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 توصیف کلی درس  

  خدمات و آموزش امور اداره در آن اصول کاربرد با  و آموخته را مدیریت  فرایند چگونگي و اصول دانشجویان   به دوره این

 . شوند مي  آشنا مامایي 

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

 آشنایی با اصول و چگونگی فرایند مدیریت -1

رفع   -2 در جهت  گیری  تصمیم  مختلف  عوامل  از  استفاده  و  مامایی  و خدمات  آموزش  اداره  در  مدیریت  اصول  كاربرد 

 مشکالت موجود در مامایی

 

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند
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 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده- های یاددهی  روش

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

  ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

  و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ  سخنراني تعاملي 

  های کوچک    بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL ) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله  (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

  یادگیری مبتني بر بازی 

  .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد ترکیبی

 . رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار مي ترکیبي از روش

 (PBL) یادگیری مبتني بر حل مسئله، ...( و   گروهي بحث کوئیز، پاسخ،   و پرسش)  تعاملي  سخنراني.  لطفا نام ببرید

       یيو کاربرد آن در ماما ت یریاصول مد  س درارائه تقویم جدول 

 8-10: شنبه ها ساعت روز و ساعت کالس.  

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

نام مدرس/   تاریخ ارائه 

 مدرسان

  و  ها گي ژوی مدیریت،  تعریف)   مدیریت مراحل  درس،  طرح ارائه 1

  اصول و سطوح مامایي، واحد در ماما مدیریتي وظایف  مدیر، وظایف 

 مدیریت 

در باال ذکر شده  

 است.

 خانم حسن پور 26/6/1401

ادامه مراحل مدیریت )سرپرستي، هماهنگي بودجه بندی، کنترل،  2

 نظارت، ارزشیابي( 
 خانم حسن پور 01/ 2/6 

 کالسیک  اصول مدیریت  و پایه  3

 
 حسن پورخانم  9/7/01 

 خانم حسن پور 16/7/01  رفتاری جدید، مدیریت  اصول مدیریت  و پایه  4

برنامه ریزی و فرایند تدوین آن، انواع برنامه ریزی، تنظیم خط مشي،   5

 ازیبه ن توجه با یزیبرنامه ر .رویه و روش در مدیریت مامایي

 ماران یب و نوزادان و مادران

 خانم حسن پور 23/7/01 

تعریف سازمان و اصول سازمان دهي آن، مزایا و معایب تقسیم کار در   6

 بیمارستان،  

 خانم حسن پور 30/7/01 

 انواع سازمان ها و مقایسه آن ها  7

 

 خانم حسن پور 7/8/01 



 

 

تعریف کنترل و اهمیت آن در مدیریت، مراحل انجام کنترل، انواع   8

 کنترل عملیات و مقایسه آن ها 

 خانم حسن پور 14/8/01 

 خانم حسن پور 21/8/01  حل مشکالت  ند یفرا 9

 خانم حسن پور 28/8/01  امتحان میان ترم  10

 خانم حسن پور 5/9/01  اصول و مراحل تصمیم گیری ، قدرت و تعویض اختیار  11

روابط رهبر و   قدرت اجتماعي، و رهبریتعریف رهبر، انواع رهبر،  12

 رهبری  پیروان، نقش های

 خانم حسن پور 12/9/01 

 خانم حسن پور 19/9/01  و ایجاد انگیزه تشخیص و انگیزه، عوامل اصلي 13

 خانم حسن پور 26/9/01  اصول ارزشیابي در آموزش و خدمات مامایي 14

بهداشتي درماني،   تشکیالت مراکز و سازمان بیمارستانيتقسیمات   15

خدمات    التیتشک مان،یبخش زنان و زا   تی ری نقش ماما در مد

و مقررات مربوط به   فی شرح وظا  ،یيدر ماما  ي درمان  -يبهداشت

 یي خدمات ماما

 خانم حسن پور 3/10/01 

 خانم حسن پور 10/10/01  ارتقاء و تداوم کیفیت و مدیریت کیفیت جامع  16

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

شرکت در بحث های کالس، انجام تکالیف محوله، حضور منظم در کالس، مرور و یادگیری هر جلسه درس و اماده بودن برای  

 پاسخ به سواالت شفاهي در جلسات بعدی. 

