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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان  دانشگاه علوم پزشکي 

  پزشکيعلوم  آموزش توسعهمرکز مطالعات و 

  آموزشی دروس ریزی برنامه برای ترمیواحد طرح درس 

 

 
 دانشکده:  پرستاری و مامايي خرم آباد        گروه آموزشي: مامايي 

  1401-1402مامايي  نیمسال دوم کارشناسي  6ترم مقطع و رشتهي تحصیلي: 

    نوع واحد: نظری  1تعداد واحد:      ( 4بهداشت  )مديريت و ارتقای کیفیت در بهداشت مادروکودک  نام درس:

  -دانشکده پرستاری و ماماييمکان برگزاری:       8-10روز: دوشنبه               ساعت:    زمان برگزاری کالس       3و  2بهداشت پیش نیاز:  

  یمسعوددکتر (به ترتیب حروف الفبا)مدرسین     سعودیمنفر         مسئول درس: دکتر  20ن: تعداد دانشجويا

 
 در خدمات بهداشت باروری آشنا مي گردند. TQMشرح دوره: در اين درس دانشجويان با مديريت کیفیت و استراتژی 

 

  TQMت کیفیت و استراتژی آشنايي با مديري–هدف کلي: آشنايي با مديريت در خدمات بهداشت باروری 

 

 (در واقع همان اهداف کلي طرح درس است)اهداف بینابیني: 

منظور، شکستن هدف کلي به اجزای تخصصي است که نسبت به اهداف کلي، روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلي برنامه 

نام اهداف ويژه است که در واقع همان اهداف  را نشان مي دهد. اهداف بینابیني قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصي تری به

  رفتاری هستند.

 .تعريف مديريت خدمات بهداشتي و اهمیت برنامه ريزی را بیان نمايد.  1

 .مراحل برنامه ريزی و اجرای برنامه های بهداشتي را بیان نمايد.  2

 .کیفیت و ارتقای مستمر کیفیت  را توضیح دهد. 3

 مفاهیم سیستم و اجزای آن ، فرآيند و دامنه آن را توضیح دهد .  .4

 اصول تعالي سازمان را بیان نمايد.  .5

 راشرح دهد.  focusPDCAاستراتژی ارتقافرآيند بر اساس مدل  .6

 نگارش برنامه جهت اجرای ارتقاوگزارش نويسي را بداند .  .7

 .مامايي جامعه نگر و را شرح دهد   8

 

شیوههای   

 دريس: ت

سخنراني     ☒سخنراني برنامه ريزی شده     ☒پرسش و پاسخ       

☒  

بحث گروهي  ☐ )PBLيادگیری مبتني بر حل مسئله (   ☐ (TBL)يادگیری مبتني بر تیم    

☒  

  ساير موارد:
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 :وظايف و تکالیف دانشجو 

 .حضور بموقع در کالس1 

 رکالس  د.حضور فعال وبانشاط 2 

 . خاموش نمودن موبايل  3

 .در جلسات آموزشي باآمادگي در کالس شرکت نمايد. 4

 .از شلوغي وهمهمه درکالس بپرهیزد 5

  . مشارکت فعاالنه در انجام امور محوله و انجام تکالیف وسايل کمک آموزشي:  6

 

 وسايل آموزشي:   

سامانه آزمون  ☐وب سرويس کالس آنالين     ☒سامانه مديريت يادگیری          ☐ کامپیوتر           ☒ويدئو پروژکتور  ☒وايت برد 

 ساير موارد  (لطفًا نام ببريد):         ☐راديد مجازی ف

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت های مختلف دانشجو: 

 

  رديف  فعالیت  نمره از بیست

 51  1 انجام تکالیف  

 2  کالس علمي  یث هاو شرکت در بحفعال حضور  5 

 3   امتحان مستمر  

08%  4  امتحان پايان ترم 

 

 نوع آزمون 

  يد ساير موارد (  ☒ غلط -صحیح ☒جور کردني          ☒چندگزينهای        ☒پاسخ کوتاه      ☒ تشريحي

  : والتین  منابع فارسی

مداوم کارکنان بهداشتی و راهنمای اداره کارگاه آموزشی. ترجمه پرویز صالحی، عبدالمحمد طباطبائی. تهران، وزارت اف. آر. آبات، آ. مجیا. آموزش -1
 1369بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 1380کارگاه ارتقاء مستمر کیفیت. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی المعی، ابوالحسن-2

 و درمان معاونت ایران، درمانی .و  بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ، پاسخها و سؤاالت : کيفيت جامع مديريت ،. ابوالفتح المعی،

 1380 دارو،
 ، تهران، دیباگران، چاپ اول.2و1(. درسنامه سازمان و مدیریت تخصصی بیمارستان1383مصدق راد، علی محمد)-3

 (مدیریت بهداشت و درمان.حدیث امروز،قزوین،چاپ اول.1385زاده،سعید ،رضاپور عزیز)آصف -4

5-O'Malley, John F., Ultimate Patient Satisfaction: Designing, Implementing, or  Rejuvenating an 

Effective Patient Satisfaction and TQM Program, McGraw-Hill Publishing Co, 1997 

 

6-Jackson , S.(2001). Successfully implementing total quality management tools within health care: 

what are key actions?,International Journal of health care quality assurancevolume14,Number4 

 pubmed.orgو  uptodate.org درس یمرتبط با موضوع ها یها نيداليو گا کیستماتیمقاالت مرور س نيتر ديجد-7
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 توضیحات مهم:
 

  برگزار کرد.نیزهرجلسه را مي توان به صورت آفالين و يا آنالين  •

در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالين، بارگذاری محتوای چندرسانه ای مربوط به جلسه، به عنوان استاندارد پايه محسوب مي  •

مي تواند عالوه بر آن از ساير ماژول های جلسات آفالين نیز استفاده نمايد. بنابراين، مي توانید نسبت به عالمت گردد و استاد درس 

  گذاری بخش ماژول جلسات آفالين در ستون مربوطه اقدام نمايید.

ت، سعي شود کمتر کالس انتخاب زمان ارائه جلسات آنالين بر عهده مدرس است ولي ترجیحاً در ساعاتي که ترافیک شبکه زياد اس •

 برگزار شود. 

 

 ارائه برنامه درس یجدول زمان بند
 

 مدرس
ساعت 

یبرگزار

  عنوان جلسه

   

 تاريخ
رديف

8-01  سعودی مدکتر   
82/1/1402  تعريف مديريت خدمات بهداشتی و اهمیت برنامه ريزی  

1 

8-01  سعودی مدکتر  رزشیابی و ا –پايش  برنامه ريزی و اجرای برنامه های بهداشتی  

  پی گیری

4/2  
2 

8-01  سعودی مدکتر  و اهمیت آن در CQMتعريف کیفیت و ارتقای مستمر کیفیت  

  کاهش هزينه ها

11/2  
3 

8-01  سعودی مدکتر    

  اصول ارتقای مستمر کیفیت

81/2  
4 

8-01  سعودی مدکتر  EFQM 52/2اصول تعالی سازمانی    
5 

8-01  سعودی مدکتر  FOCUS PDCA  1/3استراتژی ارتقای فرايند بر اساس    
6 

8-01  سعودی مدکتر  FOCUS PDCA  8/3استراتژی ارتقای فرايند بر اساس    
7 

8-01  سعودی مدکتر   نگارش برنامه جهت اجرای ارتقا و گزارش نويسی  

  (جلسه جبرانی برگزاری  –تعطیل رسمی )*    

51/3*  

8 
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