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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 مامايی و بهداشت باروری گروه آموزشی:          مامايی ايران -پرستاری دانشکده:

 کارشناسی مامايی حصیلی:ت یرشتهو مقطع             

 تئوری د:نوع واح            2 تعداد واحد:       اصول مديريت و کاربرد آن در مامايینام درس: 
  

 2و  1بارداری زايمان  يا همزمان:  یش نیازپ 

 8کالس مکان برگزاری:   10- 12 : ساعت  دوشنبهز زمان برگزاری کالس: رو

 دکتر حسن پور خانم -مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    32 تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

دوره به  دانشجویان اصول و چگونگی فرایند مدیریت را آموخته و با کاربرد اصول آن در اداره امور آموزش و  این

 خدمات مامایی آشنا می شوند.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنایی با اصول و چگونگی فرایند مدیریت -1

مل مختلف تصمیم گیری در جهت کاربرد اصول مدیریت در اداره آموزش و خدمات مامایی و استفاده از عوا -2

 رفع مشکالت موجود در مامایی

 

 : آشنايی و فراگرفتن)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 

  تاریخچه مدیریت و انواع مکاتب مدیریت   .1

 ویژگی های مدیر و وظایف او، سطوح و اصول مدیریت .2

 برنامه ریزی و تدوین فرایند آن .3

 اصول تقسیم کار و اصل اختیار و مسئولیت در سازمانانواع سازمان،  .4

 اهمیت نظارت و کنترل در مدیریت و مراحل انجام آن .5

 اصول و مراحل تصمیم گیری و فرایند حل مشکالت .6

 مراحل ارزشیابی عملکرد، انحرافات و مشکالت ارزشیابی .7

 اهمیت هماهنگی در سازمان و راه های ایجاد آن .8

 رهبری و نقشهای آن  .9

 های انگیزش و مقایسه آن هانظریه  .10

 فرایند ارتباط و انواع ارتباطات .11
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 نقش، وظایف و مقررات مربوط به خدمات مامایی .12

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 

 

 )لطفا شرح دهید( یف دانشجو:وظايف و تکال
 حضور منظم در کالس، انجام تکالیف محوله ،شرکت در بحث گروهی

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

درصد  ---60---ترم انيآزمون پا   درصد نمره ---20---ترم  انیآزمون م

   مرهن

 درصد -10----شرکت فعال در کالس    درصد نمره  --10--- فیانجام تکال

   

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

  1393یعقوبیان محبوبه، مدیریت پرستاری و مامایی.تهران: انتشارات بشری، چاپ سوم ،  .1

 1381. رجبی نژاد طاهره، اصول مدیریت و خدمات مامایی. تهران: انتشارات ماهتاب .2

 .1391مسعودی اصل ایروان، اصول مدیریت خدمات پرستاری. تهران: انتشارات سالمی. چاپ دوم،  .3

 .1381و مبانی مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی.  ، اصولجاسبی عبداهلل .4

هروآبادی شفیقه، مرباغی اکرم، مدیریت پرستاری و مامایی. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  .5

 .1375 بهداشتی و درمانی ایران.
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 آشنایی و ارزیابی دانشجویان، ارائه طرح درس،  1

 تاریخچه مدیریت

 دکتر حسن پور

 دکتر حسن پور انواع مکاتب مدیریت، مقایسه مکاتب  2

تعریف مدیریت، ویزگی ها و وظایف مدیر، وظایف مدیریتی ماما در واحد مامایی،  3

 سطوح و اصول مدیریت
 دکتر حسن پور

وین آن، انواع برنامه ریزی، تنظیم خط مشی، رویه و روش در برنامه ریزی و فرایند تد 4

 مدیریت مامایی 
 دکتر حسن پور

 دکتر حسن پور و تفویض اختیارتعریف سازمان و اصول سازمان دهی آن، مزایا و معایب تقسیم کار  5

 انواع سازمان ها و مقایسه آن ها 6

 

 دکتر حسن پور

، مراحل انجام کنترل، انواع کنترل عملیات و تعریف کنترل و اهمیت آن در مدیریت 7

 مقایسه آن ها
 دکتر حسن پور

 دکتر حسن پور مراحل حل مسئله، تصمیم گیری و فرایند آن 8

عوامل موثر در تصمیم گیری مدیران، انواع  تصمیم گیری در سازمان، مدل های  9

 تصمیم گیری و مقایسه آن ها
 دکتر حسن پور

  امتحان میان ترم 10

 دکتر حسن پور رهبری و مقایسه آن با مدیریت، انواع سبک های رهبری 11

 دکتر حسن پور نظریه های انگیزش و مقایسه آن ها، انگیزش و اهمیت آن در مدیریت 12

 دکتر حسن پور تعریف ارتباطات، فرایند و اجزاء آن، انواع ارتباطات و مقایسه آن ها 13

 دکتر حسن پور اطات در سازمان های رسمی، غیر رسمیموانع ارتباطات و شبکه ارتب 14

 پوردکتر حسن  اهمیت تامین نیروی نسانی و روش های تامین نیروی انسانی مورد نیاز  15

درمانی در  -نقش ماما در مدیریت بخش زنان و زایمان، تشکیالت خدمات بهداشتی 16

 مامایی، شرح وظایف و مقررات مربوط به خدمات مامایی
 پورحسن  دکتر

 


