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 چین خوشه (درس مسوول)...: اسامي مدرسین

 نحوه ی تماس با مدرسین

 شرح درس:

  کوریکولومطبق شرح درس 

 پرسهنل  اینکهه  بهه  نوجهه  با و کودک و مادر بهداشت خدماتً  خصوصا  بهداشتی مراقبتهاي و  ارائه  در يزیر برنامه و تیریمد تیاهم به توجه با

 واجتمهاعی  ،روانی جسمی ومشکالت ،احتیاجاتعوارض ،شناخت پیشگیري در کلیدي نقش ودرمانی بهداشتی کارکنان از گروهی بعنوان   ییماما

 کهاربرد  بها   رانیفراگ ییآشنا جهت درسی واحد این  باشد ینم ریپذ امکان مناسب تیریمد و يزیر برنامه بدون مهم نیا و دارند  کودکان مادران

 کیه  تیه موفق نیتضهم  یاصهل  شهر   عنهوان  به مستمر تیفیک ارتقاء و يکار طیمح کی در افراد و ابزار ، منابع از نهیبه استفاده و تیریمد اصول

 .میگردد ارائه  ستمیس

 اهداف کلي 

  آشنایی با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت 

 جهت رفع مشکالت موجود در مامایی  کاربرد اصول مدیریت در اداره امور آموزش و خدمات مامایی و استفاده از عوامل مختلف تصمیم گیري در 

  نظریاهداف اختصاصي: 

 :میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را تیریمدرفتاري، اهداف و مراحل  تیریمدجدید،  تیریمدکالسیک،  تیریمدپایه و اصول . 7

 . دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را وجه به نقشهاي نظارت، رهبري، انواع یک رهبر و شرایط یک مدیرسرپرستی و مدیریت با ت. 2

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را اصول و مراحل تصمیم گیري، فرآیند حل مشکل، قدرت و تفیض اختیار. 3

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را حیصح بطور يریگیپ و شیپا ، مناسب یابیارزش  نحوهاصول . 4 

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یبهداشت خدمات در آن کاربرد و تیفیک جامع تیریمد.  5

 در شده ذکر اصول با منطبق را ارتقاء نظام و اجتماع ، اد افر يندتمیرضا و ها نهیهز کاهش در آن تیاهم و تیفیک مستمر ارتقاء و تیفیک فیتعر.  9



 .دهند شرح مرجع يکتابها

 

 دادن ، کارکنان هیکل آموزش ، ها تیظرف و ها ییتوانا به توجه ، تیریمد کامل تعهد ، يمشتر انتظارات و ازهاین به توجه ت،یفیک مستمر ارتقاء اصول.  1

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را   يآمار يروشها از استفاده و کارکنان به اراتیاخت و قدرت

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  آن  ندیفرآ و دامنه ، ،اجزا ستمیس میمفاه. 8

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را EFQM یسازمان یتعال اصول.  6

 ذکر اصول با منطبق را آموزشی در مامایی و در سطوح مختلف تشکیالت تقسیمات بیمارستانی و سازمان تشکیالت مراکز و خدمات بهداشتی درمانی،  . 70

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق راقوانین و مقرارات بهداشتی درمانی . 77

منطبق با اصول ذکر شده در کتابهاي مرجع  را ، آموزش کارکنان و حین خدمتنحوه برنامه ریزي صحیح و اجراي برنامه هاي بهداشتی بطور مناسب  .72

 .دهند شرح

 .دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را  یسازمان ینیکارآفر. 73 

 .  دهند ارائه یعمل نمونه کی و دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را اصول ارزشیابی درآموزش و خدمات مامایی. 74

 دهند شرح مرجع يکتابها در شده ذکر اصول با منطبق را ، تشخیص و ایجاد انگیزهانگیزه، عوامل اصلی انگیزه.  75

 بالیني: اهداف اختصاصي 

 :میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس

 . دینما هیته ریز مورد شامل بخش نیقوان و لیوسا ساختار، مورد در یکتب پروژه کی. 7

 یکیزیف ساختار یکروک رسم -

 بخش يادار و یپزشک ریغ ،یپزشک لیوسا ستیل هیته -

  يبستر مارانیب تیوضع از یگزارش هیته -

 صهایترخ و رشهایپذ ،يبستر مارانیب تعداد -

 ياجرا نحوه مار،یب به آموزش نحوه گزاراشات، نوشتن نحوه ، مارانیب صیترخ نحوه  ماران،یب رشیپذ نحوه:  شامل بخش ينهایروت از یگزارش هیته -

