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 کارشناسي   مقطعپرستاري               گروه آموزشي:        پرستاري و مامايي خرم آباد ه:دانشکد

 1402-1401  اولنیمسال                    پرستاري    تحصیلي:   يرشته  

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

   كالسمکان برگزاری:    10تا    8   ساعت  سه شنبه    :روززمان برگزاری كالس:  خصصیكلیه دروس ت  یش نیاز:پ 
 طوالبی  دكتر،   رئوفی دكتر)به ترتیب حروف الفبا(:  اساتید دكتر طوالبی مسئول درس:     تعداد دانشجویان:

    12-13ساعت  شنبه سه ساعات مشاوره با دانشجو:

 فا شرح دهید( )لط  ره:دو  حشر
با   درس  اين  فوزآمدر  و  اصول  هاي ش  سیستم  در  رهبري  و  مديريت  نقش  ايفاي  براي  دانشجو  پرستاري  مديريت خدمات  رآيند 

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

در زمینه مديريت خدمات پرستاري به   رستي کند و با کسب دانشرپس  ها را به نحو موثر و کارآمدشد مراقبت    دانشجو قادر خواهد

و در جهت توسعه حرفه پرستاري گام بردارد.به    عنوان عامل تغییر، در جهت پايش و بهبود کیفیت خدمات پرستاري فعالیت نمايد

 تاري تاکید مي شود. خدمات پرس تاز مهارت هاي تفکر خالق در مديري عالوه براستفاده

 

 )لطفا شرح دهید(:  ليهدف ک
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 . 

 

 (نويسیدها و سطوح مختلف به  یطاهداف را با توجه به ح)ني:بینابیف داها
 و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد. است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر   كه است  هدف كلی به اجزای تخصصی شکستن منظور)

 ( .اندع همان اهداف رفتاری كه در واق ت اس ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی

 فراگیر انتظار مي رود:   زا

 .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

 دهد.   مدیریت شرح اصول و وظایف را با توجه به توانایی های الزم برای -4

 ده از نگرش سیستمیك بازیابی نماید.  آن را با استفان كافرآیند مدیریت و ار -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

 تاری را توضیح دهد.   رسپ  مان های ارائه دهنده خدماتکیالتی سازشساختار و نمودار ت -8

 مراحل تامین نیروی انسانی را بازیابی نماید.   -9

 نیرو ی انسانی مورد نیاز یك سیستم ارائه دهنده خدمات پرستاری را محاسبه نماید.  -10

 دهد.  روش های مختلف بهسازی نیروی انسانی و لزوم آموزش های توجیهی در حین خدمت راشرح -11

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

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

 شرح دهد 

 مدیریت در بحران و بالیا را توضیح دهد.  -14
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با ذكر اصول كاربردی در  ی ،انواع و روشهای آن  ارستعملکرد در مدیریت خدمات پر ارزشیابی    ومفاهیم و فرآیند كنترل   -15

 مدیریت خدمات پرستاری را توضیح دهد. 

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

 دهد. ح ضیتاكید بر اخالقیات( را تو رستاری) باپ بردآن در خدمات    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

  √  پرسش و پاسخ√ریزی شدهنامه نی براسخنر√سخنرانی

  √ث گروهیحب
     (TBL  یادگیری مبتنی بر تیم) √  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)

    كارگروهی  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
  

 )لطفا شرح دهید(   شجو:وظايف و تکالیف دان

 از دانشجویان محترم انتظار می رود:

 شند.این درس با لبطا( جهت فراگیری ممطالعه قبل از كالسدارای زیر بنای علمی مناسب )-1

 ( ركت نمایند.)ارزشیابی مستمرشحضور فعال داشته ودر بحث های علمی كالس كالس  به طورمنظم در   -2

 مسئولیت فراگیری هر چه بیشتز خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه های آموزشی خود را پیگیری كنند.-3

 ( 20نمره عالوه بر  2) . ستا اختیاریانجام  و ارائه تکالیف -4     

 .اد مربوطه مشاوره های الزم را انجام دهندبا استتعیین شده  تکالیف ه ئبرای ارا  -5

بهه تکهالیف بعهد ان نمهره ای  . تحویل نمایند 10/9/1140حد اكثر تا  را ترجمه مقاله /فعالیتهای یادگیری تعیین شده-6
 تعلق نمی گیرد.

