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هدف کلی:
آشنایی با ضرورت وجود سازمانهای بهداشتی ودرمانی و ویژگی های آن ها ،هم چنین آشنایی با ساختار سازمانی
و تجزیه وتحلیل تأثیر افراد وگروه های ذینفع بر عملکرد بیمارستانها ،به طوری که دانشجو در پایان ترم ضمن
مطالعه و سازماندهی و تشکیالت بیمارستانی ،بتواند سازماندهی کمی وکیفی سرویس های درمانی را مورد تجزیه و
تحلیل قراردهد.
اهداف ویژه عينی:
در پایان این دوره آموزشی ،از دانشجو انتظار می رود:
 انواع متغیرها را بشناسد و در عمل بتواند متغیرها را دسته بندی کند. انواع مقیاس ها را بشناسد و برای متغیرهای مختلف مقیاس مناسب را انتخاب کند. محاسبات آماری مربوط به شاخص های آمار توصیفی را انجام دهد و تفسیر نماید. محاسبات آماری مربوط به شاخص های آمار استنباطی را انجام دهد و تفسیر نماید. محاسبات بدست آمده توسط نرم افزار  spssرا توصیف و تفسیر نماید. پرسشنامه ای را با هدف خاصی طراحی و داده ای آن را جمع آوری و تفسیر نماید.تکاليف و وظایف دانشجویان:
 حضور منظم در کالس ،ارائه هفتگی مطالبروش تدریس:
 سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ و مشارکت دادن دانشجویان در فرآیند آموزش سخنرانی همراه با ارائه مثال های کاربردی -تحقیق دانشجویان در زمینه ویژگی های سازمان بیمارستان و ارائه این مطالب به سایر دانشجویان
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