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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      

     پسستازی سالوٌدی ٍهديسيت  گسٍُ آهَششی:     پزستبری ٍهبهبییداًشکدُ:

  کَدکبى پزستبری  ارضذحصیلی:ت یزشتٍِ هقطغ 

 5/0ٍاحد ًظسی  1 ذ:ًَع ٍاح   ٍاحد  5/1تؼذاد ٍاحذ: کَدکاى پسستازی  ٍزّبسی  هديسيتاغَل ًبم درط: 

  جؼفسجاللهسئَل درط:                                                                   -یص ًیبس:پ  ػولی

  ًفس6 تؼذاد داًطجَیبى:            هکبى ثزگشاری:     13-15 :سبػت  شٌبِسِ  :سهبى ثزگشاری کالط: رٍس

 پزستبریٍاًجوي ّبی حزفِ ای ًظبم اس جؼفزجالل ٍ استبد هْوبى هذرسیي )ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

Email: ejalal2005@yahoo.com 

 

 فلسفِ دزس:

درهبًی ضذُ است. پزستبر ثؼٌَاى  -تغییزات ٍ پیطزفتْبی اخیز هَجت پیچیذگی ّبی ثسیبری در سبسهبًْبی ثْذاضتی

جتی را ثِ ػْذُ دارد ٍ ثزای دستتیبثی  فزد هْن ٍ اغلی در تین هزالجتی ٍظیفِ ارائِ هزالجتْب ٍ ّوبٌّگی افزاد تین هزال

کَدکتبى  ثِ کیفیت ثزتز در ارائِ هزالجتْب، ًیبسهٌذ هْبرت هذیزیت ٍ رّجزی ٍ  داًص ٍ هْتبرت ثتبلیٌی در هزالجتت اس    

 است.

 )لطفا شسح دّید( شسح دٍزُ:

ثب هفبّین ثٌیتبدی  ضوي آضٌبیی   کَدکبى در پزستبری ثبلیٌی در ایي درط اثتذا داًطجَیبى ثب اّویت درط هذیزیت 

آى ٍ تبریخچِ هذیزیت ٍ تئَریْبی ثٌیبدی در رّجزی ٍهذیزیت  ثِ ثزرسی  ٍظبیف هذیزاى کتِ ضتبهب ثزًبهتِ ریتشی،     

، ّذایت، کٌتزل ٍ کٌتزل کیفیت ٍهجبحث هْن در رّجزی سبسهبى اس جولِ ارتجبطبت ، اًگیشش  سبسهبًذّی، کبرگشیٌی

ز اًتمبدی در حب هطکالت هتی ثبضتذ کتِ در لبلتت هتذیزیت ختذهبت       ،لذرت حب هطکب ،تػوین گیزی ٍکبرثزد تفک

هطزح هی ضَد پزداختِ. ّوچٌیي کبرثزد اغَل اػتجبر ثخطی ، ایوٌتی ٍهتذیزیت خطتز درارائتِ      کَدکبى پزستبری در 

 هَرد ثحث ٍثزرسی لزار هی گیزد. کَدکبى  خذهبت ثِ

 )لطفا شسح دّید(ّدف کلی: 

سیز  ًٍظزیِ ّبی هذیزیت سبسهبًی ٍرفتبری در گستزُ ػوَهی ٍپزستبری ٍ َری ّب ٍآضٌبیی داًطجَیبى ثب هفبّین، تئ

تکبهلی ، تغییز ٍتحَالت ٍّوچٌیي ثحث ٍتطخیع ًظزیِ ّتبی هختلتف رّجتزی ، ضتیَُ ّتبی گًَتبگَى رّجتزی ٍ        

در سبسهبى ّتب  ات السم چگًَگی ثِ کبرگیزی آى ّب در ضزایط هتفبٍت ثِ هٌظَر ارائِ ًمص ٍرفتبر رّجزی ٍایجبد تغییز

