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 بسمه تعالي
 دانشگاه علوم پزشكي لرستان دانشكده پرستاري و مامايي خرم آباد

 دومترم مخاطبان  : دانشجويان         واحد کارآموزي 5/0تئوري وواحد  1تعداد واحد :                  بالیني نام درس: مديريت پرستاري

  طوالبي دکتر: مدرس          96-95 دومزمان ارا ئه : نیمسال               نداردپیش نیاز:        داخلي جراحي پرستاري کارشناسي ارشد

 (2کالس ) :مكان           8-10ساعت  شنبهيكشنبه/زمان : 11-11يكشنبه ساعت ساعات مشاوره :        

      

کید بر مفتهیم فرآيند ، نظريه ها، اصول و وظايف مديريت وبا تاضمن مرور تاريخچهدر اين درس شرح مختصري از درس : 

ارتقاء کیفیت، استانداردهای پرستاری، مديريت استراتژيک و.... پرستاران را در جهت اداره همه جانبه سازمان های 

 می نمايد. پرستاری به منظور ارتقاء توانمندی های مديريت در بخش های بالینی آماده

مه جانبه سازمانها در ت پرستاری به منظور اداره موثر و هتسلط بر دانش و کسب مهارت رهبری و مديري :هدف کلي درس 

 .ختلف بهداشتی، درمانی و توانبخشیعرصه های م

 اهداف ويژه :
 از فراگیر انتظار مي رود:

 اصول اساسی در مديريت را نام برده و ويژگی هاو مهارتهای مديران پرستاری را شرح دهد.  -1

 يگر مقايسه کند و مراحل يک برنامه ريزی رسمی را تشريح نمايد. پبرنامه های استراژيک و عملیاتی را با يکد -2

 براساس اصول تصمیم گیری عقاليی ، يک مشکل فرضی را در سازمان تحلیل و بهترين تصمیم را برای حل مشکل اتخاذ نمايد.  -3

 یح دهد. سازماندهی را تعريف کرده و شیوه های تامین و توزيع نیروی انسانی در مديريت پرستاری را توض -4

 اصول رهبری و هدايت در پرستاری را شرح و تحلیل کند. -5

 در خصوص انگیزش کارکنان ، ارتباطات سازمانی و پويايی گروه در کارکنان پرستاری بحث نمايد.  -6

 انواع نظارت و کنترل در سازمانها را توضیح داده و اصول ممیزی را در سازمان مورد بحث و بررسی قرار دهد.  -7

 تقا کیفیت، اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی را در نظام سالمت مورد تحلیل قرار دهد. روش های ار -8

 روش های ارزشیابی عملکرد کارکنان را شرح دهد.  -9

 با توجه به اهمیت بهینه سازی نیروی انسانی  برای آموزش کارکنان پرستاری برنامه ريزی نمايد.  -11

 ی و غیری مورد بحث و تحلیل قرار دهد. نقش مديريت پرستاری را در بحران و باليای طبیع -11

 ويژگی های مديران را باتوجه به مبانی اسالمی مورد بحث و بررسی قرار دهد. -12

 اصول اخالقی و قانونی را در مديريت و خدمات پرستاری توضیح دهد.  -13

 با توجه به مفاهیم اقتصاد سالمت و بودجه بندی نقش اقتصاد را در نظام سالمت تحلیل کند.  -14

 تم های اطالعاتی را در مديريت مورد بحث و نقد قرار دهد. سیس -15

 دانشجويي  سمینار(  PBL( ، يادگیري مبتني بر حل مسئله ) Group Discussionبحث گروهي ) -شیو ه) هاي ( تدريس : سخنراني  

 ويدئو پروژکتور -وايت بورد  -رسانه هاي آموزشي : اورهد 

 تكالیف دانشجو 

 ی رود : از دانشجو انتظار م

  .در کالس درس حضور منظم و شرکت فعال داشته باشد 

  .براساس مطالعات فردی ، آمادگی کامل براس شرکت فعال در کالسها و بحث های گروهی داشته باشد 

 وطده ، جلسده خود را آماده نموده و پس از تائیدد محتدوا توسدط اسدتاد مرب سمینار براساس اهداف درس و با توجه به مباحث تعیین شده مطالب

 درس را به خوبی اداره نمايد. 

