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 :)با گذراندن این درس دانشجویان اصول و چگونگی فرآیند مدیریت را آموخته و با کاربرد اصول  مقدمه)شرح درس

 مور آموزش و خدمات مامایی آشنا می شوند.آن در اداره ا
 

 اصول  ینو کسب مهارت الزم در کاربرد ا یریتمد یندفرآ یبا اصول و چگونگ ییآشنا :هدف کلی

 ییدر خدمات ماما

 

 اهداف اختصاصی درس:  

 بتوانند:  دوره یانرود پس از پا یاز دانشجویان انتظار م          

 ا توضیح دهد و نقاط ضعف و قوت هر یک را نام ببرد.انواع مکاتب و نظریه های مدیریت ر .1

 مراحل مختلف فرآیند مدیریت را ذکر کند. .2

 اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزی را بیان کند. .3

اصول تصمیم گیری را بیان کند و استراتژیها و انواع تصممیمات در ممدیریت سرسمتاری را توضمیح      .4

 دهد.

 ریت سرستاری تشریح کند.ساختار و سطوح مختلف مدیریت را در مدی .5

 شیوه های رهبری و کنترل و سایش فعالیتها را شرح دهد و آنها را با هم مقایسه کند. .6

 کاربرد هریک از روشهای ارزشیابی را در مدیریت سرستاری و مامایی شرح دهد. .7

 روشهای مختلف بهسازی نیروی انسانی را شرح دهد. .8

 دی را توضیح دهد.اصول و انواع فرایندهای نظارت بر بودجه بن .9

 روشهای تحلیل سیستمی و بهبود بهره وری در سرستاری را بیان کند.  .11

 

 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
           بحث در گروههای کوچک    √                یگروه بحث√            کنفرانس □          سخنرانی √ 

                  Round □           PBL √                         □ Case Report      کارگاه آموزشی□
Morning Report □                        □ غيره 

 

      ییو کاربرد آن در ماما یریتاصول مد نام درس:

                                                                        2.2بارداری دروس پیش نیاز:  22شماره درس: واحد نظری 2تعداد و نوع واحد:

 ماماییآموزشی:گروه  پرستاری و مامایی دانشکده: کارشناسی ماماییرشته و مقطع تحصیلی:

 98-99 سال تحصیلی: 6 ترم تحصیلی: خانم زارع، خانم ناوی نژاد نام مدرس:

 تاریخ امتحان روز و ساعت برگزاری کالس : 21 تعداد جلسات:
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 اسالید: وسایل کمک آموزشی 
                

 :وظایف و تکالیف دانشجو  

 حضور به موقع و منظم در کالس درس .1
 یشرکت فعال در پرسش و پاسخ و بحث گروه .2

 

 بی دانشجو:نحوه ارزشیا 
  √پایانی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 

 ..درصد از نمره نهایی......%11.........حضور و غياب
 درصد از نمره نهایی...%21......انجام تکاليف.. کالسی و فعاليت

 درصد از نمره نهایی........%21امتحان ميان ترم...........
 درصد از نمره نهایی.........%01حان پایان ترم...........امت

  جور کردنی □            صحيح و غلط □         چند گزینه ای    □        تشریحی   □        شفاهی  √    :نوع امتحان میان ترم

   جور کردنی □           صحيح و غلط √        چند گزینه ای     √       تشریحی    √     شفاهی     □   :نوع امتحان پایان ترم

 

  :منابع 

 

  :1392مدیریت سرستاری و مامایی. یعقوبیان محبوبه، نشر بشری 

  :1395اصول مدیریت خدمات سرستاری و مامایی. رحیمی محمد، ایازی زهرا، نشر جامعه نگر 

  :1393اصول مدیریت خدمات سرستاری. حسینی میرمحمد، نشر اطمینان 

  سرستاری و مامایی. هروآبادی شفیقه، مرباغی اکرم، ناشر دانشگاه علوم سزشکی ایران: مدیریت
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 اهداف اختصاصی موضوع جلسه

حیطه 
یادگیری 

)شناختی، 
عاطفی، 

روانی 
 حرکتی(_

 
 روش تدریس

 
 استاد

 اول

مفاهیم و تعاریف 
مدیریت، مکاتب 
کالسیک و نوین 

 مدیریت

مدددیریت رت تعریددف ن ددو    .1
 آن رت بیان ن ایند وته یت

مرتحدد   وظددایف و تهدددت ،. 2
 مدیریت رت نام ببرند

.  تنددوتم مکاتددب کالسددیک و 3
 نوین رت با هم مقایسه کند.

پرسد  و   ی،سخنرتن شناختی
 ی،پاسخ، بحث گروه

PBL 

 
 خانم زترم
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 هدتیت و رهبری دوم

هددتیت رت تعریددف   رهبدری و .1
 ن اید.

. سبکهای مختلدف رهبدری رت   2
 .تشریح ن اید

. شرتیط تخالقدی، شخیدیتی،   3
عل ی، لیاقت، کدارتیی، تعهدد و   
مسئولیت  ر یک مدیر رت شدر   

  هد.

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
ناوی  خانم

 نژت 
 

 سوم
 و گیری تی یم مرتح 

  ح  مشک 

فرآیند تی یم گیری رت شدر   .1
  هند

گامهای فرآیند ح  مشک  رت . 2
تم رت به تختیار نام بر   وهر کد

 شر   هند
شرتیط تی یم گیری . مرتح  و 3

 دن ای ذکررت 

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
 خانم زترم

 

 چهارم

 
 تنگیزش و ترتباطات

 

انگیممزو و انممواع آن را نممام   .1
 ببرد.

