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  مامایی گروه آموزشی:                                               پرستاری و مامایی  دانشکده:

 69-69 دوم :تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال                              مامایی کارشناسی 6ترم   :حصیلیت یرشتهو مقطع 

  نظری د:نوع واح                       2تعداد واحد             ییدر ماما تیریاصول مد : نام واحد درسی

 - یش نیاز:پ

 6کالس شماره برگزاری: مکان                    14 -16وشنبه ساعت: د :روز زمان برگزاری كالس:

 پیرداده دکتر :ساتیدا                             پیردادهدکتر  مسئول درس: نفر 26 تعداد دانشجویان:

  11-12 جهارشنبه ت مشاوره با دانشجو:ساعا

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

   را بیاموزند. بخشهای مامایی و مدیریت اسالمی یل مدیریت و سرپرستاصو این درس به دانشجویان کمک می کند تا

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

مختلت  اراهته متدما   یعرصته اتا یو کاربرد آن در سرپرستت ییدر ماما تیری، اصول مددانشجو با دانش ییآشنا 

 یاسالم تیریمد یبر اصول و مبان دی، مانواده و جامعه با تاکبه فرد ییماما و ییماما

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

را  تیریمد یاا هینطر انتخاب مود را ذکر کرده دوره اا و لیرا اراهه و دال تیریمد  یرااز تع یکی -1

 .اا را بر شمارد هیاز نطر کیار  بیو معا ای، مزاداده حیتوض

 را یو تاث دینما نییرا تب ییماما رانیمد یبرا یینظام گرا تیداده اام حیرا توض یستمیس هینظر -2

 . کند حیرا تشر آن طیو مح ییمتقابل سازمان ماما

 رانیمد  ی، وظاکند سهیمقا ییماما ندیرا با فرآ ده آندا حیرا توض تیریمد ندیمراحل مختل  فرآ -3

 .بزند ی، .مثالنموده حیتشر تیریمد ندیار مرحله از فرآ را در ییماما

، انواع برنامه را شرح داد آن یضرور یازااین شیکرده و پ انیراب یزیر برنامه ندیاصول و مراحل فرآ  -4

 .داد صیتشخ گریکدیآنها را از  زیداده وجوه تما حیرا توض یاتیو عمل یکی، تاکنکیاستراتژ یزیر

 را ییماما تیریدر مد ما یتصم یامداای، انواع و پهایاستراتژ ،کرده انیرا ب یریگ میاصول تصم  -5

 داد. حیتوض

مختل  اراهه  یو روشها  یوظا میو تقس ی، طبقه بندرا ذکر کرده یسازماندا ینداایاصول و فرآ -6

 .کند سهیکرده و آنها را با ام مقا حیتشررا  ییمدما  در ماما

نموده،  حیتشر ییماما تیریرا در مد  یو وظا تیریو سطوح مختل  مد یالتیسامتار و نمودار تشک  -7

ار  یداده برا حیتوض یص  و ستاد را درسازماندا ،تیو مسئول اری، امت، قدر تمرکز و عدم تمرکز

 .بزند یمورد مثال

کنترل و  و یرابر یاا وهی، شنموده انیاب و کنترل ر ی، نظار  ، اماانگیرابرو  تیادا میمفاا  -8

 .کند سهیرا شرح داده آنها را با ام مقا ییماما تیریدر مد تهایفعال شیپا

را  کیداده کاربرد ار  حیرا توض یابیارزش یانواع ابزاراا و روشها ،نموده انیرا ب یابیاصول و انواع ارزش -9

 شرح داد . ییامام تیریدر مد



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

در نظام اراهه  یمنابع انسان یزیبرآورد و مم یرا ذکر کرده چگونگ یانسان یروین نیمراحل تام  -11

 را انجام داد. ییمدما  ماما

و ضتمن  یهیتوج یآموزشها یبرا یرا شرح داده روش مناسب یانسان یروین یمختل  بهساز یروشها -11

 داد . شنهادیپ ییمدمت در ماما

 داد. حیتوض ییماما تیریرا درمد آن را شرح داده کاربرد زشیانگ یاا هینظر -12

 .برشمارد ییبهبود آنرا در ماما یو روشها ی، موانع ارتباطنموده انیرا ب یارتباط یانواع و الگواا -13

 .داد حیتوض ییماما ستمیرا در س و کاربرد آن یکار گروا بیو معا ای، مزانقش اا  یتعار -14

 شرح داد. ییرا در ماما کرده کاربرد آن انیرا ب نهیو از یبودجه بند ندیفرآ ، انواع و نظار  براصول -15

، اصتول نموده نییرا تب ا یامالق تیبر رعا دیبا تاک ییرا در مدما  ماما و مقررا  و کاربرد آن نیقوان -16

 .را شرح داد ییامام یقانون یاا تیو مسئول عیگزارش وقا ،و ثبت در پرونده یسیگزارش نو حیصح

بحتران و  تیریمتد یکترده ،کتاربرد اصتول و مبتان انیبحران را ب تیریمربوط به مد میو مفاا  یتعار -17

 .کند حیرا تشر ییدر نظام ماما ایمقابله با بال

و تحتول  رییتو اصول تغ ی، مبانداده حیرا توض ییدر ماما یو بهبود بهره ور یستمیس لیتحل یروشها -18

 .درا شرح دا یو اثر بخش ییبر کآرا دیبا تاک ییمدما  ماما تیفیتقاء مستمر کدر جهت ار

 یدر نظامهتا یاستالم تیریاصتول متد یری، لزوم به کارگکرده انیرا ب یاسالم تیریمد یاصول و مبان -19

 .داد حیرا توض ییو بخصوص نظام ماما یتیریمد

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   دهسخنرانی برنامه ریزی ش   *سخنرانی