  ) را جسدتجو نمدوده و در   سدال اخیدر 3يک مقاله پژوهشی انگلیسی مناسب مربدوط بده در ارتباط با مباحث ارائه شده ) مطابق با اهداف درسی

 کالس ارائه نمايد . 

  .تکالیف تعیین شده را در زمان مقرر و با بهترين کیفیت علمی ارائه نمايد 
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 وشها و زمان سنجش و ارزيابي دا نشجويان :ر

 روش نمره تاريخ ساعت
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  پرسش و پاسخ –حضور فعال در کالس 
 )کتبي وپاورپوينت(  /تحقیقسمینار

 درسي                        ترجمه وارائه خالصه مقاله تحقیقي در ارتباط با مباحث
 )امتحان / پروژه(  امتحان پايان ترم

 منابع :

  انتشارات بشري. چاپ اول اصول مديريت پرستاري ومامايي . ، (1181)محبوبهيعقوبیان 

 انتشارات بشريچاپ اول ، اصول مديريت خدمات پرستاري .(1186)0حسیني میر محمد. 

 .نيانتشارات  چاپ سي وششم .تهران: .عموميمديريت (  1188) الواني سید مهدي    

  ( اصول و1185جاسبي  ع )  مباني مديريت ، تهران : مرکز انتشارات علمي دانشگاه آزد اسالمي 

 ( اصول مديريت خدمات پرستاري . تهران . بشري . 1186حسیني م م ) 

 ( . تئوري و طراحي ساختار . ترجمع : پارسائیان ع ، اعرابي س م . چاپ سوم تهران : دفتر پژوهش هاي فرهنگي 1180دفت ر ال ) 

 ( اصول مديريت پرستاري . نشر بشري . 1188دهقان نیري ن ، صالحي ت ) 

 ( ترجمه : پارسائیان ع ، اعرابي  س م . چاپ سوم تهران : دفتر پژوهش هاي فرهنگي1180رابینزا . رفتار سازماني ) 

 ( . ترجمه الواني س م ، تهران : انتش1119رابینزا )ارات صفار. ( تئوري سازمان ) ساختار، طراحي ، کاربرد 

  ( اصول مديريت خدمات پرستاري . نشر جامعه نگر .1181)  1مسعود اصل 
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 96-95 دومنیمسال  بالیني مديريت پرستاري زمان بندي و موضوعات جلسات درس
 

 جلسات تاريخ مدرس عنوان

ديريت ، مهارتهای مديران ، آشنايی با درس ، اهداف ، تاريخچه مديريت، فرايند مديريت ، سطوح م

 مفاهیم اصلی در مديريت 

 دکتر طوالبی 

 اول 16/11/95

 ريزی، مراحل و اصول آن و اصول و شیوه های تصمیم گیری و حل مسئله  مبانی برنامه

  

دکتر طوالبی و 

 دانشجويان
 دوم 21/11/95

 " زيع نیروی انسانی( سازماندهی)تقسیم کار،صف وستاد ،تفويض اختیار و هماهنگی، تامین و تو
 سوم 10/11/95

 " هدايت و رهبری ، انگیزش و رضايت شغلی، ارتباطات و پويايی گروه 
 چهارم 1/12/95

 " نظارت و کنترل ، حسابرسی ، اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در تضمین کیفیت 
 پنجم 15/12/95

 " رکنان ارزشیابی عملکرد کارکنان ، بهسازی نیروی انسانی و آموزش کا
 ششم 22/12/95

 " مديريت بحران و باليا، مديريت اسالمی ، قانون و اخالق در مديريت 
 هفتم 11/1/96

،  MISبودجه بندی و اقتصاد سالمت ، مديريت و طراحی سیستم اطالعاتی 

EFQM 

" 

 هشتم 20/1/96

   
 

 


