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 کارشناسي  مقطعپرستاري             گروه آموزشي:       پرستاري و مامايي خرم آباد        دانشکده

 99-97 اول نیمسال                   پرستاري   حصیلي:ت يرشته 

    نظری د:نوع واح واحد   2   تعداد واحد:    مديريت خدمات پرستاري : نام واحد درسی

 دروس تخصصی كلیه یش نیاز:پ

 3كالس مکان برگزاری:    11-8 :ساعت  دوشنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر رئوفیدكتر طوالبی، )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید دكتر طوالبی مسئول درس: تعداد دانشجویان:

   11-13یکشنبه ساعت  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

آموزش اصول و فرآيند مديريت خدمات پرستاري دانشجو براي ايفاي نقش مديريت و رهبري در سیستم در اين درس با 

هاي بهداشتي درماني آماده مي شود.در اين راستا بر اخالق و مقررات     حرفه اي و ارزش هاي اسالمي تاکید مي شود. 

آمد سرپرستي کند و با کسب دانش در زمینه بدين ترتیب دانشجو قادر خواهد شد مراقبت ها را به نحو موثر و کار

مديريت خدمات پرستاري به عنوان عامل تغییر، در جهت پايش و بهبود کیفیت خدمات پرستاري فعالیت نمايدو در جهت 

از مهارت هاي تفکر خالق در مديريت خدمات پرستاري تاکید مي  توسعه حرفه پرستاري گام بردارد.به عالوه براستفاده

 شود.

 

 )لطفا شرح دهید(کلي:  هدف

آشنا نمودن دانشجو با دانش، اصول و فرآيند مديريت خدمات پرستاري و کاربرد آن در سرپرستي عرصه هاي مختلف 

 ارائه دهنده مراقبت هاي پرستاري به فرد، خانواده و جامعه ، با تاکید بر اصول و مباني مديريت اسالمي .

 

 (حیطه ها و سطوح مختلف بنويسید اهداف را با توجه به)بینابیني:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 از فراگیر انتظار مي رود:
 .نماید ونقد وبررسی  مدیریت را از دیدگاه صاحب نظران تعریف  -1

 . وبا هم مقایسه نماید نظریه های مدیریت را شرح دهد -2

 تئوریهای مدیریت را نقد و بررسی نماید. -3

 اصول و وظایف را با توجه به توانایی های الزم برای مدیریت شرح دهد.  -1

 اركان آن را با استفاده از نگرش سیستمیك بازیابی نماید. فرآیند مدیریت و  -5

 انواع برنامه ریزی با تاكید بر برنامه های استراتژیك و تاكتیکال و وجوه تمایز آنها را توضیح دهد.  -6

 سازماندهی را تعریف نموده، مفاهیم و اصول آنرا شرح دهد.  -7

 ات پرستاری را توضیح دهد.  ساختار و نمودار تشکیالتی سازمان های ارائه دهنده خدم -8

 مراحل تامین نیروی انسانی را بازیابی نماید.  -9

 نیرو ی انسانی مورد نیاز یك سیستم ارائه دهنده خدمات پرستاری را محاسبه نماید. -11
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 روش های مختلف بهسازی نیروی انسانی و لزوم آموزش های توجیهی در حین خدمت راشرح دهد. -11

 ، فرآیند و شیوه های رهبری و هدایت را توضیح دهد.هدایت و رهبری را تعریف نموده -12

عوامل موثر در هدایت و رهبری )ارتباطات، انگیزش، حل مشکل و تصمیم گیری( و كاربرد آن در اداره امور  -13
 پرستاری را شرح دهد

 مدیریت در بحران و بالیا را توضیح دهد. -11

پرستاری ،انواع و روشهای آن با ذكر اصول مفاهیم و فرآیند كنترل و ارزشیابی عملکرد در مدیریت خدمات  -15

 كاربردی در مدیریت خدمات پرستاری را توضیح دهد.

