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                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت
 (EDO)دانشکده پزشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (course planی طرح  دوره  ترم
 نیمسال تحصیلی  *.                                 مدیریت و اقتصاد بیمارستان       نام درس:*

 ارشد اقتصاد بهداشت  رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                            3       * تعداد واحد:

                                                                                                                                 ............................ پیشنیاز:درس  *

                                                           ...کالس شماره  محل برگزاری: .*                                                                     * روز و ساعت برگزاری:

 علوم مدیریت و اقتصاد سالمت*.گروه آموزشی:                                                                              بهداشت           دانشکده: *

 ام نبی لودکتر بهرمدرسین: نام 

 03333723300روزهای تماس با مسئول درس:                                      دکتر بهرام نبی لو     ل درس: مسئونام 

 nabahram@yahoo.comپست الکترونیک  03333723300تلفن:  پردیس نازلو دانشکده بهداشتآدرس دفتر: 

در اعالاده  و اهمیالت آن بالرای    ه عنوان یک موجودیت اجتماعی مهم در نظام سالالمت بیمارستان بآشنایی دانشجویان با : هدف کلی درس

 در کشور سالمتی بیماران و سهم بیمارستان در اعتبارات نظام سالمت

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

عتبالارات  ع  و امت جامعاله و همینالین منالاب   الآن در سال  ام سالمت و سطوح ارائه خدمات و نقال  با بیمارستان و جایگاه آن در نظی آشنای

 ارستان د رنظام سالمتبیم
 

 

 مجازی -حضوریشیوه تدریس: 

 ارائه توسط دانشجویان –بحثهای گروهی  –سنخنرانی 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 در طول ترم و آزمون پایانی

 

 کسر نمره  –حضور در تمام جلسات  –مشارکت کامل و فعال در جلسات نمره برای  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 

  وظایف و تکالیف دانشجو:

 ارائه کالسی  –ام جلسات حضور در تم –مشارکت کامل و فعال در جلسات 

  ---* تاریخ امتحان میان ترم: 

 ......     تاریخ امتحان پایان ترم: 

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرس  و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 

 

 

 یمنابع اصل
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 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 

 

 

 

 ..... یدول زمان بندی برنامه درسج

  

آمادگی الزم مالحظات /  مدرس عنوان جلسه ردیف

 دانشجویان قبل از شروع کالس

   طرح درس و ارائه معارفه اول  .1

   کلیات مدیریت و مدیریت در بیمارستان در ایران دوم  .2

   مدیریت در بیمارستانهای هیات امنایی  و غیر هیات امنایی سوم  .3

   بیمارستان به عنوان یک سیستم باز مچهار  .4

   انواع بیمارستان ها پنجم   .5

   بیمارستان در نظام سالمت و شبکه بهداشت و درمان شهرستان ششم  .6

   بخشهای مختلف بیمارستان هفتم  .7

   روابط درونبخشی بیمارستان هشتم  .8

   اعتبارات بیمارستانها در نظام سالمت نهم   .9

   در بیمارستان روشهای پرداخت دهم  .11

   تامین مالی بیمارستان یازدهم  .11

   بودجه بندی در بیمارستان دوازدهم  .12

   اعتبار بخشی بیمارستان سیزدهم  .13

   ارتقا کیفیت در بیمارستان چهاردهم  .14

   مدیریت زباله و عفونتهای بیمارستانی پانزدهم  .15

   جمع بندی مطالب ترم شانزدهم  .16

 


