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 دانشکده پرستاری مامایی دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پرستاری مامایی دانشکده اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی عنوان واحد درسی:

 مامائی رشته تحصیلی: ) اختصاصی اجباری( تئورینوع واحد درسی: 

 کارشناسی پیوسته مطقع تحصیلی: کارورزی: 1کارآموزی: عملی: 2 ی:نظر تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: 11 کارآموزی: عملی: 43 نظری:        تعداد ساعت

 2و 1 زایمان بارداری: پیشنیاز:   25 کد درس:

 

نیمسال 

 044-99اول

   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بهداشت باروری رشته تحصیلی: ترانه امامقلی خو شه چین  وادگی:نام و نام خان

 استادیار  رتبه علمی: دکتری مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک:  شماره تماس:
t_khooshehchin@yahoo.com 

    پرستاری مامایی دانشکده محل کار:

  ترانه امامقلی خو شه چیننام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:  

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: تاریخ تدوین طرح درس: برگزاری دوره:نحوه 

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

   12/3/99 00/00/1499  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

  آشنایی با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت 

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

 در مامایی 

 قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس: 

 1 .کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را مدیریت مراحل و اهداف رفتاری، مدیریت جدید، مدیریت یک،کالس مدیریت اصول و پایه 

 .دهند شرح مرجع

 5 . کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را مدیر یک شرایط و رهبر یک انواع رهبری، نظارت، نقشهای به توجه با مدیریت و سرپرستی 

 . دهند شرح مرجع

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

  0 . دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را صحیح بطور پیگیری و پایش ، مناسب ارزشیابی  نحوه اصول. 

 2 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را  تیبهداش خدمات در آن کاربرد و کیفیت جامع مدیریت. 

 6 .  اصول با منطبق را ارتقاء نظام و اجتماع ، اد افر رضایتمندی و ها هزینه کاهش در آن اهمیت و کیفیت مستمر ارتقاء و کیفیت تعریف 

 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر

 7 .کلیه آموزش ، ها ظرفیت و ها توانایی به توجه ، مدیریت کامل تعهد ، مشتری انتظارات و زهانیا به توجه کیفیت، مستمر ارتقاء اصول 

 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را   آماری روشهای از استفاده و کارکنان به اختیارات و قدرت دادن ، کارکنان

 8 .  دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را  آن  فرآیند و دامنه ، ،اجزا سیستم مفاهیم. 

 9 .  سازمانی تعالی اصول EFQM دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را. 

 14 . مختلف سطوح در و مامایی در آموزشی تشکیالت  درمانی، بهداشتی خدمات و مراکز تشکیالت سازمان و بیمارستانی تقسیمات  
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 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را

 11 . دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را درمانی بهداشتی مقرارات و قوانین. 

 15 . شده ذکر اصول با منطبق را خدمت حین و کارکنان آموزش ، مناسب بطور بهداشتی های برنامه اجرای و صحیح ریزی برنامه نحوه 

 .دهند شرح مرجع یکتابها در

 13 . دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را  سازمانی کارآفرینی. 

 10 . ارائه عملی نمونه یک و دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را مامایی خدمات و درآموزش ارزشیابی اصول 

  . دهند

 12  .،دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را انگیزه ایجاد و تشخیص انگیزه، اصلی عوامل انگیزه 

 :حیطه عاطفی 

کندشرکتکالسیمباحثدرسؤالطرحبا مرتبطمباحثآموزشحیندر●

درتهیهوپمفلت طراحیآموزشیبانشاندادن،عالقمندیپیشقدمشدهومشارکتفعالنماید

عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسنسبتبهتهیهمنابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . مشکل شایع در زمینه مامایی بطور دقیق و بر اساس اصول نیاز سنجی تعیین و اولویت بندی نمایدیک 