 : روش ارزیابی دانشجو

دروس جلسات قبل و   شفاهي با توجه به میزان مشارکت در کالس و پاسخ سواالت :1ارزیابي تکویني )سازنده(  -

 ( پاسخ  باز  ای، چهارگزینهکتبي به صورت )امتحان میان ترم. 

 (تشریحي، استدالل محور  ای، به صورت )چهارگزینه: امتحان کتبي پایان ترم   2)پایاني(  رزیابي تراکميا -

-  

 و سهم نمره اساتید دوره  سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی  

 درصد نمره   30تکویني:  ارزیابي - 

 درصد نمره   70تراکمي:  ارزیابي -

 

 
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 
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 نظری/ عملی  ی طرح دوره های نکات کاربرد

 ی ریادگی  ی امدهایپ

ما در    انیدانشجو  میهستند کـه میخواه  يیها  ژگيیها و به طور کلي و  از دانش، نگرش، مهارت  بيیترک  ،یریادگی   یامدهایپ 

دوره   یکنند در انتها مي  فیهستند که توص جمالتي یریادگ ی  یامدهایپ  ،یداشته باشند. در واقع به لحاظ ساختار دورهی انتها

بداند، درک کند و قادر به انجام آن    د یرا با  یزیدوره چه چ  ی دانشجو در انتها  گریو به عبارت د  میدانشجو دار  ازی  چه انتظار

پا  یدکترا   یمثال دانشجو  یبرا  .باشد .... در  با  انیتخصصي   ... پژوهش    دیدوره  بر ضوابط  آگاهي  اصول اخالقي بتواند ضمن   ،

 . به کار بندد کيیمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون  اطالعاتياز منابع  استفادهرا در  مرتبط

 یادگیری   - فعالیتهای یاددهی

به    ،ینقش استاد  یفایارشد در هنگام ا  ارانیاست که استادان و دست  يیها   تیمجموعه فعال  ،اددهيی  ی ها  تیفعالمنظور از  

 ی ریادگی  -اددهيی  یاستفاده از راهبردها  ان، یم  نیبر عهده دارند. در او فراگیران  کارآموزان/ کارورزان    نهیبه  آموزش  منظور

کوچک،    یبحث در گروهها  ریخواهد شد. نظ  رندگانیادگی  تیو محور  زهیانگ  تیموجب تقو  تعاملي،فعال و ی  ها  متمرکز بر روش

 .کيیو آموزش الکترون یخودآموز  ی ها و روش میبر ت مبتني آموزش مبتني بر مسأله، آموزش

دانش و    یبه منظور ارتقاو فراگیران  است که کارآموزان/ کارورزان    ي ی ها  تیمجموعه فعال  ، یریادگی   ی ها  ت یفعالو منظور از  

 ها، موظف به انجام آنها هستند.   چرخش از کیمهارت در هر 

، انجام پروژه و ارائه مباحث 4 آموزشي یهاکنفرانس  هیارا  ، 3و ژورنال کالب 2گراند راند  ، 1راند  به عنوان مثال: شرکت فعال در 

 سایر موارد ....  در قالب سمینار و

 فراگیران   یابیارز  یها  روش

ح عملکرد  الدر طول دوره آموزشي و با هدف ارائه بازخورد و اص)  نيیصورت تکوبه  کارآموزان/ کارورزان    و   فراگیران  ابيیارز

دوره آموزشي به    انی در پا)  انيیپاو    (دانشجو  اني ی پا  ابيیدر ارز  رگذاریبه آن، تأث  ي یسهمي از نمره نها  اختصاص  با  ایو    ریفراگ

  صورت مي   ابییارز  یها   روشاز انواع    یمند و با بهره  (  ریفراگ  یریادگی  زانیدر خصوص م  قضاوت و  یریگ  میمنظور تصم 

 :ردیپذ

آزمون  با  یدانش نظر  یابیرزا  -  انواع  از  تشر  یها  استفاده  از  اعم  غلط، چند گز  حیصح  حي،یکتبي  جور کردني،   ،یا  نهیو 

 انجام مي گردد.    ... و محور استدالل

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 



 

 

4. Didactic Conferences 

 

 

  به    2 (OSCE)نيیع   ساختارمند  ني یمثال با استفاده از آزمون بال  یشده برا  ی ساز  هیشب  یها  طیدر مح  1یعملکرد یابیارز  - 

