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 کبرضٌبسي  هقطغپرستبري             گرٍُ آهَزضي:       پرستبري ٍ هبهبيي خرم آببد ُ:داًطکذ

 98-97 اٍل ًیوسبل                   پرستبري   حصیلي:ت يرضتِ 

    ًظری ذ:ًَع ٍاح ٍاحذ   2   تؼذاد ٍاحذ:    هذيريت خذهبت پرستبري : ًبم ٍاحذ درسی

 6كالضهکبى ثرگساری:    1-16 :سبػت  طٌجِ یک:زهبى ثرگساری كالض: رٍز           كلیِ درٍض تخصصی یص ًیبز:پ
 عَالثی دكتر،  رئَفی دكتر)ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ دكتر عَالثی هسئَل درض: تؼذاد داًطجَیبى:

   14-13ضٌجِ سبػت  سبػبت هطبٍرُ ثب داًطجَ:

 )لطفب ضرح دّیذ( ضرح دٍرُ:
زش اصَل ٍ فرآيٌذ هذيريت خذهبت پرستبري داًطجَ براي ايفبي ًقص هذيريت ٍ رّبري در سیستن ّبي در ايي درس بب آهَ

بْذاضتي درهبًي آهبدُ هي ضَد.در ايي راستب بر اخالق ٍ هقررات     حرفِ اي ٍ ارزش ّبي اسالهي تبکیذ هي ضَد. بذيي ترتیب 

سرپرستي کٌذ ٍ بب کسب داًص در زهیٌِ هذيريت خذهبت پرستبري بِ  داًطجَ قبدر خَاّذ ضذ هراقبت ّب را بِ ًحَ هَثر ٍ کبرآهذ

ػٌَاى ػبهل تغییر، در جْت پبيص ٍ بْبَد کیفیت خذهبت پرستبري فؼبلیت ًوبيذٍ در جْت تَسؼِ حرفِ پرستبري گبم بردارد.بِ 

 از هْبرت ّبي تفکر خالق در هذيريت خذهبت پرستبري تبکیذ هي ضَد. ػالٍُ براستفبدُ

 

 )لطفب ضرح دّیذ(ي: ّذف کل
آضٌب ًوَدى داًطجَ بب داًص، اصَل ٍ فرآيٌذ هذيريت خذهبت پرستبري ٍ کبربرد آى در سرپرستي ػرصِ ّبي هختلف ارائِ دٌّذُ 

 هراقبت ّبي پرستبري بِ فرد، خبًَادُ ٍ جبهؼِ ، بب تبکیذ بر اصَل ٍ هببًي هذيريت اسالهي .

 

 (طِ ّب ٍ سطَح هختلف بٌَيسیذاّذاف را بب تَجِ بِ حی)بیٌببیٌي:اّذاف 
 ٍ هحَرّبی اصلی ثرًبهِ را ًطبى هی دّذ.است ًسجت ثِ اّذاف كلی رٍضي تر ٍ ضفبف تر  كِ است ّذف كلی ثِ اجسای تخصصی ضکستيهٌظَر)

 (.اًذكِ در ٍاقغ ّوبى اّذاف رفتبری است  ٍیصُ تری ثِ ًبم اّذاف قبثل تقسین ضذى ثِ اجسای اختصبصی اّذاف ثیٌبثیٌی

 از فراگیر اًتظبر هي رٍد:

 .ًوبیذ ًٍقذ ٍثررسی  هذیریت را از دیذگبُ صبحت ًظراى تؼریف  -1

 . ٍثب ّن هقبیسِ ًوبیذ ًظریِ ّبی هذیریت را ضرح دّذ -2

 تئَریْبی هذیریت را ًقذ ٍ ثررسی ًوبیذ. -3

 اصَل ٍ ٍظبیف را ثب تَجِ ثِ تَاًبیی ّبی الزم ثرای هذیریت ضرح دّذ.  -4

 بى آى را ثب استفبدُ از ًگرش سیستویك ثبزیبثی ًوبیذ. فرآیٌذ هذیریت ٍ ارك -5

 اًَاع ثرًبهِ ریسی ثب تبكیذ ثر ثرًبهِ ّبی استراتصیك ٍ تبكتیکبل ٍ ٍجَُ توبیس آًْب را تَضیح دّذ.  -6

