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  پرستاریمديريت  گروه آموزشی:                                                   پرستاری مامايی دانشکده:

 توانبخشی و سالمندیکارشناسی ارشد پرستاری  تحصیلی: یرشتهو مقطع 

 

  مدیریت پرستاری بالینی )سالمندی(   –مدیریت خدمات پرستاری )توانبخشی(  نام درس:

 صالحیتهمینه دکتر  :و مدرس مسئول درس                واحد کارآموزی 5/0 نظریواحد  1 د:نوع واح     5/1  :تعداد واحد

   1397-98دانشکده پرستاری مامایی               ترم مهر  برگزاری:مکان                  هفته اول 8در  1-3شنبه سه   :زمان برگزاری کالس

 

  شرح دوره:

شنا در این درس ابتدا دانشجویان با اهمیت مدیریت و رهبری برای پرستاران و مفاهیم بنیادی آن از جمله سازمان، مدیریت، رهبری و اصول آن آ

های رهبری مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس وظایف مدیران، فرآیند ها و سبکتئوریهای بنیادی در مدیریت، شده و تاریخچه مدیریت، تئوری

مطرح سالمندی – واحدهای توانبخشیارتباطات، سنجش و ارزشیابی و مباحث مهم مدیریت در قالب مدیریت پرستاری با تمرکز بر مدیریت در 

قای کیفیت، ، و برخی مضامین مهم مدیریتی نظیر ارتهای بالینیبخش ریهای رهبری در پرستاشود. همچنین کاربرد اصول مدیریت و تئوریمی

 گیرد.، اقتصاد و سیستم اطالعات بیمارستانی، مدیریت منابع انسانی نیز مطرح و مورد بحث قرار میاستانداردهای پرستاری

 هدف کلی: 

-، و کاربرد اصول و مهارتتوانبخشیدر پرستاری بخصوص در پرستاری آشنا سازی دانشجویان با اصول، مفاهیم و تئوری های مدیریت و رهبری 

ریزی نیروی انسانی جهت ارائه خدمات پرستاری، کسب مهارت در تشخیص نیازهای بیماران، ها، برنامههای مدیریت در اداره امور این بخش

آینده قادر باشند بعنوان یک مدیر و رهبر اثربخش  که در یبه نحوگیری جهت رفع مشکالت واحدها کارکنان و چگونگی استفاده از مراحل تصمیم

 حرفه پرستاری گردند. کیفیت خدمات و انجام وظیفه کرده و باعث ارتقا ها و واحدهای توانبخشیو در بخشدر این حرفه 
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 بینابینی:اهداف 

 رود:در خاتمه اين درس از دانشجو انتظار می

 صاحب نظر مدیریت تعریف نماید)شناختی(های مختلف مدیریت را از دیدگاه .1

 بیان نماید)شناختی(دیریت و کاربرد آن را در بخش و مراقبت پرستاری وظایف م .2

 را تعریف نماید)شناختی( ای از فرآیند مدیریتخالصه .3

 را شرح دهد)شناختی( قدرت و اختیار را در سازمان شرح داده و کاربردهای آن در مدیریت پرستاری .4

 گیری را در مدیریت پرستاری شرح دهد.کل و تصمیمفرآیند حل مش .5

 بودجه را تعریف کند و اصول و مبانی آن را شرح دهد)شناختی( .6

 بندی در مدیریت پرستاری را تشریح کند.فرآیند بودجه .7

 تعریف مدیریت منابع  انسانی و اجزای آن را بیان  نماید)شناختی( .8

 و یک بیمارستان محاسبه نماید)روانی حرکتی( ، عمومیمراقبت ویژه بخشجهت ای پرستاری ای و غیر حرفهپرسنل حرفه .9

 )شناختی( بهسازی نیروی انسانی و اهمیت آن درسازمان را شرح دهد .10

 انواع آموزش در فرایند بهسازی نیروی انسانی را نام برده و مزایا و معایب هریک از را بیان کند )شناختی( .11

 نام ببرد)شناختی(ارتباط را تعریف نموده، انواع آن را  .12

 های بهبود انگیزش در پرستاری را شرح دهد.انگیزش و روش .13

 را در مدیریت پرستاری شرح دهد)شناختی( و انواع آن اهمیت ارتباط .14

 تفکر نقادانه و کاربرد عملی ان را در مدیریت پرستاری شرح دهد. .15

 استاندارد و حسابرسی در پرستاری را بیان کند)شناختی( .16

 را بیان کند)شناختی( و واحدهای مراقبت پرستاریدر بخش  در نظام سالمت، ارتقای کیفیتمدیریت و  .17

