به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح درس ( ) Lesson Plan

نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

نوع درس  :نظری

تعداد واحد 1 :

مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز  :ارتباطات  ،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ـ اصول خدمات بهداشت
جامعه
نیمسال تحصیلی  :دوم  97ـ 96
مشخصه درس 633 :

تاریخ شروع کالس 96/10 /19 :
روز و ساعت برگزاری  :پنجشنبه  10:45ـ 9:15

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

تاریخ پایان کالس 97/3/17 :
مکان برگزاری  :کالس 9

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه  9صبح تا پنجشنبه 12:30

شرح درس  :در این درس دانشجویان با مدیریت کیفیت و استراتژی  TQMدر خدمات بهداشت باروری آشنا می گردند
:مدیریت خدمات بهداشتی و رویکرد دمینگ و جوران درباره کیفیت

عنوان جلسه
شماره جلسه 1 :
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به مدیریت خدمات بهداشتی و رویکرد دمینگ و جوران
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هذیزیت خذهات بِذاضتی را تعزیف ًوایذ
2ـ دالیل اُویت بزًاهَ ریشی را ًام ببزد ّ تْضیخ دٍ د
3ـ رّیکزد دهیٌگ را دربارٍ کیفیت ضزح دُذ
4ـ رّیکزد جْراى دربارٍ کیفیت را ضزح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
:رویکرد کرازبی ،ایشی

کاوا

 ،تاگوشی

و شین درباره کیفیت

عنوان جلسه
شماره جلسه 2:
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به رویکرد کرازبی  ،ایشی کاوا  ،تاگوشی و شین درباره کیفیت
اهداف رفتاری  :داًطجْ بایذ بتْاًذ :
1ـ رّیکزد کزاسبی دربارٍ کیفیت را ضزح دُذ
2ـ رّیکزد ایطی کاّا دربارٍ کیفیت را ضزح دٍ د
3ـ رّیکزد تاگْضی دربارٍ کیفیت را ضزح دُذ

4ـ رّیکزد ضیي دربارٍ کیفیت را ضزح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 3 :
عنوان جلسه  :کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت ـ مدیریت کیفیت ـ اصول مدیریت
کیفیت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ کیفیت ّ ارتقاء هستوز کیفیت را تعزیف ًوایذ ّ هثال بشًذ
2ـ هذیزیت کیفیت را تعزیف ًوایذ
3ـ اصْل هذیزیت کیفیت را ًام ببزد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 4 :
عنوان جلسه  :مدیریت راهبردی کیفیت و مکاتب مربوط به آن
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به هذیزیت راُبزدی کیفیت ـ هکاتب ( کارفزهایی ـ طزادی هفِْهی
راُبزد ـ بزًاهَ ریشی راُبزدی ـ یادگیزی )
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ هذیزیت راُبزدی کیفیت را ضزح دٍ د
2ـ هکاتب ( کارفزهایی ـ طزادی هفِْهی راُبزد ـ بزًاهَ ریشی راُبزدی ـ یادگیزی ) را ضزح دٍ د
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 5 :
عنوان جلسه  :اصول ارتقاء مستمر کیفیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به عوامل تأثیگذار بر متغیرهای اصلی سازمان ـ اصول ارتقاء مستمر
کیفیت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ عْاهل هختلف تأثیزگذار بز هتغیزُای اصلی ساسهاى را ًام ببزد ّ ضزح دُذ ( دجن ساسهاى ـ ًظام فٌی ـ هذیط ّ ) ...
2ـ اصْل ارتقاء هستوز کیفیت را ًام ببزد ّ تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 6 :
عنوان جلسه  :سیستم و برنامه ریزی استراتژیک
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به سیستم و ویژگیهای آن ـ برنامه ریزی استراتژیک
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ سیستن را تعزیف ًوایذ
2ـ ّیژگیِای یک سیستن را بیاى کيد
3ـ بزًاهَ ریشی استزاتژیک را ضزح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 7 :
عنوان جلسه  :اصول مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اصول مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اصْل هذیزیت کیفیت فزاگیز در بِذاضت ّ درهاى را ًام ببزد ّ تْضیخ دُذ ( هسؤّلیت پذیزی ـ اقتذار ّ ) ...
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  TQM :و MIS

شماره جلسه 8 :

هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به  TQMو MIS
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ  TQMرا بَ فارسی تزجوَ ّتعزیف ًوایذ ّ ضزح دُذ
2ـ  MISرا بَ فارسی تزجوَ ّ تعزیف ًوایذ ّ ضزح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

عنوان جلسه  :تریولوژی کیفیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به برنامه ریزی  ،کنترل  ،بهبود
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
نمای
1ـ تریولوژی کیفیت را تعریف د
2ـ اجزای تریولوژی کیفیت را توضیح ده د
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 9 :

عنوان جلسه FocusPDCA :

شماره جلسه 10 :

هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به FocusPDCA
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ  FocusPDCAرا بَ فارسی تزجوَ ّ آى را تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 11 :
عنوان جلسه  :آموزش کیفیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به آموزش دالیل اهمیت آموزش کیفیت ـ رویکرد آموزشی برنامه
ریزی شده
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ دالیل اُویت آهْسش کیفیت را ضزح دُذ
2ـ رّیکزد آهْسضی بزًاهَ ریشی ضذٍ را تْضیخ دُذ

روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 12 :
عنوان جلسه  :نمودار همگرایی
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به نمودار همگرایی و کاربرد آن در ارتقاء کیفیت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ ًوْدار ُوگزایی را ضزح دُذ
2ـ کاربزد ًوْدار ُوگزایی را در ارتقاء کیفیت تْضیخ دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
شماره جلسه 13 :

عنوان جلسه  :گزارش نویسی کیفیت
هدف کلی  :فزاُن ساختي فِن داًطجْ ًسبت بَ گشارش ًْیسی دربار کیفیت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اصْل گشارش ًْیسی کیفیت را ضزح دُذ
2ـ یک گشارش کاهل اس یکی اس خذهاتی کَ در بیوارستاى را سایطگاٍ اًجام هی ضْد در سهیٌَ کیفیت بٌْیسذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 14 :
عنوان جلسه  :بازدید از خدمات بهداشت مادر و کودک
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به اصول بازدید از خدمات بهداشت مادر و کودک
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ اصْل باسدیذ اس خذهات بِذاضت هادر ّ کْدک را ضزح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

 :بارش افکار ـ نمودار جریان کار ـ سنجش عملکرد فرآیند ـ استفاده از آمار
عنوان جلسه
شماره جلسه 15 :
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به رّش بارش افکار ـ ًوْدار جزیاى کار ـ سٌجص عولکزد جاری
فزآیٌذ ـ علل اُویت استفادٍ اس آهار در کٌتزل کیفیت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ رّش بارش افکار را ضزح دُذ
2ـ ًوْدار جزیاى کار را تْضیخ دُذ
3ـ سٌجص عولکزد جاری فزآیٌذ را تْضیخ دُذ ّ علت بزتزی آى را ًسبت بَ بزآیٌذ تْضیخ دُذ
4ـ علل اُویت استفادٍ اس آهار در کٌتزل کیفیت را ضزح دُذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی

شماره جلسه 16 :
عنوان جلسه  :کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت
هدف کلی  :فراهم ساختن امکان فهم دانشجو نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت
اهداف رفتاری  :دانشجو باید بتواند :
1ـ توام داًطجْیاى کالص در کارگاٍ آهْسضی ارتقاء هستوز کیفیت ضزکت ًوایٌذ ّ گزُِّای هختلف دیذگاُِای خْد را در
سهیٌَ ارتقاء کیفیت در ردهات بِذاضت هادر ّ کْدک بیاى ًوایٌذ
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
حیطه یادگیری  :شناختی
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئوپروژکتور
نحوه ارزشیابی دانشجو :

حضور منظم در کالس

 2نمره

تکالیف دانشجویی

 3نمره

آزمون پایان دوره

 15نمره

تکالیف دانشجویی  :هر دانشجو باید یکی ا ز خدماتی را که در بیمارستان یا زایشگاه انجام می دهد  ،در کالس در
حضور دانشجویان در مدت  15دقیقه بطور کامل و استاندارد شرح دهد یا انجام دهد
نوع سؤاالت امتحانی  :چند گزینه ای
وظایف دانشجو  :حضور مستمر و منظم در کالس ـ انجام تکالیف دانشجویی ـ عدم استفاده از تلفن همراه در کالس ـ
عدم ترک کالس حین تدریس ـ رعایت شئونات اخالقی ـ احترام به استاد
منابع :
1ـ هذیزیت کیفیت جاهع در هزاقبتِای بِذاضتی ّ درهاًی ـ جوال الذیي طبیبی ـ اًتطارات جِاى رایاًَ ـ 1380
2ـ هذیزیت بِذاضت ّ درهاى ـ سعیذ آصف سادٍ ـ اًتطارات داًطگاٍ علْم پشضکی ّ خذهات بِذاضتی ّ درهاًی قشّیي ـ
1391

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسالمی استهبان
دانشکده پرستاری و مامایی
طرح دوره ( ) Course Plan
_____________________________________________________________________
نام درس  :مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری
مقطع و رشته تحصیلی فراگیران  :کارشناسی مامایی

نوع درس  :نظری

تعداد واحد 1 :

مدرس  :احمدرضا درودچی

دروس پیش نیاز  :ارتباطات  ،آموزش بهداشت و مشاوره در بهداشت مادر و کودک و باروری ـ اصول خدمات بهداشت
جامعه
نیمسال تحصیلی  :دوم  97ـ 96
مشخصه درس 633 :