 سبزهبًذّی را تؼریف ًوَدُ، هفبّین ٍ اصَل آًرا ضرح دّذ.  -7

 پرستبری را تَضیح دّذ.  سبختبر ٍ ًوَدار تطکیالتی سبزهبى ّبی ارائِ دٌّذُ خذهبت  -8

 هراحل تبهیي ًیرٍی اًسبًی را ثبزیبثی ًوبیذ.  -9

 ًیرٍ ی اًسبًی هَرد ًیبز یك سیستن ارائِ دٌّذُ خذهبت پرستبری را هحبسجِ ًوبیذ. -10

 رٍش ّبی هختلف ثْسبزی ًیرٍی اًسبًی ٍ لسٍم آهَزش ّبی تَجیْی در حیي خذهت راضرح دّذ. -11

 رآیٌذ ٍ ضیَُ ّبی رّجری ٍ ّذایت را تَضیح دّذ.ّذایت ٍ رّجری را تؼریف ًوَدُ، ف -12

ػَاهل هَثر در ّذایت ٍ رّجری )ارتجبعبت، اًگیسش، حل هطکل ٍ تصوین گیری( ٍ كبرثرد آى در ادارُ اهَر پرستبری را  -13

 ضرح دّذ

 هذیریت در ثحراى ٍ ثالیب را تَضیح دّذ. -14
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تبری ،اًَاع ٍ رٍضْبی آى ثب ركر اصَل كبرثردی در هفبّین ٍ فرآیٌذ كٌترل ٍ ارزضیبثی ػولکرد در هذیریت خذهبت پرس -15

 هذیریت خذهبت پرستبری را تَضیح دّذ.

 هراحل ٍ اصَل ثَدجِ ثٌذی ) تجْیسات ، ٍسبیل هصرفی ، ًیرٍی اًسبًی( در هذیریت خذهبت پرستبری را ضرح دّذ -16

 یح دّذ.ثردآى در خذهبت پرستبری) ثب تبكیذ ثر اخالقیبت( را تَض  قَاًیي ٍ هقررات ٍ كبر -17

 اصَل صحیح گسارش ًَیسی ٍ ثجت در پرًٍذُ، گسارش ٍ قبیغ ٍ هسئَلیت ّبی قبًًَی پرستبر را ضرح دّذ. -18

 .اصَل ٍ هجبًی هذیریت اسالهی ٍ لسٍم آى جْت ثِ كبرگیری در هذیریت خذهبت پرستبری را تَضیح دّذ

 

 ّبي تذريس:ضیَُ

ثحشششش    √خپرسششششص ٍ پبسشششش  √سخٌراًی ثرًبهِ ریسی ضذُ   √سخٌراًی

 √ (TBL یبدگیری هجتٌی ثر تین) √ (PBLیبدگیری هجتٌی ثر حل هسئلِ) √گرٍّی

 █الکترًٍیکي        □*كبر گرٍّی  )لغفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد
 

 )لطفب ضرح دّیذ( ٍظبيف ٍ تکبلیف داًطجَ:

 از داًطجَیبى هحترم اًتظبر هی رٍد:

 ( جْت فراگیری هغبلت ایي درض ثبضٌذ.از كالضهغبلؼِ قجل دارای زیر ثٌبی ػلوی هٌبست )-1

 .ثب استبد هرثَعِ هطبٍرُ ّبی الزم را اًجبم دٌّذتؼییي ضذُ  تکبلیف ثرای ارائِ -2

 . اًجبم  ٍ ارائِ تکبلیف الساهی  است  . در غیر ایٌصَرت  ًورُ  ًبتوبم  اػالم  خَاّذ ضذ-3     

 (ّبی ػلوی كالض ضركت ًوبیٌذ.)ارزضیبثی هستور  ثِ عَرهٌظن در كالض حضَر فؼبل داضتِ ٍدر ثح -4

تحَیشل   4/9/79اكثشر تشب   حشذ   CD)هقبلِ كبهل( ٍ پبٍرپَیٌشت راثشب    ثِ عَر هکتَة رافؼبلیتْبی یبدگیری تؼییي ضذُ -5

 ثِ تکبلیف ثؼذ اى ًورُ ای تؼلق ًوی گیرد. . ًوبیٌذ
 .ذییٍ ًَع كالض دقت ًوب خیثِ تبر -6

% 5ثبضذ)حضشَر در كشالض ّشب     یه یالساه یکیالکترًٍ یجلسبت كالسْب هخصَصب كالض ّب یحضَر ثِ هَقغ در توبه -7

