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  مامایی    گروه آموزشی:                                           و ماماییپرستاری دانشکذه:

 96 - 97 دوم:تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                   کارشناسی ماماییحصیلی:ت یرشتهو مقطع 

                       - یػ ًیبز:پ    ًظری ذ:ًَع ٍاح               2تؼذاد ٍاحذ:           ییدر ماما تیریصول مذا: ًبم ٍاحذ درظی

 5كالض ؼوبرُ  کبى ثرگساری:ه                                     8 - 11 :ظبػت  دٍؼٌجِ :زهبى ثرگساری كالض: رٍز

 دكتر چٌگبیی )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اظبتیذ  دكتر چٌگبییهعئَل درض: 24 تؼذاد داًؽجَیبى:

 11 - 12 دٍؼٌجِ ؽبٍرُ ثب داًؽجَ:ظبػبت ه

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

آؼٌب هختلف ارائِ خذهبت  یػرـِ ّب یٍ كبرثرد آى در ظرپرظت ییدر هبهب تیریهذثب اـَل در ایي درض داًؽجَیبى 

 هی ؼًَذ.

 )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 

هختلهف ارائهِ خهذهبت     یػرـهِ ّهب   یظرپرظتٍ كبرثرد آى در  ییدر هبهب تیریداًؽجَ ثب داًػ ، اـَل هذ ییآؼٌب 

 یاظاله تیریهذ یثر اـَل ٍ هجبً ذیثِ فرد ، خبًَادُ ٍ جبهؼِ ثب تبك ییهبهب

 (اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)بینابینی:اهذاف 

 :قبدر خَاّذ ثَدداًؽجَ 

 تیریهذ یّب ِیدٍرُ ّب ًٍطراًتخبة خَد را ركر كردُ  لیرا ارائِ ٍ دال تیریهذ فیرباز تؼ یکی .1

 ّب را ثر ؼوبرد . ِیاز ًطر کیّر  تیٍ هؼب بیدادُ ، هسا حیرا تَض

 راىیهذ فیكٌذ ، ٍظب عِیهقب هبهبیی ٌذیدادُ آًرا ثب فرآ حیرا تَض تیریهذ ٌذیهختلف فرآ هراحل .2

 ثسًذ . یًوَدُ ، .هثبل حیتؽر تیریهذ ٌذیرا درّر هرحلِ از فرآ هبهبیی

آًرا ؼرح دّذ ، اًَاع  یضرٍر یبزّبیً ػیكردُ ٍ پ بىیراث یسیر ٌذثرًبهِیرآاـَل ٍ هراحل ف .3

 گریکذیآًْب را از  سیدادُ ٍجَُ توب حیرا تَض یبتیٍ ػول یکی، تبكٌ کیاظتراتص یسیثرًبهِ ر

 دّذ . ؿیتؽخ

 هبهبیی تیریدر هذ وبتیتفو یبهذّبی، اًَاع ٍ پ ْبیكردُ ،اظتراتص بىیرا ث یریگ نیاـَل تفو .4

 دّذ. حیضراتَ

هختلف  یٍ رٍؼْب فیٍظب نیٍ تقع یرا ركر كردُ ، طجقِ ثٌذ یظبزهبًذّ یٌذّبیٍ فرآ اـَل .5

 كٌذ . عِیكردُ ٍ آًْب را ثب ّن هقب حیرا تؽر هبهبییارائِ خذهبت در 

 حیتؽر هبهبیی تیریرا در هذ فیٍ ٍظب تیریٍ ظطَح هختلف هذ یالتیظبختبر ٍ ًوَدار تؽک .6

 حیتَض ی،ـف ٍ ظتبد را درظبزهبًذّ تیٍ هعئَل بریس ، قذرت ، اختًوَدُ، توركس ٍ ػذم تورك

 ثسًذ . یّر هَرد هثبل یدادُ ثرا

ٍكٌترل  یرّجر یّب َُیًوَدُ ، ؼ بىیٍ كٌترل راث ی، ًظبرت ، ّوبٌّگ یٍ رّجر تیّذا نیهفبّ .7

 كٌذ . عِیرا ؼرح دادُ آًْب را ثب ّن هقب هبهبیی تیریدر هذ تْبیفؼبل ػیٍ پب

دادُ كبرثرد ّر  حیرا تَض یبثیارزؼ یًوَدُ ،اًَاع اثسارّب ٍ رٍؼْب بىیرا ث یبثیَاع ارزؼٍ اً اـَل .8

 ؼرح دّذ . هبهبیی تیریرا در هذ کی

در ًظبم ارائِ  یهٌبثغ اًعبً یسیثرآٍرد ٍ هو یرا ركر كردُ چگًَگ یاًعبً یرٍیً يیهراحل تبه .9

 را اًجبم دّذ. هبهبییخذهبت 
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ٍ  یْیتَج یآهَزؼْب یثرا یرا ؼرح دادُ رٍغ هٌبظج یاًعبً یرٍیً یهختلف ثْعبز یرٍؼْب .11

