
 
 پرستاری و مامایی دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                             ن در ماماییاصول مدیریت و کاربرد آعنوان درس :    
 دانشجویان ترم ششم کارشناسی پیوسته مامایی مخاطبان:

 42-41دوشنبه ساعت ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                واحد نظری2تعدادواحد:

 دکتر سوسن حیدرپور مدرس:                    95-96ًیوسال دٍم 41-41دوشنبه ساعت ه درس: زمان ارائ

 (2( و )4بارداری زایمان) درس و پیش نیاز:

 
 

  هدف کلی درس :
 آشنایی با اصول و چگونگی فرایند مدیریت-4
ت الزم و کاربرد این اصول در اداره امور آموزش و خدمات مامایی و استفاده از مراحل مختلف کسب مهار-2

 تصمیم گیری در جهت رفع مشکالت موجود در مامایی
 

دانشجویان اصول و چگونگی فرآیند مدیریت را آموخته و با کاربرد اصول آن در با گذراندن این درس شرح درس: 
 امایی آشنا خواهند شد.اداره امور آموزش و خدمات م

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 مدیریت آشنایی با تعاریف و  مفاهیم-4
 با نظریه ها و مکاتب مدیریت آشنایی-2
 دروندادها، فرایندها، برون دادها اجزا سازمان و رفتارهای درون سازمانی و بیرونی آن، آشنایی دانشجو با  -3
 یزی  آشنایی با برنامه ر-1
 آشنایی با تصمیم گیری و حل مشکل-5
 ( مجازی)آشنایی با سازماندهی -1
 آشنایی با مدیریت خدمات پرستاری و مامایی -7
 (مجازی)آشنایی با هدایت و رهبری-8
 آشنایی با چگونگی برقرارکردن ارتباطات انسانی در مامایی-9

 آشنایی با انگیزش درمدیریت مامایی-40
 (مجازی)ابی عملکردآشنایی با ارزشی-44
 آشنایی با آموزش کارکنان و قوانین و مقرارت-42
 آشنایی با برنامه ریزی نیروی انسانی -43
 (مجازی)Total quality management(TQM}){آشنایی با اصول کلی مدیریت جامع کیفیت -41
 آشنایی با کارآفرینی -45
 EFQMآشنایی با مدیریت اطالعات در مدل تعالی سازمانی -41
 
 مدیریت تعاریف و مفاهیمآشنایی با  جلسه اول:هدف کلی  

 اهداف ویژه جلسه اول:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 مدیریت را تعریف کند و اهمیت ان را شرح دهد-4-4
 وظایف مدیریت را توضیح دهد-2-4
 مهارت های سه گانه مدیریت را توضیح دهد-3-4
 دهداصول و مفاهیم مدیریت را توضیح  -1-4
 

 آشنایی با نظریه ها و مکاتب مدیریت :دومهدف کلی جلسه 
 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 تاریخچه مدیریت را توضیح دهد-4-2
 تحول اندیشه های مدیریت را توضیح دهد-2-2
 نظریه های مدیریت را توضیح دهد-3-2
 توضیح دهدمکاتب مدیریت)کالسیک، نئوکالسیک و....( را  -1-2
 

دروندادها،  آشنایی دانشجو با  اجزا سازمان و رفتارهای درون سازمانی و بیرونی آن، جلسه سوم:هدف کلی 



  فرایندها، برون دادها
 :سوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اجزاء سازمان را توضیح دهد. -4-3
 رفتارهای درون و بیرون سازمانی را توضیح دهد. -2-3
 فرآیندهای سازمان را توضیح دهد.  -3-3
 بروندادهای سازمان را توضیح دهد -1-3
 

   آشنایی با برنامه ریزی جلسه چهارم:هدف کلی 
 :چهارم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 دانشجو در پایان قادر باشد

 برنامه ریزی را تعریف کند-4-1
 یح دهد..اصول کلی بر نامه ریزی را توض-2-1
 .مفاهیم کلی برنامه ریزی را توضیح دهد.-3-1
 .انواع برنامه ریزی را توضیح دهد.-1-1
 

 آشنایی با تصمیم گیری و حل مشکلجلسه پنجم: هدف کلی 
 :پنجم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 عنصر اساسی تصمیم گیری را لیست کندپنج  -4-5
 وضیح دهدفرآیند تصمیم گیری را ت -2-5
 گام های تصمیم گیری را توضیح دهد -3-5
 ابزارهای کمی در تصمیم گیری )شبکه های تصمیم، درخت های تصمیم و...( را توضیح دهد -1-5
 سبک های تصمیم گیری را توضیح دهد -5-5
 مشکل را تعریف کرده و گام های فرایند حل مشکل را توضیح دهد -1-5
 ح دهدروش های حل مشکل را توضی -7-5
 اصول حل مشکل را توضیح دهد -8-5
 استراتژی های حل مشکل را توضیح دهد -9-5
 