 (.ردیگ یكل ًورُ را در ثره

 .ذییٍ پسَرد خَد استفبدُ ًوب َزریٍ هغبلؼِ درض از  تیجْت ٍرٍد ثِ سب -8

 .ذیریثگتوبض  يیخبًن رٍئ 066-33120235لغفب ثب ضوبرُ تلفي  تیدر صَرت ٍجَد هطکل جْت ٍرٍد ثِ سب -9

ضشذُ جْشت    يیشی خَاّذ ثَد، خَاّطوٌذست در هذت زهشبى تؼ  تیسب یّفتِ رٍ كیثِ هذت  یکیّر درض الکترًٍ -10

 .ذییهغبلؼِ درض اقذام ًوب

 ثبضذ یّفتِ ه كیدر رٍش الکترًٍیکی خَاستِ ضذُ  فیهذت زهبى ارائِ تکبل -11

 پیطٌْبدی زیر ثرای اًجبم تکبلیف استفبدُ كٌٌذ.از ػٌبٍیي ػالٍُ ثر ػٌبٍیي عرح درض داًطجَیبى هی تَاًٌذ  -12
 از هٌجغ یك هی تَاى استفبدُ كردتَجِ :ثِ كبرثرد آى در پرستبری تبكیذ ضَد

 كبرثرد تحقیق در هذیریت هذیریت تضبد

 هذیریت هراقجت پرستبری در هٌسل هذیریت تغییر

 هْبرتْبی تفکر اًتقبدی در هذیریت خذهبت پرستبری هذیریت زهبى

 پَیبیی گرٍُ ٍ اصَل ٍ كبرثرد آى در هذیریت خذهبت پرستبری هذیریت استرض

 اّویت استبًذارد در هذیریت خذهبت پرستبری فرٌّگ ٍ ًقص آى در هذیریت

 هذیریت در ثحراى ٍ ثالیب ثْرُ ٍری ٍ اقتصبد ثْذاضت
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  كبرثردكبهپیَتر در هذیریت

 

 ٍسبيل کوک آهَزضي:   

  √پرٍشكتَر اسالیذ √ختِ ٍ گچت √ ٍایت ثرد

 ثؼضی از جلسبت ثِ صَرت هجبزی ارایِ خَاّذ ضذ. ثجریذ( لغفبً ًبم)  سبیر هَارد

 )از ًورُ کل( :درصذ ًورًُحَُ ارزضیببي ٍ 

   ًورُ درصذ 04آزهَى پبیبى ترم   ًورُ درصذ  04-آزهَى هیبى ترم 

 رًُو درصذ 5ضركت فؼبل در كالض     ًورُ درصذ   15اًجبم تکبلیف

 ----------ثجریذ(  ًبمبً لغفسبیر هَارد )

 ًَع آزهَى

  غلظ -صحیح جَر كردًی         √ایچٌذگسیٌِ      √پبسخ كَتبُ√تطریحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

 :)لطفب ًبم ببريذ(: هٌببغ پیطٌْبدي براي هطبلؼِ

 :هٌببغ اًگلیسي -

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. 

 هٌببغ فبرسي:
 اًتطبرات بطري.  دٍم(، اصَل هذيريت پرستبري ٍهبهبيي . چبپ 1394*. يؼقَبیبى هحبَبِ) 1

 صَل هذيريت خذهبت پرستبري . چبپ اٍل ،اًتطبرات بطري. (ا1386)0*. حسیٌي هیر هحوذ2

 ( هذيريت ػوَهي. چبپ سي ٍضطن .تْراى: اًتطبرات ًي    1388. الَاًي سیذ هْذي.) 3

 1375.ّرٍآببدي ضفیقِ ، هرببغي اکرم . هذيريت  پرستبري  ٍ هبهبيي . سبل  4

 ي در پٌج سبل رّبري اهبم ػلي )ع(. چبپ اٍل. تْراى: بؼثت..(. تحلیلي از هذيريت اساله1364سوٌبًي اضرف ، غالهرضب، ) .5

 (. ًگرش بر هذيريت اسالهي . ٍيرايص دٍم. تْراى: سبزهبى تبلیغبت.1378تقَي داهغبًي رضب. ) .6

 ( . اصَل ٍ هببًي هذيريت. ٍيرايص دٍم. تْراى: داًطگبُ آزاد اسالهي .1370جبسبي ػبذا... ) .7

