دانشگاه آزاد اسالمي واحد فالورجان
دفتر مطالعه توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامائي
طرح درس ترمي () Course Plan

نام و شماره درس :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و
کودک و بهداشت باروری

نیمسال:

دانشكده:پرستاري و مامايي

گروه آموزشي:مامائي

نام مدرس و آدرس الكترونیكي :مرضیه جوانمردي

رشته و مقطع تحصیلي:كارشناسي مامائي

روز و ساعت برگزاری:

محل برگزاری:كالس

تعداد و نوع واحد(نظری/عملي) 1:واحد نظري

دروس پیشنیاز:بهداشت  1و 3

نام مسئول درس-:مرضیه جوانمردي

تلفن و روزهای تماس:

اهداف كلي درس:

عنوان

ردیف
1

آشنايي با مديريت در خدمات بهداشت باروري

2

آشنايي با مديريت كیفیت و استراتژي  TQMدر خدمات بهداشت باروري

اهداف اختصاصي درس:
از دانشجو انتظار ميرود در پايان دوره:
عنوان

ردیف
1

آشنايي با مفاهیم مديريت خدمات بهداشتي و اهمیت برنامه ريزي

2

آشنايي با پايش ،ارزشیابي و پیگیري برنامه هاي بهداشت باروري و برنامه ريزي بهداشتي

3

آشنايي با تعريف كیفیت و ارتقاء مستمر كیفیت و اهمیت آن در كاهش هزينه ها و افزايش نظام ارتقاء

4

آشنايي با اصول ارتقاء مستمر كیفیت و توجه به توانايي ها و ظرفیت هاي فرآيندها و آموزش كاركنان

5

آشنايي با مفاهیم سیستم و اجزاء آن

6

آشنایی با استراتژی ارتقاء فرایند بر اساس مدل FOCUSPDCA

7

آشنايي با بارش افکار ،تهیه نمودار جريان كار و سنجش عملکرد جاري فرآيند و تشخیص مشکل

8

آشنايي با چگونگي ترسیم نمودار همگرايي و كاربرد آن در درک بهتر مشکالت فرآيند

9

آشنايي با نحوۀ نگارش برنامه جهت اجراي ارتقاء و گزارش نويسي

11

آشنايي با مامايي جامعه نگر

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع
مدرس :
کالس  :مدیریت و مدیریت خدمات بهداشتی (جلسه اول)
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مدیریت و مدیریت خدمات بهداشتی آشنا
گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
-1مديريت را تعريف كند
-2وظايف مدير را نام ببرد

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله

-3خصوصیات مدير موفق را توضیح دهد
-4مديريت خدمات بهداشتي را تعريف كند

شرکت در امتحان کتبي نیم

-5دو روش مديريت در سالمت را توضیح دهد

ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع کالس  :برنامه ریزی ،اجرای برنامه ،پایش و ارزشیابی با تأکید بر برنامه ریزی در زمینه
مدرس :
بهداشت باروری (جلسه دوم )
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با برنامه ریزی ،اجرای برنامه،
پایش و ارزشیابی با تأکید بر برنامه ریزی در زمینه بهداشت آشنا گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
 -1برنامه ريزي را تعريف كند
-2برنامه ريزي بهداشتي را تعريف كند
-3اهداف برنامه ريزي بهداشتي را توضیح دهد
-4سه ويژگي عمده در برنامه ريزي را نام ببرد
-5سه ويژگي عمده برنامه ريزي را در يک برنامه
مرتبط بهداشت باروري مثال بزند
-6برنامه ريزي استراتژيک و عملیاتي و تفاوت آنها
راتوضیح دهد
-7پنج جرء اصلي يک برنامه را نام ببرد
-8مراحل برنامه ريزي را توضیح دهد
-9پايش و ارزشیابي يک برنامه و تفاوت آن را
توضیح دهد.

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله
شرکت در امتحان کتبي نیم
ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع
مدرس :
کالس  :مدیریت جامع کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت (جلسه سوم )
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مدیریت جامع کیفیت و ارتقاء
مستمر کیفیت آشنا گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
-1كیفیت را تعريف كند
-2ارتقاء مستمر كیفیت را تعريف كند
-3چگونگي اجراي ارتقاء مستمر كیفیت را شرح
دهد
-4فوايد ارتقاء مستمر كیفیت در كاهش هزينه ها و
افزايش رضايتمندي افراد جامعه توضیح دهد
-5مديريت جامع كیفیت را توضیح دهد
-6اركان فلسفي مديريت جامع كیفیت را توضیح
دهد
-7نقش مديران در مديريت جامع كیفیت شرح دهد
-8مراحل اجرايي مديريت جامع كیفیت را توضیح
دهد.

