رئوس اصلی جلسات درس:
1

انجام وظایف مدیریتی در بخش زایمان ،بعد از زایمان ،نوزادان و زنان

2

آشنایی باروتین بخش از نظر نحو پذیرش ،ترخیص نحووه آمووزش بوب بیموار و نوشوتن

راهنمای مطالعه دانشجویان

گزارشات
3

آشنایی بافعالیت های سوپروایزرکنترل عفونت  ،سوپروایزر آموزشی ،بالینی ودر

«»Study guide

گردش
4

نحوه درخواست آزمایشات ،نحوه چک دستورات پزشک ،نحوه تکمیل کاردکس،
ترتیب برگب های پرونده

5

طراحی برنامب ماهانب شیفت کاری پرسنل و آگاهی از روشهای تقسیم کار نیروی
انسانی در بخش

6

تهیب لیستی از اشکاالت فنی و تاسیساتی بخش ها

7

تهیب لیست وسایل پزشکی و غیر پزشکی ،اداری

8

آگاهی از سیستمهای حفاظتی و امنیتی بخش ها و کنترل آن

9

آشنایی با ساختار فیزیکی بخش و بیمارستان

10
11

عنوان درس :کارآموزی در عرصه مدیریت وکاربرد آن درمامایی

رشته تحصیلی :مامایی

مقطع تحصیلی :ناپیوسته کارشناسی

تعداد واحد1:

پیشنیاز :ندارد

گروه آموزشی :مامایی

12
13
14
15
16

مدرس /مدرسین :دکتر زهره خلجی نیا

هدف کلی درس :آشنا یی دانشجویان با اصول مدیریت و چگونگی مراحل فرآیند مدیریت
خدمات پرستاری و مامایی کسب مهارت در کاربرد این اصول در اداره امور بخشها و برنامب
ریزی نیروی انسانی موجود در ارائب خدمات.

وظایف و تکالیف دانشجو در این درس:
حضور منظم و بب موقع  ،توجب و دقت بب مباحث ارائب شده و شرکت فعال در بالین وپرسش و
پاسخ و جلسات گروهی

روش تدریس:

اهمیت این درس در یک پاراگراف :دانشوجو بتوانود برناموب ریوزی  ،سوازماندهی  ،رهبوری ،

 انجام پروسب ابتدا توسط مربی و سپس توسط دانشجو در بالین بیمار

کنترل  ،ارزشیابی را طبق آموزش نظری در بخش پیاده نماید .

 بحث گروهی

اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

 پرسش و پاسخ

عدم مطالعب درس در طول ترم ،عدم همکاری الزم با پرسنل بخش و سر پرستاران

 کنفرانس

نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از :حضور فعال و منظم در کارآموزی،

روش ارزشیابی این درس:
-1دستیابی بب اهداف ویژه و ارزشیابی طول دوره

مرور مطالب در طول هفتب ،توجب و دقت بب مباحث ارائب شده ،شرکت فعال دربحث گروهی و
توجب بب آموزش بیمار

%40

-2حضور منظم در کاراموزی و شرکت در پرسش و پاسخ و بحث گروهی

% 30

منابع اصلی درس:

 3ارزشیابی پایان دوره
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کتاب مهارت های مدیریت در خدمات پرستاری ،قابل جو آخرین چاپ

-4ارائب کنفرانس

%10

کتاب مدیریت پرستاری و مامایی هرآبادی ،مرباغی آخرین چاپ
کتاب اصول مدیریت و خدمات مامایی رجبی نژاد آخرین چاپ

