
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 20 تعداد دانشجو  مامایی گروه آموزشی 

 عنوان درس
مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت 

 1 تعداد واحد دکمادر و کو

 کارشناسی ناپیوسته مامایی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
30/11 – 9/4 

 10-12به چهارشن   جلساتروز و ساعت  دوم نیمسال تحصیلی 

 3و  2بهداشت   دروس پیش نیاز مریم فیروزآبادی مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 محل برگزاری - )دروس اشتراکی(

 اریدانشکده پرست

 نظری )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

 شرح کلی درس:  

 ید.توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس
 .در این خدمات ارائه میشود TQM استراتژی ت ومدیریت کیفی این درس به منظور آشنایی فراگیران با مدیریت در خدمات بهداشت مادر و کودك و باروری و نیز به کارگیری
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید.با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را 
 یدر خدمات بهداشت بارور تیریبا مد ییآشنا

 درمانی -و کاربرد آن در خدمات بهداشتی  TQM آشنایی با مدیریت جامع کیفیت
 

 

 

 :روش تدریس   

انتخاب  ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  را در اولویت قرار دهید.مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ ریس مبتنی بر حل مسئلهتد روش ◼ خنرانیروش تدریس س
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ◼ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ تیمی روش تدریس مبتنی بر کار                            ◼ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ◼ کهای کوچروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 ه می کنید. در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری، -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

 سایر موارد: ...      
 

 ◼ جزوه ◼ پاورپوینت
 ◼ کتاب ◼      فیلم آموزشی     

 ◼        وایت برد                                      ☐         ر   نرم افزا
 ◼ تصویر ◼ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 ر طول ترم دارند. ی دهایچه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 
  کالسحضور به موقع در 

  مهیا کردن محیطی آرام برای استفاده از کالس 

 مشارکت فعال در بحثها در کالس 

 ث تدریس شدهواالت مربوط به مباحبرای پاسخگویی به س آمادگی در کالسها 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میشی به رواز چدرس، مشخص کنید که با توجه به اهداف اختصاصی  -

 
 ..سایر موارد: .

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
ال در کالسدر کالس و مشارکت در فع حضور 1  2 
 6 میان ترم 2
 12 پایان ترم 3
5    

 ◼ سئواالت چند گزینه ای ◼ ت تشریحی کوتاه پاسخسئواال
 ◼ غلط-سئواالت صحیح ☐ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ◼ واالت شفاهیئس
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ◼ سئواالت جور کردنی

   ◼ های کالسیپرسش
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 نین: ها و قواسیاست  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 .استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع می باشد 

  به دنبال خواهد داشت ترم رانمره پایان آموزش دانشکده و کسر  مجاز، اطالع رسانی به غیرغیبت. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه آموزش می دهید کامل کنید.  هر مطالبی که در جدول زیر را بر اساس رئوس
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 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

 و کودك و مادر بهداشت خدمات مدیریت 1

 ریزی برنامه اهمیت و باروری

مدیریت خدمات بهداشت مادر و کودك و باروری  اهمیت آشنا شود. کودك و مادر یبهداشت دماتخ مدیریت
 .دتوضیح ده

اهداف و ویژگی های برنامه ریزی و اجرای برنامه های 
 د.بهداشتی توضیح ده

  

 فیروزآبادی

 و پایش و سالمت در عملیاتی ریزی برنامه 2

 کودك و مادر بهداشت های برنامه ارزشیابی

 باروری و

 های برنامه ارزشیابی و  عملیاتی ریزی برنامه

 آشنا شود. کودك و مادر بهداشت

رنامه عملیاتی در سالمت، مراحل و نحوه طراحی و تدوین ب

 .داجرای آن را تشریح نمای

درباره پایش، ارزشیابی و پیگیری برنامه های بهداشت مادر  

 د.و کودك و باروری توضیح ده

 فیروزآبادی

– بهداشتی خدمات در کیفیت ممفهو 3

 آن ابعاد و درمانی

 .دمفاهیم کیفیت و مدیریت کیفیت را تشریح کن آشنا شود. بهداشتی خدمات در کیفیت

 ابعاد و درمانی– بهداشتی خدمات در کیفیت مفهوم درباره

 .دده توضیح آن

 فیروزآبادی

 را توضیح دهد. کیفیت مستمر اءارتق صولا آشنا شود. تیفیمستمر ک یارتقا تیفیمستمر ک یارتقا 4

 .دنمای تشریح را درمان و داشتبه در کیفیت ارتقاء رورتض

 .دنمای تشریح را کیفیت جامع مدیریت مبانی و اصول

 فیروزآبادی

 ارزیابی ها، سازمان درTQM اجرایی مراحل 5

TQM  

 مدیریت جامع کیفیت آشنا شود.مراحل اجرایی 
 را شرح دهد. در سازمان ها TQM راحل اجراییم

 .درا توضیح ده TQM ارزیابی در

 فیروزآبادی

 .توضیح دهد  سازمانی تعالی اصول درباره اصول تعالی سازمانی آشنا شود. TQM ردکاربو  سازمانی تعالی اصول 6

 ی تشریح کند.درمان -بهداشتی خدمات در TQMکاربرد

 فیروزآبادی
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 درمانی -بهداشتی خدمات رد

 

 مدل اساس بر فرآیند ارتقاء استراتژی 7

PDCA FUCUS 

 مدل اساس بر فرآیند ارتقاء استراتژی

PDCA FUCUS .آشنا شود 

 PDCA FUCUS مدل اساس بر را فرآیند ارتقاء استراتژی

 .دنمای تشریح

 فیروزآبادی

برنامه در مبحث  ءیک نمونه از ارتقاگزارش  8

 بهداشت باروری

اشت مبحث بهددر فرایند ء رتقاانمونه هایی از 

 آشنا شود. باروری

در  رامبحث بهداشت باروری در فرایند ء رتقانمونه ای از ا

 .ارائه  دهد کالس

 فیروزآبادی

 

 منابع درس:

 شماره انتشار و صفحات مقالهمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 چاپ کتاب  مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت 

 1398کتاب بهداشت مادر و کودك و باروری، دکتر شهناز کهن و همکاران، نشر کنکاش، . 1

 اپ، آخرین چکارگاه ارتقاء مستمر کیفیت . ابوالفتح المعی. 2

 .ویرایش آخرین همکاران، و طبیبی الدین جمال سید درمان، و بهداشت نظام در فراگیر کیفیت مدیریت. 3

  . ویرایش آخرین قزوین، پزشکی علوم دانشگاه انتشارات رضاپور، عزیز و زاده آصف سعید درمان، و بهداشت مدیریت. 4
 

 

 

 

 


