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تسلط بر دانش و کسب مهارت های رهبری و مدیریت پرستاری به منظور اداره موثر و همه جانبهه سهااما     :هدف کلی درس

 پرستاری به منظور ارتقاءتوانمندی های مدیریت در بخش های بالینیهای 

  هداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه یک هدف (  آشنایی با 

       مکاتب آ  و مدیریت در خدمات پرستاریمدیریت و اصول   آشنایی با  -1 

  سااما  دهی در مدیریت پرستاری  آشنایی با     -2

 و رهبری در مدیریت پرستاری هدایت  آشنایی با     -3

 با مفاهیم تغییر ،تعارض ،انگیزش ،ارتباط و تفکر انتقادی در مدیریت و سااما   آشنایی با     -4

 کنترل و اراشیابی در مدیریت پرستاری   آشنایی با    -5

 با جذب ،نگهداری ،ارتقاء و بهساای و توسعه نیروی انسانی در سااما   آشنایی با     -6

 بودجه نویسی و اقتصاد سالمت در مدیریت پرستاری  آشنایی با -7

 بحرا  و بالیای طبیعی   شنایی باآ     -8

 جلسه اول

  هدف کلی:   

   مکاتب آ  و مدیریت در خدمات پرستاریمدیریت و اصول   آشنایی با 

 اهداف ویژه جلسه اول :

 در پایا  دانشجو قادر باشد: 

 . مدیریت را تعریف کند.  

 . مدیریت خدمات پرستاری را شرح دهد 



 . اهداف مدیریت را شرح دهد.

 ایکس و ایگرگ( را شرح دهد. وری های مدیریت )مدیریت کالسیک،  نئوکالسیک ،علوم رفتاری ،سیستماتیک،فرضیهتئ. 

 . برنامه ریزی را تعریف کند.

 . اهمیت برنامه ریزی را ذکر نماید

 کند.. انواع برنامه ریزی را بیا  

 . فرایند برنامه ریزی را توضیح دهد.

 . معیارهای ارایابی یک برنامه را بیا  کند.

  . مزایا و موانع برنامه ریزی را توضیح دهد

 جلسه دوم

    

 هدف کلی :

 کنترل و اراشیابی در مدیریت پرستاری   آشنایی با 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 در پایا  دانشجو قادر باشد: 

 .  سااما  دهی را تعریف نماید.            

 . اصول سااما  دهی را لیست نماید.          

 . گام های سااما  دهی را توضیح دهد.          

 .  عوامل اساسی در سااما  دهی و تقسیم کار را شرح دهد.         

 . انواع سااماندهی را توضیح دهد .           

 . انواع نمودار سااماندهی را رسم نماید .          

 . فرایند تصمیم گیری را شرح دهد.          

 .  گام های فرایند حل مشکل را شرح دهد.           

 . نقش تفکر انتقادی در مدیریت را توضیح دهد.           

 



 

 جلسه سوم

 هدف کلی :

 پرستاریهدایت و رهبری در مدیریت   آشنایی با   

 اهداف ویژه جلسه سوم:  

 در پایا  دانشجو قادر باشد: 

 نماید.  راتعریف هدایت و رهبری·         

 راشرح دهد. . فرایند رهبری         

  . تفاوت  و تشابه های رهبری و مدیریت  را شرح دهد  ·        

 رابیا  نماید.مشخصات رهبری کار آمد ·        

 ض اختیار را بیا  کند. . تفوی        

 . قدرت واختیار رادررهبری لیست نمایید.        

 . قوانین استفاده اا قدرت در سااما  را بیا  کند.        