 :میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس

 . دینما هیته ریز مورد شامل بخش نیقوان و لیوسا ساختار، مورد در یکتب پروژه کی. 1

 یکیزیف ساختار یکروک رسم -

 بخش یادار و یپزشک ریغ ،یپزشک لیوسا ستیل هیته -

   یبستر مارانیب تیوضع از یگزارش هیته -

 صهایترخ و رشهایپذ ،یبستر مارانیب تعداد -

 بوه  آمووزش  نحووه  گزاراشوات،  نوشوتن  نحووه  ، مارانیب صیترخ نحوه  ماران،یب رشیپذ نحوه:  شامل بخش ینهایروت از یگزارش هیته -

 پزشوک،  دسوتوات  چوک  نحووه   شات،یآزما درخواست نحوه ، ها¬مشاوره یاجرا نحوه  ،یدرمان و یمراقبت یمراقبتها یاجرا نحوه مار،یب

 .  وتریکامپ به اطالعات ورود نحوه و کاردکس لیتکم نحوه
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    انیدانشجو و  پرسنل پزشکان، یاسام ستیل هیته -

  آنها یزیتجو و یمراقبت نکات و بخش در جیرا یمصرف یداروها ستیل هیته -

 اورژانس یترال در موجود لیوسا و یداروها ستیل هیته -

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

 آنها کنترل و بخش یتیامن و یحفاظت یستمهایس از یآگاه -

  بخش در یانسان یروین کار میتقس یروشها 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 -

 یرگی¬اندازه قابل اهداف نییتع -

 ممکن یحلها راه ارائه -

   طیشرا به توجه با حل راه نیبهتر انتخاب  -

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

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

 :  بصورت بخش گرفتن لیتحو اصول یاجرا. 5

 بخش رد 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 یاجرا. 6

 آنها نیبال بر مارانیب لیتحو -
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 بخش یلیتحو زاتیتجه و داروها ل،یوسا لیتحو -

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

 : بصورت پزشکان تیزیو در فعال شرکت. 7

 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 یندهارا -

  یپزشک میت یتهایفعال مورد در یآگاه -

 فتیش هر در ازین مورد یانسان یروین تعداد محاسبه. 9

  مارانیب روزانه آمار هیته. 11

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

 ... و لیوسا شات،یآزما خواست در. 12

   پرسنل ماهانه فتیش برنامه هیته. 13

 مارانیب یمراقبت تیوضع یبررس. 14

 انیدانشجو و یانسان یروین ییراهنما به مربوط یتهایفعال انجام. 15

 بخش در عفونت کنترل جهت یتهایفعال انجام. 16

  ازین صورت در بخشها هیکل با الزم یهایهمکار انجام. 17

  التیتعط از قبل ای و صبح فتیش در گرید یها فتیش ازین مورد یداروها و لیوسا هیکل ینیب شیپ. 18

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

 زرهایسوپروا یراندها در فعال شرکت. 21
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                            بحث گروهی    ▀                                                                                                                                                                  پرسش و پاسخ              ▀                                                                                                                                                                                                                 سخنرانی
شبیه سازی  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش            

                                  Bedside teaching                                                                                             شده            

    سایر) بنویسید(:                

 مواد و وسایل آموزشی:

  بورد وایت پاورپوینت، اسالید

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  را در تکالیف کالسی بطور دقیق انجام و ارائه دهد  یزیر برنامه اصولنیاز سنجی ، الویت بندی نیاز ها و

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 اقدامات مدیریتی در بخش های مختلف بیمارستان  را بطور صحیح انجام دهد 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، حثمبا در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضورانتظارات: 
 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع به انجام

 ضرورت صورت در کالس از خروج: مجازها

 آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 مربوطه سرفصل و کوریکولوم طبق 
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 چاپ آخرین. محمد علی اقتداری، مدیریت، سازمان 