 :آشنایی با سازمان دهیجلسه ششمهدف کلی 
 

 این جلسه بصورت مجازی برگزار خواهد شد
 

 :ششم اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد

 سازماندهی را تعریف کرده  و اهمیت آن را توضیح دهد -4-1
 گام های سازماندهی را توضیح دهد -2-1
 اختیار و مسئولیت را توضیح دهد -3-1
 تفویض اختیار و اصول آن  را توضیح دهد -1-1
 مزایا و موانع تفویض اختیار را توضیح دهد -5-1
 صف و ستاد را توضیح دهد -1-1
 

 آشنایی با مدیریت خدمات پرستاری و مامایی هدف کلی جلسه هفتم:
 :هفتم جلسهاهداف ویژه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
فعالیت های مدیران خدمات پرستاری و مامایی در سطح دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی را توضیح -4-7

 .دهد
 .رده های مدیریت خدمات پرستاری و مامایی در بیمارستانها را توضیح دهد -2-7
 .بیمارستانها را توضیح دهد  ون()مترشرح وظایف مدیر خدمات پرستاری و مامایی -3-7
 .خصوصیات مدیر خدمات پرستاری و مامایی را توضیح دهد-1-7
وظایف رده های مدیریت خدمات پرستاری و مامایی)مترون، سوپروایزر درگردش، سوپروایزر آموزشی و  -5-7

 .سرپرستار( را توضیح دهد
 

 آشنایی با هدایت و رهبری :هشتمهدف کلی جلسه 



 صورت مجازی برگزارخواهد شداین جلسه ب
 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 تعاریف مختلف رهبری را بیان کرده، تفاوت بین مدیریت و رهبری را توضیح دهد.-4-8
 سبکهای مختلف رهبری را ذکر کرده و ویژگیهای رهبران هریک از سبکها را تشریح نماید.--2-8
 را بیان کرده و بتواند ارتباط آنها را با هم شرح دهد. مبانی قدرت رهبر--3-8
 ویژگیهای یک رهبر ایده آل را بیان نماید.-1-8
 مهارتهای مورد نیاز یک رهبر موفق را توضیح دهد.-5-8
 

 آشنایی با چگونگی برقرارکردن ارتباطات انسانی در مامایی :نهمهدف کلی جلسه 
 :نهماهداف ویژه جلسه 

 قادر باشد در پایان دانشجو
 نظریه های مختلف در مورد ارتباطات را بیان کرده، اهمیت و ماهیت آنرا توضیح دهد.--4-9
 نقش ارتباط در یک سازمان یا گروه را تشریح نماید.-2-9
 فرآیند ارتباطات را نام برده و در مورد هریک توضیح دهد.-3-9
 یی یک سازمان بیان کند.موانع ارتباط را به عنوان ایجاد کننده مشکل در کارا-1-9
 دستورالعمل های ارتباطی در برقراری ارتباطات را ذکر نماید.-5-9
 

 آشنایی با انگیزش درمدیریت مامایی : دهم هدف کلی جلسه
 :دهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ضمن تعریف انگیزش و انگیزه، اهمیت آن را در مدیریت تشریح نمائید. -4-40
 نظریه های انگیزش را نام برده و با هم مقایسه نمائید. -2-40
 انگیزش در عمل )طراحی شغل( را توضیح دهید.-3-40
 استراتژی های ایجاد یک فضای برانگیزاننده را توضیح دهد.-1-40
 کاربرد انگیزش در مدیریت پرستاری و مامایی را بیان کند. -5-40
 

 یابی عملکردآشنایی با ارزش :یازدهمهدف کلی جلسه 
 این جلسه بصورت مجازی برگزارخواهد شد

 
 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 تعریف، اهداف و مراحل ارزشیابی عملکرد را، بیان نماید.-4-44
 انحرافات و مشکالت در ارزشیابی عملکرد کارکنان را، تشریح نماید.2-44
 روش ها و فنون ارزشیابی عملکرد کارکنان را با هم مقایسه نماید.-3-44
 اهداف حسابرسی از بیماران را توضیح دهد.-1-44
 حداقل یک مورد حسابرسی مراقبت از بیمار را انجام دهد .-5-44
 