 جلسه چهارم

 هدف کلی:

 با مفاهیم تغییر ،تعارض ،انگیزش ،ارتباط و تفکر انتقادی در مدیریت و سااما   آشنایی با 

  چهارم:اهداف ویژه جلسه         

 در پایا  دانشجو قادر باشد: 

 راتعریف نماید. تغییر ·        

 سااما  راتوضیح دهد. مدیریت تغییر  در ·        

 فرآیندسااما  دهی واصول آ  راشرح دهد.  ·        

 توضیح دهد. مراحل فرایند تغییر در سااما  را ·        

 .  دهدمدل های تغییر در سااما  را شرح  ·        

 سطوح مختلف مدیریت پرستاری رانام ببرد.  ·        



  دالیل مقاومت در برابر تغییر را بیا  کند. ·        

 معایب ومزایاتفویض اختیاررابیا  کند.  ·        

 راشرح دهد.  مفهوم  تضاد یا  تعارض  ·        

 تعارض را لیست نماید.انواع  ·        

 . مدیریت تعارض را شرح دهد.          

 . نظریه های انگیزش را در سااما  بیا  کند.          

 . راه های ایجاد انگیزش را در سااما  لیست کند.         

 . فرایند ارتباط را بیا  کند.         

 . موانع ارتباط در سااما  را بیا  کند         

 . راه های بهبود مهار تهای ارتباطی در سااما  را شرح دهد         

 جلسه پنجم

 هدف کلی:

کنترل ونظارت درمدیریت ) تعریف کنترل ونظارت ، انواع کنتهرل ونظهارت ، فرآینهدکنترل ، راهههای عملهی        آشنایی با   

 کنترل ، ویژگیهای نظارت وکنترل موثر، موانع کنترل ونظارت ، گامهای اساسی درفرآیندکنترل(

 :  جلسه پنجم اهداف ویژه        

 در پایا  دانشجو قادر باشد:             

 کنترل ونظارت راتعریف نماید. ·        

 .       انواع کنترل ونظارت رانام ببرد .  ·        

 انواع کنترل ونظارت رانام ببرد .  ·        

 فرآیندکنترل ومراحل الام جهت اجرای آ  راتوضیح دهد.  ·        

 راههای عملی کنترل راشرح دهد.  ·        

 ویژگیهای نظارت وکنترل موثررابیا  نماید.  ·        

 موانع کنترل ونظارت اثربخش رانام ببرد. ·        

 گامهای اساسی درفرآیندکنترل رالیست نماید. ·        



 

 

 فرآیندکنترل ومراحل الام جهت اجرای آ  راتوضیح دهد.  ·        

 راههای عملی کنترل راشرح دهد.  ·        

 ویژگیهای نظارت وکنترل موثررابیا  نماید.  ·        

 موانع کنترل ونظارت اثربخش رانام ببرد. ·        

 گامهای اساسی درفرآیندکنترل رالیست نماید. ·        

 . موانع و معایب کنترل و نظارت را توضیح دهد.        

 . مدیریت کیفیت جامع را تعریف کند        

 رد را تعریف کند. اراشیابی عملک        

 .نقش بکار گیری استاندارد ها در عملکرد پرستاری را شرح دهد.        

 جلسه ششم

 هدف کلی: 

 مراحل تامین نیروی انسانیآشنایی با 

 :  جلسه ششم اهداف ویژه 

 در پایا  دانشجوقادر باشد:

 راتعریف نماید.  نیبرنامه ریزی نیروی انسا·       

 مراحل فرآیندبرنامه ریزی نیروی انسانی راتوضیح دهد.  ·        

 روشهای محاسبه نیروی انسانی درپرستاری رانام ببرد.   ·        

 نحوه پیش بینی نیروی انسانی درپرستاری راشرح دهد.  ·        

 عوامل موثردربرنامه ریزی نیروی انسانی رابیا  نماید.  ·        

 ت و مداوم را تعریف کند.آمواش ضمن خدم ·        

 اهداف آمواش مدام رابیا  کند. .         

 اصول آمواش مدام راتوضیح دهد.  ·        



 نیااهای آمواش کارکنا  جهت آمواش مدام راتعیین نماید. ·        

 . مراحل آمواش حین خدمت و مداوم را برای پرسنل طراحی کند.        

