
                                                                       

 

              اباد                                                                                             گن خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي و                                 

  (Course Plan)  
 

  پرستاری سالمندیدانشجویان کارشناسي ارشد  گروه فراگير:                                                      پرستاری باليني          مدیریت  عنوان درس:

 دکترمحمدرضا منصوریان نام استاد:                                                                                           1399 -1400دوم   نيمسال:

 نداردپيشنياز:                                                                                    واحد کارآموزی 5/0واحد )نظری( و  1)  5/1   تعداد واحد: 

  

هوای متتلو    هوا در ررهو   اداره موورر سوازمان   برایت و رهبری پرستاری تسلط بر دانش و کسب مهارت مدیری هدف كلي درس:

 بهداشتي، درماني و توانبتشي 

 :اهداف ویژه    

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

  .دنتبيين نمای باليني دیران پرستاریبرای مرا گرایي اهميت نظام ،نظری  سيستمي را توضيح داده و  های مدیریتری ظها وندوره -1

ریویی و انووا    ، اهول برنام وظای  مدیران را درهر مرحل  از فرآیند مدیریت تشریح ،مراحل متتل  فرآیند مدیریت را توضيح داده  -2

 برنام  رییی استراتژیک، تاکنيکال و رملياتي را توضيح دهند.

 را  با نظر ب  مدیریت پرستاری توضيح داده کاربرد آن را در پرستاری تبيين نمایند.،  مشکل گشایي تصميم گيریاهول و مباني    -3

قدرت و اختيار، تفویض اختيار، را توضيح داده، کاربرد اهول مدیریت را در مدیریت پرستاری باليني شور   و اهول و وظای  مدیریت   -4

 .دهند.

مدیریت پرستاری تبيين نموده، کاربرد الگوهای متتل  ارتباطي را برای برقراری  کاربرد تئوری های فرآیندی و محتوایي انگيیش را در -5

 ارتباط مورر در پرستاری توضيح دهند. 

ضمن تبيين مفهوم هماهنگي، هدایت و راهنمایي در مدیریت پرستاری تشاب  و تمایی آنها را توضيح داده، مفهووم نظوارت و کنتورل و     -6

 دمات پرستاری باليني تبيين نمایند.حيط  نظارت را در مدیریت و خ

هوای  شر  داده، اهوول و روش هول و انوا  ارزشيابي و ارتباربتشي را  با تاکيد بر نقش مدیریت و کارکنان پرستاری باليني در آنها ا -7

 انجام و کاربرد نتایج ارزشيابي رملکرد کارکنان پرستاری را توضيح دهند.

 پرستاری را شر  داده، سطو  متتل  مدیریت پرستاری و وظای  آنها را تشریح نمایند.سازمانهای ملي و بين المللي  -8

در را  مناسب ، مميیی و  کنترل  شوایاات  اطال  رساني در پرستاری را توضيح داده، اهميت مدیریت سيستم اطالرات اهميت و اهول  -9

 سيستم پرستاری تبيين نمایند.

وضيح داده، نقش پرستار را دراداره بحران و ارائ  خدمات مناسب در بالیا و وقو  بحران های متتلو   بحران و اهول مدیریت آن را ت - 10

 تبيين نمایند.

رفتار سازماني مناسب را با تاکيد بر پاستگویي ب  نيازهای مددجویان تبيين نموده، باتوج  ب  شرایط و منابع روشهای مناسب بهسازی  -11

   دهند.منابع انساني پرستاری را شر

 روش های مميیی منابع را توضيح داده، اهميت مدیریت زمان و روش های بهبود آن را توضيح دهند. -12

مباني و اهول تغيير و تحول و الگوهای مدیریت تغيير را توضيح داده، مدیریت ارتقاء مستمر کيفيت خدمات پرستاری را با تاکيد بور   -13

 شي توضيح دهند.استانداردها و بهبود کآرایي و ارربت
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 طراحي پيشگام تدریس  ((جدول ))   
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 اول

 تبيين انتظارات  ـ ارزشيابي آغازین  -معارفه 

 های مدیریتمفاهيم و تئوری، کليات

 )ارزشيابي تشخيصي(

 تعيين اهدافـ جایابي ـ  نيازهااطمينان از داشتن پيش -برقراری ارتباط

 ین جلسه از دانشجویان انتظار مي رود كه:در پایان ا

 های مدیریت و  نظریه سیستمی را توضیح دهند.ها ونظریهدوره -1

 بالینی تبیین نمایند. پرستاریگرایی را برای مدیران اهمیت نظام -2

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

 ریزی و انواع برنامه ریزی استراتژیک، تاکنیکال و عملیاتی را توضیح دهند.اصول برنامه -2

