
                                                                       

 

              اباد                                                                                             گن دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني                                 

  (Course Plan)  
 

  دانشجویان کارشناسي ارشد داخلي جراحي گروه فراگير:    باليني     در بخشهای پرستاری خدمات مدیریت   عنوان درس:

 دکترمحمدرضا منصوریان نام استاد:                                                              1399 -1400دوم   نيمسال:

 ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آنهانظریه پيشنياز:                           واحد کارآموزی 5/0واحد )نظری( و  1)  5/1   تعداد واحد: 

  

 هدف كلي درس:

هاای مختلا    هاا در ررهاه  اداره موثر سازمان برایتسلط بر دانش و کسب مهارت مدیریت و رهبری پرستاری 

 بهداشتي، درماني و توانبخشي 

 :اهداف ویژه   

 رود كه در پایان این درس بتوانند:از دانشجویان محترم انتظار مي   

 اهداف، کارکردها و شاخصهای خدمانت نظام سالمت را تبيين نموده، چگونگي برقراری و استمرار ردالت در نظام سالمت را شرح دهند. -1

 ، کاربرد نظریه های مدیریت در پرستاری را با ذکرمثال تبيين نمایند.های مدیریت و  نظریه سيستمي را توضيح دادهها ونظریهدوره -2

 گرایي را برای مدیران پرستاری باليني تبيين نموده، تاثير متقابل نظام پرستاری و محيط را تحليل نمایند.اهميت نظام -3

ریایی و اناواب برناماه ریایی     شریح نموده، اهول برنامهمراحل مختل  فرآیند مدیریت را با وظای  مدیران در هر مرحله از فرآیند مدیریت ت -4

 استراتژیک، تاکنيکال و رملياتي را توضيح دهند.

 مباني و اهول تغيير در جهت ارتقاء مستمر کيفيت خدمات پرستاری را با تاکيد بر استانداردها و بهبود کآرایي و اثربخشي توضيح دهند. -5

،  مشکل تصميم گيریرا  با نظر به مدیریت پرستاری توضيح داده، کاربرد اهول  مدیریت بحرانیي و ، مشکل گشاتصميم گيریاهول و مباني  -6

 گشایي را در مدیریت پرستاری باليني ذکر کنند.

و توليات را شارح داده، کااربرد اهاول مادیریت را در       رهبریقدرت و اختيار، تفویض اختيار، مسئوليت، مدیریت،  اهول و وظای  مدیریت، -7

 دیریت پرستاری باليني شرح دهند.م

مفهوم سازماندهي و روش های تقسيم کار در خدمات پرستاری باليني را توضيح داده، اهميت هماهنگي در ارائه خدمات در ساووح مختلا     -8

 پرستاری را تبيين نمایند.

داده، مفاهيم نظاارت و کنتارل را باا ذکار مثاالي در       ضمن تبيين مفهوم هدایت و راهنمایي در مدیریت پرستاری تشابه و تمایی آنها را شرح -9

 مدیریت و خدمات پرستاری باليني مقایسه کنند.

مدیریت رفتار سازماني را در پرستاری بعنوان یک سيستم اجتماري توضيح داده، اهول و ضرورت رفتار حرفه ای با تاکيد بر موازین حقاوقي   - 10

 و اخالقي در پرستاری را تبيين نمایند.

هاای انجاام و   شرح داده، اهول و روشاهول و انواب ارزشيابي و ارتباربخشي را  با تاکيد بر نقش مدیریت و کارکنان پرستاری باليني در آنها  -11

 کاربرد نتایج ارزشيابي رملکرد کارکنان پرستاری را توضيح دهند.

 نابع روشهای مناسب بهسازی منابع انساني پرستاری را شرح دهند. روشهای مميیی منابع انساني را توضيح داده، باتوجه به شرایط و م -12

 ه  و ستاد و رفتار حرفه ای پرستاری را با تاکيد بر پاسخگویي به نيازهای مددجویان تبيين نمایند. -13

 هند.ای شرح دهای قانوني پرستاری و لیوم انضباط شغلي و ثبت وقایع را با ررایت موازین اخالق حرفهمسئوليت -14

 و هیینه را در تامين مالي، تجهيیات و تکنولوژی تبيين نموده. کاربرد آمار ا در حسابرسي منابع توضيح دهند. مفاهيم بودجه -15
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 طراحي پيشگام تدریس  ((جدول ))   
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 اول

تبيين   ـ ارزشيابي آغازین  -معارفه 

 انتظارات

 مدیریت نظام سالمت

 ارزشيابي تشخيصي()

 تعيين اهدافـ جایابي ـ  نيازهااطمينان از داشتن پيش -برقراری ارتباط

 در پایان این جلسه از دانشجویان انتظار مي رود كه:

 اهداف، کارکردها و شاخصهای خدمانت نظام سالمت را تبیین نمایند. -1

 .چگونگی برقراری و استمرار عدالت در نظام سالمت را شرح دهند -2

 های مدیریتمفاهيم و تئوری، کليات دوم
 های مدیریت و  نظریه سیستمی را توضیح دهند.ها ونظریهدوره -1

 کاربرد نظریه های مدیریت در پرستاری را با ذکرمثال تبیین نمایند. -2

 تفکر سيستمي در مدیریت پرستاری سوم
 نمایند. گرایی را برای مدیران پرستاری بالینی تبییناهمیت نظام -1