 جلسه هفتم:

 :هدف کلی

  نویسی و اقتصاد سالمت مراحل بودجه آشنایی با  

 : جلسه هفتماهداف ویژه   

 در پایا  دانشجو قادر باشد: 

 راتعریف نماید. در مدیریت  نویسی بودجه  ·        

 واثرآ  درارائه خدمات پرستاری راشرح دهد.  نویسی بودجه فرایند  ·        

 . اقتصاد سالمت را تعریف کند·        

 مدیریت و طراحی سیستم های اطالعاتی را توضیح دهد·        

 جلسه هشتم

 هدف کلی :

 مدیریت دربحرا  وبالیاآشنایی با 

 اهداف ویژه جلسه هشتم :

 در پایا  دانشجو قادر باشد:

 مدیریت بحرا  راتعریف نماید.·       

     اهمیت آمادگی پرستارا  جهت مدیریت بحرا  رابیا  کند ·        

 مدیریت استرس راتوضیح دهد.·           

 نقش پرستاردرمدیریت بحرا  راشرح دهد.  ·        

 فرآیندمدیریت بحرا  ومراحل آ  رابیا  کند. ·        
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 ارزشیابیسنجش و 

 ساعت تاریخ نمره روش تدریس آامو 

 تشریحی کوئیز
 نمره1

 درصد 5
 جلسه سوم

یک ربع قبل اا 

 شروع کالس 

 تشریحی آامو  میا  دوره
 نمره3

 درصد 15
 ساعت کالس  جلسه پنجم

 تشریحی آامو  پایا  دوره
 نمره12

 درصد 60
  

فعالیتهای 

 آمواشی

ارائه سمینار مدیریت پرستاری بصورت 

مطالعه امینه   -سخنرانی وارائه مطلب 

 ای درخصوص مطالب ارائه شده

 نمره3

 درصد 15
  در طول ترم

 - پرسش و پاسخ
 ا نمره 

 درصد 5
  در طول ترم

 

 به حضور فعال در کالس یک نمره تعلق میگیرد.

 مقررات درس و انتظارات اا دانشجو :

 حضور منظم ودقیق در کالس -1

 بکارگروهیشرکت در فعالیت دربحث  -2

 ارائه کنفرانس گروهی در تاریخ معین ومطالعه در مورد مفاهیم هرجلسه  -3

 مراجعه به منابع معرفی شدهوبحث در هر جلسه کالسی -4

 10حاکثر نمره قبولی  -5

 17/4تعداد جلسات مجاا غیبت در کالس  -6

 

 دانشکده   EDOنام و امضاء مسئول        ضاء مدیر گروه            نام و ام                     نام و امضاء مدرس       

 :ارسال:                                         تاریخ ارسال تاریخ                       تاریخ تحویل:                

 

 



 

 

 

 



                                                       

 پرستاری و بالینیجدول اما  بندی درس: مدیریت خدمات 

 

 (14-16) سه شنبه روا و ساعت 
 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

 دکتر جعفری مکاتب آ  و مدیریت در خدمات پرستاریمدیریت و اصول   آشنایی با 23/8/37 1

 دکتر جعفری سااما  دهی در مدیریت پرستاری  آشنایی با 6/3/37 2

 دکتر جعفری در مدیریت پرستاریهدایت و رهبری   آشنایی با 13/3/37 3

4 20/3/37 
 با مفاهیم تغییر ،تعارض ،انگیزش ،ارتباط و تفکر انتقادی در   آشنایی با 

 مدیریت و سااما 
 دکتر جعفری

 دکتر جعفری کنترل و اراشیابی در مدیریت پرستاری   آشنایی با  27/3/37 5

 دکتر جعفری بهساای و توسعه نیروی انسانی در سااما با جذب ،نگهداری ،ارتقاء و   آشنایی با  4/10/37 6

 دکتر جعفری بودجه نویسی و اقتصاد سالمت در مدیریت پرستاری  آشنایی با 11/10/37 7

 دکتر جعفری بحرا  و بالیای طبیعی  آشنایی با 18/10/37 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


