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  داخلی جراحی پرستاری گروه آموزشی:                                                   پرستاری مامايی دانشکده:

 96ورودی مهر داخلی جراحی پرستاریکارشناسی ارشد  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 

  (واحد کارآموزی 5/0 نظریواحد  1) د:نوع واح     5/1  تعداد واحد    های بالینیبخشمدیریت خدمات پرستاری در  :نام درس

   1396-97  بهمنترم             کالس : مکان برگزاري        1-3ها شنبه زمان برگزاري كالس:

 دکتر صالحی :مدرسین     صالحیتهمینه دکتر  مسئول درس:

 

  شرح دوره:

مباحث روانشناسی سپس  شود.انجام می گیری و حل مشکلیار، تصمیم، قدرت و تفویض اختمروری بر مبانی و اصول مدیریتدر این درس ابتدا    

مدیریت  ،و انفورماتیک، قانون و اخالق سیستم اطالعات بیمارستانی و اقتصاد، کاربرد در مدیریت و سازمان )ارتباط، انگیزش، تغییر(، بودجه نویسی

 شود.مطرح می یدر پرستارمدیریت کیفیت  و، ارزشیابی عملکرد کارکنان منابع انسانی

نظیر مدیریت بحران، ، و برخی مضامین مهم مدیریتی های بالینیبخش های رهبری در پرستاریاصول مدیریت و تئوریکاربرد  عالوه بر این   

 گیرد.رار مینیز مطرح و مورد بحث ق المللی پرستاری، های ملی و بینو آشنایی با سازمان، ی پرستاریو حسابرس ، استانداردهامدیریت زمان

 هدف کلی: 

های مدیریت در اداره امور این ، و کاربرد اصول و مهارتدر پرستاریسازی دانشجویان با اصول، مفاهیم و تئوری های مدیریت و رهبری آشنا    

چگونگی استفاده از مراحل ریزی نیروی انسانی جهت ارائه خدمات پرستاری، کسب مهارت در تشخیص نیازهای بیماران، کارکنان و ها، برنامهبخش

 ها و واحدهایو در بخشآینده قادر باشند بعنوان یک مدیر و رهبر اثربخش در این حرفه  که در به نحویگیری جهت رفع مشکالت واحدها تصمیم

 حرفه پرستاری گردند. کیفیت خدمات و انجام وظیفه کرده و باعث ارتقا مختلف مراقبت پرستاری

 بینابینی:اهداف 

 رود:اتمه اين درس از دانشجو انتظار میدر خ

 بیان نماید)شناختی( خدمات پرستاریوظایف مدیریت و کاربرد آن را در  .1

 را تعریف نماید)شناختی( ای از فرآیند مدیریتخالصه .2

رابیان ، ریزی، مدیریت منابع انسانیبودجه ، گیریفرآیند حل مشکل و تصمیمقدرت و اختیار ای از مفاهیم مدیریت نظیر خالصه .3

 نماید. )شناختی(

 ای پرستاری را جهت یک بخش و یک بیمارستان محاسبه نماید)روانی حرکتی(ای و غیر حرفهپرسنل حرفه .4

 ()شناختیشرح دهدرا را در مدیریت پرستاری  و انواع آن اهمیت ارتباطارتباط را تعریف نموده،  .5

 های بهبود انگیزش در پرستاری را شرح دهد.انگیزش و روش .6

 استاندارد و حسابرسی در پرستاری را بیان کند)شناختی( .7

 مدیریت استراتژیک راتعریف نماید)شناختی( .8

 را بیان کند)شناختی( بخشبیمارستان و در در  در نظام سالمت، مدیریت و ارتقای کیفیت .9

 قانون و اخالق در مدیریت پرستاری را توضیح دهد. .10

 .مدیریت بحران، اصول و فرآیند آن را شرح دهد .11

 ، اصول و فرآیند آن را شرح دهد.زمانمدیریت  .12

 را بیان کند)شناختی( نظام سالمت و در خدمات پرستاریاصول کلی سیستم اطالعات بیمارستانی و کاربرد آن در  .13

 مسئولیت خود را در خصوص ارائه بموقع تکالیف و وظایف مربوطه با مشارکت فعال در کالس انجام دهند)عاطفی( .14
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 تدريس:های شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 از فراگیران انتظار می رود: 

 مادگی الزم را قبل از حضور در جلسات کسب نماید.بر اساس جدول زمانی درس، آ -
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 ای گسترش دهند.خود را از طریق مطالعات کتابخانهبا استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات  -