 هی ثبضذ.  تَسط افزاد ثْذاضتی درهبًی 

 

mailto:ejalal2005@yahoo.com
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 )دز ٍاقغ ّواى اّداف کلی طسح دزس است(بیٌابیٌی:اّداف 
ٍ هحَرّبی اغلی ثزًبهِ را ًطبى هی است ًسجت ثِ اّذاف کلی رٍضي تز ٍ ضفبف تز  کِ است ّذف کلی ثِ اجشای تخػػی ضکستيهٌظَر)

 (.اًذکِ در ٍالغ ّوبى اّذاف رفتبری است  ٍیضُ تزی ثِ ًبم اّذاف جشای اختػبغیلبثب تمسین ضذى ثِ ا اّذاف ثیٌبثیٌی دّذ.

 

 پس اش پاياى ايي دٍزُ اش داًشجَياى اًتظاز هی زٍد قادز باشٌد: 

 شٌاختی  حیطِ

  تَضیح دٌّذ. .کَدکبى را در پزستبری ٍرّجزی اّویت هذیزیت اغَل ٍهجبًی 

  ٍ ضزح دٌّذ. .را  کَدکبى ثخص ّبی کبرثزد آى در رّجزی تئَری ّبی هذیزیت 

   .هفَْم رّجزی را تؼزیف کزدُ ٍ تفبٍت ّب ٍ ضجبّت ّبی آى را ثب هذیزیت ثحث کٌٌذ 

  .ًظزیِ ّب ٍ سجک ّبی هختلف رّجزی را ضزح دٌّذ 

  .ٍظبثف ٍ ًمص ّبی رّجزی را ضزح دٌّذ 

  اغَل ٍهجبًی ثزًبهِ ریشی )استزاتضیک ، ػولیبتی ، خط هطی ٍاستبًذارد ٍ....(را ثیبى ًوبیذ. 

 تبهیي ًیزٍی اًسبًی ) جذة ، ًگْذاری ، ارتمبء ، ثْسبسی ٍتَسؼِ ًیزٍی اًسبًی ( را ضزح دّذ. 

 لبدر ثِ حب هطکالت سبسهبى اس طزیك ثکبرگیزی رٍضْبی هذکَر ثبضذ. 

 اغَل تػوین گیزی ٍ چْبرچَة ػلوی هذیزیت را ثزای تػوین هطخع ًوبیذ. 

 ّ ًوبیذ. بی تػوین گیزی درگزٍُ ثحثدرخػَظ رٍش 

  ثب استفبدُ اس رٍش ّبی تفکز اًتمبدی ضزح دّذ رٍضْبی حب هطکب. 

  ، ًوبیذ.ثیبى هفَْم اًگیشش را رٍاًطٌبسی درهذیزیت ٍسبسهبى   

  ا تطزیح ًوبیٌذرکَدکبى ارتجبطبت سبسهبًی ٍاّویت اى در هذیزیت پزستبری.   

  .کٌتزل ٍکٌتزل کیفیت  را تؼزیف ًوَدُ ٍ اغَل ٍ هجبًی آى را ثیبى کٌذ 

  را ضزح دّذ.کَدکبى اّویت حسبثزسی در خذهبت پزستبری 

   .اػتجبر ثخطی ٍایوٌی در ثخص ّبی کَدکبى را ثبس ضٌبسذ 

 ًگسشی )ػاطفی(حیطِ 

  ثب تبکیذ ثز ثخص ّبی ارائِ خذهبت سالهت اس دیذگبُ خَد در خػَظ هٌبست تزیي ضیَُ رّجزی در سبسهبى

  دفبع کٌٌذ.ّبی کَدکبى 
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 َد هٌتمب ثب استذالل ثِ ّوکالسبى خثخص ّبی کَدکبى ر خػَظ چگًَگی همبثلِ ثب هطکالت ثبٍرّبی خَد را د

 کٌٌذ. 

 ثحث ًوبیٌذدرگزٍُ در ثخص ّبی کَدکبى ُ اًگیشضی ضدر هَرد تکٌیکْبی ٍی.   