 آشنایی با آموزش کارکنان و قوانین و مقرارت :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 پایان دانشجو قادر باشددر 
 اهداف و فواید آموزش کارکنان را توضیح دهد.-4-42
 تفاوت آموزش و تعلیم و تربیت را بیان نموده وچهار گام فرآیند آموزش و توسعه را نام ببرد. -2-42
 انواع آموزش ضمن کار را نام برده و توضیح دهد.-3-42
 ان تازه وارد را تشریح نماید.اقدامات عملی سازمان برای آشناسازی کارکن-1-42
 برنامه های آموزشی یک موسسه درمانی را ارزیابی نماید.-5-42
 با توجه به نیاز یک برنامه آموزشی برای کارکنان مرکز بهداشتی خود، طراحی نماید.-1-42
 

 آشنایی با برنامه ریزی نیروی انسانی : سیزدهم هدف کلی جلسه
 :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 ان دانشجو قادر باشددر پای

 .دّد ضرح را اًساًی هٌابع هدیریت اّویت-1-13



 .دّد تَضیح را اًساًی هٌابع بیٌی پیص ّای رٍش اًساًی، ًیرٍی ریسی برًاهِ تعریف ضوي -2-13

 .ًواید تطریح را کار ًیرٍی عرضِ بیٌی پیص -3-13

 .ًواید بیاى را ضغل زهیٌِ در رایج اصطالحات -4-13

 .ًواید هحاسبِ فرضی، بیوارستاًی برای را )هاهایی ٍ پرستاری( پرسٌل تعداد هحاسبات، ماًجا با -5-13

 .ًواید هقایسِ ّن با را هراقبت ارائِ ّای رٍش -6-13

 
 Total quality}){آشنایی با اصول کلی مدیریت جامع کیفیتهدف کلی جلسه چهاردهم: 
management(TQM 

 داین جلسه بصورت مجازی برگزارخواهد ش
 

 :چهاردهم اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد

 ( را تعریف نماید.CQIمفاهیم کیفیت، کیفیت در خدمات بهداشتی و ارتقای مستمر کیفیت )-4-41
کرازبی و جوران( توضیح  -تاریخچه کیفیت در مدیریت را با بیان اصول صاحب نظران این بحث )دمینگ-2-41

 دهد.
 یفیت را تعریف و اصول آن را بیان نماید.مدیریت جامع ک-3-41
 را توضیح دهد. CQIاصول  -1-41
 در کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی افراد و اجتماع را تشریح نماید. CQIاهمیت  -5-41
 جایگاه مشتری، کارکنان و مدیران  در دیدگاه ارتقای کیفیت را تعیین و تشریح نماید.-1-41
تری، کارکنان و مدیران را در یک محیط واقعی مراکز بهداشتی درمانی با جایگاه مورد جایگاه کنونی مش -7-41

 انتظار در مدیریت کیفیت مقایسه نماید. 
ضمن بررسی سیر تحول مدیریت کیفیت، کارایی انواع نظام های مبتنی بربازرسی، کنترل کیفیت، تضمین -8-41

 د.کیفیت و ارتقای مستمر کیفیت را با هم مقایسه کن
 

 آشنایی با کارآفرینی :پانزدهم هدف کلی جلسه
 :   پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .ًواید تعریف را کارآفریٌی -1-15

 .ًواید تطریح تَسعِ در را آى ًقص ٍ کارآفریٌی اّویت -2-15

 .دّد تَضیح را سازهاًی کارآفریٌی ساختاری ابعاد -3-15

 .دّد تَضیح را کارآفریٌی رضد در کٌٌدُ یلتسْ عَاهل -4-15

 .ًواید لیست را کارآفریي یک ٍیژگیْای -5-15

 .دّد ضرح را کارآفریٌی اًجام برای ضرٍری گام ضص -6-15

 .کٌد بیاى را زًاى تَسط کارآفریٌی هطکالت ٍ ّا ٍیژگی -7-15

 بیاى ایراى ٍ کطَرّا سایر در هاهایی کارافریٌی ٍضعیت از ای هقایسِ هرٍری در را خَد قضاٍتی ارزیابی-8-15