 های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته باشند.لیف خود منابع جدید علمی و یافتهدر تهیه تکا -

 های آموزشی خود را دنبال نمایند.همربوطه برنام دیمسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر اسات -

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس های درس حضور یافته و در بحث های علمی شرکت موثر داسته باشند. -

 رکت کنند.شآمادگی کامل در جلسات آزمون ده ارائه نموده و با های تعیین شتکالیف خود را در زمان -

حداکثر باید چنانچه غیبت موجه باشد )با ارائه گواهی معتبر( فراگیر  نمره صفر منظور خواهد شد و در آزمونغیر موجه در صورت غیبت  -

 نمره صفر برای وی منظور خواهد شد. در غیر این صورت. استاد مربوطه مراجعه نمایدبه  آزمونیک هفته برای انجام ظرف 

منظور  درسنمره صفر برای بیش از حد مجاز غیر موجه غیبت  ساعات بیشتر باشد. در صورت 17/4 غیبت در کالس نباید از حد مجاز -

 واحد درسی حذف می شود.و در صورت موجه بودن  خواهد شد

 تکالیف

 سکالهای بحثرکت فعال در اشحضور در تمامی جلسات و م -

)مقاالت  منابع جدید و به روز 3حداقل نفره با استفاده از  3-4های در گروه به صورت کتبیارائه یکی از مباحث درسی ، پروژه دانشجویی -

 :اه و ژورنال معتبر چاپ شده باشد(به بعد بوده و در پایگ 2013تحقیقی التین از سال  

، حسابرسی در پرستاری، اقتصاد سالمت، تفکر المللی پرستاریبینهای ملی و شنايی با سازمانآ  مدیریت بحران و بالیا،

، مديريت مالی ( در نظام سالمت و بیمارستانMISسیستم اطالعات )مديريت  ،خالق و نقادانه در مديريت، مديريت تغییر

         ، های محاسبه نیروی انسانی در پرستاری، مديريت منابع انسانی در پرستاریدر پرستاری، روش
 

کتبی،  پروژهنوشتن منابع مورد استفاده، رعایت آئین نگارش، تایپ تمیز و مرتب و با فونت مناسب و یکدست، و ارائه به موقع ضروری است.  

 .تنظیم شودشرح زیربه

 ارائه کتبی 

 امتیاز موارد ارزشیابی

 وقت شناسی و تحویل به موقع

 فهرست نویسی و شماره گذاری صفحات

آوردن هر مورد در جای خود مثالً فهرست در ابتدا، رفرنس  ایپ تیتر بندی(،طرز تدوین ) ت

 انتهای مطالب و ...چکیده در

 محتوا در رابطه با موضوع

 )منبع 5نویسی و تعداد منابع)حداقلمنابع مورد استفاده با توجه به اصول ریفرنس ذکر 

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 1
 

 نمره 6

 نمره 1

 نمره 10 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 : نمایش فیلم آموزشیسایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   (16)نمره درصد 80 آزمون پایان ترم   نمره درصد -آزمون میان ترم 

 (1)نمره درصد 10س شرکت فعال در کالحضور و    (3) نمره درصد 15 انجام تکالیف 
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 نوع آزمون

     جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه: تشريحی

زير ارتباط  با ايمیليا  و  174شماره تلفن داخلی  ،صالحیدفتر دکتر  6نیم طبقه  يا مشاوره به دريافت راهنمائیدر صورت نیاز به 

     Salehi.t@iums.ac.ir       برقرار نمايید.

 : ساعت( 26) کارآموزی

 گزارش   هیآن، ته هایو بخش فیبا وظا ییآشنا ،یاز سازمان نظام پرستار دیبازد -

که وظایف مرتبط با بهبود کیفیتت و اعتباربخشتی دارنتد، رانتد کیفیتت بتا  ،یمحل کارآموز مارستانیموجود در ب یها تهیکم بازدید و آشنایی با -

 گزارش هماهنگی دفتر پرستاری و ارائه

 های مدیریتی معاونت پرستاری در وزارت بهداشت با ارائه گزارشبازدید و آشنایی با ساختار، عملکرد و زیرمجموعه -
 

 انگلیسی: منابع -
1. Tomey, A.M (2008) Guide to nursing management and leadership. 8th Ed. Mosby, USA. 

