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   مامایی 

 

 چین خوشهدکتر   (درس مسوول)...اسامی مدرسین: 

 نحوه ي تماس با مدرسین

 شرح درس:

  کوریکولومطبق شرح درس 

 پرسان   اینكاه  باه  نوجاه  باا  و کودک و مادر بهداشت خدماتً  خصوصا  بهداشتي مراقبتهای و  ارائه  در یزیر برنامه و تیریمد تیاهم به توجه با

 واجتمااعي  ،رواناي  جسامي  ومشكالت ،احتیاجاتعوارض ،شناخت پیشگیری در کلیدی نقش ودرماني هداشتيب کارکنان از گروهي بعنوان   یيماما

 کااربرد  باا   رانیا فراگ یيآشنا جهت درسي واحد این  باشد ينم ریپذ امكان مناسب تیریمد و یزیر برنامه بدون مهم نیا و دارند  کودکان مادران

  ستمیس کی تیموفق نیتضم ياصل شرط عنوان به مستمر تیفیک ارتقاء و یکار طیمح کی در افراد و ابزار ، منابع از نهیبه استفاده و تیریمد اصول

 .میگردد ارائه

 اهداف کلی 

  آشنایي با اصول و چگونگي فرآیند مدیریت 

 یری در جهت رفع مشكالت موجود در مامایي کاربرد اصول مدیریت در اداره امور آموزش و خدمات مامایي و استفاده از عوام  مختلف تصمیم گ 

 بالینی: اهداف اختصاصی 

 :میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس

 . دینما هیته ریز مورد شام  بخش نیقوان و  یوسا ساختار، مورد در يکتب پروژه کی. 1

 يكیزیف ساختار يکروک رسم -

 بخش یادار و يپزشك ریغ ،يپزشك  یوسا ستیل هیته -

  یبستر مارانیب تیوضع از يگزارش هیته -

 صهایترخ و رشهایپذ ،یبستر مارانیب تعداد -

 یاجرا نحوه مار،یب به آموزش نحوه گزاراشات، نوشتن نحوه ، مارانیب صیترخ نحوه  ماران،یب رشیپذ نحوه:  شام  بخش ینهایروت از يگزارش هیته -

 اطالعات ورود نحوه و کاردکس  یتكم نحوه پزشک، دستوات چک نحوه  شات،یآزما درخواست نحوه ، ها¬مشاوره یاجرا نحوه  ،يدرمان و يمراقبت یمراقبتها

 . وتریکامپ به



    انیدانشجو و  پرسن  پزشكان، ياسام ستیل هیته -

  آنها یزیتجو و يمراقبت نكات و بخش در جیرا يمصرف یداروها ستیل هیته -

 اورژانس يترال در ودموج  یوسا و یداروها ستیل هیته -

 شهایآزما از کی هر یبرا الزم یهایآمادگ و بخش شاتیآزما ستیل هیته -

 آنها کنترل و بخش يتیامن و يحفاظت یستمهایس از يآگاه -

  بخش در يانسان یروین کار میتقس یروشها از يآگاه -

 يساتیتاس و يفن اشكاالت از يستیل هیته -

 : ریز موارد شام  بخش در موجود مشكالت از يكی مورد در یيگشا مشك  ندیفرآ يطراح. 2

  روشن و واضح بصورت مساله انیب -

 مساله جادیا  یدال انیب -

 یرگی¬اندازه قاب  اهداف نییتع -

 ممكن یحلها راه ارائه -

  طیشرا به توجه با ح  راه نیبهتر انتخاب  -

  اعالنات یتابلو در ان نصب و بخش در انیدانشجو و يانسان یروین کار میتقس. 3

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

 :  بصورت بخش گرفتن  یتحو اصول یاجرا. 5

 بخش در بموقع حضور -

 مارانیب نیبال بر رفتن -

 مارانیب مورد در بخش مسئول يشفاه و يکتب گزارشات تمام به توجه -

  بخش يلیتحو زاتیتجه و  یوسا به توجه -

 :بصورت بخش دادن  یتحو اصول یاجرا. 6

 آنها نیبال بر مارانیب  یتحو -

 بخش يلیتحو زاتیتجه و داروها  ،یوسا  یتحو -

 يسینو گزارش اصول به توجه با مارانیب به مربوط گزارشات ثبت -

 : بصورت پزشكان تیزیو در فعال شرکت. 7

 ماریب نیبال در پزشک با يهمراه -

 شکپز 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 مكرر یراندها -

  يپزشك میت یتهایفعال مورد در يآگاه -

 فتیش هر در ازین مورد يانسان یروین تعداد محاسبه. 9

  مارانیب زانهرو آمار هیته. 11

  ان یاجرا حسن بر کنترل و مارانیب یيغذا ستیل هیته. 11

 ... و  یوسا شات،یآزما خواست در. 12

  پرسن  ماهانه فتیش برنامه هیته. 13

 مارانیب يمراقبت تیوضع يبررس. 14

 انیدانشجو و يانسان یروین یيراهنما به مربوط یتهایفعال انجام. 15

 بخش در عفونت کنترل جهت یتهایفعال انجام. 16



  ازین صورت در بخشها هیکل با الزم یهایهمكار انجام. 17

  التیتعط از قب  ای و صبح فتیش در گرید یها فتیش ازین مورد یداروها و  یوسا هیکل ينیب شیپ. 18

  گزارش ارائه و بخش در انیدانشجو ابیغ و حضور کنترل. 19

 زرهایسوپروا یراندها در فعال شرکت. 21

 

 یوه تدریسش 

  آموزش عملي انجام صحیح وظایف یک مدیر: بالینی
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 آموزشي فیلم و برد وایت نت،یپاورپو

 نوظایف دانشجویا 

 .بموقع حضور .1

  کنفرانس وارائه تحقیق بشك  درس موضوع با ارتباط در جانبي فعالیتهای انجام .2

 حیح بالیني بصورت ص فعالیتهای انجام .3
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