
1 
 

 

 دانشکده پرستاری مامایی دانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و مدیریت و  عنوان واحد درسی:

 باروری 
 پرستاری مامایی دانشکده

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

 کارشناسی پیوسته مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 1 نظری: تعداد واحد

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

نیمسال  3و 1 بهداشت: پیشنیاز:   74 کد درس:

 744-99اول

   

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

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

 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: نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

   11/4/99 00/00/1399  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

  باروری بهداشت خدمات درآشنایی با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت 

 در خدمات بهداشت باروری TQMکیفیت و استراتژی مدیریت  باآشنایی  • ●        

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

 :حیطه شناختی 

 میرود انتظار دانشجویان از دوره پایان از پس: 

 1 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را تعریف مدیریت خدمات بهداشتی و اهمیت برنامه ریزی. 

 2 . در شده ذکر اصول با منطبق راری وبار بهداشت های برنامه پیگیری و ارزشیابی پایه بهداشتی های برنامه اجرای و ریزی برنامه 

 . دهند شرح مرجع کتابهای

 3. دهند شرح مرجع کتابهای در شده کرذ اصول با منطبق را مدیریت جامع کیفیت و کاربرد آن در خدمات بهداشتی 

 7 .  دانش )تعریف کیفیت و ارتقای مستمر کیفیت و اهمیت آن در کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی افراد و اجتماع نظام ارتقا

 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را (ها ابزار و مهارت های الزمسیاست

  5 . های فرآیندها ها و ظرفیتکیفیت توجه به نیازها و انتظارات مشتری تعهد کامل مدیریت توجه به توانایی اصول ارتقای مستمر

 مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را های آماریزش کلیه کارکنان دادن قدرت و اختیارات به کارکنان استفاده از روشآمو

 .دهند شرح

 6 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را د و دامنه آن مفاهیم سیستم و اجزای آن فرآین. 

 4 . اصول تعالی سازمانیEFQM دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را. 

 8 .استراتژی ارتقای فرآیند بر اساس مدل Focus PDAF دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را. 

 9 .  خاب فرایند بارش افکار تهیه نمودار جریان کار سنجش عملکرد جاری فرآیند تشخیص مشکالت در نحوه انجام فرایندها برنامهانت

 .دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق راریزی جهت رفع علت ها و اقدامات مناسب برای ارتقا 

 14 . کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را کالت یک فرایند و انتخاب روش ارتقاءنمودار همگرایی و کاربرد آن در درک بهتر مش 
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 .دهند شرح مرجع

 11 . دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق را نویسی گزارش و ارتقا اجرای جهت برنامه نگارش. 

 12 . دهند شرح مرجع کتابهای در شده ذکر اصول با منطبق رابازدید  اصول نگر جامع مامایی. 

 :حیطه عاطفی 

کندشرکتکالسیمباحثدرسؤالطرحبا مرتبطمباحثآموزشحیندر●

● درتهیهوپمفلت طراحیبا نشان دادن عالقه مندی پیش قدم شده و مشارکت  مادران مشکالت از یکی برای ریزی برنامه آموزشیو

  .نماید

عالوهبرمطالبارائهشدهدر،کالسبتنسبهتهیهمنابعآموزشیمعرفیشدهتوسطاستادومطالعه،آنمبادرتکند 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . نماید برنامه ریزیمشکل شایع در زمینه مامایی بطور دقیق و بر اساس اصول یک برای 

 

 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  ریزی برنامه اصول، الویت بندی نیاز ها و نیاز سنجی

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 اقدامات مدیریتی در بخش های مختلف بیمارستان  را بطور صحیح انجام دهد 
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت آموزشی، نامهبر 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 اباجتن موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت محدودیتها:

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

 

 فهرست منابع درسی:

 پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت ر.آ یا، مجآر اف ت،آبا آموزشی کارگاه اداره راهنمای و بهداشتی کارکنان مداوم آموزش  
 پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت المعی ابوالحسن فیتکی مستمر ارتقای کارگاه چاپ آخرین  
  معتبر و مناسب منابع دیگر 

 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    

 1 و پروژه: عملی انجام تکالیف 5/0 مشارکت کالسی: 5/0حضور و غیاب کالسی: 

 10 امتحان پایان ترم: 5 امتحان میان ترم: 1 کوئیز:

 :موارد سایر



5 
 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  ان ارائهمک

8 - 01 44/44/1399 حضوری 1 تعریف مدیریت خدمات بهداشتی و اهمیت برنامه .  دانشکده پرستاری 

 بهداشتی برنامه های اجرای و ریزی برنامه  . ریزی

 پایه

 دکتر خو شه چین 

8 - 01 44/44/1399 حضوری 2 آن،  دامنه و فرآیند نآ اجزای و سیستم مفاهیم دانشکده پرستاری 

 EFQM سازمانی تعالی اصول

نیچ شه خو دکتر  

8 - 01 44/44/1399 حضوری 3  ، باروری بهداشت های برنامه پیگیری و ارزشیابی دانشکده پرستاری 

 خدمات در آن کاربرد و کیفیت جامع مدیریت

 بهداشتی

نیچ شه خو دکتر  

8 - 01 44/44/1399 حضوری 7  مشکالت تشخیص فرآیند جاری عملکرد شسنج دانشکده پرستاری 

 علت رفع جهت برنامه ریزی فرایندها انجام نحوه در

 ارتقا،  برای مناسب اقدامات و ها

نیچ شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 5  و نیازها به توجه ، کیفیت مستمر ارتقای اصول دانشکده پرستاری 

 مدیریت کامل تعهد مشتری انتظارات

نیچ شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 6  کلیه آموزش فرآیندها ظرفیتهای و تواناییها به توجه دانشکده پرستاری 

 کارکنان به اختیارات و قدرت دادن، کارکنان

نیچ شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 4  Focus مدل اساس بر فرآیند ارتقای استراتژی دانشکده پرستاری 

PDAF  ،  . نمودار تهیه افکار بارش فرایند انتخاب 

نیچ شه خو دکتر     

8 - 01 44/44/1399 حضوری 8  بهتر درک در آن کاربرد و همگرایی نمودار دانشکده پرستاری 

، ارتقاء روش انتخاب و فرایند یک مشکالت

نویسی،  گزارش و ارتقا اجرای جهت برنامه نگارش

 بازدید اصول نگر جامع مامایی

نیچ شه خو دکتر     

 00/00/1399        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1399               تاریخ امتحان میان ترم:  18
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