  .ثب احتزام ثِ ًظزات دیگزاى تَجِ کٌٌذ 

 ٍ ٍ ظبیف هزثَطِ ثب هطبرکت فؼبل در کالط ٍ ارائِ ثوَلغ تکبلیف هسئَلیت خَد را در خػَظ اًجبم تکبلیف

 ػْذُ دار ضًَذ. 

: سخٌزاًی، پزسص ٍ پبسخ، فیلن ،کبر در گزٍُ ّبی کَچک ٍ ثحث گزٍّی ػْذُ فؼالیت ّای ياددّی ٍ يادگیسی

 دار ضًَذ. 

 زٍاًی حسکتی

  .هْبرت در رّجزی گزٍُ را در کبرّبی گزٍّی ثکبر گیزًذ 

   طزاحی ٍایفبی ًمص ًوبیذ. ثخص کَدکبى سٌبریَّب یی را در راستبی اّذاف 

 ثبضذ.در هحیط ثبلیٌی کَدکبى درثخص ّبی  لبدر ثِ طزاحی ٍثکبر گیزی اثشار حسبثزسی 

 ثزطجك ًیبس  ثبس آهَسی ّب ( را) آهَسش ضوي خذهت ٍخَد ثزًبهِ ای آهَسضی آهَسیدرهحیط کبر 

 .ًوبیذٍاجزا )افزاد ،سبسهبى، جبهؼِ ( طزاحی      

 ّای تدزيس:شیَُ

 پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ   سخٌزاًی

 (TBLیبدگیزی هجتٌی ثز تین)  (PBLب هسئلِ)یبدگیزی هجتٌی ثز ح  ثحث گزٍّی

 سٌبریَ ًَیسی ٍ هطبلؼِ فزدی   )لطفبً ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد
 

 )لطفا شسح دّید( ٍظايف ٍ تکالیف داًشجَ:

، تْیتِ اثتشار حسبثزستی) ایتي اثتشار هتی تَاًتذ در        سویٌبر گزٍّی ، تْیِ ثیت کبرت هزتجط ثب ػٌبٍیي سویٌبر فزدی 

 ستفبدُ داًطجَ لزار گیزد ( کبراهَسی هَرد ا

 

 ٍسايل کوک آهَششی:   

   پزٍصکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

 ،    Role playفیلن آهَسضی ،  ثجزیذ( لطفبً ًبم)  سبیز هَارد

 )اش ًوسُ کل( :دزصد ًوسًُحَُ ازششیابی ٍ 

                                                      ًوزُ درغذ %01دوره  آسهَى پبیبى تزم        ًوزُ درغذ %01هیبى تزم دٍرُ ای آسهَى 

 جلسِ اخذ خَاّذ ضذ 8در اًتْبی 

 ًوزُ درغذ% 01ضزکت فؼبل در کالط     ًوزُ درغذ%01اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجزیذ(  ًبمبً لطفسبیز هَارد )
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 ًَع آشهَى

  غلط -غحیح جَر کزدًی           ایچٌذگشیٌِ       پبسخ کَتبُ     تطزیحی

   )لطفب ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد

 تَجِ: 

الشم بِ ذکس است بیست دزصد هطالب دز تدزيس ايي دزس اش طسيق سیستن الکتسًٍیکی 

اًجام خَاّد شد لرا داًشجَياى ػصيص با هساجؼِ بِ هَقغ ٍاًجـام آى ٍدزيافـت بـاشخَزد    

 ٌد ايفا ًوايٌد .ًقش فؼالی زا دز يادگیسی هی تَاً

داوشجُيبن مُظف مي ثبشىذ دَ ٌفتً قجم اص تبسيخ اسائً  عميىبسمطبنت خُد سا ثطُس مىظم َ مشتت 

 ثشاعبط چٍبسچُة تؼييه شذي تحُيم اعتبد مشثُطً دٌىذ.

