فرم بروبمٍ درسي )(Course Plan

داوطكذٌ بُذاضت

وبم درسً :ظبم ّبی عالهت در ایزاى ٍ جْبى

تعذاد ياحذ ٍ 2 :احذ

مقطع :کبرؽٌبعی پیَعتِ ثْذاؽت ػوَهی

مذت زمبن ارائٍ درس 34 :عبػت

پيص ويبزً :ذارد
مسئًل بروبمٍ :گزٍُ ثْذاؽت ػوَهی

عىبييه كلي ايه درس ضبمل مًارد زير مي ببضذ :

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

عطَح تَعؼِ ٍ عیبعت سیز عبخت اقتصبدی هجٌبیی ثزای تجلی عیغتن خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی
تأهیي خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی در ثخؼ ّبی خصَصی ٍ ػوَهی
کیفیت هزاقجت ٍ کیفیت سًذگی هزتجط ثب عالهت
اجزای عیغتن ّبی خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت ثْذاؽتی ،اجتوبػی ،اقتصبدی ،فزٌّگی ٍ عیبعی
تصَیز جْبًی عالهت
ػذالت در عالهت
ػولکزدّبی ًظبم عالهت
ػَاهل هْن هذیزیتی در هَفقیت اصالحبت عالهت
ًظبم عالهت در ایزاى

1

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ عطَح تَعؼِ ٍ عیبعت سیز عبخت اقتصبدی
هجٌبیی ثزای تجلی عیغتن خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




ؽبخص تَعؼِ ٍ ارتجبط آى ثب ًظبم عالهت را ؽٌبختِ ،تَضیح دّذ.
اقتصبد عالهت را در کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ ٍ درحبل تَعؼِ ،تؾزیح ًوبیذ.
ًظبم هزاقجت ّبی اٍلیِ عالهت را ؽزح دّذ.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ تأهیي خذهبت ثْذاؽتی ٍ درهبًی در ثخؼ -
ّبی خصَصی ٍ ػوَهی
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




ّزم خذهبت عالهت را تَضیح دادًُ ،قؼ هزاقجت ّبی اٍلیِ عالهت را در ثخؼ ػوَهی ثیبى دارد.
ًقؼ ثخؼ ػوَهی در قبلت ًظبم ؽجکِ ای در ارتقبء عالهت را ثیبى دارد.
ًقؼ ثخؼ خصَصی ٍ ّ NGOب در تَعؼِ عالهت را تَضیح دّذ.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ کیفیت هزاقجت ٍ کیفیت سًذگی هزتجط ثب
عالهت
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:





ؽبخصْبی هزثَط ثِ کیفیت سًذگی ،ؽبخص ّبی دالی ٍ کبلی را ؽٌبختِ ،تَضیح دّذ.
اثؼبد کیفیت سًذگی را ؽزح دّذ
ارتجبط ثیي ثیوبری ،عالهت ٍ کیفیت سًذگی را ثیبى دارد.
ػَاهل هؤثز ثز کیفیت سًذگی را ؽزح دّذ.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ اجزای عیغتن ّبی خذهبت ثْذاؽتی ٍ
درهبًی ثب تَجِ ثِ ٍضؼیت ثْذاؽتی ،اجتوبػی ،اقتصبدی ،فزٌّگی ٍ عیبعی
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:


ػَاهل عِ گبًِ تؼییي کٌٌذُ عالهت (ػَاهل اقتصبدی ،اجتوبػی ،ػَاهل ثیَلَصیک ٍ ًظبم ّبی هزاقجت عالهت) را
ؽٌبختِ ،تَضیح دّذ.
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ٍیضگی ّبی یک ًظبم عالهت خَة را ثیبى دارد
عِ ثخؼ ٍ کبرکزد ًظبم عالهت (تَلیذ هٌبثغ ،تأهیي هبلی ،عیغتن ارائِ خذهبت) را تَضیح دّذ.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ تصَیز جْبًی عالهت
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