یتتتادگیری مبتنتتتی بتتتر   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروای

 (TBLتیم)

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 بموقع حضور یابند. در کالس -1

 داشته باشند.بانشاط درکالس  حضور فعال و -2

 .موبایل مودرا ماموش نماید -3

 کالس شرکت نماید.در جلسا  بعدی باآمادگی در  -4

 امهمه درکالس بپرایزد از شلوغی و -5

 

 وسایل كمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 41آزمون پایان ترم   نمره درصد 41آزمون میان ترم 

 نمره درصد 11رکت فعال در کالس ش     نمره درصد 11انجام تکالی  

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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 نوع آزمون

  *غلط -صحیح جور کردنی           *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه     تشریحی

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

  

 :)لطفا نام ببرید(: ی مطالعهمنابع پیشنهادی برا

 :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. 

 

 بع فارسی:منا

 ( مدیریت اسالمی .چاپ دوم . تهران : جهاد دانشگاای 1373، )علی اکبر ،، گنجه ایید علی، سافجه ای -1

(. سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل . تهران : موسسه 1381ز )پروی ، گهر ساسان.  مهدی ، پاریزی نژاد ایران – 2

 عالی بانکداری ایران

 1365محمد . مدیریت اسالمی .چاپ اول و  بهشتی . ایت اهلل سید -3

 ( اصول و مبانی مدیریت . تهران : مرکز انتشارا  علمی دانشگاه آزاد اسالمی1381. ) عبداهلل ، جاسبی – 4

( برنامه ریزی استراتژیک ، مترجم : عباس منوریان ، تهران : مرکز آموزش مدیریت 1381جان . ام .برایسون ) -5

 دولتی 

 ( . بهبود سازمانی . تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی 1378ساتید مدیریت .)جمعی از ا -6

(. تئوریها و فرآیند مدیریت . ترجمه سهراب ملیلی شورینی ، تهران : مرکز آموزش 1376جی . ای . کل ) -7

 مدیریت دولتی
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ی و سید محمد اعرابی . . ترجمه محمد علی طوس 2و1( . مدیریت 1379) امکاران و -استونر اف، ای، جیمز، – 8

 تهران : دفتر پژوشهای فرانگی

(. اجرای برنامه استراتژیک ، مترجم : سید جمال الدین طبیبی و امکاران ، تهران : سیمای 1383دیویس، فاوگ) -9

 فرانگ

 (. آموزه اای دکتر دمینگ ، مترجم :میترا تیموری . تهران : آموزه 1378رافاهل ،اگوایو . ) -11

(. مبانی تئوری و طراحی سازمان . ترجمه علی پارساهیان و سید محمد اعرابی . 1381. ) دفت ، ال رد،ریچا – 11

 تهران : دفتر پژواشای فرانگی

( . تئوری عمومی سیستم اا از دیدگاه اسالم . ویرایش دوم . تهران : جهاد 1365سیااپوش ، محمود .) -12

 دانشگاای

(.مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ، مترجم : محمد علی 1377شولر . )شیمون، ال،دوالن. رندال، اس،  -13

 طوسی، محمد صاهبی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی 

 ( . توسعه مهارتهای رابری . تهران : سیمای فرانگ 1383طبیبی، سید جمال الدین ، ملکی ، محمد رضا . ) -14

 دیریت مشارکت جو ، سازمان مدیریت صنعتی : تهران ( . مشارکت و م1379)، علی ،محمد طوبی –15

 (. مدیریت استراتژیک . مترجم :علی پارساهیان ، سید جمال الدین طبیبی 1382فرد ،آر. دیوید . ) -16

 (. کاربرد مهارتهای مدیریت در مدما  مامایی . تهران : ادایت 1368قابلجو ، منیژه.) -17

 ریت جامع کیفیت ، اصول ، کاربرد .تهران : طب نوین(. مدی1382. )،ابوالفتح المعی – 18

 (، مدیریت مامایی و مامایی ، تهران : علوم پزشکی ایران 1375اروآبادی ، شفیقه . مرباغی ، اکرم .) -1

 درسی واحد شده تعیین سرفصل جدیدترین اساس بر: مامایی و مامایی (. مدیریت1392یعقوبیان. محبوبه. )   -2

 مامایی، نشر بشری. و مامایی در آن کاربرد و مدیریت اصول
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 جدول زمانبندی هفتگی

 

 

 جلسات روز تاریخ مدرس عنوان

 مدیریت مکاتب مدیریت، تعری 
دكتر 

 یردادهپ
وشنبهد 11/11/69  اول

" 18/11 " نظریه اای مدیریت  دوم

" 29/11 " فرآیند مدیریت و وظای  مدیران مامایی  سوم

 چهارم " 2/12 " اصول و مراحل آن برنامه ریزی ،

 پنجم " 6/12 " تصمیم گیری ، مشکل گشایی

 ششم " 19/12 "  (1سازماندای )

 هفتم " 23/12 " (2سازماندای )

 هشتم " 21/1/69 " ادایت و رابری

 نهم " 28/1 " ارزشیابی

 دهم " 4/2 " تامین و بهسازی نیروی انسانی

 یازدهم " 11/2 " ارتباطا  ، انگیزش

 دوازدهم " 18/2 " بودجه بندی 

 سیزدهم " 29/2 " گزارش نویسی ، قوانین و مقررا 

 چهاردهم " 1/3 " مدیریت بحران

 " استاندارداا بهبود روشها و ارتقاءمستمر کیفیت 
 

8/3 
" 

 پانزدهم

 شانزدهم " 19/3 " (تعطیل جبرانی) مدیریت اسالمی

 


