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 اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی نام درس:

                                                                      ندارددروس پیش نیاز:    شماره درس: واحد 1 تعداد و نوع واحد:

 ماماییگروه آموزشی: پرستاری و ماماییدانشکده: کارشناس ماماییرشته و مقطع تحصیلی:

 1933-1931سال تحصیلی: بهمنترم تحصیلی: ناوی نژاد نام مدرس:

دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس : جلسه 1تعداد جلسات:

 02-11ساعت 

 تاریخ امتحان

  

 

 آشنایی با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت و کسب مهارت الزم در کاربرد این اصول در خدمات ماماییمقدمه)شرح درس(:  ❑

 

 

  

 آشنایی با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت و کسب مهارت الزم در کاربرد این اصول در خدمات ماماییهدف کلی:  ❑
 
 
 

  :)به تعداد سرفصلها و جلسات هدف نوشته شود(اهداف اختصاصی درس ❑

 از دانشجویان انتظار می رود پس از پایان دوره بتوانند:           
 

 مراحل مختلف فرآیند مدیریت را ذکر کند. (1

 اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزی را بیان کند. (0

 ساختار و سطوح مختلف مدیریت را در مدیریت پرستاری تشریح کند. (9

 شیوه های رهبری و کنترل و پایش فعالیتها را شرح دهد و آنها را با هم مقایسه کند. (4

 کاربرد هریک از روشهای ارزشیابی را در مدیریت پرستاری و مامایی شرح دهد. (5

 ای مختلف بهسازی نیروی انسانی را شرح دهد.روشه (6

 اصول و انواع فرایندهای نظارت بر بودجه بندی را توضیح دهد. (7

 روشهای تحلیل سیستمی و بهبود بهره وری در پرستاری را بیان کند. (1
 

 استراتژی آموزشی)روشهای تدریس(: ❑

كارگاه □بحث در گروههای کوچک                □بحث گروهی                ■كنفرانس            □ سخنراني           ■ 

□                         Round □           PBL □                         □ Case Report                  Morning Reportآموزشي      

 غیره□ 

 

 : کتاب، رایانهوسایل کمک آموزشی ❑

                
  وظایف و تکالیف دانشجو: ❑

 حضور به موقع و منظم در کالس درس

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروهی

 

 

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو: ❑

 نمره  % 12حضور فعال و به موقع درکالس درس:   

 نمره % 92امتحان میان ترم: 

 نمره % 62امتحان پایان ترم: 
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  ■پایانی                   ■مرحله ای                       مراحل ارزشیابی:

 

 ...درصد از نمره نهایی12حضور و غیاب.

 درصد از نمره نهایی92فعالیت کالسی و انجام تکالیف

 درصد از نمره نهایی92امتحان میان ترم.

 .درصد از نمره نهایی92امتحان پایان ترم

 جور کردنی □ صحیح و غلط             ■چند گزینه ای            □ تشریحی           ■شفاهی         □     نوع امتحان میان ترم:

 جور کردنی  □ صحیح و غلط             ■چند گزینه ای            □ تشریحی           ■شفاهی         □    نوع امتحان پایان ترم:

 
 منابع: 

 1930. یعقوبیان محبوبه، نشر بشری: مدیریت پرستاری و مامایی .1
 1935اصول مدیریت خدمات پرستاری و مامایی. رحیمی محمد، ایازی زهرا، نشر جامعه نگر:  .0

 1939اصول مدیریت خدمات پرستاری. حسینی میرمحمد، نشر اطمینان: -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