 اطالعات ورود نحوه و کاردکس لیتکم نحوه پزشک، دستوات چک نحوه  شات،یآزما درخواست نحوه ، ها¬مشاوره ياجرا نحوه  ،یدرمان و یمراقبت يمراقبتها

 . وتریکامپ به

    انیدانشجو و  پرسنل پزشکان، یاسام ستیل هیته -

  آنها يزیتجو و یمراقبت نکات و بخش در جیرا یمصرف يداروها ستیل هیته -

 اورژانس یترال در موجود لیوسا و يداروها ستیل هیته -

 شهایآزما از کی هر يبرا الزم يهایآمادگ و بخش شاتیآزما ستیل هیته -

 آنها کنترل و بخش یتیامن و یظتحفا يستمهایس از یآگاه -

  بخش در یانسان يروین کار میتقس يروشها از یآگاه -

 یساتیتاس و یفن اشکاالت از یستیل هیته -

 : ریز موارد شامل بخش در موجود مشکالت از یکی مورد در ییگشا مشکل ندیفرآ یطراح. 2

  روشن و واضح بصورت مساله انیب -

 مساله جادیا لیدال انیب -

 يرگی¬اندازه قابل اهداف نییتع -

 ممکن يحلها راه ارائه -

  طیشرا به توجه با حل راه نیبهتر انتخاب  -

  اعالنات يتابلو در ان نصب و بخش در انیدانشجو و یانسان يروین کار میتقس. 3

 ....( و پوستر پمفلت،)  یمراقبت استاندارد کی ارائه. 4

 :  بصورت بخش گرفتن لیتحو اصول ياجرا. 5

 بخش در بموقع حضور -



 مارانیب نیبال بر رفتن -

 مارانیب مورد در بخش مسئول یشفاه و یکتب گزارشات تمام به توجه -

  بخش یلیتحو زاتیتجه و لیوسا به توجه -

 :بصورت بخش دادن لیتحو اصول ياجرا. 9

 آنها نیبال بر مارانیب لیتحو -

 بخش یلیتحو زاتیتجه و داروها ل،یوسا لیتحو -

 یسینو گزارش اصول به توجه با مارانیب به مربو  گزارشات ثبت -

 : بصورت پزشکان تیزیو در فعال شرکت. 1

 ماریب نیبال در پزشک با یهمراه -

 پزشک دستورات کردن چک -

 کاردکس در پزشک دستورات کردن وارد -

 دستورات دنبال به مناسب اقدامات انجام -

 :  بصورت بخش امور انجام بر نظارت و کنترل. 8

  بخش در هدفمند و مکرر يراندها -

  یپزشک میت يتهایفعال مورد در یآگاه -

 فتیش هر در ازین مورد یانسان يروین تعداد محاسبه. 6

  مارانیب روزانه آمار هیته. 70

  ان ياجرا حسن بر کنترل و مارانیب ییغذا ستیل هیته. 77

 ... و لیوسا شات،یآزما خواست در. 72

  پرسنل ماهانه فتیش برنامه هیته. 73

 مارانیب یمراقبت تیوضع یبررس. 74

 انیدانشجو و یانسان يروین ییراهنما به مربو  يتهایفعال انجام. 75

 بخش در عفونت کنترل جهت يتهایفعال انجام. 79

  ازین صورت در بخشها هیکل با الزم يهایهمکار انجام. 71

  التیتعط از قبل ای و صبح فتیش در گرید يها فتیش ازین ردمو يداروها و لیوسا هیکل ینیب شیپ. 78

  گزارش ارائه و بخش در انیدانشجو ابیغ و حضور کنترل. 76

 زرهایسوپروا يراندها در فعال شرکت. 20

 

 شیوه تدریس 

 گروهی وبحث وپاسخ پرسش - سخنرانی نظری:

 

  آموزش عملی انجام صحیح وظایف یک مدیر: بالیني

 شيابزار آموز 

 آموزشی فیلم و برد وایت نت،یپاورپو

 نوظایف دانشجویا 

 . درس جلسات در بموقع حضور .7

 . ترم وپایان ايدوره امتحانات در شرکت .2

  کنفرانس وارائه تحقیق بشکل درس موضوع با ارتبا  در جانبی فعالیتهاي انجام .3

 کنفرانس یا ترجمه بشکل درس موضوع با ارتبا  رد کالس در جانبی فعالیتهاي انجام .4

 

