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ارشد کارشناسي حصیلي:ت يرشتهو مقطع  پرستاري گروه آموزشي:  پرستاري و مامايي خرم آباد دانشکده:

  69-  69دوم  نیمسال تحصیلي و سالتحصیلي                   داخلي جراحي، اطفال و سالمندي پرستاري

 تئوري د:نوع واحاحد کارآموزي و 5/0واحد تئوري و1تعداد واحد:   بالیني مديريت پرستاري: نام واحد درسی

 ندارد یش نیاز:پ    و کارآموزي

 1كالس شماره  مکان برگزاري:   11-11 :ساعت  دوشنبه:زمان برگزاري كالس: روز

 دكتر رئوفی، دكتر طوالبی)به ترتیب حروف الفبا(: ساتیددكتر طوالبی ا مسئول درس:   نفر 11 تعداد دانشجویان:

 دوشنبه 11-11 ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

هیم فرآین د ارتا اک كیفی ت، اضمن مرور تاریخچه، نظریه ها، اصول و وظایف مدیریت وبا تاكید بر مف در این درس 
استانداردهاي پرستاري، مدیریت استراتژیک و.... پرستاران را در جهت اداره همه جانبه سازمان ه اي پرس تاري ب ه 

 توانمندي هاي مدیریت در بخش هاي بالینی آماده می نماید.منظور ارتااک 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلي: 

تسلط بر دانش و كسب مهارت رهبري و مدیریت پرستاري به منظور اداره موثر و همه جانبه سازمانها در عرصه هاي 

 .مختلف بهداشتی، درمانی و توانبخشی

 (ا و سطوح مختلف بنويسیداهداف را با توجه به حیطه ه)بینابیني:اهداف 

 از فراگیر انتظار مي رود:
 اصول اساسی در مدیریت را نام برده و ویژگی هاو مهارتهاي مدیران پرستاري را شرح دهد.  -1

برنامه هاي استراژیک و عملیاتی را با یکدیگر ماایسه كند و مراحل یک برنامه ریزي رسمی را تشریح  -1
 نماید. 

یی ، یک مشکل فرضی را در سازمان تللیل و بهترین تصمیم را براي براساس اصول تصمیم گیري عاال -1

 حل مشکل اتخاذ نماید. 

 سازماندهی را تعریف كرده و شیوه هاي تامین و توزیع نیروي انسانی در مدیریت پرستاري را توضیح دهد.  -4

 اصول رهبري و هدایت در پرستاري را شرح و تللیل كند. -5

 باطات سازمانی و پویایی گروه در كاركنان پرستاري بلث نماید. در خصوص انگیزش كاركنان ، ارت -6

انواع نظارت و كنترل در سازمانها را توضیح داده و اصول ممیزي را در سازمان مورد بلث و بررسی قرار  -7
 دهد. 

 روش هاي ارتاا كیفیت، اعتبار بخشی و حاكمیت بالینی را در نظام سالمت مورد تللیل قرار دهد.  -1

 رزشیابی عملکرد كاركنان را شرح دهد. روش هاي ا -9

 با توجه به اهمیت بهینه سازي نیروي انسانی  براي آموزش كاركنان پرستاري برنامه ریزي نماید.  -11

 ناش مدیریت پرستاري را در بلران و بالیاي طبیعی و غیري مورد بلث و تللیل قرار دهد.  -11

 ث و بررسی قرار دهد.ویژگی هاي مدیران را باتوجه به مبانی اسالمی مورد بل -11

 اصول اخالقی و قانونی را در مدیریت و خدمات پرستاري توضیح دهد.  -11

 با توجه به مفاهیم اقتصاد سالمت و بودجه بندي ناش اقتصاد را در نظام سالمت تللیل كند.  -14

 سیستم هاي اطالعاتی را در مدیریت مورد بلث و ناد قرار دهد.  -15
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 هاي تدريس:شیوه
 *پرسش و پاسخ *رانی برنامه ریزي شدهسخن   *سخنرانی

 *(TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  *(PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  *بلث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

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

 عال داشته باشد. در کالس درس حضور منظم و شرکت ف 

  براساس مطالعات فردی ، آمادگی کامل براس شرکت فعال در کالسهاا و

 بحث های گروهی داشته باشد. 

  براساس اهداف درس و با توجه به مباحث تعیین شده مطاله  سهنینار

خود را آماده ننوده و پس از تائید محتوا توسط اسهتاد مربوههه ، 

 جلسه درس را به خوبی اداره نناید. 

    یه  در ارتباط با مباحث ارائه شده ) مطهاب  بها اههداف درسهی

را جسهتجو   سهال اخیهر 3مقاله پژوهشی انگلیسی مناس  مربوط بهه 

 ننوده و در کالس ارائه نناید . 

  تکالیف تعیین شده را در زمان مقهرر و بها باتهرین کی یهت  لنهی

الهه سنینار و اصهل مق وپاورپوینتهنچنین فایل ووردارائه نناید. 

انگلیسی وفایل وورد ترجنهه را روی سهی دی در روز ارایهه تحویهل 

 نناید. 

