


 اصول مدیریت

 سازمان دهی  هدایت و کنترل 

 مشگل گشایی و

 و تصمیم 

 گیری 

 برنامه ریزی 



 تعشیفففففففففففزی شً هفففففففففففَیسیفففففففففففض ی
تفففففففذّیيیها دفففففففذیّی ُفففففففذ  ی  شسعففففففف ی

تْ ً ییِففف ّیًاففف بینفففعزی شً هفففَیّیتٌ فففینی

ؽاْقیهتف ّتی قذ ه تی فَیهٌ فْسیًیفهی فَی

 ُففذ  یّیها دففذیتعیففیيیؽففذٍی  سصؽففی   ی

چگًْگ ی قذ ه تی ی شسعيیصیف ىیّیا یفذٍی

 شً هَیُ ی  ًتخ بیّی جش يی شً هَی  یکَی

 . شیع یشی شً هَیُ ی شتش ید سدی



 شً هَیسیض یاش یٌذ ی عتیکَیع صه ىی

 ْعیلَیآىیعع یه یکٌذی صیّنعیهْجْدی َی

 شً هَیسیض یُوچٌیيی. ّنعیهطلْبیً یهیآیذی

ؽ ههی قذ ه ت ی عتیکَی طْسی طْسیهٌ نیّی

کل یاشدتیُ یّیً سع ی یُ یس یکَیدسیآیٌذٍی

پیؼیخْ ُذی هذیتؾخیصید دٍیّیهذیشیآىیس ی

هبٌ  یک سیخْدیقش سید دٍیّی طْسیهٌ نیآًش ی

 . ًج میه یدُذی







 رسالت یا فلسفً 
ٌز ػملیاتی صزفىظز اس وُع آن بزای اوجام رسالت یا 

در ٌز وظام . بً مىظُر خاصی بزوامً ریشی میشُد 

اجتماػی در مُقغ اقدام بً کاری یا تشکیل ساسماوی 

اقدام کىىدي متؼٍد بً اوجام رسالتی است کً جامؼً بً 

 –رسالت ساسماوٍای بٍداشتی . اَ َاگذار ومُدي است 

درماوی تامیه سالمت جُامغ میباشد َ ٌدف آن ٌا 

.  اػتالی سالمت جامؼً است  



  اٌداف

ُذ یعب ستغتی صی ی ىیًت یجیهْسدی ًت  سیؽ ههیک سی

هؾخصیّیق  هی ًذ صٍیگیش یدسییکیهذذّدٍیصه ً ی

.ّی  یُضیٌَی  یهعیيی  

 

ُذاِ  ییکیع صه ىیس ی َیُذاِ  ی دل یّیاشع یی

هیتْ ىیتاغینی( ُذاِ  ی عتش تژیکیّیت کتیک لی)  

دسیّ قعیهجوْعَیُ  یُذاِ  ییکیع صه ىی. ًوْدی

   صْستیعلغلَیهش تبیدسی شً هَیؽخصیهیگشدد

 



 خطیهؾ ی
عی عتیی یخطیهؾ ییکی شً هَیعوْه یعولکشد ی عتیکَی

.  عض  یع صه ىیس یدسی جش  یعولی تیُذ یتیهیکٌذی

 ذّىی.  عب ستیدیگشیًذٍْی ی جش  ی ُذ  یس ی ی ىیهیکٌذی

خطیهؾ یًو یتْ ىیعطْحیهغئْلیتیس ی ش  یهذیش ىیتعییيی

. لز ی صیهْثشیتشیيی  ض سیکٌتشلیعولی تی عتی. کشدی  

تْعطیهذیش ىیعطخی  الیتِیَیه یخطیهؾ یُ  ی ع ع ی

ؽْدیّید س  ی شدیصی دی ْدٍیّیتو ه یع صه ىیس یتذتیت ثیشی

 َیتو می: هثالیصه ً یکَیدّلتی گْیذی. قش سیهیذٌُذی

ک سهٌذ ىیدّلتی َی ص ییکیع لیک سییکیه ٍیهشخص ید دٍی

 هیؾْدی



تْعطیهذیش ىیعطخی  الیتِیَیه یخطیهؾ یُ  ی ع ع ی

ؽْدیّید س  ی شدیصی دی ْدٍیّیتو ه یع صه ىیس یتذتیت ثیشی

 َیتو میک سهٌذ ىی: هثالیصه ً یکَیدّلتی گْیذی. قش سیهیذٌُذی

 دّلتی َی ص ییکیع لیک سییکیه ٍیهشخص ید دٍیهیؾْد

جٌبَیعوْه ید ؽتَیّی خؼی ضسگ ی صیخطیهؾ یُ  یکل ی

ع صه ىیس یتذتیت ثیشیقش سیهیذُذیّی صیبش یهذیش ىیسدٍی

آىیدعتَی صی) هث لی. هی ً یع صه ىی ک سیگشاتَیهیؾْدی

ک سهٌذ ً یکَیهْعغَی ًِ یدسیاصهیهعیٌ ی صیع لیک سیًذ سًذی

.(   یغت یهشخص یخْدیس یدسی ىیاصهی تخ ریًو یذ.   

