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 پرستاریگروه آموزشی:          دانشکده پرستاری الیگودرز دانشکده:

  6پرستاری ترم دانشجويان  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

    نظریواحد  2د:نوع واح       واحد 2 تعداد واحد:           اصول مديريت خدمات پرستارینام درس: 

 - یش نیاز:پ  

  مکان برگزاری:               :ساعت            :     روز          1400-1401 دوم مسالین  زمان برگزاری كالس: 

 دكتر دادگرخانم  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 

در این درس با آموزش اصول و فرایند اصول مدیریت، دانشجو برای ایفای نقش مدیریت و رهبری در  شرح دوره:

ای بهداشتي و درماني آماده مي شود و با استفاده از مراحل مختلف تصمیم گیری در جهت رفع مشکالت سیستم ه

مدیریت ، اصول آن مانند  نشدا رامونیپ يشامل مطالب یفعالیت نماید. درس مدیریت پرستار یموجود در پرستار

 ،يانسان یروین نیكار و تأم میتقس یروش ها  ،یریگ می،تصميانسان یروین یبهساز ،يسازمانده ،یبرنامه ریز

 يزیکیو ف يذهن طیمح یآموزش كاركنان و سالم ساز یروش ها ،یپرستار یعملکردها تیو كم تیفیك يابیارزش

 باشد. يم

 

موزش و داره آاآشنایي با اصول و چگونگي فرایند مدیریت و كسب مهارت الزم و كاربرد این اصول در هدف کلی: 

 یخدمات پرستار

 

  ابینی:بیناهداف 

 اید. مدیریت را تعریف نموده و اهمیت آن را در ارائه موثرترخدمات بهداشتي درماني بیان نم -1

 مکاتب و نظریه های مدیریت را شرح دهد.  -2

 د( ضیح هاصول مدیریت )برنامه ریزی سازماندهي ، بوجه بندی ، نظارت و كنترل و ارزشیابي را تو -3

 یریت و رهبری توصیف نماید. اصول و مراحل تصمیم گیری را در سطوح مد -4

 اختیار و تفویض اختیار را شرح دهد. -5

 رهبری را تعریف و انواع سبك های آنرا شرح دهد -6

 قدرت اجتماعي ، روابط رهبر و پیروان تشکل های رهبری را توضیح دهد. -7

 سطوح مختلف مدیریت و تشکیالت پرستاری و وظایف آنرا شرح دهد. -8

 را تعریف و وظایف سطوح مختلف مدیریتي آن را شرح دهد.تشکیالت پرستاری در بیمارستان  -9

 انگیزش و ارتباط در مدیریت پرستاری را شرح دهد. -10

 مفاهیم و فرایند كنترل و ارزشیابي را شرح دهد.  -11

 قوانین استخدامي كاركنان پرستاری و شرح وظایف آنان را بیان نماید.  -12

موزش ریزی آموزشي، آموزش ضمن خدمت و آنقش و مسئولیت های آموزشي مدیریت پرستاری )برنامه  -13

 مداوم( را شرح دهد.
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 برنامه ریزی با توجه به نیاز بیماران و كاركنان واحد مربوطه را توضیح دهد. -14

 دهد.  ا شرحاصول صحیح گزارش نویسي، ثبت در پرونده و مسئولیت های قانوني پرستار در این زمینه ر -15

 

 

 در سامانه نويدصداگذاری شده پاورپوينت  بارگذاری  های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   سخنراني برنامه ریزی شده   *سخنراني

      (TBLیادگیری مبتني بر تیم)  (PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله) *بحث گروهي

  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 اری شدهپاسخ به تکالیف بارگذبارگذاری شده و  مطالعه مباحث و يا کالسحضور فعال و منظم در سامانه 

 در سامانه

 

 وسايل کمک آموزشی:  

 كالس آنالین پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 و پاورپوینت های صداگذاری شده و كالس های آنالین: سامانه نوید ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 60آزمون پایان ترم
 بخش عملي: ارائه یك طرح پژوهشي كامل بر اساس آموزش های ارائه شده در جلسات تئوری

 ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردني          ایچندگزینه     پاسخ كوتاه    *تشریحي

  

 :)لطفا نام ببريد(: طالعهمنابع پیشنهادی برای م

  روان نشر تهران – عمومي مدیریت –عالقبند ، علي 

  1375لورای داگالس مدیر و رهبر اثر بخش در پرستاری ترجمه فاطمه نیك شکرنیا . انتشارات بشری. پاییز 

 انتشارات گویش  1383رضایي ، علي محد اصول مدیریت خدمات پرستاری چاپ اول 

  تبلغیات سازمان – تهران – دوم ویرایش –ضا. نگرشي بر مدیریت اسالمي تقوی ، دامغاني ، ر

8-Marriner-Tomey,A(2000) Guide Nursing Management and leadership (6 de).St  

ouis: Mosby. 

Swansburg , R.C.(2002).introduction Management and Leadership for Nurse 

managers.(3rd ed.).  
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Boston: jones and Bartlett. 
 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 خانم دادگر   مدیریت، سازمان و سوابق تاریخي 1

 خانم دادگر مکاتب سازمان و مدیریت 2

 خانم دادگر برنامه ریزی استراتژیك 3

 خانم دادگر برنامه ریزی عملیاتي 4

 خانم دادگر آنسازماندهي و انواع  5

 خانم دادگر رهبری و سبك های آن 6

 خانم دادگر كنترل و انواع آن 7

 خانم دادگر (1انگیزش و تئوری های آن) 8

 خانم دادگر (2)آن یها یو تئور زشیانگ 9

 خانم دادگر تفویض اختیار 10

 خانم دادگر اصول مدیریت خدمات پرستاری 11

 خانم دادگر (1حاكمیت بالیني) 12

 خانم دادگر (2حاكمیت بالیني) 13

 خانم دادگر اعتباربخشي 14

 خانم دادگر نحوه محاسبه نیروی انساني در پرستاری 15

 خانم دادگر اصول گزارش نویسي و ثبت در پرونده 16

 


