
 

 

 

      )بخش های زنان، مامایی، زایمان، درمانگاه های مربوطه( کارآموزی در عرصه مدیریتنام درس:  

   ساعت  51 - واحد 1:  و ساعت کارآموزی  میزان واحد

       روز 9  تعداد روزهای کارآموزی

 خانم جهانی  -خانم ترکان مسئولین طرح درس:نام 

آشنایی با مدیریت در حرفه ی مامایی و نیز بکاربستن اصول آن در موقعیت های مدیریتی به ویژه در بخش هدف کلی:

 های مربوط به اشتغال ماماها 

 انجام می شود.   1دانشجو در هر روز کارآموزی، بر اساس برنامه روزانه تعیین شده در پوشه کار مدیریتفعالیت های  

 فعالیت دانشجو  برنامه آموزشی روزانه روز کارآموزی

رسم کروکی، تعیین  مشاهده دقیق فعالیت های مسئول بخش،  انجام فعالیت های روز اول پوشه کار مدیریت   روز اول 

بخش، بررسی روزانه بیماران بخش، شرکت  نیروی انسانی در

 فعال در ویزیت پزشکان، تحویل و تحول شیفت، 

تکرار اقدامات فوق، کنترل اقدامات پرستاری، گزارش روزانه   انجام فعالیت های روز دوم پوشه کار مدیریت   روز دوم

گانه، پیگیری آزمایشات   12ساعته بخش، لیست داروهای   24

 و مشاوره ها، بررسی پرونده ها و کاردکس 

تکرار اقدامات روز گذشته، بررسی لیست تجهیزات نیازمند  انجام فعالیت های روز سوم پوشه کار مدیریت   روز سوم 

 تعمیر، پذیریش و ترخیص بیمار

وشه کار  انجام فعالیت های روز چهارم پ  روزچهارم 

 مدیریت  

تکرار اقدامات روز گذشته، تعیین نیروی انسانی در بخش،  

بررسی روزانه بیماران بخش، کنترل اقدامات پرستاری، گزارش 

گانه، لیست   12ساعته بخش، تهیه لیست داروهای  24روزانه 

 تجهیزات نیازمند تعمیر

انجام فعالیت های روز پنجم پوشه کار   روز پنجم

 مدیریت  

تکرار اقدامات روزهای گذشته، تهیه لیست داروهای 

ایجادکننده مسمومیت در بخش، پذیریش و ترخیص بیمار،  

 بررسی کمد دارویی 

انجام فعالیت های روز ششم پوشه کار   روز ششم

 مدیریت  

تکرار اقدامات روزهای گذشته، لیست ست های استریل و غیر  

یک مورد   استریل، تنظیم برنامه چرخشی پرسنل، انتخاب

 آموزش به بیمار و آموزش به پرسنل

تکرار اقدامات روزهای گذشته، ارزشیابی پرسنل و بخش، تهیه  تکرار کلیه فعالیت های پوشه کار مدیریت  روز هفتم

لیست مشکالت در بخش، بررسی یک مشکل با روش حل  

 مساله

 

 
(.  پوشه کار مدیریت، راهنمای کارآموزی در عرصه مدیریت پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1397ترکان ب، جهانی ز، ناجی س ) 1

 اصفهان)خوراسگان(

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



روزهای گذشته، راند بخش های بیمارستان به   تکرار اقدامات تکرار کلیه فعالیت های پوشه کار مدیریت  روز هشتم

 همراه سوپروایزر 

تکرار اقدامات فوق، ثبت بازخورد کارآموزی مدیریت و ارائه به   تکرار کلیه فعالیت های پوشه کار مدیریت  روز نهم

 مسئول بخش

 

 : عناوین کنفرانس ها

 انواع روش های مدرن مدیریتی   •

 (TQMمدیریت کیفیت جامع ) •

 مدیریت در ارائه ی خدمات مامایی نقش   •

 : منابع

 اصول مدیریت در پرستاری و مامایی، بهناز ترکان، زهرا جهانی، سیدعلی ناجی  •

 سازمان مدیریت ، اقتداری، علی محمد، آخرین چاپ •

 اصول مبانی مدیریت ، جاسبی، عبداهلل ، آخرین چاپ  •

 منیژه . آخرین چاپ کاربردهای مهارت های مدیریت در خدمات پرستاری ، قابل جو ،  •

 مدیریت پرستاری و مامایی هرو آبادی،آخرین چاپ •

 

 فرم ارزشیابی دانشجو 

ارزش   معیار ارزشیابی ردیف 

 نمره 

بسیار 

 خوب 

 ضعیف متوسط  خوب 

      نظم و آراستگی و حضور به موقع 1

      حفظ احترام به بیماران و پرسنل  2

      ارائه ی گزارش روزانه ی بخش  3

      شرکت در راند بخش  4

      شرکت در راند سوپروایزر  5

      ارائه ی کروکی و ساختار فیزیکی بخش 6

      حل یک مشکل   7

      ارائه ی شیفت ماهیانه ی پرسنل 8

      تکمیل پوشه کار مدیریت   9

      آموزشیتهیه پوستر یا سایر فعالیت ها ی  10

 

  نمره کل 

 

 


