
 تبریزدانشگاه علوم پزشکی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش  علوم پزشکی

 دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

 (course planطرح دوره )

 واحدی( یکساعتی برای یک درس دو جلسه  8  )برای یک دوره درس کامل، 

 کارشناسی ارشد ماماییمقطع و رشته تحصیلی:              ماماییگروه آموزشی:             پرستاری و مامایی تبریزدانشکده 

 2و  1مامایی جامعه  پیش نیاز:      نظری     نوع واحد :                 واحد 1  داد واحد:تع                        3مامایی جامعه   نام درس : 

مسئول درس:        نفر 5تعداد دانشجویان:       8کالس  مکان برگزاری:          16الی  14 ساعت    چهارشنبه زمان برگزاری کالس: روز:

 : دکتر میرغفوروندمدرسین)به ترتیب حروف الفبا( دکتر میرغفوروند                             

و ساختار، فرایند و پیامد را در سیستم  اندن این درس باید قادر باشد که کیفیت و استاندارددانشجو بعد از گذر هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

 خدمات بهداشت باروری مورد ارزیابی قرار دهد و در جهت ارتقای سیستم برنامه ریزی نماید.

 اهداف بینابینی: )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 اطالعات بهداشتی، اقتصاد بهداشتبا آشنایی  -1

 اولویت های ملی بهداشتآشنایی با  -2

 دو استاندار ، اجزای آنکیفیتمفهوم آشنایی با  -3

 ، پیش فرض ها، اصول و نحوه اجرای آنمدیریت جامع کیفیتآشنایی با  -4

 برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی سیستم خدماتآشنایی با  -5

 آشنایی با ارزیابی فرایندها و رویکردهای ارزشیابی -6

 شیوه های تدریس

  پرسش و پاسخ              سخنرانی برنامه ریزی شده                                                   سخنرانی  

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم )           (PBLیادگیری مبتنی بر حل مساله)                                        گروهی   ثبح

  وارد)لطفا نام ببرید(مسایر 

 تکالیف دانشجو)لطفا شرح دهید(وظایف و 



 وسایل کمک آموزشی:

  تخته و گچ          پروژکتور اسالید          وایت برد

  سایر موارد)لطفا نام ببرید(

 نحوه ارزشیابی و درصد نمره : )از نمره کل(

 نمره %40فعالیت کالسی:                    نمره %10حضور فعال و منظم در کالس:              نمره %50: امتحان پایان ترم

 نوع آزمون 

 غلط–صحیح                     جور کردنی                          چند گزینه ای                              پاسخ کوتاه            تشریحی  

 بدون آزمون و درخواست تکلیف سایر وارد)لطفا نام ببرید(

 منابع:فهرست 

.  مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان. طیبی، جمال الدین -1

 منبع پیشنهادي در سرفصل دروس
مدیریت و نظارت در مراکز بهداشتی . پرویز، موسی الرضا .حیطه، محسن -2

 منبع پیشنهادي در سرفصل دروس. آخرین چاپ. درمانی
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