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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

 کارشناسی مامایی 6ترم  تحصیلی: یرشتهو  مقطع        مامایی : یآموزشگروه           پرستاری و مامایی دانشکده:

  1400-401نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی: دوم 

   - :یش نیازپ    نظری :دنوع واح      2 تعداد واحد:  اصول مدیریت در مامایی :نام درس

  و  https://lumsnavid.vums.ac.ir  و 6کالس :مکان برگزاری 10-12 :ساعت              شنبهدو :روز : زمان برگزاری كالس

https://www.skyroom.online/ch/lums/dr.pirdadeh 
 ، دکتر مسعودیدکتر پیرداده :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( دکتر پیرداده :مسئول درس         25  :تعداد دانشجويان

 

  شرح دوره:

 اصول مدیریت و سرپرستی بخشهای مامایی و مدیریت اسالمی را بیاموزند.  می کند تااین درس به دانشجویان کمک 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

به فرد، خاانواده  ییماما و ییمختلف ارائه خدمات ماما یعرصه ها یو کاربرد آن در سرپرست ییدر ماما تیریدانشجو با دانش، اصول مد ییآشنا 

 یاسالم تیریمد یبر اصول و مبان دیو جامعه با تاک

 بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنويسید(اهداف 

 بیو معا ایداده، مزا حیرا توض تیریمد یها هینطر انتخاب خود را ذکر کرده دوره ها و لیرا ارائه و دال تیریمد فیرااز تع یکی -1

 ها را بر شمارد. هیاز نطر کیهر 

و  ییمتقابل سازمان ماما راتیو تاث دینما نییرا تب ییماما رانیمد یبرا یینظام گرا تیداده اهم حیرا توض یستمیس هینظر -2

 کند.  حیرا تشر آن طیمح

هر مرحله از  را در ییماما رانیمد فیکند، وظا سهیمقا ییماما ندیرا با فرآ داده آن حیرا توض تیریمد ندیمراحل مختلف فرآ -3

 بزند. ینموده، .مثال حیتشر تیریمد ندیفرآ

، کیاستراتژ یزیرا شرح دهد، انواع برنامه ر آن یضرور یازهاین شیکرده و پ انیراب یزیر برنامه ندیاصول و مراحل فرآ  -4

 دهد. صیتشخ گریکدیآنها را از  زیداده وجوه تما حیرا توض یاتیو عمل یکیتاکن

 دهد. حیتوض را ییماما تیریدر مد ماتیتصم یامدهای، انواع و پهایاستراتژ کرده، انیرا ب یریگ میاصول تصم  -5

 حیرا تشر ییمختلف ارائه خدمات در ماما یو روشها فیوظا میو تقس یرا ذکر کرده، طبقه بند یسازمانده یندهایاصول و فرآ -6

 کند. سهیکرده و آنها را با هم مقا

نموده، تمرکز و عدم تمرکز، قدرت،  حیتشر ییماما تیریرا در مد فیو وظا تیریو سطوح مختلف مد یالتیساختار و نمودار تشک  -7

 بزند. یهر مورد مثال یداده برا حیتوض یصف و ستاد را درسازمانده ،تیو مسئول اریاخت

 تیریدر مد تهایفعال شیکنترل و پا و یرهبر یها وهینموده، ش انیاب و کنترل ر ی، نظارت ، هماهنگیو رهبر تیهدا میمفاه  -8

 کند. سهیرا شرح داده آنها را با هم مقا ییماما

شرح  ییماما تیریرا در مد کیداده کاربرد هر  حیرا توض یابیارزش یانواع ابزارها و روشها نموده، انیرا ب یابیاصول و انواع ارزش -9

 دهد .

 را انجام دهد. ییدر نظام ارائه خدمات ماما یمنابع انسان یزیبرآورد و مم یرا ذکر کرده چگونگ یانسان یروین نیمراحل تام  -10
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 شانهادیپ ییو ضمن خدمت در ماما یهیتوج یآموزشها یبرا یرا شرح داده روش مناسب یانسان یروین یمختلف بهساز یروشها -11

 دهد .

