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 مقدمه  

مديريت فرآيندي است كه به وسيله آن كوشش هاي فردي وگروهي به منظور نيل به هدف مشتركي هماهنگ مي 

به حل بسياري از مشكالت دنياي امروز ما كه به سازمان مربوط مي شود كمك مي كند .در مشاغل شود.دانش مديريت 

پرستاري و مامايي جهت رسيدن به كيفيت مطلوب و شايسته در خدمات دستيابي به چنين مهارتها  و تواناييها  شرط 

رفه پرستاري  و مامايي قرار خواهند گرفت الزم واساسي است بدين منظور افرادي كه به عنوان اداره كنندگان امور در ح

،الزم است تا با بهره گيري از علوم رفتاري و مديريت از طرفي در جهت حل مشكالت متعدد و از طرف ديگر در جهت 

توانا كردن كاركنان خود اقدام نمايند .آگاهي و عمل به مباحثي كه در علم اصول مديريت پرستاري ومامايي مطرح ميشود 

ند چراغ راهي براي رسيدن به اين توانايي ها باشد.، ميتوا  

 هدف کلی

 

آشنا نمودن دانشجويان با اصول ،فرآيند و وظايف مديريت پرستاري و مامايی به نحوي كه در آينده قادر باشند به عنوان 

 يك مدير ورهبر اثربخش در اين حرفه انجام وظيفه نموده و سبب ارتقا حرفه مامايي گردند.

 اهداف رفتاری:        

 از دانشجويان عزيز انتظار مي رود:

(اهميت مديريت ونقش مدير را بيان كنند.11  

(تئوري هاي مديريت)مديريت کالسيک،مديريت رفتاری،نئوکالسيک( را شرح دهند.2  

(مديريت ورهبري را تعريف كرده وتفاوت هاي آنها را بيان كنند.3  

ه با موقعيت به كارگيري آنها تشريح كنند.( سبك هاي مختلف رهبري را همرا4  

(نقش ها و وظايف رهبری را توضيح دهد5  

(اصول ،وظايف و فرآيند مديريت را توضيح دهند.4  
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(برنامه ريزي را تعريف نموده وفرآيند،علل،انواع وحيطه برنامه ريزي  را شرح دهند.5  

(اهميت تصميم گيري در مديريت را ذكر نمايند.6  

فرآيند آن را با ذكر مثال توضيح دهند. گشايي و(اصول مشكل 7  

(اصل سازماندهي را تعريف كرده و يژگي هاي آن را بيان كنند.8  

(تقسيمات سازمانی و بيمارستانی را شرح دهند.9  

(قدرت،منابع قدرت ،اختيار تفويض اختيار و اصول آن را ذكر كنند.9  

بيان كنند. (تقسيم كار ،مزايا ،معايب و محدوديت ها ي آن را10  

(حيطه نظارت وعوامل موثر در تعيين حيطه نظارت را توضيح دهند.11  

ژگي هاي هر يك را توضيح دهند.(الگوهاي مراقبتي)موردي،عملياتي،گروهي، اوليه( را همراه با مزايا ومعايب ووي12  

(تامين نيروي انساني را تعريف كرده ،فرآيند و عوامل موثر بر آن را توضيح دهند.13  

(هدايت را تعريف كرده ومراحل و عوامل موثر بر هدايت را توضيح دهند. 14  

(انگيزش را تعريف كرده و فرآيند و عوامل موثر در ايجاد انگيزش را بيان نمايند.15  

(ارتباط ،مدل ارتباطي، فرآيند ارتباط و عوامل موثر در برقراري يك ارتباط اثربخش را شرح دهند.16  

ف كرده و اصول هماهنگي را شرح دهند.(هماهنگي را تعري17  

(بودجه و بودجه بندی در سيستم سالمت را شرح دهند.18  

(كنترل ،فرآيند آن و انواع كنترل را از نظر زمان اجرا توضيح دهند.19  

(اصول مربوط به برنامه ريزی ضمن خدمت با توجه به نياز پرسنل را توضيح دهند.20  

درمانی،مقررات استخدامی و شرح وظايف مديريت خدمات مامايی را شرح دهند.(قوانين و مقررات بهداشتی 21  

های ابزار ارزشيابي را توضيح دهند. (ارزشيابي عملكرد،اصول و اهداف آن را بيان كرده و ويژگی22  

رهبري در اسالم را مختصرا توضيح دهند. (مديريت و23  
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 شركت فعال در كالس ومشاركت مستمر در مطالب مطرح شده.

 حضور مداوم ومنظم و بدون غيبت در كالس هاي درس.
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 روش ارزشيابی:

 %70                                     امتحان پايان ترم
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 1395   -   96سال تحصيلی  دوم  جدول زمانبندی درس مديريت و کاربرد آن در مامايی نيمسال
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