 ارزشیابي 



 واحد نظری

 (  حضورفعال درصد 5 و منظم حضور درصد 5)  درصد70  کالس در وفعال حضورمنظم.7

 درصد  10 ترم وپایان ايدوره امتحان ه2

 درصد20 جانبی فعالیتهاي انجام - 3

 واحد عملي

  وفعال حضورمنظم. 7

 تکالیف و وظایف محوله انجام. 2

 دوره پایان امتحان - 3

 منابع 

 طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه 

 سازمان مدیریت، اقتداري، علی محمد. آخرین چاپ .7

 آخرین چاپاصول و مبانی مدیریت. جاسبی عبداهلل.  .2

 آخرین چاپ جو منیژه . کاربرد مهارتهاي مدیریت در خدمات پرستاري. قابل .3

 آخرین چاپستاري و مامایی. هروآبادي شفیقه، مرباغی اکرم.  مدیریت پر .4

 چاپ نیآخر شناخت بیمارستان. آصف زاده سعید . .5

 چاپ نیآخراصول مدیریت و خدمات مامایی. رجبی نژاد طاهره.  .9

 چاپ نیآخراصول مدیریت. کولتر هرولد. تهران: مرکز مدیریت دولتی .  .1

 چاپ نیآخرمدیریت عمومی. عالقه بند علی.  .8

 

 

 تنظیم جلسات بر عهده استاد مسول می باشد. :واحد نظری جدول زمانبندی 

 جلسه
ساع تاریخ روز

 ت

 مدرسین جلسه موضوع

7.  

 ک،یکالس تیریمد اصول و هیپا.  4-2 21/9/69 شنبه دو

 و اهداف ،يرفتار تیریمد د،یجد تیریمد

 تیریمد مراحل

 چینخوشه

2.  

 ينقشها به توجه با تیریمد و یسرپرست 4-2 3/1/69 شنبه دو

 کی طیشرا و رهبر کی انواع ،يرهبر نظارت،

 ریمد

 چینخوشه

3.  
 ندیفرآ ،يریگ میتصم مراحل و اصول 4-2 70/1/69 شنبه دو

 اریاخت ضیتف و قدرت مشکل، حل

 چینخوشه

4.  
 و شیپا ، مناسب یابیارزش  نحوه اصول 4-2 71/1/69 شنبه دو

 حیصح بطور يریگیپ

 چینخوشه

5.  
 در آن کاربرد و تیفیک جامع تیریمد 4-2 24/1/69 شنبه دو

 یبهداشت خدمات

 چینخوشه

9.  

 و تیفیک مستمر ارتقاء و تیفیک فیتعر 4-2 7/8/69 شنبه دو

 يتمندیرضا و ها نهیهز کاهش در آن تیاهم

 ارتقاء نظام و اجتماع ، اد افر

 چینخوشه

1.  
 به توجه ت،یفیک مستمر ارتقاء اصول 4-2 8/8/69 شنبه دو

 کامل تعهد ، يمشتر انتظارات و ازهاین

 چینخوشه



  ، ها تیظرف و ها ییتوانا به توجه ، تیریمد

8.  

 و قدرت دادن ، کارکنان هیکل آموزش 4-2 75/8/69 شنبه دو

 يروشها از استفاده و کارکنان به اراتیاخت

   يآمار

 چینخوشه

6.  
  ندیفرآ و دامنه ، ،اجزا ستمیس میمفاه 4-2 22/8/69 شنبه دو

 آن

 چینخوشه

 چینخوشه EFQM یسازمان یتعال اصول 4-2 26/8/69 شنبه دو  .70

77.  

 سازمان و یمارستانیب ماتیتقس 4-2 9/6/69 شنبه دو

  ،یدرمان یبهداشت خدمات و مراکز التیتشک

 سطوح در و ییماما در یآموزش التیتشک

   مختلف

 چینخوشه

 چینخوشه یدرمان یبهداشت مقرارات و نیقوان 4-2 73/6/69 شنبه دو  .72

73.  

 برنامه ياجرا و حیصح يزیر برنامه نحوه 4-2 20/6/69 شنبه دو

 آموزش ، مناسب بطور یبهداشت يها

 خدمت نیح و کارکنان

 چینخوشه

 چینخوشه   یسازمان ینیکارآفر 4-2 21/6/69 شنبه دو  .74

75.  
 خدمات و درآموزش یابیارزش اصول 4-2 4/70/69 شنبه دو

 ییماما

 چینهخوش

79.  
 و صیتشخ زه،یانگ یاصل عوامل زه،یانگ 4-2 77/70/69 شنبه دو

 زهیانگ جادیا

 چینخوشه

  :طبق برنامه اعالم شده امور بالینیجدول زمان بندی واحد عملي 

 توضیحات الزم:

 

 