تصَیز عالهت در کؾَرّبی در حبل تَعؼِ را ؽزح دّذ.
تصَیز عالهت در کؾَرّبی تَعؼِ یبفتِ را تَضیح دّذ.
عیز تکبهلی ًظبم عالهت در یکصذعبل اخیز را ثیبى دارد.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ ػذالت در عالهت
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




ػذالت در ارائِ خذهبت (ػذالت در دعتزعی) را تَضیح دّذ.
ػذالت در تأهیي هبلی یب ػذالت در تخصیص هٌبثغ را ؽزح دّذ.
ػذالت افقی ٍ ػوَدی را تؾزیح ًوبیذ.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ ػولکزدّبی ًظبم عالهت
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




عیبعتگشاری یب تَلیت ) (steward shipرا تَضیح دّذ.
تَلیذ هٌبثغ در عالهت ) (Resource Generationرا تؾزیح ًوبیذ.
ضزٍرت دخبلت دٍلت در عالهت را ثیبى دارد.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ ػَاهل هْن هذیزیتی در هَفقیت اصالحبت
عالهت
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




توزکش سدایی را تَضیح دّذ
تفَیض اختیبرات را ؽزح دّذ.
تَسیغ ٍ تصوین هغئَلیت ّب را ثیبى دارد
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ٍاگذاری یب  Devolutionرا تؾزیح ًوبیذ.

َ ذف كلي
ّذف کلی اس ارایِ ایي دٍرُ آؽٌبیی داًؾجَیبى ٍ افشایؼ آگبّی ایؾبى ًغجت ثِ ًظبم عالهت در ایزاى
 اَذاف اختصبصي
داوطجً ببيذ بتًاوذ:




ؽبخص تَعؼِ اًغبًی در ایزاى را ؽزح دّذ
ؽبخص فقز اًغبًی ٍ درآهذی را تَضیح دّذ
دعتبٍردّب ٍ چبلؼ ّبی ًظبم عالهت در ایزاى را ثیبى دارد

ريش آمًزش


آهَسػ ثِ صَرت کٌفزاًظ ّبی هَضَػی ٍ عخٌزاًی ثب اعتفبدُ اس ٍعبیل کوک آهَسؽی (اٍرّذٍ ،یذئَپزٍصکتَر) اًجبم
هیگیزد.

ضرايط اجراء
 امكبوبت آمًزضي بخص


اعالیذ پزٍصکتَر ٍ ،یذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز

 آمًزش دَىذٌ
دکتز عیذ هٌصَر کؾفی
مىببع اصلي درسي






هطبلؼِ تطجیقی ًظبم عالهت در دًیب ،حغیي سارع ٍ ّوکبراى -جلذ اٍل (حوبیتْبی اجتوبػی ،ثْذاؽت ٍ درهبى)
آخزیي اًتؾبر
ًظبم عالهت در دًیب ،حغیي سارع ٍ ّوکبراى جلذ دٍم (ثغتْْبی خذهبت درهبًی -ثیوِ عالهت) آخزیي اًتؾبر
گشارػ جْبًی عالهت عبل ً ،2000ظبهْبی عالهت -ارتقبء ػولکزد
هذیزیت ثْذاؽت ٍ درهبى -دکتز عؼیذ آصف سادُ -فصَل چْبرم ،پٌجن ٍ ؽؾن ٍ پبًشدّن ،آخزیي اًتؾبر
اصالحبت ًظبم عالهت -دکتز عؼیذ داٍٍدی -آخزیي اًتؾبر

ارزضيببي
 وحًٌ ارزضيببي



ؽزکت فؼبل در کالط ٍ اًجبم تکبلیت هزثَطِ
اهتحبى کتجی ثِ صَرت کَئیش -هیبى دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ

