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دانشکذه:

پرظتبری ٍ هبهبیی

گروه آموزشی:

مقطع و رشتهی تحصیلی :کبرؼٌبظی ًب پیَظتِ هبهبیی
ًبم ٍاحذ درظی:

ی یت در مامایی
اصول مذ ر

هبهبیی

نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:
ًَع ٍاحدً :ظری

تؼذاد ٍاحذ2

حیػ ًیبز- :
هکبى ثرگساری :کالض ؼوبرُ6

زهبى ثرگساری کالض :رٍز :یک ؼٌجِ ظبػت8 -10 :

اظبتیذ  :دکتر چٌگبیی

تؼذاد داًؽجَیبىً 20 :فر هعئَل درض :دکتر چٌگبیی
ظبػبت هؽبٍرُ ثب داًؽجَ :یکؽٌجِ 10-12
شرح دوره( :لطفا شرح دهیذ)

ایي درض ثِ داًؽجَیبى کوک هی کٌذ تب اصَل هذیریت ٍ ظرپرظت ثخؽْبی هبهبیی ٍ هذیریت اظالهی را ثیبهَزًذ.
هذف کلی( :لطفا شرح دهیذ)
ییت در هبهبیی ٍ کبرثرد آى در سرپرستی عرصِ ّب ی هختلف ارائِ خذهبت
آضٌب یی داًطجَ ثب داًص  ،اصَل هذ ر
ییت اسالمی
هبهبیی ٍهبهبیی ثِ فرد  ،خبًَادُ ٍ جبهعِ ثب تبکید ثر اصَل ٍ هجبىی هذ ر
اهذاف بینابینی(:اهذاف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسیذ)
ییت را تَضیح دادُ  ،هسا ای
ی ّبی هذ ر
ییت را ارائِ ٍ دال یل اًتخبة خَد را رکر کردُ دٍرُ ّب ًٍطر ُ
یکی از تؼریف هذ ر
-1 1
ی ّب را ثر ؼوبرد .
ٍ هؼبیة ّر یک از ًطر ُ
ی ٍ تبثیرات هتقبثل
ی ضیظتنی را تَضیح دادُ اّن یت ًظبم گرا یی ثرا ی هذ یراى هبهب یی ٍهبهب یی را تتییى ًوب د
ُ
ً -2ظر
ظبزهبى هبهب یی ٍ هحیط آًرا تؽریح کٌذ .
ییت را تَضیح دادُ آًرا ثب فرآ یًذ هبهب یی هقب یظِ کٌذ ٍ ،ظب یف هذ یراى هبهب یی را درّر
یًذ هذ ر
 -3هراحل هختلف فرآ
ییت تؽریح ًوَدُ . ،هخبلی ثسًذ .
هرحلِ از فرآیًذ هذ ر
یی
ز
یی راةیاى کردُ ٍ ح یغ ىیازّب ی ضرٍر ی آًرا ؼرح دّذ  ،اًَاع ثرًبهِ ر
یًذثرًبهِ ر ز
 -4اصَل ٍ هراحل فرآ
ی آًْب را از یکذ یگر تؽخیؾ دّذ .
اظتراتصیک  ،تبکيیکی ٍ ػولیاتی را تَضیح دادُ ٍجَُ توب ز
ییت هبهبیی راتَضیح دّذ.
یاى کردُ ،اظتراتصیّب  ،اًَاع ٍ حیاهذّب ی تصنیهبت در هذ ر
ی ی را ة
یم گر
 -5اصَل تصن
یًذّب ی ظبزهبًذُ ی را رکر کردُ  ،طجقِ ثٌذ ی ٍ تقطیم ٍظب یف ٍ رٍؼْب ی هختلف ارائِ خذهبت در
 -6اصَل ٍ فرآ
هبهبیی را تؽریح کردُ ٍ آًْب را ثب ّن هقب یظِ کٌذ .