تنگیزش بیرونی و  روندی رت   .2
تعریف کر   و عوتم  مدورر بدر   

 آن رت شر   هد.

نظریه های مختلف تنگیدزش   .3
رت نام بر   و بطور مختیر شر  

  هد.

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
 

 پنجم
 ر  ارتصول تفویض تختی
 پرستاری و مامایی

تصول تفویض تختیار رت ندام   .1
 ببرند

موتنع تفویض تختیدار   مزتیا و. 2
 رت بیان کنند

تیدار  ر  تفویض تخ. چگونگی 3
 .پرستاری ومامایی رت شر   هند

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
 خانم زترم

 آموزش ض ن خدمت ششم

فعالیتهددای بهسددازی نیددروی  .1
 تنسانی رت شر   هند.

ته یت و نقد  آمدوزش  ر    .2
 سازمانها رت بیان ن ایند.

تصول آموزش نیروی تنسانی  .3
 رت نام بر   و تشریح ن ایند.

سخنرانی، سرسمش و   اختیشن

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
 

 هفتم

ترتقاء و تدتوم کیفیت و 

مدیریت کیفیت جامع 

(TQM ) 

 کیفیت رت تعریف ن اید.  .1

 مست ر رتهکارهای ترتقاء .2

 کیفیت رت شر   هد. 

مدیریت جامع کیفیت و  .3
کاربر  آن  ر خدمات بهدتشتی 

 رت تشریح ن اید. 

سرسمش و   سخنرانی، شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
 خانم زترم
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 هشتم
سازماندهی وگامهای 

ی ارمرتقبت تز ب  

سازماندهی رت تعریف کر   و  .1
 ته یت آن رت بیان ن ایند.

گامهای سدازماندهی رت ندام    .2
 ببر  و شر   هد.

شددیو  هددای سددازماندهی  ر  .3
مرتقبت تز بی دار رت ندام بدر   و     

 شر   هد. 

و سخنرانی، سرسمش   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
 

 نهم 
ه برنامه ریزی با توجه ب

نوزت تن نیاز ما رتن و  

 برنامه ریزی رت تعریف کر   و.1
 ته یت آن رتبیان ن ایند

برنامه ریزی رت بیان  یمزتیا. 2
 ن ایند

برنامه ریزی . تنوتم روش های 3
 ذکر کنند.رت 

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

روهمی،  ساسخ، بحث گ
PBL 

 

 
 خانم زترم

 فرآیند کنترل دهم

فرآیند کنترل رت تعریف کر    .1
 و تنوتم آن رت بیان ن اید. 

 خو  کنترلی رت شر   هد. .2

عوتم  مورر بر ترتقاء کیفیت  .3
خدمات پرستاری و مامایی رت 

 تشریح ن اید. 

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
 

 یازدهم

ترزشیابی  ر  تصول
آموزش وخدمات 

 مامایی

 ترزشیابی رت تعریف کر   و.1
 نام ببرند تنوتم آن رت

تجرتی ترزشیابی ع لکر   ر . 2
 خدمات مامایی رت شر   هند

ترزشیابی ع لکر   ر . نحو  3
 زش مامایی رت بیان کنندوآم

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
 خانم زترم

  گزینیکار دوازدهم

مرتح  تستخدتمی و میاحبه  .1
 های تستخدتمی رت تشریح ن اید.

گزین  و مرتح  تنجام آن رت  .2
 شر   هد. 

روش تقسیم کار  ر بین  .3
کارکنان پرستاری و مامایی رت 

 تشریح ن اید. 

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
 

 فرآیند بو جه بندی سیزدهم

و رت تعریف کر    یبو جه بند.1
 آن رت نام ببرند تهدت 

. مرتح  بو جه بندی رت شر  2
  هند

ر فرآیند بو جه بندی بنظارت . 3
 رت توضیح  هند

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
 خانم زترم

 مدیریت بحرتن چهاردهم
بحرتن و تنوتم آن رت تعریف  .1

 ن اید. 

 رتهبر های مقابله با بحرتن رت .2

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
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 تشریح ن اید.

بحرتنهای متدتول مامایی رت  .3
 بیان ن اید.

 پانزدهم

انی و تقسی ات بی ارست
تشکیالت مرتکز 
 بهدتشتی  رمانی

چارت سازمانی تشکیالت .1
مرتکز بهدتشتی  رمانی رتنام 

 ببرند
شر  وظایف تفرت   ر سطو   .2

تلف تشکیالت سازمانی رت مخ
 بیان ن ایند

وظایف ماما رت  ر سطو   .3
 بیان  رمانی -مختلف آموزشی

 .ن ایند

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 

 
 خانم زترم

 شانزدهم
قوتنین ومقررتت 
 بهدتشتی  رمانی

مفهوم قانون و ته یت قوتنین  .1
 حرفه تی رت تشریح ن اید.

تخدتمی رت آیین نامه های تس .2
 بیان ن اید. 

قوتنین و مقررتت مربوط به  .3
 حرفه مامایی رت شر   هد.

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

ناوی  خانم
 نژت 
 

 هفدهم
 یسازمان یتعال تیریمد
(EFQMمدل ها ،) 

مفهوم تعالی سازمانی رت  .1
 شر   هد.

تنوتم مدلهای تعالی سازمانی  .2
 شر   هد. رت نام بر   و مختیرتً 

 یسازمان یتعال تیریمد .3
(EFQM) .رت تشریح ن اید 

سخنرانی، سرسمش و   شناختی

ساسخ، بحث گروهمی،  
PBL 

 ناوی خانم
 نژت 
 