 ه كنند.الیف استفادزیر برای انجام تک یاز عناوین پیشنهادناوین طرح درس ع ر ب  عالوهدانشجویان می توانند    -21
 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

 ستاریمدیریت خدمات پر  دری  مهارتهای تفکر انتقاد مدیریت زمان

 د آن در مدیریت خدمات پرستاریپویایی گروه و اصول و كاربر رستمدیریت اس

 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

 

 وسايل کمک آموزشي:   

         *پروژكتور اسالید  تخته و گچ  وایت برد

   لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 

   نمره درصد 40آزمون پایان ترم   نمره درصد  40آزمون میان ترم 

 نمره درصد20شركت فعال در كالس                          نمره  درصد تکالیفگفتگو و  انجام 
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 ----------ببرید(    ناملطفاً ) سایر موارد

 نوع آزمون

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

لن در سها بها رعایهت تمهام اسهتانداردها /  مجهازیالکترونیهك حضوری  امتحان----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 با توجه به شرایط و دستورالعمل ها  لکترونیكا

 :بريد()لطفا نام ب: 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: 
 انتشارات بشري.   دوم ي . چاپ (، اصول مديريت پرستاري وماماي1394*. يعقوبیان محبوبه) 1

 (اصول مديريت خدمات پرستاري . چاپ اول ،انتشارات بشري.  1386)0*. حسیني میر محمد2

 ات ني   تشار( مديريت عمومي. چاپ سي وششم .تهران: ان 1388. الواني سید مهدي.) 3

 1375.هروآبادي شفیقه ، مرباغي اکرم . مديريت  پرستاري  و مامايي . سال  4

 (. تحلیلي از مديريت اسالمي در پنج سال رهبري امام علي )ع(. چاپ اول. تهران: بعثت..1364سمناني اشرف ، غالمرضا، ) .5

 تهران: سازمان تبلیغات. دوم.(. نگرش بر مديريت اسالمي . ويرايش 1378تقوي دامغاني رضا. ) .6

 تهران: دانشگاه آزاد اسالمي .  ( . اصول و مباني مديريت. ويرايش دوم.1370جاسبي عبدا... ) .7

 ( . نظريه جديد سازمان و علم مديريت. تهران: مؤلفین. 1371مقدسي جالل )، صادقپورابوالفضل.8

 گرا(. تهران : مرواريد.  نظام ( . مديريت منابع انساني ) نگرش  1373میر سپاسي ناصر. ).9

 چاپ اول. تهران: دانشگاه تهران يت و برنامه ريزي بهداشت و درمان.ير( . مد1368نیکپور بهمن، آصف زاده، سعید.، مجلسي، فرشته. ).10

 ( . مناسبات انساني در مديريت اسالمي . ويرايش دوم . تهران: امیر کبیر.1365سیاهپوش محمود.).11

 ( . تئوري عمومي سیستم ها از ديد گاه اسالم . ويرايش دوم . تهران: جهاد دانشگاهي.1365د.)سیاهپوش محمو.12

 ( . روانشناسي در کار، سازمان و مديريت . چاپ دوم. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي.1370ساعتچي محمود. ).13

14.( ام.  جان  د 1376برايسون  هاي  سازمان  براي  استراتژيک  ريزي  برنامه   . تهران:   ولتي(  اول.  چاپ  منوريان.  عباس  ترجمه   . دولتي  غیر  و 

 مرکزآموزش مديريت دولتي .

( . مديريت استراتژيک و فرآيند استراتژي. ترجمه محمد صائبي . چاپ دوم.  1372ز براين کويین ، مینزبرگ، هنري.، جیمز، رابرت ام .)جیم.15

 تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي.

 ب.( . مديريت و فرمان دهي در اسالم . ويرايش سوم. قم: مدرسه اال مام علي بن ابیطال1376)اصر.مکارم شیرازي ن.16

 1365. مديريت اسالمي .چاپ اول .  بهشتي .17
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 جدول هفتگي  کلیات    ارائه ي درس  مديريت خدمات پرستاري 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه 

 دكتر رئوفی ها و مکاتب مدیریت، نظریهریتتعریف مدی، معرفی درس 22/6/401 1

 " رنامه ریزی)تاكید بربرنامه دریزی استراتژیك( ب-وظایف مدیریت 29/6/401 2

 " یریگ میحل مسئله و تصم 5/7/401 3

 " سازمانی  نمودارهای –سازماندهی  12/7/401 4

 " روش های تقسیم كار در پرستاری 19/7/401 5

 " ی ع انسان مناب تیریمد 26/7/401 6

 " بهسازی نیروی انسانی  3/8/401 7

 " مدیریت بحران 10/8/401 8

 " (و آموزش  )تاريخ با هماهنگي استادمیان ترم  امتحان    

 دكتر طوالبی  ارتباطات اصول و مبانی مدیریت اسالمی  17/8/401 9

 " ارزشیابی و روش های آن 24/8/401 10

 " ری و هدایت رهب 1/9/401 11

 " قوانین ومقررات) گزارش وقایع و مسئولیت قانونی پرستار( 8/9/401 12

 " صول صحیح گزارش نویسی و ثبت در پرونده ا 15/9/401 13

 " هماهنگی و كنترل كیفیت مراقبتهای پرستاری 22/9/401 14

 " یبودجه بند 29/9/401 15

 " EFQMكیفیت  مدیریت 6/10/401 16

 


