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 بسمه تعالی

 

 كد مدرك و شماره بازنگري: 

EO-WI-002/00 

 4از  1صفحه 

 (Syllabus)طرح دوره نظري 

 95-96 تحصيلی اول نيمسال

 01و  03 دوره مامايیكارشناسی 

 دفتر توسعه آموزش

 

 

 1095شهريور ماه تدوين و بازنگري: 

 -تاريخ بازنگري: 

 (5كيفيت در بهداشت مادر و كودك و باروري )بهداشت مديريت و ارتقاي عنوان دوره: 

 و بارداري و زايمان بهداشت باروريگروه آموزشی: 

 كارشناسی مامايی مقطع تحصيلی:

 0 و 1 پيش نياز: بهداشت

 1تعداد واحد: 

 10-15 ، ساعتيکشنبه هازمان برگزاري كالس: 

 114، اتاق 1ساختمان شماره  ،13-11زمان و مکان مشاوره با استاد دوره: دوشنبه ها ساعت 

 61354114تلفن: 

 r_masoumi@sina.tums.ac.irآدرس ايميل: 

 11كالس  محل كالس:

 استاد: دكتر معصومی

 
 شرح درس

 .گردند یم آشنا يبارور بهداشت خدمات در TQM ياستراتژ و تيفيك تيريمد با انيدانشجو درس نيا در

 

 اجزاي برنامه دوره

اين درس در قالب يک واحد نظري تدريس می شود كه در پايان از دانشجويان انتظار می رود مفهوم و اجزاي برنامه بهداشتی، 

 را به نحو مطلوبی فرا گيرند. نحوه ارزشيابی و انواع رويکردهاي ارزشيابی برنامه هاي بهداشتی 

 
 هدف كلی

 يبارور بهداشت خدمات در تيريمد با يیآشنا -

 يبارور بهداشت خدمات در TQM ياستراتژ و تيفيك تيريمد با يیآشنا -

 

 اهداف جزيی

 يزير برنامه تياهم و یبهداشت خدمات تيريمد فيتعر -

 جامع تيريمد ،يبارور بهداشت يها برنامه يريگيپ و یابيارزش ش،يپا ،یبهداشت يها برنامه ياجرا و يزير برنامه -

 یبهداشت خدمات در آن كاربرد و تيفيك

 اجتماع، و افراد يتمنديرضا شيافزا و ها نهيهز كاهش در آن تياهم و (CQI) تيفيك مستمر ارتقا و تيفيك فيتعر -

 (الزم يمهارتها و ابزارها استها،يس دانش،) ارتقا نظام
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 يها تيظرف و ها يیتوانا به توجه ت،يريمد كامل تعهد ،يمشتر انتظارات و ارهاين به توجه ت،يفيك مستمر ارتقا اصول -

 يآمار يها روش از استفاده كاركنان، به اراتياخت و قدرت دادن كاركنان، هيكل آموزش ندها،يفرآ

 آن دامنه و نديفرآ آن، اجزا و ستميس ميمفاه -

- Focus PDCA  مدل اساس بر نديفرآ ارتقا ياستراتژ 

 انجام نحوه در مشکالت صيتشخ ند،يفرآ يجار عملکرد سنجش كار، انيجر نمودار هيته افکار، بارش ند،يفرآ انتخاب -

 ارتقا يبرا مناسب اقدااتم و علتها رفع جهت يزير برنامه ندها،يفرآ

 ارتقا روش انتخاب و نديفرآ کي مشکالت بهتر درك در آن كاربرد و يیهمگرا نمودار -

 یسينو گزارش و ارتقا ياجرا جهت برنامه نگارش -

 

 وسايل كمک آموزشی

 بورد، ماژيک، تخته وايت اساليدپروژكتور،  ويدئو -

 

 وظايف فراگير

 شد خواهد برخورد آموزش مقررات مطابق مجاز غير غيبت براي -

 به مربوط سواالت به پاسخگويی براي آمادگی و مطالعه همراه، تلفن نمودن خاموش كالس، در موقع به حضور -

 شده تدريس مباحث

 

 يادگيري-روشهاي آموزش

 و ارائه پروژه كالسی پرسش و پاسخسخنرانی، بحث گروهی، 

 
 امتحان كتبی پايان ترم

 برگزار خواهد شد.بر اساس جدول زمان بندي امتحانات آموزش دانشکده و امتحان كتبی از مباحث ارايه شده در كالس 

 

 شيوه ارزشيابی واحد نظري

 فعاليت نمره

  كالس در فعالمستمر و  حضور 1

  پروژه ارائه 0

 ترم انيپا امتحان 16

 

 1غيبت  1ير در نمره پايانی. ثغيبت مجاز و بی تا 1سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت دانشجو در كالس درس:  ٭

 غيبت حذف واحد مذكور و يا نمره صفر در نمره پايانی 0نمره كسر از نمره پايانی و 
 

 منابع

 .1033انتشارات جهان رايانه. . همکاران و طبيبی الدين جمال سيد .درمان و بهداشت نظام در فراگير كيفيت مديريت -

 .1034ابراهيم صدقيانی. انتشارات جعفري. ارزيابی مراقبتهاي بهداشتی و درمانی و استانداردهاي بيمارستانی.  -

 .1039انتشارات ترمه. ، محمدرضا ملکی. طبيبی الدين جمال سيدبرنامه ريزي استراتژيک.  -

انتشارات اصول برنامه ريزي بهداشتی. اندرو گرين. ترجمه فربد عبادي فردآذر، اعظم مقتدري، گيتی بانو بيضايی.  -

 .1011غاشيه 
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 بهداشت، وزارت كيفيت ارتقا كشوري كميته انتشارات .المعی ابوالفتح ترجمه .آموزش براي كيفيت جامع مديريت -

 .1019 .پزشکی آموزش و درمان

 .یپزشک آموزش و درمان و بهداشت وزارت. یالمعابوالحسن  .تيفيك مستمر ارتقا كارگاه -

 .1035 .امروز ثيحد .رضاپور يزعز زاده، آصفد يسع  .درمان و بهداشت تيريمد -

 

 جدول زمان بندي برنامه

 موضوع نام استاد هفته

 شتیبهدا خدماتو مديريت  تيريمد اصول و مبانی دكتر معصومی 1

 (CQI) تيفيك مستمر ارتقاء و تيفيك جامع تيريمداصول و مبانی  یمعصوم دكتر 1

یمعصوم دكتر 0  كاركنان آموزش ان،يمشتر انتظارات و ارهاين به توجه ت،يفيك مستمر يارتقا اصول 

یمعصوم دكتر 4  بر نديفرا ارتقاء ياستراتژو  یسازمان یتعال اصول آن، دامنه و نديفرا آن، ياجزا و ستميس ميمفاه 

 FOCUS - PDCA مدل اساس

یمعصوم دكتر 5  تشخيص مشکالت در نحوه انجام فرآيندها انتخاب فرآيند، بارش افکار، سنجش عملکرد جاري فرآيند، 

یمعصوم دكتر 6  جهت برنامه نگارشو  پايش و ارزشيابی شاخص هاي سطوح مختلف در برنامه هاي بهداشت باروري 

 یسينو گزارش و ارتقا ياجرا

 ارائه پروژه هاي دانشجويانجمع بندي و  یمعصوم دكتر 1

 ارائه پروژه هاي دانشجويانجمع بندي و  یمعصوم دكتر 3

 

 موفق باشيد


