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دانش، اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد آن در سرپرستی عرصه هاای مختلاا ارا اه    آشنایی با  هدف كلي درس:

 با تاکید برکاربرد اصول، عدالت و مبانی مدیریت اسالمی های پرستاریمراقبت

 :اهداف ویژه

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

 د.نها را بر شمارز نطریههای مدیریت را توضیح داده، مزایا و معایب هر یک اها ونطریهدوره، یکی از تعریا مدیریت را ارا ه و دالیل انتخاب خود را ذکر کرده -1

 د.نرا تشریح کن تاثیرات متقابل سازمان پرستاری و محیط آن .دنگرایی برای مدیران پرستاری را تبیین نمایاهمیت نظام ،نظریه سیستمی را توضیح داده  -2

وظایا مدیران پرستاری را درهر مرحله از فرآیند مادیریت   .دنرا با فرآیند پرستاری و آموزش مقایسه کن آن ،مراحل مختلا فرآیند مدیریت را توضیح داده  -3

 ایند.تشریح نم

 د.نمبانی و اصول تغییر و تحول در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات پرستاری با تاکید بر استانداردها و بهبود کآرایی و اثربخشی را شرح ده -4

د، انواع برنامه ریزی استراتژیک، تاکنیکال و عملیااتی را توضایح داده   نرا شرح ده ی ضروری آننیازهاریزی رابیان کرده و پیشبرنامه اصول و مراحل فرآیند -5

 .مشخص کنند وجوه تمایز آنها را از یکدیگر

 د.نها، انواع و پیامدهای تصمیمات در مدیریت پرستاری راتوضیح دهاستراتژی گیری را بیان کرده،اصول تصمیم -6

 د.نهای مختلا ارا ه مراقبت پرستاری را تشریح  و آنها را با هم مقایسه کنبندی و تقسیم وظایا و روشدهی را ذکر کرده، طبقهاصول و فرآیندهای سازمان -7

لیت، صاا و  ساختار و نمودار تشکیالتی و سطوح مختلا مدیریت و وظایا را در مدیریت پرستاری تشریح نموده، تمرکز و عدم تمرکز، قدرت، اختیار و مسئو -8

 د.نتوضیح داده برای هر مورد مثالی بزن را درسازماندهی تادس

های مختلا رهبری را با هم مفاهیم مدیریت، رهبری و تولیت را توضیح داده، سبکرا تعریا کرده، مفاهیم راهنمایی، هدایت، بازرسی، فرماندهی و هماهنگی  -9

 د.نکنمقایسه 

 د.  نپرستاری توضیح ده حیطه نظارت و عوامل موثر بر آن را در کرده وپرستاری مقایسه مفاهیم نظارت و کنترل را با ذکر مثالی در  - 10

 د.نرا شرح دهاعتباربخشی و حاکمیت بالینی را  با تاکید بر نقش پرستار در آنها وده، اصول و انواع ارزشیابی را بیان نم -11

 د.نیزش پرستاران توضیح دهرا در ارتقاء انگکاربردآن ،های انگیزش را شرح دادهنظریه -12

 .دنرا توضیح دهها و مزایای کارگروهی و کاربرد آنرا در پرستاری برشمرده، تعاریا نقش های بهبود آنانواع و الگوها و موانع ارتباطی و روش  -13

هاای  روش مناسب و جدیدی بارای بهساازی و آماوزش   ، ادهمراحل نیازسنجی و تامین نیروی انسانی را تبیین و ممیزی منابع انسانی در پرستاری را انجام د -14

 د.نتوجیهی و مستمر درپرستاری پیشنهاد ده

 د.نو هزینه را بیان کرده، نقش پرستار را فرآیند تامین مالی، تجهیزات و تکنولوژی تبیین نمای مفاهیم بودجه -15

پرستاری با تاکید بر رعایت اخالقیاات را تبیاین نماوده، اصاول      ت رفتار سازمانی درای قانونی پرستار و لزوم پاسخگویی و انضباط شغلی و رعایهمسئولیت  -16

 د.ننویسی و ثبت وقایع در پرونده را شرح دهصحیح گزارش

 د.نپرستاری را توضیح دهمدیریت های اسالمی در مدیریت و بخصوص اصول و مبانی مدیریت اسالمی را بیان کرده، لزوم کاربرد اخالق و ارزش -17
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 اهداف  جلسات موضوع جلسه

 تعیین اهداف_جایابی _اطمینان از داشتن پیشنیازها-برقراری ارتباط تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازین     -معارفه  اول

 دوم
 اهیم و دوره ها و نطریه های مدیریتتعریا ، مف

 )ارزشيابي تشخيصي(

 :انتظار مي رود كهدانشجویان جلسه از  ایندر پایان 

 د.نیکی از تعاریف مدیریت را ارائه و دالیل انتخاب خود را ذکر کن -1

 د.نها را برشمارریهظد، مزایا و معایب هر یک از ننهای مدیریت را توضیح دهریهظن ها ودوره -2

 فرآیند مدیریت و وظایا مدیران پرستاری سوم
 ند.نرا با فرآیند پرستاری مقایسه ک مراحل مختلف فرآیند مدیریت را توضیح داده آن -1

 د.نهر مرحله از فرآیند مدیریت تشریح نموده و مثالی بزن وظایف مدیران پرستاری را در -2

 چهارم
نظریه سیستمی ،اهمیت نظام گرایی برای مدیران 

 رستاریپ

 د.نگرایی برای مدیران پرستاری را تبیین نمایسیستمی را توضیح داده اهمیت نظامنظریه  -1