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه كتبي

 َقت شىبعي َ تحُيم ثً مُقغ 

 فٍشعت وُيغي َ شمبسي گزاسي صفحبت

ذَيه ) تبيپ تيتش ثىذي(،آَسدن ٌش مُسد دس جبي خُد مثاًل فٍشعت دس اثتذا، سفشوظ طشص ت

 دساوتٍبي مطبنت َ ...چكيذي 

 محتُا دس ساثطً ثب مُضُع

مىجغ(5ركش:مىبثغ مُسد اعتفبدي ثب تُجً ثً اصُل سيفشوظ وُيغي َ تؼذاد مىبثغ)حذاقم   

 ومشي 1

 ومشي 1

 ومشي 1

 ومشي2

 ومشي 4

 ومشي 1

 نمره 01 ارائه کتبی کل نمره 

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه شفاهي

 آمبدگي جٍت اسائً مطهت 

 اعتفبدي اص َعبيم عمؼي َ ثصشي، پبَسپُيىت، پمفهت َ ...

 تىظيم َقت

 ايجبد اوگيضي َ شىُوذگبن جٍت طشح عئُل َ جهُگيشي اص يكىُاختي َ خغتً كىىذي ثُدن

 تُان پبعخگُئي

 ومشي 4

 ومشي 2

 ومشي 1

 ومشي 5/1

 ومشي 5/1

 نمره 01 کل نمره ارائه شفاهی 

: چكيذي دسيك صفحً شبمم:  ػىُان،مقذمً،اٌذاف،ثحث َثشسعي،پيشتٍبدات َوتيجً گيشي توضيح

 دس اوتٍب حذاقم عً َاژي ٌبي كهيذي ركششُد.
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جْت دریبفت راٌّوبئی ثب تَجِ ثِ ثزًبهِ اسبتیذ راٌّوب ثِ داًطکذُ پزستبری ٍ هبهبئی گزٍُ آهَسش هذیزیت 

بهِ ًػت ضذُ ثزرٍی درة اتبق  اسبتیذ هزاجؼِ ًوبیٌذ. پزستبری ًین طجمِ ًْن  اتبق آخز خبًن جؼفزجالل طجك ثزً

 آهبدگی ٍهطبلؼِ فزدی هٌبثغ تَسط داًطجَیبى ٍثحث در کالط درکلیِ هجبحث جلسبت ضزٍری است.

 کبر اهَسی در ّطت ّفتِ دٍم سِ ضٌجِ ّب جْت اًجبم پزٍصُ ّب  در هزاکش اهَسضی درهبًی داًطگبُ خَاّذ ثَد. 

ضٌبسی ، هسئَلیت پذیزی ، آهبدگی جْت حضَر در جلسبت ٍ ارائِ ثِ هَلغ تکبلیف  پیطبپیص  اسحسي  ٍظیفِ

 ٍٍظبیف  ضوب ػشیشاى سپبسگشاری هی ًوبیین 

 

 

 صی کلیِ داًشجَياى ػصيهَفقیت بسابا آزشٍی  

 :)لطفا ًام ببسيد(هٌابغ پیشٌْادی بسای هطالؼِ: 
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th
 Ed. 

Elsevier, USA. 

2. Mariner Tomy, A. (2012) Guide to nursing management and leadership. 7
th

 

Ed. Mosby, USA. 

3. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2010) Leadership roles and management 

functions in nursig. 6
th

 Ed. Lippicott, Williams & Wilkins, USA. 

4. Russel,L.,Swansburg,R.J.,Swansburg, R.C. (2006) Management and 
Leadership for Nurse Administrators. 4

th
 Ed. Jones and Bartlett Publishers, 

USA. 

5. Sullivan, E.J., Decker, P,J. (2006) Effective Leadership and Management in 

Nursing. 6
th

 Ed. Pearson Education International. 

6. Swansburg, R.J., Swansburg, R.C. (2010) Introduction to management and 

leadership for nurse managers. 4
th

 Ed. Jones and Bartlett Publishers, USA. 

7. Schilling me ann., Judith and etal(2006). Five keys to successful nursing 

management. Lippincott Williams & Wilkins A welters clawer company. 