 ( . ًظريِ جذيذ سبزهبى ٍ ػلن هذيريت. تْراى: هؤلفیي.1371جالل ) هقذسي، صبدقپَرابَالفضل.8

 ( . هذيريت هٌببغ اًسبًي ) ًگرش ًظبم گرا(. تْراى : هرٍاريذ.1373هیر سپبسي ًبصر. ).9

 گبُ تْراىچبپ اٍل. تْراى: داًطيت ٍ برًبهِ ريسي بْذاضت ٍ درهبى.( . هذير1368ًیکپَر بْوي، آصف زادُ، سؼیذ.، هجلسي، فرضتِ. ).10

 ( . هٌبسببت اًسبًي در هذيريت اسالهي . ٍيرايص دٍم . تْراى: اهیر کبیر.1365سیبّپَش هحوَد.).11

 ( . تئَري ػوَهي سیستن ّب از ديذ گبُ اسالم . ٍيرايص دٍم . تْراى: جْبد داًطگبّي.1365سیبّپَش هحوَد.).12

 ذيريت . چبپ دٍم. تْراى: هرکس آهَزش هذيريت دٍلتي.( . رٍاًطٌبسي در کبر، سبزهبى ٍ ه1370سبػتچي هحوَد. ).13

( . برًبهِ ريسي استراتژيک براي سبزهبى ّبي دٍلتي ٍ غیر دٍلتي . ترجوِ ػببس هٌَريبى. چبپ اٍل. تْراى: 1376برايسَى جبى ام. ).14

 هرکسآهَزش هذيريت دٍلتي .

. هذيريت استراتژيک ٍ فرآيٌذ استراتژي. ترجوِ هحوذ صبئبي . چبپ دٍم.  (1372جیوس برايي کَيیي ، هیٌسبرگ، ٌّري.، جیوس، رابرت ام .).15

 تْراى: هرکس آهَزش هذيريت دٍلتي.
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 ( . هذيريت ٍ فرهبى دّي در اسالم . ٍيرايص سَم. قن: هذرسِ اال هبم ػلي بي ابیطبلب.1376هکبرم ضیرازي ًبصر.).16

 1365. هذيريت اسالهي .چبپ اٍل .  بْطتي .17

 

 جذٍل ّفتگي کلیبت  ارائِي درس هذيريت خذهبت پرستبري

 استبد هرثَط ػٌَاى هغبلت تبریخ جلسِ

1 1/7/97 

 حضَری
 ّب ٍ هکبتت هذیریتًظریِتؼریف هذیریت –هؼرفی درض 

رئَفی/دكتر دكتر 

 عَالثی

 دكتر رئَفی ثرًبهِ ریسی) ثب تبكیذ ثر ثرًبهِ ّبی استراتصیك ( -ٍظبیف هذیر افالیي 2

3 8/7/97 

 حضَری

 پرسص ٍ پبسخ ٍ ثررسی جلسبت قجل

 سبزهبًی ًوَدارّبی –سبزهبًذّی 

" 

 " رٍش ّبی تقسین كبر در پرستبری افالیي 4

5 15/7/97 

 ثر خظ
 تبًهیي ًیرٍی اًسبًی

" 

  جلسبت قجل یپرسص ٍ پبسخ ٍ ثررس 22/7/97 6

 " ثْسبزی ًیرٍی اًسبًی فالیيا 7

8 29/7/97 

 ثر خظ
 هذیریت ثحراى

" 

 " حل هسئلِ ٍ تصوین گیری فالیيا 9

10 6/8/97 

 حضَری
 پرسص ٍ پبسخ ٍ ثررسی جلسبت قجل

" 

 دكتر عَالثی ارتجبعبت اصَل ٍ هجبًی هذیریت اسالهی 20/8/97 11

 " ارزضیبثی ٍ رٍش ّبی آى 27/8/97 12

 " رّجری ٍ ّذایت 4/9/97 13

 " ًًَی پرستبر(قَاًیي ٍهقررات) گسارش ٍقبیغ ٍ هسئَلیت قب 11/9/97 14

 " اصَل صحیح گسارش ًَیسی ٍ ثجت در پرًٍذُ 18/9/97 15

 " ّوبٌّگی ٍ كٌترل كیفیت هراقجتْبی پرستبری 25/9/97 16

 " یثَدجِ ثٌذ 2/10/97 17

 " EFQMكیفیت  هذیریت 9/10/97 

 