 تاثیر متقابل نظام پرستاری و محیط را تحلیل نمایند. -2

 فرآیند مدیریت و برنامه رییی  چهارم
 مراحل مختلف فرآیند مدیریت را توضیح داده و وظایف مدیران را درهر مرحله از فرآیند مدیریت تشریح نمایند. -1

 یکال و عملیاتی را توضیح دهندریزی و انواع برنامه ریزی استراتژیک، تاکناصول برنامه -2

 تغيير و تحول، مدیریت کيفيت جامع پنجم
مبانی و اصول تغییر و تحول در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات پرستاری را با تاکید بر استانداردها و بهبود  -1

 کآرایی و اثربخشی توضیح دهند.

 گشایيو مشکل گيریتصميم ششم
 را  با نظر به مدیریت پرستاری توضیح دهند. مدیریت بحران،  مشکل گشایی و تصمیم گیریاصول و مبانی   -1

 ،  مشکل گشایی را در مدیریت پرستاری بالینی ذکر کنند.تصمیم گیریکاربرد اصول  -2

 هفتم
، رهبری و و وظای  مدیریت اهول

 )ارزشيابي تكویني(توليت 

 و تولیت را توضیح دهند. رهبریر، مسئولیت، مدیریت، قدرت و اختیار، تفویض اختیا اصول و وظایف مدیریت، -1

 کاربرد اصول مدیریت را در مدیریت پرستاری بالینی شرح دهند. -2 

 در پرستاریو هماهنگي سازماندهي  هشتم
 مفهوم سازماندهی و روش های تقسیم کار در خدمات پرستاری بالینی را توضیح دهند. -1

 اهمیت هماهنگی در ارائه خدمات در سطوح مختلف پرستاری را تبیین نمایند. -2

  کنتارل و نظاارتهدایت ،راهنمایي،  نهم
 ضمن تبیین مفهوم هدایت و راهنمایی در مدیریت پرستاری تشابه و تمایز آنها را توضیح دهند. -1

 پرستاری بالینی مقایسه کنند.مفاهیم نظارت و کنترل را با ذکر مثالی در مدیریت و خدمات  -2

 مدیریت رفتار سازماني دهم
 مدیریت رفتار سازمانی را در پرستاری بعنوان یک سیستم اجتماعی شرح دهند. -1

 اصول و ضرورت رفتار حرفه ای با تاکید بر موازین حقوقی و اخالقی در پرستاری را تبیین نمایند. -2

 یازدهم
 ارزشيابي 

 نانارزشيابي رملکرد کارک

 شرح دهند.اصول و انواع ارزشیابی و اعتباربخشی را  با تاکید بر نقش مدیریت و کارکنان پرستاری بالینی در آنها  -1

 های انجام و کاربرد نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان پرستاری را توضیح دهند.اصول و روش -2

 ازدهمود
 مميیی، تامين و بهسازی

 منابع انساني  

ارسنجی و ممیزی منابع انسانی را توضیح داده، باتوجه به شرایط و منابع روشهای مناسب بهسازی منابع روشهای ک -1

 انسانی پرستاری را شرح دهند. 

 ا با تاکید بر پاسخگویی به نیازهای مددجویان تبیین نمایند.حرفه ای پرستاری رصف و ستاد و رفتار  -2

 سيزدهم
 ، بودجه،ایقوانين و مقررات حرفه

 هیینه و حسابرسي 

 ای شرح دهند.های قانونی پرستاری و لزوم انضباط شغلی و ثبت وقایع را با رعایت موازین اخالق حرفهمسئولیت -1

و هزینه را در تامین مالی، تجهیزات و تکنولوژی تبیین نمووده. کواربرد آموار ا در حسابرسوی منوابع       مفاهیم بودجه -2

 دهند.توضیح 

 تشخيص پيشرفت تحصيلي فراگيران ي تراكميارزشياب چهاردهم
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 اکتشافي -سخنراني  روش تدریس :

 ( P.B.Lحل مسئله )  –پيش سازمان د هنده  الگوی تدریس :

 وظابف و تكاليف دانشجو :

 دانشجویان مي بایست بوور منظم و راس سارت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

 شده و با آمادگي قبلي مکل  به شرکت فعال در مباحث درسي مي باشند.دانشجویان با موالعه منابع معرفي  -2

 شود، اقدام نمایند. موقع تکالي  که در جلسات مختل  داده ميهانجام بباید نسبت به یان دانشجو -3
 

 موضوعات كنفرانس دانشجویان:

 رستاریهای تقسيم کار در پروش -2         پرستاری             الملليهای ملي و بينسازمانمعرفي  -1

 پرستاری مدیریت و طراحي سيستم اطالرات و ارتباطات در -4      پرستاریآموزش مداوم و بهسازی نيروی انساني  -3

 نقش پرستار در مدیریت بحران و بالیای طبيعي -5
 

 روش ارزشيابي دانشجو :

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 %10  درس در کالسحضور منظم  1

 4 %20 ارائه تکالي  2

 2 %10 شرکت فعال در مباحث درسي  

 12 %60 آزمون تراکمي )پایاني( 3

 20 %100 جمع
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