 یيیًْعیخطیهؾ یُ  یهش ْبی َیّ دذیخطیهؾ یّ دذ ی

هؾخص ی صیع صه ىی عتیّیتْعطیهذیش ىیعطخیپ ییيی ک سی

  گشاتَیهیؾْد



 سّیَیُ ی

سّیَیُ یهذذّدیتشی صیخطیهؾ یُ یُغتٌذی

ّیجشی ىیعولی تیس یدسیهذیشیتیهؾخصی

دسیّ قعی ًِ یهش دهیصه ً ی. تشیه یع صًذی  

 س ی ش  یًیهی َیُذ یًؾ ىیه یدٌُذ

 ش  یُشیسّیَی  ییکیهشدلَی: سّػی

 –دسیّ قعیسّؽِ ی.  جش ی یًیضیّجْدید سدی

چگًْگ ی ًج میک سیس یدسیُشییکی صیگ هِ ی

. تعییيیهیکٌذی  

 



  عت ًذ سدیُ ی
 عت ًذ سدیُ یًؾ ًذٌُذٍیدذ قهیعطخیق  هیی

 َیبْسیکل ی. قبْلیًیهی َی ُذ  یه ی  ؽٌذی

 عت ًذ سدیُ  یپشعت س یهعی سیعٌجؼی

.اع لیتیُ عتی  

  عت ًذ سدیع صه ً ی

ؽٌ ختی  ض سیعٌجؼیکویتی) عب ستغتی صی

(  سصؽِ یّیٌُج سُ  –کیفیتیُ ی –ُ ی  

 



  عت ًذ سدیع خت س 

ؽففف ههی لگفففْی ی عفففتیکفففَیخفففذه تی 

پؾففففففتیب ً ی س قففففففَیهش قبففففففتیُفففففف  ی

 –پفففْلی –هثفففهی افففش دی)پشعفففت س ی

س یاش ُنیهف ی( تجِیض تیّیع ختو ىی

آّسدیّی ثففشی خؾفف یّیکفف سی یفف یآًِفف ی

. ًفففففففففذ صٍیگیفففففففففش یهففففففففف یؽفففففففففًْذی  
 



  عت ًذ سدیُ  یاش یٌذ ی

 یيیًْعی عت ًذ سدیُ یسات سیپشعت س ىیس یدسیی

تْدیزی( عولکشدی) یکیدذیهطلْبی جش ی ی

 –ه یکٌٌذیهثالی  یذیچَیك سيی  یذی ًج میؽْد؟ی

چطْسیآىیك سیس ی  یذ ًج میدٌُذ؟یّی َیچَی

.سّؽ یی  یذ ًج میؽْد؟ی  

 یيیًْعی عت ًذ سدیُ یکیفیتیهش قبتیپشعت س ی

  س قَیؽذٍیتْعطیپشعت س ىیس یدسیعطْحی

.هختلزیدالدیتیتْدیزییهيیكٌٌذ  

 

 



  عت ًذ سدیُ  ی شآیٌذي

 یيیًْعی عفت ًذ سدیُف یها دفذیک سُف  یی

 عبفف ستی. پشعففت س یس یتْدففیزیهیکٌٌففذی

دیگففشیًتیجففَیهش قبففتی س قففَیؽففذٍیتْعففطی

پشعففففت س ىیدسیٌُگفففف میتففففشخیصی یوفففف سی

 لبتففَی صی. هففْسدی سصیفف   یقففش سیهیگیففشدی

 عففت ًذ سدیُفف  ی فف صدُ ییفف ید دففهیکفف سی

. ع یشیدشاَیُ یًیضی عتف دٍیهیٌو یذی  



 هاشس تی

هاففففشس تیعفففف دٍیتففففشیيیًففففْعی شً هففففَی 

هیب ؽففٌذیّی قففذ ه ت یس یكففَی  یففذی ًجفف می

 عبففف ستی. ؽفففْدیهؾفففخصیهففف یًو یٌفففذی

دیگشیهاشس تیهٌعکظیکٌٌذٍیتصویو تی

هذیشیتیدسیهْسدی قذ ه تیهج صیّیغیفشی

. هجفففففففففففففففففف صیهفففففففففففففففففف ی  ؽففففففففففففففففففٌذی  
 



 قلوشّی شً هَیسیض ی ش  یهذیش ىی                                                   
 

 هذیشیتیسدٍی  الیییییییییییییییییییییییییهذیشیتیسدٍیهی ً ییییییییییییییییییییییهذیشیتیسدٍیپ ییيیییییییییییی

 

 هذیشیتیخذه تیپشعت س یییییییییییییییییعْپشیّ یضسیییییییییییییییییییییییییییییعشیپشعت سیی یییییییییییییییییییییییی

 سُبشیتینیی ییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 پشعت سی ّلیَییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  شً هَی عتش تژیکیییییییییییییییییتٌ ینیخطیهؾ یُ ییییییییییییییییییییییییتٌ ینیجذ ّلیصه ىییییییییییییییی

  ٌذ یک سی صْستییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 سّص ًَیّیُفتگ یّیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 ه ُ ًَیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  شی ع طیسع لتیّ دذیپشعت س ییییسّیَیُ یّیسّػیُ یّیتٌ ینییییییییییییی

 ُذ یگز س یاع لیتیُ  یسدٍییییییییییی شً هَیسیض ی ش  یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

  س قَیهش قبتیُ  یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 پشعت س یهغتاینیّیغیشهغتاینیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 ت هیيیپشعٌهیّییپشعت س یّییییییپ ییيیّیپشّژٍیُ  ینشّس ییییییییییییییییییی

 پؾتیب ً ی ش  ی س قَیهش قبتیُ  یییییییییی

 پشعت س ی  یکیفیتیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

                                                             
 








