

 )دکتشفشبذعببدی فشدآرس(

اّویت هذیشیت هبلی دس ػبصهبى هشاقبت ػالهت، صَست ّبی 
 هبلی دس ػبصهبًْبی هشاقبت ػالهت

تحلیل ّضیٌِ دس ػبصهبى ّبی هشاقبت ػالهت، تبهیي هبلی 
 هشاقبت ػالهت

، قیوت ػالهت هشاقبت یّب ػبصهبى یهَجَد تیشیهذ ٍ یهبل ٌتشلک
 گزاسی خذهبت ػالهت، فشایٌذ قیوت گزاسی

 ًظبم دس تیجوع بش یهبتٌ یضیس بَدجِبَدجِ بب تبکیذ بش بخؾ ػالهت، 
 ػالهت ًظبم دس یا ِیػشهب یّب پشٍطُ لیتحل، ػالهت هشاقبت

 % 011جبهع  % 011جبهع 

 

 زثبى

 0-ایٌتر اوطي 

Developing-سطح  همذهبتی 

 8-ایٌتر اوطي

Develophng-سطح هتَسط 

 3-ایٌتر اوطي

 تبفل

Develophng- سطح پیطرفته 

ESM1-ESM2 

 % 011جبهع  % 011جبهع 