 چاپ آخرین. عبداهلل جاسبی. مدیریت مبانی و اصول 

 پچا آخرین.  منیژه جو قابل. پرستاری خدمات در مدیریت مهارتهای کاربرد 

 چاپ آخرین.  اکرم مرباغی شفیقه، هروآبادی. مامایی و پرستاری مدیریت 

 چاپ آخرین.  سعید زاده آصف. بیمارستان شناخت 

 چاپ آخرین. طاهره نژاد رجبی. مامایی خدمات و مدیریت اصول 

 چاپ آخرین.  دولتی مدیریت مرکز: تهران. هرولد کولتر. مدیریت اصول 

 چاپ آخرین .علی بند عالقه. عمومی مدیریت 

  

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 کوته پاسخ

 

 چند گزینه ای

 
 جورکردنی

 صحیح / غلط

 

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 ، برابر ...... می باشد(.02) نمره قبولی از    

 2 و پروژه: عملی انجام تکالیف 1/0 مشارکت کالسی: 1/0 حضور و غیاب کالسی:

 10 امتحان پایان ترم: 1 امتحان میان ترم: 2 کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه
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شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه

8 - 01 44/44/1399 حضوری 1  ،یرفتار تیریمد د،یجد تیریمد ک،یکالس تیریمد اصول و هیپا.  شکده پرستاریدان 

 تیریمد مراحل و اهداف
 دکتر خو شه چین 

8 - 01 44/44/1399 حضوری 5  کی انواع ،یرهبر نظارت، ینقشها به توجه با تیریمد و یسرپرست دانشکده پرستاری 

 ریمد کی طیشرا و رهبر

نیچ شه خو دکتر  

8 - 01 44/44/1399 حضوری 3  ضیتف و قدرت مشکل، حل ندیفرآ ،یریگ میتصم مراحل و اصول دانشکده پرستاری 

 اریاخت

نیچ شه خو دکتر  

8 - 01 44/44/1399 حضوری 0 نیچ شه خو دکتر    حیصح بطور یریگیپ و شیپا ، مناسب یابیارزش  نحوه اصول دانشکده پرستاری   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 2 ستاریدانشکده پر  نیچ شه خو دکتر یبهداشت خدمات در آن کاربرد و تیفیک جامع تیریمد   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 6  کاهش در آن تیاهم و تیفیک مستمر ارتقاء و تیفیک فیتعر دانشکده پرستاری 

 ارتقاء نظام و اجتماع ، اد افر یتمندیرضا و ها نهیهز

نیچ شه خو دکتر  

8 - 01 44/44/1399 حضوری 7  ، یمشتر انتظارات و ازهاین به توجه ت،یفیک مستمر ارتقاء اصول دانشکده پرستاری 

  ، ها تیظرف و ها ییتوانا به توجه ، تیریمد کامل تعهد

چین شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 8  و کارکنان به اراتیاخت و قدرت دادن ، کارکنان هیکل آموزش دانشکده پرستاری 

   یآمار یشهارو از استفاده

چین شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 9 چین شه خو دکتر    آن  ندیفرآ و دامنه ، ،اجزا ستمیس میمفاه دانشکده پرستاری   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 14 چین شه خو دکتر    EFQM یسازمان یتعال اصول دانشکده پرستاری   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 11 ستاریدانشکده پر   خدمات و مراکز التیتشک سازمان و یمارستانیب ماتیتقس 

 سطوح در و ییماما در یآموزش التیتشک  ،یدرمان یبهداشت

   مختلف

چین شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 15 چین شه خو دکتر    یدرمان یبهداشت مقرارات و نیقوان دانشکده پرستاری   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 13  بطور یبهداشت یها برنامه یاجرا و حیصح یزیر برنامه نحوه دانشکده پرستاری 

 خدمت نیح و کارکنان آموزش ، مناسب
چین شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 10 چین شه خو دکتر      یسازمان ینیکارآفر دانشکده پرستاری   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 12 چین شه خو دکتر    ییماما خدمات و درآموزش یابیارزش اصول دانشکده پرستاری   

8 - 01 44/44/1399 حضوری 16 چین شه خو دکتر    زهیانگ جادیا و صیتشخ زه،یانگ یاصل عوامل زه،یانگ دانشکده پرستاری   

 00/00/1499        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1499               تاریخ امتحان میان ترم:  18
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