 دّذ . ؽٌْبدیپ هبهبییضوي خذهت در 

 دّذ. حیتَض هبهبیی تیریرا ؼرح دادُ كبرثردآًرا درهذ سغیاًگ یّب ِیًظر .11

 ثرؼوبرد . هبهبییثْجَد آًرا در  یٍ رٍؼْب یًوَدُ ، هَاًغ ارتجبط بىیرا ث یارتجبط یٍ الگَّب اًَاع .12

 دّذ . حیتَض هبهبیی عتنیٍ كبرثرد آًرا در ظ یكبر گرٍّ تیٍ هؼب بیػ ّب ، هساًق فیتؼبر .13

ؼرح  هبهبییكردُ كبرثرد آًرا در  بىیرا ث ٌِیٍ ّس یثَدجِ ثٌذ ٌذی، اًَاع ٍ ًظبرت ثرفرآ اـَل .14

 دّذ.

ًوَدُ ،  يییرا تج بتیاخالق تیثر رػب ذیثب تبك هبهبییٍ هقررات ٍ كبرثرد آًرا در خذهبت  يیقَاً .15

را  هبهبیی یقبًًَ یّب تیٍ هعئَل غیٍ ثجت در پرًٍذُ گسارغ ٍقب یعیگسارغ ًَ حیاـَل ـح

 ؼرح دّذ .

ثحراى ٍ  تیریهذ یكردُ ،كبرثرد اـَل ٍ هجبً بىیثحراى را ث تیریهرثَط ثِ هذ نیٍ هفبّ فیتؼبر .16

 كٌذ . حیرا تؽر هبهبییدر ًظبم  بیهقبثلِ ثب ثال

ٍ  رییٍ اـَل تغ یدادُ ، هجبً حیرا تَض هبهبییدر  یٍر ٍ ثْجَد ثْرُ یعتویظ لیتحل یرٍؼْب .17

را ؼرح دّذ  یٍ اثر ثخؽ ییثر كأرا ذیثب تبك هبهبییخذهبت  تیفیتحَل در جْت ارتقبء هعتور ك

. 

در  یاظاله تیریاـَل هذ یریكردُ ، لسٍم ثِ كبرگ بىیرا ث یاظاله تیریهذ یٍ هجبً اـَل .18

 دّذ . حیا تَضر هبهبییٍ ثخفَؾ ًظبم  یتیریهذ یًظبهْب

 

 

 های تذریس:شیوه

 *پرظػ ٍ پبظخ   ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ   *ظخٌراًی

 (TBLیبدگیری هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ)  *ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:
 ع در کالسحضور بموق -1
 .حضور فعال وبانشاط درکالس 2
 .موبایل خودرا خاموش نماید3
 .در جلسات بعدی باآمادگی در کالس شرکت نماید.4
 .از شلوغی وهمهمه درکالس بپرهیزد5
 

 سایل کمک آموزشی:   و

   *پرٍشكتَر اظالیذ  ختِ ٍ گچت  *ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  ظبیر هَارد
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 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

   ًورُ درـذ 08آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درـذ ------آزهَى هیبى ترم 

 ًورُ درـذ 11ؼركت فؼبل در كالض    ًورُ درـذ 08اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لطفظبیر هَارد )

 

 نوع آزمون

  *غلط -ـحیح جَر كردًی           *ایچٌذگسیٌِ      *پبظخ كَتبُ     تؽریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( ظبیر هَارد

  

 :)لطفا نام ببریذ(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 ( هذیریت اظالهی .چبح دٍم . تْراى : جْبد داًؽگبّی 1373افجِ ای ، ظیذ ػلی ، گٌجِ ای ،ػلی اكجر ، )-1

(. ظبزهبى ٍ هذیریت از تئَری تب ػول . تْراى : هَظعِ 1381س )پرٍی ، گْر بىظبظ.  هْذی ، پبریسی ًصاد ایراى – 2

 ػبلی ثبًکذاری ایراى

 1365ثْؽتی . ایت اهلل ظیذ هحوذ . هذیریت اظالهی .چبح اٍل ٍ  -3

 ( اـَل ٍ هجبًی هذیریت . تْراى : هركس اًتؽبرات ػلوی داًؽگبُ آزاد اظالهی1381. ) ػجذاهلل ، جبظجی – 4

( ثرًبهِ ریسی اظتراتصیک ، هترجن : ػجبض هٌَریبى ، تْراى : هركس آهَزغ هذیریت 1381. ام .ثرایعَى ) جبى -5

 دٍلتی 

 ( . ثْجَد ظبزهبًی . تْراى: هركس آهَزغ هذیریت دٍلتی 1378جوؼی از اظبتیذ هذیریت .) -6