 مي باشد.   عملکرد  ابيیارز ژه یو یها  بارز آزمون قیمصاد از کيیعنوان 

  ابي یدوره پزشکي عمومي، سهم ارز  یزیر  برنامه  تهیمصوب کم  یو کارورز  یکارآموز  یها  آموزشي دورهبر طبق برنامه    نکته:

درصد    25از    ش یب  د ینبا  یکارآموزان بوده و در دوره کارورز  ابيیارز  يی درصد نمره نها  59از    شی ب  دی نبا  یدر دوره کارآموز  ینظر

 .را به خود اختصاص دهد ابيیارز ي ینمره نها

 کار  یها  طیاستاد در مح  يیبا راهنما  ایبه طور مستقل و    فراگیرانکه    است  يی ها  تیفعال  شامل   3کار  ط یدر مح  یابیارز  - 

کار    طیدر مح  ابيیارزش   یها  مختلف و با استفاده از انواع روش  کارهای عمليانجام    ریدهند. نظ  انجام مي  و آزمایشگاه  واقعي

 :مانند

 4درجه 360ارزشیابي  ➢

 6والگ بوک  5بررسي پورت فولیو  ➢

از   ➢ )ارزیابي    Global rating form  ،DOPS  ،  CEX-Miniاستفاده  دوره  در طول  ارزیابي  با هدف  موارد  سایر  و 

 تکویني(

Global rating form  علمي مربوط، در خصوص ابعاد مختلف   تیأ توسط عضو ه  ني،یهر چرخش بال  انی در پا: این روش

آموزشي مصوب دوره پزشکي عمومي،    یها  برنامه  طبقشود و بر  مورد انتظار دانشجو به صورت کلي، انجام مي  یهای  توانمند

حداقل    ،یدوره کارورز  در  کارآموز و  يی نها  ابيیارز  50حداکثر %  ابي،یروش ارز  نیبه ا  افتهیسهم اختصاص    ،یدر دوره کارآموز

دارد  یعملکردی ها به مجموعه روشني از شاخص ازی ن ابيی شکل از ارز نیباشد. ا کارورز مي ي ینها ابيیارز 75و حداکثر % %40

روش،   نی. در امي باشند  برخور یا ژهیو تیدارند، از اهم رانیفراگ یمورد انتظار برا  یهای به ارتباطي که با توانمند توجه که با

 ازیقرار گرفته و به او امت  ابيیمورد ارز  ،یتوانمند  یها  از حوزه  کیدر هر    ،یبند  درجه  اسیمق  کیبا استفاده از    ریعملکرد فراگ

 .شود داده مي 

Direct Observation Procedural of Skill  : ژه، یکه به طور و  استروشي  به عنوان    ني یبال  ی مهارتها  میمشاهده مستق  

مورد مشاهده    جر،یانجام پروس  نیدر ح  ریروش فراگ  نیطراحي شده است. در ا)پروسیجرها(    عملي  یها  مهارت  ابيیارز  یبرا

روش، بعد از هر بار انجام آزمون،    نیشود. با ا  مي  ابيیارز  ساختارمند،  ستیچک ل  کیبر اساس    یو عملکرد و  ردیگ  قرار مي



 

 

  قه یدق  5حدود    یبه و  بازخورد  و ارائه  قهیدق  15در حدود    ریه فراگمشاهد  ندیمي شوند. فرا  يی شناسا  رینقاط قوت و ضعف فراگ

 .  انجامد به طول مي

 

 

 

: Mini Clinical Evaluation Exercise  را در مواجهه با   ریعلمي، عملکرد فراگ  أتیه  یاز اعضا  کيینوع آزمون،    نیا  در

  نیدر فرمي که به هم  ر،یفراگ  یهای  به هرکدام از توانمند  یبند  درجه  اسیاز مق  استفاده  کند و سپس با   مشاهده مي  ماریب

در طول ترم در چند مواجهه و با استفاده    ریفراگ  عملکرد   رود  نوع آزمون انتظار مي  نیدهد. در ا  شده است، نمره مي  هیمنظور ته

 د. گرد ابي یمتفاوت، ارز ابانیاز ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 
1-Performance Based Assessment  



 

 

2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 