 دهد. حیتوض ییماما تیریرا درمد آن را شرح داده کاربرد زشیانگ یها هینظر -12

 برشمارد. ییبهبود آنرا در ماما یو روشها ینموده، موانع ارتباط انیرا ب یارتباط یانواع و الگوها -13

 دهد. حیتوض ییماما ستمیرا در س و کاربرد آن یکار گروه بیو معا اینقش ها، مزا فیتعار -14

 شرح دهد. ییرا در ماما کرده کاربرد آن انیرا ب نهیو هز یبودجه بند ندیفرآ اصول، انواع و نظارت بر -15

و  یسایگازارش نو حینموده، اصول صاح نییرا تب اتیاخالق تیبر رعا دیبا تاک ییرا در خدمات ماما و مقررات و کاربرد آن نیقوان -16

 را شرح دهد. ییماما یقانون یها تیو مسئول عیگزارش وقا ،ثبت در پرونده

را  ییدر نظام ماماا ایران و مقابله با بالبح تیریمد یکرده ،کاربرد اصول و مبان انیبحران را ب تیریمربوط به مد میو مفاه فیتعار -17

 کند. حیتشر

و تحاول در جهات ارتقااس مساتمر  رییاو اصول تغ یداده، مبان حیرا توض ییدر ماما یو بهبود بهره ور یستمیس لیتحل یروشها -18

 .درا شرح ده یو اثر بخش ییبر کآرا دیبا تاک ییخدمات ماما تیفیک

و بخصاو  نظاام  یتیریماد یدر نظامهاا یاسالم تیریاصول مد یریکرده، لزوم به کارگ انیرا ب یاسالم تیریمد یاصول و مبان -19

 دهد. حیرا توض ییماما

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ*   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی*

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  بحث گروهی*

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) دانشجووظايف و تکالیف 

 :جلسات آنالین 

 بموقع حضور یابند. در جلسات آنالین-1

 داشته باشند.حضور فعال درکالس  -2

 جلسات آفالین:

 انجام دهند. در زمان مقررتکالیف تعریف شده در سامانه نوید را  -3

 شرکت کنند. ...( فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، در -4

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: قوانین و مقررات كالس

 جلسات آنالین:

  در جلسات آنالینموقع ه حضور ب-1

 کالس درحضور فعال  -2

 جلسات آفالین:

  در زمان مقرر تکالیف تعریف شده در سامانه نوید مانجا  -3

 فعالیت های تکمیلی جلسات آفالین ) گفتگو، خودآزمون، ...( درشرکت   -4

 

 وسايل آموزشی:  

 ☐وب سرویس کالس آنالین      ☐سامانه مدیریت یادگیری           ☒ کامپیوتر           ☐  پروژکتورویدئو  ☒  وایت برد

 ببرید(:  سایر موارد  )لطفاً نام        ☒سامانه آزمون مجازی فرادید  
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 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 نمره از بیست فعالیت رديف

 4 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 2 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 1 مستمرامتحان  4

 10 امتحان پايان ترم 5

 

 نوع آزمون

  ☐ غلط -صحیح ☐ جور کردنی          ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☐ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسی

1- Douglass, L.M. (1996). The Effective Nurse Leader and Manager. (5th ed.) St. Louis: Mosby. 

2- Howkins, E., & Thornton, C. (2002). Managing and Leading Innovation in Health Care. (1st 

ed.).London: Bailliere Tindall. 

3- Swansburg, R.C. (2002). Introduction Management and Leadership for Nurse Managers. (3rd ed.). 

Boston: Jones and Bartlett . 

4- Tappen, R.M. (2001). Nursing Leadership and Management: Concepts and Practice. (4rd ed.). 

Philadelphia: F.A. Davis. 

 منابع فارسی:

 : علوم پزشکی ایران ، تهرانیمامای(، مدیریت 1386) .، اکرمهروآبادی ، شفیقه. مرباغی -1

 در آن کاربرد و مدیریت اصول درسی واحد شده تعیین سرفصل جدیدترین اساس بر: مامایی و مامایی (. مدیریت1398یعقوبیان. محبوبه. ) -2

 مامایی، نشر بشری. و مامایی

 ( مدیریت اسالمی .چاپ دوم . تهران : جهاد دانشگاهی 1373، )علی اکبر ،افجه ای، سید علی، گنجه ای -3

 (. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل . تهران : موسسه عالی بانکداری ایران1380ز )پروی ، گهر ساسان.  مهدی ، پاریزی نژاد ایران – 4

