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یان بهداشت باروری رویکردهای نیاز سنجی در حوزه سالمت مادر و کودک و باروری،  برنامه در این درس دانشجو :شرح درس

و ارزشیابی برنامه های خدمات بهداشتی مادر و کودک را می را آموخته و مهارت پایش ی الزم ریزی  و مدیریت خدمات بهداشت
 آموزند.

و مدیریت خدمات بهداشتی الزم  برنامه ریزی  نیاز سنجی در حوزه سالمت مادر و کودک و باروری،  واناییکسب ت اهداف کلی:

 و ارزشیابی برنامه های خدمات بهداشتی مادر و کودک 
  ف رفتاری:اهدا

  دانشجویان در پایان کالس قادر باشند : %08 انتظار می رود
 اهمیت و کلیات برنامه ریزی در خدمات بهداشت مادر و کودک را بداند -1

 در برنامه ریزی بشناسد و اولویت بندی آنها را نیازها ارزیابی استراتژی ها و نحوه -2

 مراحل برنامه ریزی یک خدمت بهداشتی را بداند -3

 ه تفصیلی طراحی نموده ، نحوه پایش و ارزیابی ، مدیریت زمان و بودجه آن را توضیح دهد.برنام -4

 مفهوم کیفیت و شاخص های ارزیابی آن را بداند -5

 ارزیابی و تحلیل اقتصادی برنامه های بهداشت مادر و کودک را بیان کند -6

 هزینه سودمندی و اثر بخشی را توضیح دهد ،ارزشیابی اقتصادی پروژه ها  -7

 را بشناسداجزا و سیستم های نوین مدیریت در خدمات بهداشت مادر و کودک و الگو های مشارکت مردمی  -0

، سازماندهی  ،حل مساله، تصمیم گیری  ،فرآیند تعیین مشکلویژگی های مدیریت در خدمات بهداشت مادر و کودک ) -9
 را توضیح دهد (سیستم اطالعات نظارت و ارزشیابی در مدیریت، رهبری و  تخصیص منابع 

 روش تدریس: 

 مجازی همزمان و غیر همزمانتکالیف بصورت بحث گروهی، سخنرانی ، پرسش و پاسخ ، استفاده از

 سیاست ها و قوانین درس :

 به موقع حاضر شده و تکالیف را بر اساس زمانبندی ارایه نمایندحضوری  دانشجویان در جلسات

 

 

 

 .مامایی و بهداشت باروریگروه آموزشی 

    Course Syllabus         شناسنامه درس  
 510529  شماره درس:                                                   4داشت باروری به  عنوان  درس : 

                                            3تا  1پیش نیاز : بهداشت باروری  دروس  واحد نظری 1 نوع و تعداد واحد : 

 1411-1412تحصیلی :  اول سال  نیمسال                  ت باروریکارشناسی ارشد مامایی گرایش بهداش فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:

 22 تشکیل کالس: مکان         12تا  11سه شنبه ها    زمان کالس:

 زمان حضور در دفتر کار:                    دکتر کهنمسئول درس :  

                                    kohan@nm.mui.ac.ir : Email    37927613:  شماره تماس 

 ، دکتر صالحیدکتر کاظمی . دکتر کهن  د درس:اساتی

 

  درس: )مجازی(آدرس گروه اینترنتی

      :اینترنتی درس ایمیل گروه



 شیوه ارزشیابی:

 نمره عنوان ارزشیابی ردیف

 2 کالسشرکت و حضور فعال در  1

برنامه : طراحی  یک ها و...(های حین دوره )کوئیز، خودآزمونتکالیف و آزمون 2

 در پایان ترم آنبصورت گام به گام در کلیه جلسات کالس و ارایه  عملیاتی

5 

 13 آزمون پایان ترم 4

5   

 ذاشته شود.به ازای هر چهار جلسه حداقل یک فعالیت یادگیری گ*

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:

 1488انتشارات کنکاش اصفهان.  فصل مدیریت و برنامه ریزی.  بهداشت مادر ، کودک و باروری. کهن و همکاران. .1
 ) فصل....(مرتبط با مدیریت خدمات بهداشتی فصولحاتمی حسین و همکاران. درسنامه بهداشت جامع عمومی.  .2

 های ارایه شده در کالس توسط مدرسین محتواها و فایل  .3

: فرزاد برهمندپور. وزارت بهداشت، درمان، فیپروژه های ارتقای سالمت . ترجمه و تال یابیو ارزش زییراهنمای برنامه ر .4
 آخرین چاپ.  یآموزش پزشک