 

 وسايل کمک آموزشي:  

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 سمینار دانشجويي ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 
نم ره درص د03پایان ترم مستمر و آزمون   نمره درصد 03 سمیناركتبی و شفاهی

 نمره درصد 0شركت فعال در كالس            نمره درصد  15ترجمه  

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

 نوع آزمون
  غلط -صلیح جور كردنی        *ايچندگزینه       *پاسخ كوتاه     *تشریلی

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

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادي براي مطالعه 

 :منابع انگلیسي -

 چاپي 

 
 

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

Philadelphia: F.A. Davis. 

10. Finkelman, AW (2006) Leadership and Management in Nursing, NewJersey: Pearson and Prentice 

Hall. 

11. Liebler, JG, McConnell CR (2008) Management Principles for Health Professionals. 5th edition, 
Boston: Jones and Bartlett Publishers. 

12. Marquis, BL, Huston CJ (2012) Leadership Roles and Management Functions in Nursing. 7th 

edition, Philadelphia: Lippincott. 

13. Sullivan E, Decker P (2005) Effective management in Nursing. California: 

14. Wersley. 
15. Swansburg RC, Swansburg RJ (2002) Introduction to Management and 

16. Leadership for Nurse Managers. 3rd edition, Boston: Jones and Bartlett Publishers. 

17. Tommy M A (2009) Guide to Nursing Management and Leadership. 8thedition, St. Louis: 

Mosby.Yoder-Wise PS, Kowalski KE (2006) Beyond Leading and Managing: 

18. Nursing Administration for the Future. St. Louis: Mosby. 

 

 اينترنتي 

 

International Journal of Health Care Quality Assurance (IJHCQA) 

International Journal of Nursing Studies  

International Nursing Review 

Jonas Healthcare Law, Ethics and Regulation 

Journal for Nurses in Staff Development 

Journal of Advanced Nursing (JAN) 

Journal of Nursing Administration (JONA) 

Journal of Nursing Management 

 

 منابع فارسي:

 چاپي 

 (3149یعقوبیان محبوبه ،) انتشارات  دومچاپ  پرستاری ومامایی .اصول مدیریت

 . بشری

 انتشارات چاپ اول  ی .خدمات پرستاراصول مدیریت (3131)0حسینی میر محمد،

 بشری.

 (.مدیریت عمومی. 3133 الوانی سید مهدی )    چاپ سی وششم .تهران: انتشارات نی 

  ( اصول و مبانی مدیریت ، تهران : مرکز انتشارات علمی 3131جاسبی  ع )

 دانشگاه آزد اسالمی 
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 ( اصول مدیریت خدمات پرستاری . تهران . بشری . 3131حسینی م م ) 

 ( تئوری و طراحی ساختار . ترجمع : پارسائیان ع ، اعرابی 3130ل . )دفت ر ا

 س م . چاپ سوم تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی 

 ( اصول مدیریت پرستاری . نشر بشری . 3133دهقان نیری ن ، صالحی ت ) 

 ( ترجمه : پارسائیان ع ، اعرابی  س م . چاپ 3130رابینزا . رفتار سازمانی )

 فتر پژوهش های فرهنگیسوم تهران : د

 ( . ترجمه الوانی س 3134رابینزا )( تئوری سازمان ) ساختار، طراحی ، کاربرد

 م ، تهران : انتشارات صفار. 

  ( اصول مدیریت خدمات پرستاری . نشر جامعه نگر .3133)  3مسعود اصل 

 

ي درسارائه کلیات  جدول هفتگي  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

آشنایی با درس، اهداف، تاریخچه مدیریت، فرایند مدیریت، سطوح  11/11/96 1

 مدیریت، مهارتهای مدیران، مفاهیم اصلی در مدیریت 

 دكتر طوالبی

 برنامه های استراژیک و عملیاتی  11/11/96 2

)مبانی برنامه ریزی، مراحل و اصول آن و اصول و شیوه های تصمیم 

 گیری و حل مسئله( 

 دكتر طوالبی

 سمینار دانشجویی

 دكتر طوالبی مدیریت بحران و بالیا، مدیریت اسالمی ، قانون و اخالق در مدیریت 7/11/96 3

 سمینار دانشجویی

بودجه بندی و اقتصاد سالمت ، مدیریت و طراحی سیستم اطالعات  14/11/96 4

 بیمارستانی

 دكتر طوالبی

 سمینار دانشجویی

 دكتر رئوفی برسی، اعتبار بخشی و طرح تحول نظام سالمت نظارت و کنترل، حسا 11/11/96 5

 سمینار دانشجویی

 دكتر رئوفی ارزشیابی عملکرد کارکنان، بهسازی نیروی انسانی و آموزش کارکنان  11/1/97 9

 سمینار دانشجویی

سازماندهی )تقسیم کار،صف وستاد، تفویض اختیار و هماهنگی، تامین و  17/1/97 9

 سانی( توزیع نیروی ان

 دكتر رئوفی
 سمینار دانشجویی

 دكتر رئوفی هدایت و رهبری، انگیزش و رضایت شغلی، ارتباطات و پویایی گروه 1/1/97 8

 سمینار دانشجویی

 