مراحل و اصول بودجه بندی ) تجهیزات ، وسایل مصرفی ، نیروی انسانی( در مدیریت خدمات پرستاری را  -16

 شرح دهد

 توضیح دهد.بردآن در خدمات پرستاری) با تاكید بر اخالقیات( را   قوانین و مقررات و كار -17

 اصول صحیح گزارش نویسی و ثبت در پرونده، گزارش و قایع و مسئولیت های قانونی پرستار را شرح دهد. -18

 .اصول و مبانی مدیریت اسالمی و لزوم آن جهت به كارگیری در مدیریت خدمات پرستاری را توضیح دهد

 

 هاي تدريس:شیوه

  √پاسششش پرسشششش و   √سخنرانی برنامه ریزی شده   √سخنرانی

 √ (TBL یادگیری مبتنی بر تیم) √ (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) √بحث گروهی

 كارگروهی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
 از دانشجویان محترم انتظار می رود:

 مطالب این درس باشند. ( جهت فراگیریمطالعه قبل از كالسدارای زیر بنای علمی مناسب )-1

 .با استاد مربوطه مشاوره های الزم را انجام دهندتعیین شده  تکالیف برای ارائه -2
 . انجام  و ارائه تکالیف الزامی  است  . در غیر اینصورت  نمره  ناتمام  اعالم  خواهد شد-3     

 (نمایند.)ارزشیابی مستمر به طورمنظم در كالس حضور فعال داشته ودر بحث های علمی كالس شركت -1

 8/9/99اكثشر تشا حد  CD)مقاله كامل( و پاورپوینت رابا  به طور مکتوب رافعالیتهای یادگیری تعیین شده -5
 به تکالیف بعد ان نمره ای تعلق نمی گیرد. . تحویل نمایند

 کالیف استفاده كنند.از عناوین پیشنهادی زیر برای انجام تعالوه بر عناوین طرح درس دانشجویان می توانند 
 از منبع یك می توان استفاده كردتوجه :به كاربرد آن در پرستاری تاكید شود

 كاربرد تحقیق در مدیریت مدیریت تضاد

 مدیریت مراقبت پرستاری در منزل مدیریت تغییر

 مهارتهای تفکر انتقادی در مدیریت خدمات پرستاری مدیریت زمان

 اصول و كاربرد آن در مدیریت خدمات پرستاریپویایی گروه و  مدیریت استرس

 اهمیت استاندارد در مدیریت خدمات پرستاری فرهنگ و نقش آن در مدیریت

 مدیریت در بحران و بالیا بهره وری و اقتصاد بهداشت

  كاربردكامپیوتر در مدیریت

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 3 

 وسايل کمک آموزشي:  

  √پروژكتور اسالید √خته و گچت √ وایت برد
 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 
   نمره درصد 04آزمون پایان ترم   نمره درصد  04-آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شركت فعال در كالس    نمره درصد   15انجام تکالیف

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 موننوع آز

  غلط -صحیح جور كردنی         √ایچندگزینه      √پاس  كوتاه√تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -
1. Sullivan , E.J.,& Decker, P.J. (2005). Effective Management in Nursing. (4th  ed.) . Menlopark: 

Addison- Wesley. 

2. Dian LH. (2006). Leadership and nursing care management.( 3nd  ed.). St Louis: Mosby 
3. Yoder Wise, P. (2007). Leading and Mananging Nursing.( 2nd  ed.). St Louis: Mosby  

4. Howkins, E., & Thornton, C.(2002) .Managing and Leading Innovation in Health Care. (1st ed.) 

.London: Bailliere Tindall. 

5. Douglass, L.M.(1996).The Effective Nurse Leader and Manager.(5 th  ed.). St.Louis: Mosby. 

6. Gillies, D.A. (1994). Nursing Management a System  Approach .(3rd  ed.) .Philadelphia : 
W.B.Saunders. 

7. Marriner- Tomey , A.(2000).Guide Nursing Management and Leadership.(6th  ed.) .St Louis : 

Mosby. 

8. Swansburg , R.C. (2002). Introduction Management and Leadership for Nurse Managers .(3rd  ed.). 

Boston: Jones and Bartlett. 
9. Tappen , r.m.(2001) . Nursing Leadership and Managemant: Concepts and Practice.(4th   ed.). 

Philadelphia: F.A. Davis. 