 وحًٌ محبسبٍ ومرٌ كل



اهتحبى کتجی  %85کل ًوزُ
تکبلیت درعی  %15کل ًوزُ

 مقررات


حذاقل ًوزُ قجَلی10

4

جذيل زمبوبىذي درس وظبم َبي سالمت در ايران ي جُبن
سرفصل مطبلب

سبعت ارائٍ

عطَح تَعؼِ ٍ عیبعت سیز
عبخت اقتصبدی هجٌبیی ثزای
تجلی عیغتن خذهبت ثْذاؽتی
ٍ درهبًی

4

وحًٌ ارائٍ

مىببع درسي

امكبوبت مًرد
ويبز

ريش ارزضيببي

ثِ صَرت کٌفزاًغْبی
هَضَػی ٍ عخٌزاًی ثب اعتفبدُ
اس ٍعبیل کوک آهَسؽی
(اٍرّذٍ ،یذئَپزٍصکتَر)

هطبلؼِ تطجیقی ًظبم عالهت
در دًیب ،حغیي سارع ٍ
ّوکبراى -جلذ اٍل (حوبیت -
ّبی اجتوبػی ،ثْذاؽت ٍ
درهبى) آخزیي اًتؾبر

اعالیذ پزٍصکتَر،
ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ
کبهپیَتز

ؽزکت فؼبل در کالط ٍ
اًجبم تکبلیف هزثَطِ
اهتحبى کتجی ثصَرت کَئیش،
هیبى دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ

تأهیي خذهبت ثْذاؽتی ٍ
درهبًی در ثخؼ ّبی خصَصی
ٍ ػوَهی

3/5

ثِ صَرت کٌفزاًغْبی
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ًظبم عالهت در دًیب ،حغیي
سارع ٍ ّوکبراى جلذ دٍم
(ثغتْْبی خذهبت درهبًی-
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ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ
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ؽزکت فؼبل در کالط ٍ
اًجبم تکبلیف هزثَطِ
اهتحبى کتجی ثصَرت کَئیش،
هیبى دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ

کیفیت هزاقجت ٍ کیفیت سًذگی
هزتجط ثب عالهت

3/5

ثِ صَرت کٌفزاًغْبی
هَضَػی ٍ عخٌزاًی ثب اعتفبدُ
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اًجبم تکبلیف هزثَطِ
اهتحبى کتجی ثصَرت کَئیش،
هیبى دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ

اجزای عیغتن ّبی خذهبت
ثْذاؽتی ٍ درهبًی ثب تَجِ ثِ
ٍضؼیت ثْذاؽتی ،اجتوبػی،
اقتصبدی ،فزٌّگی ٍ عیبعی
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ثِ صَرت کٌفزاًغْبی
هَضَػی ٍ عخٌزاًی ثب اعتفبدُ
اس ٍعبیل کوک آهَسؽی
(اٍرّذٍ ،یذئَپزٍصکتَر)

اصالحبت ًظبم عالهت -دکتز
عؼیذ داٍٍدی -آخزیي اًتؾبر

اعالیذ پزٍصکتَر،
ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ
کبهپیَتز

ؽزکت فؼبل در کالط ٍ
اًجبم تکبلیف هزثَطِ
اهتحبى کتجی ثصَرت کَئیش،
هیبى دٍرُ ٍ پبیبى دٍرُ

تصَیز جْبًی عالهت

3/5
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گشارػ جْبًی عالهت عبل
ً ،2000ظبهْبی عالهت-
ارتقبء ػولکزد

اعالیذ پزٍصکتَر،
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ػذالت در عالهت

3/5
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ػولکزدّبی ًظبم عالهت
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هذیزیت ثْذاؽت ٍ درهبى-
دکتز عؼیذ آصف سادُ -فصَل
چْبرم ،پٌجن ٍ ؽؾن ٍ
پبًشدّن ،آخزیي اًتؾبر
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ًظبم عالهت در ایزاى
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اصالحبت ًظبم عالهت -دکتز
عؼیذ داٍٍدی -آخزیي اًتؾبر
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