ییت هبهب یی تؽر یح ًوَدُ ،تورکس ٍ ػذم
ییت ٍ ٍظب یف را در هذ ر
یالتی ٍ ظطَح هختلف هذ ر
 -7ظبختبر ٍ ًوَدار تؽک
تورکس  ،قذرت  ،اختیار ٍ هعئَلیت ،صف ٍ ظتبد را درظبزهبًذُ ی تَضیح دادُ ثرا ی ّر هَرد هخبلی ثسًذ .
یم ّذا یت ٍ رّجر ی ً ،ظبرت ّ ،وبٌّگی ٍ کٌترل راةیاى ًوَدُ  ،غیٍُ ّب ی رّجر ی ٍکٌترل ٍ پب یغ فؼبلیتْب
 -8هفبُ
ییت هبهبیی را ؼرح دادُ آًْب را ثب ّن هقب یظِ کٌذ .
در هذ ر
ییت
یاةی را ةیاى ًوَدُ ،اًَاع اثسارّب ٍ رٍؼْب ی ارزغیاةی را تَضیح دادُ کبرثرد ّر یک را در هذ ر
 -9اصَل ٍ اًَاع ارزغ
هبهبیی ؼرح دّذ .
ی ی هٌبثغ اًعبىی در ًظبم ارائِ خذهبت هبهب یی را
یى ىیرٍ ی اًعبىی را رکر کردُ چگًَگی ثرآٍرد ٍ هن ز
 -10هراحل تبم
اًجبم دّذ.
ی ی ٍ ضوي خذهت در
ی هختلف ثْعبز ی ىیرٍ ی اًعبىی را ؼرح دادُ رٍغ هٌبظت ی ثرا ی آهَزؼْب ی تَد ُ
 -11رٍؼْب
هبهبیی حیؼٌْبد دّذ .
ییت هبهبیی تَضیح دّذ.
ی ّبی اًگیزغ را ؼرح دادُ کبرثردآًرا درهذ ر
ُ
ً -12ظر
یاى ًوَدُ  ،هَاًغ ارتجبطی ٍ رٍؼْبی ثْجَد آًرا در هبهب یی ثرؼوبرد .
ی ارتجبطی را ة
 -13اًَاع ٍ الگَّب
یف ًقػ ّب  ،هسا ای ٍ هؼبیة کبر گرٍُ ی ٍ کبرثرد آًرا در ضیظتن هبهبیی تَضیح دّذ .
 -14تؼبر
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یاى کردُ کبرثرد آًرا در هبهب یی ؼرح دّذ.
یًذ ثَدجِ ثٌذ ی ٍ ّسیًِ را ة
 -15اصَل  ،اًَاع ٍ ًظبرت ثرفرآ
یى ٍ هقررات ٍ کبرثرد آًرا در خذهبت هبهب یی ثب تبکید ثر رػب یت اخالقیات را تتییى ًوَدُ  ،اصَل صح یح گسارغ
 -16قَاى
ًَیضی ٍ حجت در پرًٍذُ گسارغ ٍقب یع ٍ هعئَلیت ّبی قبًَىی هبهبیی را ؼرح دّذ .
ییت ثحراى ٍ هقبثلِ ثب ثال ای در
ییت ثحراى را ةیاى کردُ ،کبرثرد اصَل ٍ هجبىی هذ ر
یف ٍ هفبُ یم هرثَط ثِ هذ ر
 -17تؼبر
ًظبم هبهبیی را تؽریح کٌذ .
ی تحلیل ضیظتنی ٍ ثْجَد ثْرُ ٍر ی در هبهبیی را تَضیح دادُ  ،هجبىی ٍ اصَل تغییر ٍ تحَل در جْت ارتقبء
 -18رٍؼْب
هعتور کیفیت خذهبت هبهب یی ثب تبکید ثر کأرایی ٍ احر ثخػی را ؼرح دّذ .
ییتی ٍ
ییت اظالم ی در ًظبهْب ی هذ ر
ی ی اصَل هذ ر
ییت اظالم ی را ةیاى کردُ  ،لسٍم ثِ کبرگ ر
ی هذ ر
 -19اصَل ٍ هجبى
ثخصَؾ ًظبم هبهب یی را تَضیح دّذ .