 ، انتشارات اختر ، تبریزآخرین چاپمحمود، نکویی مقدم . برنامه ریزی در ارایه خدمات سالمت،  .5
 عید آصف زاده. مدیریت در بهداشت و درمان، انتشارات حدیث امروز ، چاپ آخر ، قزوینس .6

 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

 : قابل دستیابی در :FOCUS – PDCA به روش ندیفرا ارتقاء یچگونگ با ییآشنا خودآموز،  ابوالفتح یالمع .1
http://rajaeehosp.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/rajaeehosp/hakemiatbalini/focus-

pdca.pdf 

 شفیقه ، هروآبادی. مدیریت پرستاری و مامایی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران .2

 کتاب مدیریت عمومی، دکتر سید مهدی الوانی .3

 

 پایگاههای اینترنتی قابل استفاده برای درس:

کلیه اسناد و دستورالعمل های مرتبط با سالمت  -(  WHO.orgجهانی بهداشت منابع الکترونیکی موجود در سایت سازمان
 و سایت معاونت بهداشتی مادر و کودک وزارت بهداشت و درمان

 

 1481-1482: تحصیلی اول سال نیمسال 510529شماره درس: 4عنوان درس: بهداشت باروری

  12تا  18ساعت سه شنبه ها  زمان:               فراگیران: گرایش بهداشت باروری  ماماییارشد  رشته تحصیلی:

 جدول زمان بندی کالس درس

جل

 سه

نحوه  رئوس مطالب تاریخ

 *ارائه

منابع و نوع  امکانات مورد نیاز 

 محتوا

 مدرس فعالیت یادگیری

1.  22/6/1481 

کلیات و تعاریف برنامه ریزی و معرفی طرح درس و تکالیف....
تمرین  -داشت مادر و کودکچرخه برنامه ریزی در خدمات به
 (SWOTعملی ) ارایه فیش بن و جدول 

بحث گروهی و ارایه ،  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 سنجی و کوییز

 دکتر کهن

2.  12/7/1481 

برنامه ریزی خدمات و  مدل های  نیازسنجی بهداشتی معرفی 
 بهداشتی

 و ضرورت طراحی خدمت بهداشتی( تمرین عملی ) ارایه عنوان

بحث گروهی و ارایه ،  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 سنجی و کوییز

 دکتر کهن
 دکتر صالحی



 * 

 

 
 
 

 

 

 

 

3.  19/7/1481 

 SWOTبرنامه ریزی استراتژیک و تحلیل 
 آنالیز موضوع انتخابی SWOTتمرین عملی) 

  

بحث گروهی و ارایه ،  ورپوینتپارایه ا کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 سنجی و کوییز

 دکتر کهن
 دکتر صالحی

4.  26/7/1481 

 لیاتی و اجزا آنمعرفی برنامه عم
ویتها بر اساس ماتریکس تصمیم تعیین اولتمرین عملی )  

 (گیری و انتخاب(

، بحث گروهی و ارایه  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 کوییز سنجی و

 دکتر کهن
 

5.  3/0/1481 

طراحی برنامه عملیاتی در خدمات بهداشت مادر و کودک ادامه 
) تعیین اهداف استراتژی و فعالیت ها( تمرین عملی) ارایه 

 (اهداف کلی و اختصاصی

بحث گروهی و ارایه ،  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
خ و نظر پرسش و پاس
 سنجی و کوییز

 دکتر کهن
 

6.  18/0/1481 
طراحی برنامه عملیاتی در خدمات بهداشت مادر و کودک ) 
مدیریت زمان و بودجه پایش و ارزشیابی( تمرین عملی ) ارایه 

 فعالیتها و جدول گانت(

بحث گروهی و ارایه ،  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 و کوییز سنجی

 دکتر کهن
 

7.  17/0/1481 

 نییبهداشت مادر و کودک ، تع خدمات یاقتصاد یابیارزش
 ی و اثر بخش یسودمند نهیهز

بحث گروهی و ارایه ،  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 سنجی و کوییز

 دکتر کاظمی
 

0.  24/0/1481 

 نییدر و کودک ، تعبهداشت ما خدمات یاقتصاد یابیارزش
 ی و اثر بخش یسودمند نهیهز

بحث گروهی و ارایه ،  پاورپوینتارایه  کامپیوتر، اینترنت،  حضوری
پرسش و پاسخ و نظر 

 سنجی و کوییز

 دکتر کاظمی
 