2. Cherry, Barbara and Jacob, Susan R. (2011) Contemporary Nursing: Issues, Trends, & Management, 

5th Edition. Mosby Inc. 

3. Finkelman, Anita Ward (2016). Leadership and management for nurses. 3th Ed. USA: Pearson 

Education, Inc.  

4. Huber, Diane. (2017) Leadership and nursing care management. 6th Ed. Elsevier, USA. 

5. Kelly, P. Tazbir, J. (2013) Essentials of Nursing Leadership & Management. 3rd New York: Delmar.  

6. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2017) Leadership roles and management functions in nursig. 9th Ed 

7. Murray, Elizabeth J., (2017). Nursing Leadership and Management. Philadelphia: F.A. Davis 

Company. 

8. Sullivan, E.J. (2017) Effective Leadership and Management in Nursing. 9th Ed. New York: Pearson 

Education International. 

9. Swansburg, R.J., Swansburg, R.C. (2010) Introduction to management and leadership for nurse 

managers. 4th Ed. Jones and Bartlett Publishers, USA. 

10. Yoder-Wise Patricia S. (2015) Leading and Managing in Nursing. 6th Ed. St. Louis, Missouri: 

Mosby, an imprint of Elsevier Inc. 

  اينترنتيمنابع 

- Http: //JCA HO. Org/accredited + organization 

-  http://www.inlm.org/inmdl/ 

        -  http://diglib.tums.ac.ir/ (Ovid, proquest, Elsevier, pub med, nursing index, web of science) 

        - http://www.nursingcenter.com/library/index.asp#journals 

- journal of Nursing management: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 

http://www.amazon.com/Contemporary-Nursing-Issues-Trends-Management/dp/0323069533/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1423303843&sr=1-2&keywords=cherry+Jacob+nursing+management+2011
http://www.amazon.com/Contemporary-Nursing-Issues-Trends-Management/dp/0323069533/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1423303843&sr=1-2&keywords=cherry+Jacob+nursing+management+2011
http://www.inlm.org/inmdl/
http://diglib.tums.ac.ir/
http://www.nursingcenter.com/library/index.asp#journals
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- JONA (Journal of Nursing Administration): http://journals.lww.com/jonajournal/  

 منابع فارسی:

 1395الوانی، سید مهدی، مدیریت عمومی، نشر نی،  .1

ایران نژاد پاریزی م ، ساسان گوهر پ، سازمان و مدیریت از تئوری تا عمل، انتشارات موسسه عالی بانکداری  .2

 1386ایران، چاپ دهم،

 1386حسینی، میر محمد، اصول مدیریت خدمات پرستاری، تهران، بشری،  .3

 1388یریت پرستاری ، نشر بشری، دهقان نیری ن، صالحی ت، اصول مد .4

 1395رضاییان ، علی، اصول مدیریت، انتشارات سمت،  .5

 1396جاسبی، عبداهلل ، اصول و مبانی مدیریت، تهران. نشر حکیم باشی.  .6

   1389مسعودی اصل ا. اصول مدیریت پرستاری.  نشر جامعه نگر .  .7

 

 

 

 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

  و اهداف، مبانی مدیریت، مروری کلی بر اصول مدیریت درسطرح با آشنایی  14/11/96 1
 ریزی، سازماندهی، رهبری و هدایت، نظارت و کنترل( )برنامه 

 دکتر صالحی

 

2 21/11/96 
 

                               power & authority                             قدرت و اختیار، تفویض اختیار
    decision making & problem solving             حل مشکلو  گیریتصمیم

 // 

 پرستاری کار تقسیم هایروش ،یجذب و نگهدار ،یانسان یروین نی: تامیمنابع انسان تیریمد 28/11/96 3

  ، ارزشیابی عملکرد در پرستاری یآموزش ضمن خدمت و بازآموز ،یانسان یروین یبهساز

// 

 ردها و حسابرسی در پرستاری  استاندا 5/12/96 4
 مدیریت جلسات  

// 

 پرستاری قانون در مدیریت 12/12/96 5
 

// 

 پرستاریاخالق در مدیریت  19/12/96 6

 مدیریت زمان

// 

// 

 //       (و انگیزشارتباطات  )تغییر، روانشناسی در مدیریت و سازمان  18/1/97 7

 (MISم اطالعاتی )مدیریت و طراحی سیست تعطیل رسمیجبران  8
 آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری 

LMS 
 

 دکتر صالحی آزمون پایان ترم - 