 1365بهشتی . ایت اهلل سید محمد . مدیریت اسالمی .چاپ اول و  -5

 ( اصول و مبانی مدیریت . تهران : مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی1380. ) بداهللع ، جاسبی – 6

 ( برنامه ریزی استراتژیک ، مترجم : عباس منوریان ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی 1381جان . ام .برایسون ) -7

 آموزش مدیریت دولتی ( . بهبود سازمانی . تهران: مرکز 1378جمعی از اساتید مدیریت .) -8
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 (. تئوریها و فرآیند مدیریت . ترجمه سهراب خلیلی شورینی ، تهران : مرکز آموزش مدیریت دولتی1376جی . ای . کل ) -9

. ترجمه محمد علی طوسی و سید محمد اعرابی . تهران : دفتر پژوشهای  2و1( . مدیریت 1379) همکاران و -استونر اف، ای، جیمز، – 10

 فرهنگی

 (. اجرای برنامه استراتژیک ، مترجم : سید جمال الدین طبیبی و همکاران ، تهران : سیمای فرهنگ1383دیویس، فاوگ) -11

 (. آموزه های دکتر دمینگ ، مترجم :میترا تیموری . تهران : آموزه 1378. )رافائل ،اگوایو -12

ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی . تهران : دفتر پژوهشای  (. مبانی تئوری و طراحی سازمان .1381. ) دفت ال، ریچارد، – 13

 فرهنگی

 ( . تئوری عمومی سیستم ها از دیدگاه اسالم . ویرایش دوم . تهران : جهاد دانشگاهی1365سیاهپوش ، محمود .) -14

(.مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ، مترجم : محمد علی طوسی، محمد صائبی. تهران: 1377شیمون، ال،دوالن. رندال، اس، شولر . ) -15

 مرکز آموزش مدیریت دولتی 

 ( . توسعه مهارتهای رهبری . تهران : سیمای فرهنگ 1383طبیبی، سید جمال الدین ، ملکی ، محمد رضا . ) -16

 ( . مشارکت و مدیریت مشارکت جو ، سازمان مدیریت صنعتی : تهران 1379)، علی ،محمد طوبی –17

 (. مدیریت استراتژیک . مترجم :علی پارسائیان ، سید جمال الدین طبیبی 1382فرد ،آر. دیوید . ) -18

 (. کاربرد مهارتهای مدیریت در خدمات مامایی . تهران : هدایت 1368) ، منیژه.قابلجو -19

 (. مدیریت جامع کیفیت ، اصول ، کاربرد .تهران : طب نوین1382. )،ابوالفتح المعی – 20

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 
 

 به عنوان استاندارد پایه محسوب  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین

توانید نسبت به می ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

 

 کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  رس است ولی ترجیحاًانتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مد

 .شود برگزار
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 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان 
ردی

 ف
 عنوان جلسه تاریخ

ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین حضوری

1 
18/11/

1400 

 مکاتب مديريت، تعريف

 مديريت

* 
 *    12-10 

دكتر 

 مسعودی

 " 10-12    *  * نظريه های مديريت 25/11 2

3 2/12 
فرآيند مديريت و وظايف 

 مديران مامايی

* 
 *    12-10 " 

4 9/12 
برنامه ريزی، اصول و 

 مراحل آن

* 
 *    12-10 " 

5 

 
16/12 

مشکل تصمیم گیری ، 

 گشايی

* 
 *    12-10 " 

 " 10-12    *  *  (1سازماندهی ) 23/12 6

7 
15/1/

1401 

 * (2سازماندهی )
 *    12-10 " 

 " 10-12    *  * هدايت و رهبری 22/1 8

9 29/1 
 * ارزشیابی

 *    12-10 
دكتر 

 پیرداده

10 5/2 
تامین و بهسازی نیروی 

 انسانی

* 
 *    12-10 " 

11 

12/2 

)تعطیل 

 رسمی(

 * ارتباطات ، انگیزش

 *    12-10 " 

 " 1210    *  * بودجه بندی  17/2 12

13 26/2 
گزارش ، قوانین و مقررات

 نويسی 

* 
 *  *  12-10 " 

 " 10-12  *  *  * مديريت بحران 2/3 14

15 9/3 

 بهبود روشها و ارتقاء

 مستمر كیفیت 

 استانداردها

* 

 *  *  12-10 
" 
 

 " 10-12  *  *  * مديريت اسالمی  16/3 16
 

 