 د.نرا تشریح نمای تاثیرات متقابل سازمان پرستاری و محیط آن -2

 پنجم
 تغییر و تحول و ارتقاءمستمر کیفیت

 کارآیی و اثربخشی

 د.ندستیابی به استانداردها را شرح ده کیفیت خدمات پرستاری ومبانی و اصول تغییر و تحول در جهت ارتقاء مستمر  -1

 د.نکآرایی و اثر بخشی را باهم مقایسه کرده، اهمیت بهبود آنها را در پرستاری توضیح ده  -2

 برنامه ریزی ، اصول و مراحل آن ششم
 د.ندهرا شرح  نیازهای ضروری آنپیش ریزی رابیان کرده وبرنامه اصول و مراحل فرآیند -1

 د.نتاکنیکال و عملیاتی را توضیح داده وجوه تمایز آنها را از یکدیگر توضیح ده ریزی استراتژیک،انواع برنامه -2

 تصمیم گیری ، مشکل گشایی هفتم
 د.نگیری را بیان کناصول تصمیم -1

 .دنتوضیح ده ها، انواع و پیامدهای تصمیمات در مدیریت پرستاری رااستراتژی-2

 زماندهیسا هشتم
 د.ناصول و فرآیندهای سازماندهی را ذکر کن -1

 ند.نهای مختلف مراقبتی در پرستاری را تشریح کرده و آنها را با هم مقایسه کبندی و تقسیم وظایف و روشطبقه -2

 نهم
 تشکیالتی و سطوح مختلا پرستاری

 )ارزیابي تكویني(

 د.نساختار و نمودار تشکیالتی و سطوح مختلف مدیریت و وظایف مدیران را در مدیریت پرستاری تشریح نمای -3

 د.نتمرکز و عدم تمرکز، قدرت، اختیار و مسئولیت، صف و ستاد را توضیح داده برای هر مورد مثالی بزن -4

 هدایت و رهبری دهم
 د.نی و هماهنگی را شرح داده برای هریک مثالی بزنمفاهیم راهنمایی، هدایت، بازرسی،  فرمانده -1

 د.نهای مختلف رهبری را با هم مقایسه کنمفاهیم مدیریت، رهبری و تولیت را توضیح داده، سبک -2

 نظارت و کنترل یازدهم
 د.نمفاهیم  نظارت و کنترل را با ذکر مثالی در پرستاری مقایسه نمای -1

 د.  نپرستاری توضیح ده ن را درحیطه نظارت و عوامل موثر بر آ -2

 ارزشیابی و اعتباربخشی دوازدهم
 د.ناصول و انواع ارزشیابی را بیان نمای -1

 د.نرا شرح دهاعتباربخشی و حاکمیت بالینی را  با تاکید بر نقش پرستار در آنها  - 2

 انگیزش سيزدهم
 د.نده های انگیزش را شرحنظریه -1

 د.ندر پرستاری را پیشنهاد ده بهبود انگیزش های مناسبنظریه ،حتوای هر نظریهبا توجه به فرآیند یا م  -2

 چهاردهم
 ارتباطات و پویایی گروه 

 

  .دنرا در پرستاری برشمار های بهبود آنانواع و الگوهای ارتباطی را توضیح داده، موانع ارتباطی و روش -1

 د.نتوضیح ده رستاریپها و مزایای کارگروهی را در تعاریف، نقش -2

 پانزدهم
 تامین و بهسازی نیروی انسانی

 بودجه بندی 

 د.نمراحل نیازسنجی و تامین نیروی انسانی را تبیین و ممیزی منابع انسانی در پرستاری را انجام ده -1

 د.نپرستاری پیشنهاد ده های توجیهی و مستمر درروش مناسب و جدیدی برای بهسازی و آموزش -2

 د.نو هزینه را بیان کرده، نقش پرستار را فرآیند تامین مالی، تجهیزات و تکنولوژی تبیین نمای همفاهیم بودج -3

 شانزدهم
 های قانونیرفتار سازمانی و مسئولیت

 گزارش نویسی

 د.نتبیین نمای موازین اخالقیرا در خدمات پرستاری با تاکید بر رعایت  قوانین و مقررات و کاربرد آن -1

 د.نهای قانونی پرستاری را شرح دهنویسی و ثبت در پرونده و گزارش وقایع و مسئولیتگزارش اصول صحیح -2

 اصول و مبانی مدیریت اسالمی  هفدهم
 د.ناصول و مبانی مدیریت اسالمی را بیان نمای -1

 .دنو بخصوص نظام پرستاری را توضیح ده مدیریتهای اسالمی در لزوم کاربرد اخالق و ارزش -2

 تشخيص پيشرفت تحصيلي فراگيران ارزشيابي تراكمي همهيجد
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 اکتشافی - سخنرانی روش تدریس :

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

 : وظابف و تكاليف دانشجو

 دانشجویان می بایست بطور منظم و راس ساعت مقرر در کالس درس حاضر باشند. -1

 نابع معرفی شده و با آمادگی قبلی مکلا به شرکت فعال در مباحث درسی می باشند.دانشجویان با مطالعه م -2

 شود، اقدام نمایند. موقع تکالیا که در جلسات مختلا داده میهانجام بباید نسبت به یان دانشجو -3

 

 : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره درصد شرح فعاليت ردیف

 2 %10  درس در کالسحضور منظم  1

 6 %30 و ارا ه تکالیا فعال در مباحث درسی شرکت  2

 12 %60 آزمون تراکمی 3

 20 %100 جمع
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