 گشایيو مشکل گيریتصميم سوم
 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

 اهول و وظای  مدیریت  چهارم
 را توضیح دهند.تفویض اختیار، قدرت و اختیار، و اصول و وظایف مدیریت  -1

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

 در مدیریتانگيیش و ارتباطات  پنجم
 کاربرد تئوری های فرآیندی و محتوایی انگیزش را در مدیریت پرستاری تبیین نمایند. -1

 کاربرد الگوهای مختلف ارتباطی را برای برقراری ارتباط موثر در پرستاری توضیح دهند. ، اجزای فرآیند ارتباطبا شرح  -2

 هماهنگي،راهنمایي، هدایت و نظارت  ششم
 هدایت و راهنمایی در مدیریت پرستاری تشابه و تمایز آنها را توضیح دهند.هماهنگی، وم ضمن تبیین مفه -1

 .تبیین نماینددر مدیریت و خدمات پرستاری بالینی و حیطه نظارت نظارت و کنترل وم مفه -2

 هفتم
 ارزشيابي رملکرد کارکنان ارزشيابي و

 كوینيارزشيابي ت

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

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

 المللي پرستاریهای ملي و بينسازمان هشتم
 سازمانهای ملی و بین المللی پرستاری را شرح دهند. -1

 سطوح مختلف مدیریت پرستاری و وظایف آنها را تشریح نمایند -2

 و ارتباطات مدیریت سيستم اطالرات نهم
 در پرستاری را توضیح دهند.مدیریت سیستم اطالعات اهمیت و اصول  -1

 سیستم پرستاری تبیین نمایند.در را  مناسب ، ممیزی و  کنترل  شایعات اطالع رسانی اهمیت  -2

 ران مدیریت بح دهم
 صول مدیریت بحران را توضیح دهند.ابحران و  -1

 نقش پرستار را دراداره بحران و ارائه خدمات مناسب در بالیا و وقوع بحران های مختلف تبیین نمایند. -2

 یازدهم
منابع و بهسازی  مدیریت رفتار سازماني

 انساني  

 مددجویان تبیین نمایند. رفتار سازمانی مناسب را با تاکید بر پاسخگویی به نیازهای -1

 باتوجه به شرایط و منابع روشهای مناسب بهسازی منابع انسانی پرستاری را شرح دهند. -2

 مدیریت زمانمميیی منابع و  دوازدهم
 روش های ممیزی منابع را توضیح دهند. -1

 اهمیت مدیریت زمان و روش های بهبود آن را توضیح دهند.  -2

 مدیریت کيفيت جامعتغيير و تحول،  سيزدهم
 و الگوهای مدیریت تغییر را توضیح دهند.مبانی و اصول تغییر و تحول  -1

 ارتقاء مستمر کیفیت خدمات پرستاری را با تاکید بر استانداردها و بهبود کآرایی و اثربخشی توضیح دهند.مدیریت  -2

 تشخيص پيشرفت تحصيلي فراگيران ارزشيابي تراكمي چهاردهم
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 اکتشافي -ستنراني  یس :روش تدر

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

 وظابف و تكاليف دانشجو :

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

 درسي مي باشند.دانشجویان با مطالا  منابع مارفي شده و با آمادگي قبلي مکل  ب  شرکت فاال در مباحث  -2

 شود، اقدام نمایند. موقع تکالي  ک  در جلسات متتل  داده مي انجام بباید نسبت ب  یان دانشجو -3

 

 :یاندانشجو موضوعات كنفرانس

 کاربرد تئوری های انگيیش در مدیریت پرستاری -2مدیریت سيستم اطالرات و ارتباطات در پرستاری                -1

 بودج  و اقتصاد در پرستاری  -4                      کاربرد آمار و انفورتيک در مدیریت پرستاری -3

 ردالت در نظام سالمت -5
 

 روش ارزشيابي دانشجو :

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 %10  درس در کالسحضور منظم  1

 6 %30 شرکت فاال در مباحث درسي و ارائ  تکالي  2

 12 %60 یاني(آزمون تراکمي )پا 3

 20 %100 جمع
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