 .ًواید

 EFQMآشنایی با مدیریت اطالعات در مدل تعالی سازمانیهدف کلی جلسه شانزدهم: 
 :  شانزدهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد:
 معیارهای مهم در توانمندی مدل تعالی سازمانی را نام ببرد-4-41
 ر ارزشهای مدل تعالی سازمانی را توضیح دهداهمییت اطالعات و دانش د-2-41
 ارزشهای مدل تعالی سازمانی را شرح دهد-3-41
 مدیریت برمینای فرآیند ها و واقعیت ها را در این مدل تفسیر نماید-1-41
 یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر را در مدل تعالی سازمانی اروپایی توضیح دهد -5-41
 

 منابع:
 4382اب و همکاران. مدیریت در عرصه ی بهداشت و درمان. انتشارات گپ. باغبانیان عبدالوه-4
 4381رضائیان علی. مبانی سازمان و مدیریت.  -2
 4394آصف زاده سعید، رضاپور عزیز. مدیریت بهداشت و درمان. قزوین، نشر قزوین. -3



 4394ر سبحان. صفاری  محسن و همکاران. ارتباط شناسی سالمت. تهران، موسسه انتشاراتی آثا-1
 4381حسینی میرمحمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری. تهران. نشر و تبلیغ بشری. -5
 4380میرسپاسی ناصر. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار. تهران. انتشارات میر. -1
 ( مدیریت: نظریه ها، اخالقیات، فلسفه و جامعه شناسي،شیراز: كوشامهر.4383ظهوري ق ) -7
 (.مقدمات مدیریت آموزشی . تهران : نشر روان .4381عالقه بند ، ع.) -8
 .4382المعی ا. مدیریت جامع کیفیت در آموزش. ارومیه، مرکز انتشاراتی شاهد و ایثارگران.-9
 

 ،)گروهی بحث( پاسخ و پرسش ، سخنرانی، کارگروهی روش تدریس:

 
 وبدیو پروژکتور، وایت بورد وسایل آموزشی :

 
 و ارزشیابی سنجش 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

بعد از  %20 سخنرانی ارائه کنفرانس
 7جلسه

در ساعت 
 کالس

در سالن  پایان ترم %70 چهارگزینه ای آزمون پایان ترم
 امتحانات

حضور فعال در 
 کالس

درهر جلسه  40% 
 کالس

- 

 
 و:مقررات کالس و انتظارات از دانشج

 
 

 حضَر هٌظن ٍ بوَقع درکالس

 ضرکت در بحث ّای گرٍّی ٍ پاسخ بِ سَاالت هطرح ضدُ در کالس      

 خاهَش ًوَدى تلفي ّوراُ در کالس درس     
 
 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مدرس:             نبم و امضبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئول

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :               تبریخ تحویل:           

 

                                                              اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی جدول زمانبندی درس                           

 41-41دوشنبه ساعت : ز و ساعت جلسهرو                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 18/11/95 
 

 دکتر حیدرپَر تعاریف و  مفاهیم مدیریت 

2  

25/11/95 

 دکتر حیدرپَر نظریه ها و مکاتب مدیریت

3 2/12/95 
 

اجزا سازمان و رفتارهای درون سازمانی و بیرونی 
 ها، برون دادهادروندادها، فرایند آن،

 دکتر حیدرپَر



4  

9/12/95 

 دکتر حیدرپَر برنامه ریزی  

5  

16/12/95 

 دکتر حیدرپَر تصمیم گیری و حل مشکل

6 23/12/95 
 

 دکتر حیدرپَر ()مجازیسازماندهی

7  

21/1/96 

 دکتر حیدرپَر مدیریت خدمات پرستاری و مامایی

8  

28/1/96 

 
 (مجازی)هدایت و رهبری

 َردکتر حیدرپ

9 4/2/96 
 

 دکتر حیدرپَر چگونگی برقرارکردن ارتباطات انسانی در مامایی

11 11/2/96 
 

 دکتر حیدرپَر انگیزش درمدیریت مامایی

 دکتر حیدرپَر )مجازی( ارزشیابی عملکرد 18/2/96 11

12  

25/2/96 

 دکتر حیدرپَر آموزش کارکنان و قوانین و مقرارت

13  

1/3/96 

 دکتر حیدرپَر انسانی برنامه ریزی نیروی

14  

8/3/96 

 Total quality}){اصول کلی مدیریت جامع کیفیت
 )مجازی(

 دکتر حیدرپَر

15 
 

 دکتر حیدرپَر کارآفرینی 15/3/96

16 22/3/96 
 

 دکتر حیدرپَر EFQMمدیریت اطالعات در مدل تعالی سازمانی

17  
 

 دکتر حیدرپَر اهتحاى پایاى ترم

 


