
 
 کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی مرکز  مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی سبزوار
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اصول مدیریت و کاربرد آن در  نام درس:

 مامایی
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09مدت زمان جلسه: موضوع جلسه:

 ناوی نژادنام مدرس: کارشناسی ماماییرشته و مقطع تحصیلی: پرستاری و ماماییدانشکده: پرستاری و ماماییدانشکده:

 09-81دوشنبه ساعت برگزاری جلسه:روز و  تاریخ جلسه: بهمن ترم تحصیلی: 00-8901سال تحصیلی:

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاري

 دانشجو پس از پایان درس قادرخواهد بود:
 حیطه یادگیری

 شناختی،عاطفی،روانی_حرکتی()
 سطح
 )طبقه(

 روش آموزشی
 )شیوه تدریس(

مواد و وسایل 

 کمک آموزشی

 وظایف و فعالیتهاي

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان
 )دقیقه(

 

 هدایت و رهبری
  انگیزش و ارتباطات
 آموزش ضمن خدمت

سازماندهي وگامهاي مراقبت از 
 بیمار

 فرآیند كنترل
  كارگزیني

 مدیریت بحران
قوانین ومقررات بهداشتي 

 درماني
مدیریت تعالی سازمانی 

(EFQMمدل ها ،) 
 

 
 

مراحل مختلف فرآیند مدیریت را  (8

 ذکر کند.

اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزی  (0

 را بیان کند.

ساختار و سطوح مختلف مدیریت را  (9

 در مدیریت پرستاری تشریح کند.

شیوه های رهبری و کنترل و پایش  (4

فعالیتها را شرح دهد و آنها را با هم 

 مقایسه کند.

کاربرد هریک از روشهای  (5

ارزشیابی را در مدیریت پرستاری 

 و مامایی شرح دهد.

ای مختلف بهسازی نیروی روشه (6

 انسانی را شرح دهد.

اصول و انواع فرایندهای نظارت بر  (7

 بودجه بندی را توضیح دهد.

روشهای تحلیل سیستمی و بهبود بهره وری 

 در پرستاری را بیان کند.

  شناختی

 

سخنرانی، پرسش  
و پاسخ، بحث 
 PBLگروهی، 

 رایانه

 

حضور به موقع و 

 منظم در کالس درس

در شرکت فعال 

پرسش و پاسخ و 

 بحث گروه

حضور فعال و 

به موقع 

درکالس درس:   

 نمره  % 89

امتحان میان 

 % 99ترم: 

 نمره

امتحان پایان 

 % 69ترم: 

 نمره

جلسه  1

09 

 دقیقه ای

 

 

 

  منابع:
 8900مدیریت پرستاری و مامایی. یعقوبیان محبوبه، نشر بشری: 

 8905محمد، ایازی زهرا، نشر جامعه نگر: اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی. رحیمی 
 اصول مدیریت خدمات پرستاری. حسینی میرمحمد، نشر اطمینان:
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