تاریخ شروع کالس 96/10 /19 :
روز و ساعت برگزاری  :پنجشنبه  10:45ـ 9:15

مسؤول درس  :احمدرضا درودچی

تاریخ پایان کالس 97/3/17 :
مکان برگزاری  :کالس 9

روز و ساعت حضور مسؤول درس  :سه شنبه  9صبح تا پنجشنبه 12:30

شرح درس  :در این درس دانشجویان با مدیریت کیفیت و استراتژی  TQMدر خدمات بهداشت باروری آشنا می گردند
اهداف کلی :
1ـ آشنایی با رویکرد دمینگ  ،جوران  ،کرازبی ،ایشیکاوا  ،تاگوشی و شین درباره کیفیت
2ـ شناخت کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت و مدیریت راهبردی کیفیت و مکاتب مربوط به آن
3ـ شناخت اصول ارتقاء مستمر کیفیت
4ـ آشنایی باسیستم و برنامه ریزی استراتژیک و اصول مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان
5ـ شناخت واژه های  TQMو  MISو FocusPDCA
6ـ آشنایی با آموزش کیفیت
7ـ شناخت تریولوژی کیفیت و نمودار همگرایی
8ـ آشنایی با گزارش نویسی کیفیت
9ـ آشنایی با بازدید از خدمات بهداشت مادر و کودک
10ـ شناخت بارش افکار ـ نمودار جریان کار ـ سنجش عملکرد فرآیند ـ استفاده از آمار
11ـآشنایی با نحوه برگزاری کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت

اهداف رفتاری :
دانشجو باید بتواند :
1ـ رویکرد دانشمندان مختلف را درباره کیفیت توضیح دهد
2ـ کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت و مدیریت راهبردی کیفیت و مکاتب مربوط به آن را شرح دهد
3ـ اصول ارتقاء مستمر کیفیت را توضیح دهد
4ـ سیستم و برنامه ریزی استراتژیک و اصول مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان را شرح دهد
5ـ مفهوم واژه های  TQMو  MISو  FocusPDCAرا توضیح دهد
6ـ آموزش و تریولوژی کیفیت و نمودار همگرایی را شرح دهد
8ـ نحوه گزارش نویسی کیفیت را توضیح دهد
9ـ چگونگی بازدید از خدمات بهداشت مادر و کودک را شرح دهد
10ـ بارش افکار  ،نمودار جریان کار  ،سنجش عملکرد فرآیند واستفاده از آماردر ارتقاء کیفیت را توضیح دهد
11ـ در کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت شرکت نماید و دیدگاهای خود را درباره کیفیت شرح دهد
روش تدریس  :سخنرانی ـ پرسش و پاسخ
وسایل کمک آموزشی  :لپ تاپ ـ ویدئوپروژکتور

نحوه ارزشیابی دانشجو :

حضور منظم در کالس

 2نمره

تکالیف دانشجویی

 3نمره

آزمون پایان دوره

 15نمره

تکالیف دانشجویی  :هر دانشجو باید یکی از خدماتی را که در بیمارستان یا زایشگاه انجام می دهد  ،در کالس در
حضور دانشجویان در مدت  15دقیقه بطور کامل و استاندارد شرح دهد یا انجام دهد

نوع سؤاالت امتحانی  :چند گزینه ای

وظایف دانشجو  :حضور مستمر و منظم در کالس ـ انجام تکالیف دانشجویی ـ عدم استفاده از تلفن همراه در کالس ـ
عدم ترک کالس حین تدریس ـ رعایت شئونات اخالقی ـ احترام به استاد

منابع :
1ـ هذیزیت کیفیت جاهع در هزاقبتِای بِذاضتی ّ درهاًی ـ جوال الذیي طبیبی ـ اًتطارات جِاى رایاًَ ـ 1380
2ـ هذیزیت بِذاضت ّ درهاى ـ سعیذ آصف سادٍ ـ اًتطارات داًطگاٍ علْم پشضکی ّ خذهات بِذاضتی ّ درهاًی قشّیي ـ
1391

تقویم درس :
جلسه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

عنوان
مدیریت خدمات بهداشتی و رویکرد دمینگ و جوران درباره کیفیت
رویکرد کرازبی  ،ایشیکاوا  ،تاگوشی و شین درباره کیفیت
کیفیت و ارتقاء مستمر کیفیت
مدیریت راهبردی کیفیت و مکاتب مربوط به آن
اصول ارتقاء مستمر کیفیت
راتژیک
سیستم و برنامه ریزی است
اصول مدیریت کیفیت فراگیر در بهداشت و درمان

 TQMو MIS
تریولوژی کیفیت

FocusPDCA
آموزش کیفیت
نمودار همگرایی
گزارش نویسی کیفیت
بازدید از خدمات بهداشت مادر و کودک
بارش افکار ـ نمودار جریان کار ـ سنجش عملکرد فرآیند ـ استفاده از آمار
کارگاه آموزشی ارتقاء مستمر کیفیت
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