
 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 

 

و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

 یریت،مد یفو تعار یممفاه موضوع جلسه:

 یریتمد ینو نو یکمکاتب کالس
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909بهمن  تاریخ جلسه:  6رم تحصیلی:ت 00-09 سال تحصیلی:
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یموزشآکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه
مکاتب  یریت،مد یفو تعار یممفاه

 یریت مد ینو نو یککالس

 :اهداف اختصاصی
مددددیریت رع تعریدددف ن دددو    .1

 وعه یت آن رع بیان ن ایند
مرعحددد   وظدددایف و عهددددع ،. 2

 مدیریت رع نام ببرند
سیک و نوین .  عنوعع مکاتب کال3

 رع با هم مقایسه کند.

 

 
 

عنوعع مکاتب و نظریه های مدیریت رع . 1

توضیح  هد و نقاط ضعف و قوت هر یک رع 

 نام ببر .

مرعح  مختلف فرآیند مدیریت رع ذکر .2

 کند.

 

 
 

 

 شناختی
 

 

کلیه 

 سطوح

 
 

 

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 کالس  رسمنظم  ر 

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

و حل  گیری تصمیم مراحل موضوع جلسه:

 مشکل
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهحصیلی:رشته و مقطع ت مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  تاریخ جلسه:  6ترم تحصیلی: 00-09 سال تحصیلی:
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

و حل  گيري تصميم مراحل

  مشکل

 :اهداف اختصاصی
 
فرآيند تصميم گيري را شرح .1

 دهند
گامهاي فرآيند حل مشکل را . 2

دام را به اختصار نام برده وهر ك
 شرح دهند

شرايط تصميم . مراحل و 3

 .دنماي ذكرگيري را 

عصول و مرعح  فرآیند برنامه ریزی رع بیان .1

 کند.

عصول تص یم گیری رع بیان کند و .2

عسترعتژیها و عنوعع تص ی ات  ر مدیریت 

 پرستاری رع توضیح  هد.

 

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ،یبحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

در  اصول تفويض اختيار موضوع جلسه:

 پرستاري و مامايی
 جلسه:پیش نیاز  دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  تاریخ جلسه:  6ترم تحصیلی: 00-09 سال تحصیلی:
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :رس قادرخواهد بودد یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

در  اصول تفويض اختيار

  پرستاري و مامايی

 :اهداف اختصاصی
 
اختيار را ناام   اصول تفويض .1

 ببرند
موانع تفويض اختيار  مزايا و. 2

 را بيان كنند

تفويض اختيار در . چگونگی 3

پرستاري ومامايی را شرح 

 .دنماي ذكرگيري را .دهند

 عصول تفویض عختیار رع نام ببرند .1

 موعنع تفویض عختیار رع بیان کنند مزعیا و. 2

تفویض عختیار  ر پرستاری . چگونگی 3

 د.ن ای ذکرگیری رع .رع شرح  هندومامایی 

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

ارتقاء و تداوم كيفيت و  ع جلسه:موضو

 (TQMمديريت كيفيت جامع )
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  تاریخ جلسه:  6ترم تحصیلی: 00-09 سال تحصیلی:
دوشنبه  ه:روز و ساعت برگزاری جلس

 89ساعت 

 

 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 انزم

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

ارتقاء و تداوم كيفيت و 

( TQMمديريت كيفيت جامع )

 :اهداف اختصاصی
 كيفيت را تعريف نمايد.  .1

 مستمر راهکارهاي ارتقاء .2

 كيفيت را شرح دهد. 

مديريت جامع كيفيت و .3

كاربرد آن در خدمات بهداشتی 

 را تشريح نمايد.

 بیانکیفیت رع  مست ر رعهکارهای عرتقاء.1

 . کند

مدیریت جامع کیفیت و کاربر  آن  ر .2

 خدمات بهدعشتی رع تشریح ن اید.