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله
شرکت در امتحان کتبي نیم
ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع کالس  :اصول تعالی سازمانی
مدرس :
( EFQMجلسه چهارم )
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول تعالی سازمانی  EFQMآشنا گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
 -1تاريخچه تعالي سازماني را مختصراً توضیح دهد
-2معیار هاي مدل تعالي ( )EFQMرا نام برده و
توضیح دهد
-3منطق امتیاز دهي  RADARرا شرح دهد
-4مزاياي استفاده از مدل تعالي ( )EFQMرا
توضیح دهد
-5خودارزيابي و فرايند آن را شرح دهد

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله
شرکت در امتحان کتبي نیم
ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس :
مدرس :

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع کالس  :مفاهیم سیستم و

اجزای آن ،فرایند و دامنه آن ،اصول تعالی سازمانی (جلسه پنجم )
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس قادر با مفاهیم سیستم و اجزای
آن ،فرایند و دامنه آن ،اصول تعالی اشنا گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
-1سیستم را تعريف كند و اجزا سیستم را نام ببرد.
-2تفاوت تفکر مکانیستتي و سیستتمیک را توضتیح
دهد
-3فرايند و دامنه ان را تعريف كند
-4دروندادها و بروندادهاي فرايند را تعريف كند
-5كنترل فرايند و اثربخشي فرايند را تعريف كند
-6شاخص هاي اثربخشي فرايند را توضیح دهد.
-7نگرش فرايندي و مزاياي آن را توضیح دهد
-8انواع فرايند را نام برده و توضیح دهد
-9چرخه مديريت فرايند را توضیح دهد

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله
شرکت در امتحان کتبي نیم
ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع کالس  :استراتژی ارتقاء فرایند بر
مدرس :

اساس مدل ( FOCUS - PDCAجلسه ششم)
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مفاهیم استراتژی ارتقاء
فرایند بر اساس مدل  FOCUS – PDCAآشنا گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
-1گام هاي استراتژي ارتقاء فرايند بر اساس مدل
 FOCUS – PDCAرا نام ببرد.
-2نحوه انتخاب فرايند را توضیح دهد
-3بارش افکار و مقررات بارش افکار را توضیح دهد
-4روش انجام بارش افکار را توضیح دهد
-5نحوه رسم نمودار جريان فرايند را با مثال توضیح
دهد
-6عالئم نمودار جريان فرايند(فلوچارت)را بشناسد
-7نحوه تشخیص مشکالت در نحوه انجام فرايند را
توضیح دهد
 -8يک نمودار همگرايي رسم كند
-9نمودار علت و معلول و كاربرد آن را توضیح دهد

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله
شرکت در امتحان کتبي نیم
ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع کالس  :کارآفرینی سازمانی
مدرس :

(جلسه هفتم )
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با مفاهیم کارآفرینی سازمانی
آشنا گردد.
اهداف رفتاری
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
-1كارآفريني را تعريف كند.
 -2سه نوع كارآفريني را نام ببرد.
-3كارآفريني سازماني را تعريف كند.
-4سه دلیل ضرورت كارآفريني را نام ببرد.
-5حداقل  5ويژگي رفتاري كارآفرينان را نام ببرد .
-6نیاز هاي سازماني كارآفرينان را بداند.
-7نقش هاي كارآفرينان در سازمان را توضیح دهد
 -8اصل موفقیت كارآفريني را نام ببرد
-9مراحل كارآفريني سازماني را توضیح دهد

ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
سخنراني
حضور فعال در کالس
وايت برد،ويدئو
پرسش و پاسخ

پروژكتور

چگونگي انجام تكالیف
محوله
شرکت در امتحان کتبي نیم
ترم و پایان ترم

منابع
آموزشی

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری
مدت کالس  2:ساعت
موضوع کالس  :نگارش برنامه جهت ارتقاء
مدرس :

(جلسه هشتم )
هدف کلی  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با نگارش برنامه جهت ارتقاءآشنا گردد.
ارزیابی و
وسایل
روش تدریس
اهداف رفتاری
مورد نیاز فعالیت تکمیلی
ارائه توسط
پس از پايان اين درس از فراگیر انتظار مي رود:
چگونگي انجام تكالیف
وايت برد،ويدئو
-1برنامه هایی نگارش شده در جهت ارتقاء یکی از دانشجو
محوله
پروژكتور

خدمات بهداشت باروری که توسط گروه های
تعیین شده تدوین شده؛ توسط دانشجویان و مدرس

مورد نقد و بررسی قرار می گیرد

بحث گروهي

شرکت در بحث گروهي

منابع
آموزشی

منابع اصلي درس:
ردیف

1
2
3
4

عنوان
اف .آر .آبات ،آ .مجیا .آموزش مداوم كاركنان بهداشتي و راهنماي اداره كارگاه آموزشي .ترجمه پرويز صالحي ،عبدالمحمد طباطبائي .تهران،
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي
المعي ،ابوالحسن كارگاه ارتقاء مستمر كیفیت .وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
المعي ،ابوالفتح ، .مدیریت جامع کیفیت  :سؤاالت و پاسخها  ،دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و .درماني ايران ،معاونت درمان و
دارو،
آصف زاده،سعید ،رضاپور عزيز()1385مديريت بهداشت و درمان.حديث امروز،قزوين،چاپ اول.

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

در طول ترم:

بارم

فعالیت کالسي :پاسخ به پرسش های کالسي

1نمره

تكالیف :ارایه سمینار توسط دانشجو

امتحان میان ترم:
امتحان پایان دوره :

2نمره

2نمره

15

نحوه برخورد با غیبت دانشجو در کالس درس :پس از یک بار غیبت  ،به ازائ هر غیبت  0/52از نمره
مربوط به فعالیت کالسی کسر می گردد .غیبت چهارم درس حذف می گردد