یٌی ، تْراى : هركس آهَزغ (. تئَریْب ٍ فرآیٌذ هذیریت . ترجوِ ظْراة خلیلی ؼَر1376جی . ای . كل ) -7

 هذیریت دٍلتی

. ترجوِ هحوذ ػلی طَظی ٍ ظیذ هحوذ اػراثی .  1ٍ2( . هذیریت 1379) ّوکبراى ٍ -اظتًَر اف، ای، جیوس، – 8

 تْراى : دفتر پصٍؼْبی فرٌّگی

ى : ظیوبی (. اجرای ثرًبهِ اظتراتصیک ، هترجن : ظیذ جوبل الذیي طجیجی ٍ ّوکبراى ، تْرا1383دیَیط، فبٍگ) -9

 فرٌّگ

 (. آهَزُ ّبی دكتر دهیٌگ ، هترجن :هیترا تیوَری . تْراى : آهَزُ 1378رافبئل ،اگَایَ . ) -11
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(. هجبًی تئَری ٍ طراحی ظبزهبى . ترجوِ ػلی پبرظبئیبى ٍ ظیذ هحوذ اػراثی . 1381. ) دفت ، ال ریچبرد، – 11

 تْراى : دفتر پصٍّؽبی فرٌّگی

( . تئَری ػوَهی ظیعتن ّب از دیذگبُ اظالم . ٍیرایػ دٍم . تْراى : جْبد 1365ظیبّپَغ ، هحوَد .) -12

 داًؽگبّی

(.هذیریت اهَر كبركٌبى ٍ هٌبثغ اًعبًی ، هترجن : هحوذ ػلی 1377ؼیوَى، ال،دٍالى. رًذال، اض، ؼَلر . ) -13

 طَظی، هحوذ ـبئجی. تْراى: هركس آهَزغ هذیریت دٍلتی 

 ( . تَظؼِ هْبرتْبی رّجری . تْراى : ظیوبی فرٌّگ 1383ي ، هلکی ، هحوذ رضب . )طجیجی، ظیذ جوبل الذی -14

 ( . هؽبركت ٍ هذیریت هؽبركت جَ ، ظبزهبى هذیریت ـٌؼتی : تْراى 1379)، ػلی ،هحوذ طَثی –15

 (. هذیریت اظتراتصیک . هترجن :ػلی پبرظبئیبى ، ظیذ جوبل الذیي طجیجی 1382فرد ،آر. دیَیذ . ) -16

 (. كبرثرد هْبرتْبی هذیریت در خذهبت پرظتبری . تْراى : ّذایت 1368قبثلجَ ، هٌیصُ.) -17

 (. هذیریت جبهغ كیفیت ، اـَل ، كبرثرد .تْراى : طت ًَیي1382. )،اثَالفتح الهؼی – 18

 راى (، هذیریت پرظتبری ٍ هبهبیی ، تْراى : ػلَم پسؼکی ای1375ّرٍآثبدی ، ؼفیقِ . هرثبغی ، اكرم .) -19

 تْراى.، اـَل هذیریت در پرظتبری ٍ هبهبیی (. 1392) یؼقَثی، هحجَثِ. -21

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

- Howkins, E., & Thornton, C. (2002). Managing and Leading Innovation in 
Health Care. (1st ed.).London: Bailliere Tindall. 

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

- Tappen, R.M. (2001). Nursing Leadership and Management: Concepts and 
Practice. (4rd ed.). Philadelphia: F.A. Davis. 
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 جذول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 
 

 جلسه روز تاریخ استاد عناوین هطالب

 مدیریت مکاتب مدیریت، تعریف
دکتر 

 چنگایی
دوشنبه 61/66/91  اول

 وظریه های مدیریت
دوشنبه 32/66 "  دوم

 فرآیىد مدیریت ي يظایف مدیران پرستاری
دوشنبه 23/66 "  سوم

شنبهدو 7/63 " بروامه ریسی ، اصًل ي مراحل آن  چهارم

دوشنبه 61/63 " تصمیم گیری ، مشکل گشایی  پنجن

دوشنبه 32/63 "  (1سازماودهی )  ششن

دوشنبه 32/63 " (2سازماودهی )  هفتن

دوشنبه 61/6/97 " هدایت ي رهبری  هشتن

دوشنبه 33/6 " ارزشیابی  نهن

دوشنبه 39/6 " تامیه ي بهسازی ویريی اوساوی  دهن

دوشنبه 1/3 " ارتباطات ، اوگیسش  یازدهن

دوشنبه 63/3 " بًدجه بىدی   دوازدهن

دوشنبه 69/3 " گسارش وًیسی ، قًاویه ي مقررات  سيسدهن

دوشنبه 31/3 " مدیریت بحران  چهاردهن

 " استاوداردها بهبًد ريشها ي ارتقاءمستمر کیفیت 
 

دوشنبه 3/2  پانسدهن

دوشنبه 9/2 " مدیریت اسالمی  شانسدهن


