بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی – واحد خلخال
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ترمی () Course Plan

نام درس :مديريت خدمات مامايی

رشته و مقطع تحصیلی :ترم ششم مامايی

* محل برگزاری :دانشکده:

نوع واحد  :تئوری

* تعداد واحد  1 :واحد
دروس پیش نیاز  :کلیه دروس تخصصی مامايی

هدف کلی با درس آشنايی دانشجويان با مفهوم سازمان و روش اداره کردن بخشهای مختلف بیمارستان
استفاده از حداقل امكا نات و حداکثر بهره وری
اهداف اختصاصی درس :دانشجویان در پایان دوره بتوانند:

 - 1مفهوم سازمان و راه های شناخت سازمان را بیان نمايند
 - 1نگرش فرآيندی به سازمان را شرح دهند
- 2سازماندهی،سازمان رسمی وغیررسمی را شرح دهند
 - 3انواع سازماندهی سطوح مختلف سازمان و حیطه نظارت توضیح دهند
 - 4روش های تامین نیروی انسانی در حرفه مامايی را بیان نمايند
 - 5نیروی انسانی مورد نیاز بخش ها محاسبه نمايند
- 6سیستم بهداشت و درمان ايران را شرح دهند
- 7اقتصاد بهداشت و درمان را شرح دهند
- 8چگونگی تامین منابع را بیان نمايند
 - 9پايش ,کنترل و نظارت سیستم های بهداشتی درمانی را شرح دهند
 - 11روش های ارزشیابی کارکنان را شرح دهند

 -مديريت خدمات پرستاري ومامايي  .شييفته هرو آبادي–منابع
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ايران8316 .
 مديريت از تئوري تا عمل .تاليف دكتر مهدي ايران نژاد پا-2سازمان و مد
پرويزساسان گهر-انتشارات
موسسه بانكداري جمهوري اسالمي ايران8311.
مديريت و برنامه تندرستی  .دکتر فريد ابوالحسنی
برای فردا 8313 .
اقتصاد بهداشت  ،کنت  .جی .آرو  .ترجمه دکتر محمود نکويی مقدم-5
 .انتشارات وزارت بهداشت درمان
8316
مديريت در  -عرصه بهداشت و درمان عبدالوهاب باغيانيان و همکاران
.انتشارات گپ تهران 8312
نحوه ارزشیابی دانشجو :
-1حضور فعال در كالس و عدم غیبت %5
 -2شركت در بحث هاي گروهي و پاسخ به سواالت در کالس درس  %11نمره
 -3آزمون پايان ترم

 55درصد نمره

 -4روش تدرس در این درس با استفاده از روش سخنرانی  ,پرسش و پاسخ و بحث گروهی می باشد.
 -5سواالت پایان ترم چهار گزینه ای و پاسخ کوتاه می باشد

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس  ..مديريت خدمات مامايی
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
5

عنوان

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع کالس

شناخت سازمان نگرش فرآيندی به سازمان

نمی خواهد

سازماندهی و انواع آن

مطالعه از کتاب

تامین نیروی انسانی در حرفه مامايی  -محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز
بخش ها

مطالعه از کتاب

سیستم بهداشت و درمان ايران

مطالعه از کتاب

سیستم بهداشت و درمان ايران

مطالعه از کتاب

اقتصاد بهداشت و درمان چگونگی تامین منابع

مطالعه از کتاب

پايش ,کنترل و نظارت درسیستم های بهداشتی درمانی

مطالعه از کتاب

ارزشیابی کارکنان

مطالعه از کتاب

* تاریخ امتحان پایان ترم :طبق تقويم دانشگاه
* سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان :کوئیز ها بدون اطالع قبلی برگزار می شود
* روش برگزاری امتحان و فرمت آزمون ها  :سواالت چهار گزينه ای و پاسخ کوتا و تشريحی