 منابع فارسي:
 (، اصول مديريت پرستاري ومامايي . چاپ اول انتشارات بشري. 1887*. يعقوبیان محبوبه) 1

 . (اصول مديريت خدمات پرستاري . چاپ اول ،انتشارات بشري1889)0*. حسیني میر محمد2

 ( مديريت عمومي. چاپ سي وششم .تهران: انتشارات ني    1888. الواني سید مهدي.) 8

 1871.هروآبادي شفیقه ، مرباغي اکرم . مديريت  پرستاري  و مامايي . سال  4

 بعثت..(. تحلیلي از مديريت اسالمي در پنج سال رهبري امام علي )ع(. چاپ اول. تهران: 1894سمناني اشرف ، غالمرضا، ) .1

 (. نگرش بر مديريت اسالمي . ويرايش دوم. تهران: سازمان تبلیغات.1878تقوي دامغاني رضا. ) .9

 ( . اصول و مباني مديريت. ويرايش دوم. تهران: دانشگاه آزاد اسالمي .1870جاسبي عبدا... ) .7

 ران: مؤلفین.( . نظريه جديد سازمان و علم مديريت. ته1871مقدسي جالل )، صادقپورابوالفضل.8

 ( . مديريت منابع انساني ) نگرش نظام گرا(. تهران : مرواريد.1878میر سپاسي ناصر. ).9

چاپ اول. تهران: يت و برنامه ريزي بهداشت و درمان.( . مدير1898نیکپور بهمن، آصف زاده، سعید.، مجلسي، فرشته. ).10

 دانشگاه تهران

 ي در مديريت اسالمي . ويرايش دوم . تهران: امیر کبیر.( . مناسبات انسان1891سیاهپوش محمود.).11

 ( . تئوري عمومي سیستم ها از ديد گاه اسالم . ويرايش دوم . تهران: جهاد دانشگاهي.1891سیاهپوش محمود.).12

 ( . روانشناسي در کار، سازمان و مديريت . چاپ دوم. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي.1870ساعتچي محمود. ).18

( . برنامه ريزي استراتژيک براي سازمان هاي دولتي و غیر دولتي . ترجمه عباس منوريان. چاپ اول. 1879برايسون جان ام. ).14

 تهران: مرکزآموزش مديريت دولتي .
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 ( . مديريت استراتژيک و فرآيند استراتژي. ترجمه محمد1872جیمز براين کويین ، مینزبرگ، هنري.، جیمز، رابرت ام .).11

 صائبي . چاپ دوم. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي.

 ( . مديريت و فرمان دهي در اسالم . ويرايش سوم. قم: مدرسه اال مام علي بن ابیطالب.1879مکارم شیرازي ناصر.).19

 1891. مديريت اسالمي .چاپ اول .  بهشتي .17

 

 جدول هفتگي کلیات  ارائهي درس مديريت خدمات پرستاري

 استاد مربوط عنوان مطالب اريخت جلسه

  رئوفي/دکتر طوالبيدکتر   ها و مکاتب مديريتنظريهتعريف مديريت –معرفي درس  27/9/99 1

 " نظريه سیستمي و کاربرد آن در مديريت پرستاري 8/7/99 2

 " انگیزش فرآيند تصمیم گیري و حل مسئله  10/7/99 8

 " مديريت در بحران و باليا 17/7/99 4

برنامه ريزي) با تاکید بر برنامه هاي استراتژيک  -روظايف مدي 24/7/99 1

) 

" 

 " نمودارهاي سازماني  –سازماندهي  1/8/99 9

 " تاًمین نیروي انساني   8/8/99 7

 "  بهسازي نیروي انساني  11/8/99 8

 دکتر طوالبي  ارتباطات اصول و مباني مديريت اسالمي 22/8/99 9

 " ارزشیابي و روش هاي آن 29/8/99 10

 " رهبري و هدايت   9/9/99 11

 " قوانین ومقررات) گزارش وقايع و مسئولیت قانوني پرستار( 18/9/99 12

 " اصول صحیح گزارش نويسي و ثبت در پرونده 20/9/99 18

 "         هماهنگي و کنترل کیفیت مراقبتهاي پرستاري  27/9/99 14

 "    يبودجه بند 4/10/99 11

 " EFQMکیفیت  مديريت 11/10/99 19

 