شیوههای تذریس:
*

 پرظػ ٍ پبظخ
یبدگیری هجتٌی ثر تین()TBL
)PBL

ظخٌراًی* ظخٌراًی ثرًبهِ ریسی ؼذُ
ثحج گرٍّی* یبدگیری هجتٌی ثر حل هعئلِ(
وظایف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهیذ)
 -1در کالس ثوَقع حضَر یبثٌذ.
.2حضَر فعبل ٍ ثبًطبط درکالس داضتِ ثبضٌذ.
.3هَثبیل خَدرا خبهَش ًوبیذ.
.4در جلسبت ثعذی ثبآهبدگی در کالس ضرکت ًوبیذ.
.5از ضلَغی ٍ ّوْوِ درکالس ثپرّیسد
وسایل کمک آموزشی:

 پرٍشکتَر اظالیذ
ٍایت ثرد* تختِ ٍ گچ
ظبیر هَارد (لطفبً ًبم ثجریذ) --------------

*

نحوه ارزشیابی و درصذ نمره( :از نمره کل)
آزهَى هیبى ترم  40درصذ ًورُ
اًجبم تکبلیف  10درصذ ًورُ
ظبیر هَارد (لطفبً ًبم ثجریذ) ----------

آزهَى پبیبى ترم  40درصذ ًورُ
ؼرکت فؼبل در کالض  10درصذ ًورُ

نوع آزمون
چٌذگسیٌْبی *
تؽریحی پبظخ کَتبُ*
ظبیر هَارد (لطفب ًبم ثجریذ) -----------

جَر کردًی صحیح -غلط

*

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببریذ):
 -منابع انگلیسی:

1- Douglass, L.M. (1996). The Effective Nurse Leader and Manager. (5th ed.) St.
Louis: Mosby.
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2- Howkins, E., & Thornton, C. (2002). Managing and Leading Innovation in Health
Care. (1st ed.).London: Bailliere Tindall.
3- Swansburg, R.C. (2002). Introduction Management and Leadership for Nurse
Managers. (3rd ed.). Boston: Jones and Bartlett .
4- Tappen, R.M. (2001). Nursing Leadership and Management: Concepts and
Practice. (4rd ed.). Philadelphia: F.A. Davis.
منابع فارسی:

 -1افجِ ای  ،سیذ علی  ،گٌجِ ای ،علی اکجر  )1373 ( ،هذیریت اسالهی .چبح دٍم  .تْراى  :جْبد داًطگبّی
پرٍی (  .)1380سبزهبى ٍ هذیریت از تئَری تب عول  .تْراى  :هَسسِ
 – 2ایراى ًژاد پبریسی  ،هْذی  .سبسبى گْر  ،ز
عبلی ثبًکذاری ایراى
 -3ثْطتی  .ایت اهلل سیذ هحوذ  .هذیریت اسالهی .چبح اٍل ٍ 1365
 – 4جبسجی  ،عجذاهلل  )1380( .اصَل ٍ هجبًی هذیریت  .تْراى  :هرکس اًتطبرات علوی داًطگبُ آزاد اسالهی
 -5جبى  .ام .ثرایسَى ( )1381ثرًبهِ ریسی استراتژیک  ،هترجن  :عجبس هٌَریبى  ،تْراى  :هرکس آهَزش هذیریت
دٍلتی
 -6جوعی از اسبتیذ هذیریت  . )1378(.ثْجَد سبزهبًی  .تْراى :هرکس آهَزش هذیریت دٍلتی
 -7جی  .ای  .کل ( .)1376تئَریْب ٍ فرآیٌذ هذیریت  .ترجوِ سْراة خلیلی ضَریٌی  ،تْراى  :هرکس آهَزش
هذیریت دٍلتی
 – 8جیوس ،ای ،اف ،استًَرّ ٍ -وکبراى ( . )1379هذیریت  . 2ٍ1ترجوِ هحوذ علی طَسی ٍ سیذ هحوذ اعراثی .
تْراى  :دفتر پژٍضْبی فرٌّگی
 -9دیَیس ،فبٍگ( .)1383اجرای ثرًبهِ استراتژیک  ،هترجن  :سیذ جوبل الذیي طجیجی ٍ ّوکبراى  ،تْراى  :سیوبی
فرٌّگ
 -10رافبئل ،اگَایَ  .)1378( .آهَزُ ّبی دکتر دهیٌگ  ،هترجن :هیترا تیوَری  .تْراى  :آهَزُ
 – 11ریچبرد ،ال  ،دفت  .)1381( .هجبًی تئَری ٍ طراحی سبزهبى  .ترجوِ علی پبرسبئیبى ٍ سیذ هحوذ اعراثی .
تْراى  :دفتر پژٍّطبی فرٌّگی
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 -12سیبّپَش  ،هحوَد  . )1365(.تئَری عوَهی سیستن ّب از دیذگبُ اسالم ٍ .یرایص دٍم  .تْراى  :جْبد
داًطگبّی
 -13ضیوَى ،ال،دٍالى .رًذال ،اس ،ضَلر .)1377( .هذیریت اهَر کبرکٌبى ٍ هٌبثع اًسبًی  ،هترجن  :هحوذ علی
طَسی ،هحوذ صبئجی .تْراى :هرکس آهَزش هذیریت دٍلتی
 -14طجیجی ،سیذ جوبل الذیي  ،هلکی  ،هحوذ رضب  . )1383 ( .تَسعِ هْبرتْبی رّجری  .تْراى  :سیوبی فرٌّگ
 –15طَثی ،هحوذ علی  . )1379(،هطبرکت ٍ هذیریت هطبرکت جَ  ،سبزهبى هذیریت صٌعتی  :تْراى
 -16فرد ،آر .دیَیذ  .)1382( .هذیریت استراتژیک  .هترجن :علی پبرسبئیبى  ،سیذ جوبل الذیي طجیجی
 -17قبثلجَ  ،هٌیژُ .)1368(.کبرثرد هْبرتْبی هذیریت در خذهبت هبهبیی  .تْراى ّ :ذایت
 – 18الهعی ،اثَالفتح .)1382( .هذیریت جبهع کیفیت  ،اصَل  ،کبرثرد .تْراى  :طت ًَیي
ّ - 1رٍآثبدی  ،ضفیقِ  .هرثبغی  ،اکرم  ،)1375 (.هذیریت هبهبیی ٍ هبهبیی  ،تْراى  :علَم پسضکی ایراى
 - 2یعقَثیبى .هحجَثِ .)1392 ( .هذیریت هبهبیی ٍ هبهبیی :ثر اسبس جذیذتریي سرفصل تعییي ضذُ ٍاحذ درسی
اصَل هذیریت ٍ کبرثرد آى در هبهبیی ٍ هبهبییً ،طر ثطری.
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جذول زمانبنذی هفتگی

جلسات

روز

تاريخ

اول

يکشنبه 

95/11/10

عنوان

هدرس
دکتر

تعریف هذیریت ،هکبتت هذیریت

چنگايی

دوم



11/17

"

ًظریِ ّبی هذیریت

سوم

يکشنبه 

11/24

"

فرآیٌذ هذیریت ٍ ٍظبیف هذیراى هبهبیی

چهارم

يکشنبه 

12/1

"

ثرًبهِ ریسی  ،اصَل ٍ هراحل آى

پنجن

يکشنبه 

12/8

"

تصوین گیری  ،هطکل گطبیی

ششن

يکشنبه 

12/15

"

سبزهبًذّی ()1

هفتن

يکشنبه 

12/22

"

سبزهبًذّی ()2

هشتن

يکشنبه 

96/1/20

"

ّذایت ٍ رّجری

نهن

يکشنبه 

1/22

"

ارزضیبثی

دهن

يکشنبه 

1/29

"

تبهیي ٍ ثْسبزی ًیرٍی اًسبًی

يازدهن

يکشنبه 

2/5

"

اًگیسش ،ارتجبطبت

دوازدهن

يکشنبه 

2/12

"

ثَدجِ ثٌذی

سيسدهن

يکشنبه 

2/19

"

قَاًیي ٍ هقررات ،گسارش ًَیسی

چهاردهن

يکشنبه 

2/26

"

هذیریت ثحراى

پانسدهن

يکشنبه 

3/2

"

ثْجَد رٍضْب ٍ ارتقبءهستور کیفیت استبًذاردّب

شانسدهن

يکشنبه 

3/9

"

هذیریت اسالهی
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