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

برنامه ريزي با توجه به نياز  موضوع جلسه:

 نوزادان مادران و
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  خ جلسه:تاری  6ترم تحصیلی: 00-09 سال تحصیلی:
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایالفعیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

برنامه ريزي با توجه به نياز 

  نوزادان مادران و

 :اهداف اختصاصی

برنامه ريزي را تعريف كرده .1

 اهميت آن رابيان نمايند و

برنامه ريزي را بيان  يمزايا. 2

 نمايند

برنامه ريزي . انواع روش هاي 3

 ذكر كنند.را 

یزی با توجه برنامه ر یندعصول و مرعح  فرآ.1

 کند. یانرع ب به نیاز ما رعن

 مقایسه کند.برنامه ریزی رع عنوعع روش های  .2

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

عی و مرحله 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

صول ارزشيابی در آموزش ا موضوع جلسه:

 وخدمات مامايی
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  تاریخ جلسه:  6ترم تحصیلی: 00-09 تحصیلی:سال 
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وساد و مو

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

صول ارزشيابی در آموزش ا

 وخدمات مامايی

 :اهداف اختصاصی
 ندارزشيابی را تعريف ك.1
 راروشهاي ارزشيابی انواع .2 

 نام ببرند

 ياز روشها يکكاربرد هر . 3

 يريترا در مد يابیارزش

 شرح دهد. يیو ماما يرستارپ

عجرعی عرزشیابی ع لکر   ر خدمات . 1

 مامایی رع شرح  هند

زش مامایی وعرزشیابی ع لکر   ر آم. نحو  2

 رع بیان کنند

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

و بحث پرسش و پاسخ 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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و کاربرد آن در  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه: فرآيند بودجه بندي موضوع جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  تاریخ جلسه:  6ترم تحصیلی: 00-09 تحصیلی:سال 
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 

 

 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وساد و مو

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

  فرآيند بودجه بندي

 :اهداف اختصاصی
 ندرا تعريف ك بودجه بندي.1
را نام  بودجه بندي اهداف .2

 ببرند
. مراحل بودجه بندي را شرح 2

 دهند
 

ح ر فرآیند بو جه بندی رع توضیبنظارت . 1

  هند

 بیانرع  ینظارت بر بو جه بندعصول . 2

 .کنند

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه
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آن در و کاربرد  یریتاصول مد نام درس:

      ییماما

تقسيمات بيمارستانی و  موضوع جلسه:

 تشکيالت مراكز بهداشتی درمانی
 پیش نیاز جلسه: دقیقه 09 مدت زمان جلسه:

 خانم زارع نام مدرس: مامایی پیوستهرشته و مقطع تحصیلی: مامایی :گروه پرستاری دانشکده:

 8909اسفند  تاریخ جلسه:  6ترم تحصیلی: 00-09 سال تحصیلی:
دوشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه:

 89ساعت 

 

 هدف کلی این جلسه:     

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_شناختی،عاطفی،روانی)
 سطح

 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل وسمواد و 

 یآموزشکمک 

 یتهایفعالیف و وظا

 انشجویانتکمیلی د
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

 :مقدمه

تقسيمات بيمارستانی و 

تشکيالت مراكز بهداشتی 

  درمانی

 :اهداف اختصاصی
چارت سازمانی تشکيالت .1

مراكز بهداشتی درمانی رانام 
 ببرند

شرح وظايف افراد در  .2
سطوح مختلف تشکيالت 

 سازمانی را بيان نمايند
 

مختلف  وظایف ماما رع  ر سطوح. 1

  رمانی بیان ن ایند. -آموزشی

روشهای مختلف بهسازی نیروی عنسانی رع .2

 شرح  هد.

و بهبو  بهر   یست یس ی تحل یروشها .3

 کند. یانرع ب و مامایی ی ر پرستار یور

 

 شناختی
 

کلیه 

 سطوح

 ی،سخنرعن

پرسش و پاسخ، 

 ی،بحث گروه
PBL  

 عسالید

 

حضور به موقع و .1

 منظم  ر کالس  رس

شرکت فعال  ر .2

پرسش و پاسخ و بحث 

 یگروه

 

مرحله عی و 

 پایانی

 

 

 

09 

  قیقه

 

 

 