8. Gillis, Ann.(1998).nursing management a systemic Approach.  New york :W.B 

Saunders co, 
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Books and another references  in the library 
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سبیت ّبی هؼتجز ًظبم پزستبری ، ٍهؼبًٍت پزستبری ٍسارت ثْذاضت ٍدرهبى ، اًجوي ػلوی  .4

ی پزستبری للت ایزاى ، دفتز اػتجبر ثخطی ٍسارت ثْذاضت ٍدرهبى ، پزستبری ایزاى ، اًجوي ػلو

 ، هَسسِ استبًذارد هلی کَدکبى  اػػبة اًجوي ػلوی
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 جدٍل ّفتگی کلیات  ازائِی دزس

 تازيخ  ػٌَاى هطالب جلسِ

1 

 

 ،  فزآیىذ ي يظبیف مذیزیت، اصًل يمببوي  آضىبیي بب طزح درس
process nursing management 

28/6 

2 

 

 کًدکبن مذیزیت يرَبزی در پزستبری فزایىذ  يمببوي اصًل 

تئًری وئًکالسيك ي  وظزیٍ َب ي  مزيری بز تئًریُبی رَبزی ي مذیزیت تئًری کالسيك،

بب تبکيذ در بخص َبی  سبك َبی وًیه رَبزی ي کبربزد آن درمذیزیت خذمبت  پزستبری

 )ارسبل سئًاالت کًئيش ايل ( کًدکبن 

 management & leadership theory & styleارسبل هطبلت اس طزیك الکتزًٍیکی

4/7 

3 

 

 

     ،)استزاتژیك يعمليبتي (بزوبمٍ ریشی در پزستبریاصًل ي مببوي 

 مٍ ریشی ياَميت آن در بزوببخص َبی کًدکبن استبوذارد يخط مطي 

                                                  standard& policy             ) سویٌبر داًطجَیی( 

 

11/7 

 18/7 کًدکبنويزيی اوسبوي در پزستبری  ، بُسبسی يبًدجٍ بىذیبزآيرد ي تأميه  4

5 

 

 ثب تبکیذ ثز ثخص ّبی کَدکبى  ارتجبطبت سبسهبًی ٍاّویت آى در هذیزیت پزستبری
Communication & transactional analysis  

 در مذیزیت مطبلعٍ فزدی (ياوگيشش ر سبسمبوي ، رياوطىبسي )رفتب 

 ارسبل هطبلت اس طزیك الکتزًٍیکی

25/1 

6 

 

 decision making &problem solvingحب هطکب ٍتػوین گیزی 

 )ارسبل سئَاالت کَئیش دٍم(اّویت ٍراّکبرّبی  تفکز اًتمبدی در حب هطکالت ثبلیٌی  

  Critical thinking in health problem  ارسبل هطبلت اس طزیك الکتزًٍیکی 

 

7 

 

آضىبیي بب سبسمبوُبی حزفٍ ای پزستبری استبوذاردَب يتعزفٍ گذاری خذمبت پزستبری 

 ICNاستبد مذعً وظبم پزستبری عضً بی حزفٍ ای يسبیز اوجمه َ

 

9/8 

8 

 

 

ثْجَد ٍتضویي   quality control& auditingدر پزستبری  کٌتزل ،کٌتزل کیفیت ٍ حسبثزسی

 ) سویٌبر داًطجَیی( کَدکبى کیفیت ٍحسبثزسی پزستبری 
Quality improvement& quality assurance 

(ایوٌی ٍهذیزیت خطز  JCIAHO) کَدکبى اػتجبر ثخطی ٍاستبًذارد سبسی خذهبت پزستبری 

 ((MISهذیزیت ٍطزاحی سیستن اطالػبت کَدکبى درپزستبری  

 ارسبل هطبلت اس طزیك الکتزًٍیکیکبرثزد ػلن اهبر ٍاًفَرهبتیک در هذیزیت پزستبری 

16/8 

9 

 

 23/8 ییز ًوی ثبضذ.(ٍلبثب تغ) لجب اس ضزٍع کبر اهَسی اًجبم خَاّذ ضذدٍرُ  اهتحبى پبیبى

 