 مدیریت کیفیت جامع و اجرای آن در نظام سالمت را شرح دهد.  .18

 قانون و اخالق در مدیریت پرستاری را توضیح دهد. .19

 مدیریت بحران، اصول و فرآیند آن را شرح دهد. .20

 )شناختی( را بیان کندهای مختلف بهداشت درمان واحدها و بخشنی و کاربرد آن در اصول کلی سیستم اطالعات بیمارستا .21

 مسئولیت خود را در خصوص ارائه بموقع تکالیف و وظایف مربوطه با مشارکت فعال در کالس انجام دهند)عاطفی( .22

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 از فراگیران انتظار می رود:  وظايف

 بر اساس جدول زمانی درس، آمادگی الزم را قبل از حضور در جلسات کسب نماید. -

 ای گسترش دهند.کتابخانهخود را از طریق مطالعات با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات  -
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 های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع داشته باشند.لیف خود منابع جدید علمی و یافتهدر تهیه تکا -

 نمایند.های آموزشی خود را دنبال 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 های تعیین شده ارائه نموده و با تکالیف خود را در زمان -

حداکثر باید چنانچه غیبت موجه باشد )با ارائه گواهی معتبر( فراگیر  خواهد شد ونمره صفر منظور  در آزموندر صورت غیبت غیر موجه  -

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

منظور  درسوجه بیش از حد مجاز نمره صفر برای غیبت غیر م 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

  های کالسحضور در تمامی جلسات و مشارکت فعال در بحث -

با  یو شفاه یبراساس طرح درس به صورت کتب یاز مباحث درس یکینفره(، ارائه  3-4 ی)در گروه ها یگروه يیپروژه دانشجو -

و ژورنال  گاهیبه بعد بوده و در پا 2013از سال  نیالت یقی)مقاالت تحق یمنبع فارس 5و  نیمرتبط الت یمقاله علم 3استفاده از حداقل 

( در نظام سالمت و MIS) یاطالعات ستمیس یو طراح تيريمد ،یپرستار تيريدر مد قاخالمعتبر چاپ شده باشد(: 

در  یانسان یرویمحاسبه ن هایروش ،یپرستار المللینیو ب یمل هایسازمان ،یدر پرستار کیآمار و انفورمات مارستان،یب

 تيريتفکر خالق و نقادانه در مد ،یپرستار

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

 نظیم شود.زیرت

 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،  تیتر بندی(، ،طرز تدوین ) تایپ -

 انتهای مطالب و ...چکیده رفرنس در

 محتوا در رابطه با موضوع -

نویسی و تعداد منابع با توجه به اصول ریفرنس در متن، منابع مورد استفاده ذکر  -

 )منبع به روز فارسی  5منبع به روز التین و  3)حداقل

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 3

 

 نمره 7

 نمره 3

 100از نمره 15 

 

 وسايل کمک آموزشی:  

 فیلم آموزشیسایر موارد: نمایش    پروژکتور اسالید  تخته و گچ  وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره 16=  %80 آزمون پایان ترم   درصد نمره -آزمون میان ترم 

 نمره 1=  % 5شرکت فعال در کالس حضور و  نمره             3= %15 انجام تکالیف 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی
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زير ارتباط  با ايمیليا  و 608شماره تلفن داخلی  ،صالحیدفتر دکتر  6نیم طبقه  يا مشاوره به دريافت راهنمائیدر صورت نیاز به 

     Salehi.t@iums.ac.irبرقرار نمايید.       

 چاپی منابع انگلیسی: 
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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. 

 منابع اينترنتی 

- 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/ 

 :منابع فارسي 

 1395 ،ینشر ن ،یعموم تیریمد ،یمهد دیس ،یالوان -1

 1386چاپ دهم، ران،یا یبانکدار یتا عمل، انتشارات موسسه عال یاز تئور تیریم ، ساسان گوهر پ، سازمان و مد یزینژاد پار رانیا -2

 1386 ،یتهران، بشر ،یخدمات پرستار تیریمحمد، اصول مد ریم ،ینیحس -3

 1388 ،ی، نشر بشر یپرستار تیریت، اصول مد ین، صالح یریدهقان ن -4

 1395انتشارات سمت،  ت،یریاصول مد ،ی، عل انییرضا -5

 1396. یباش میتهران. نشر حک ت،یریمد یعبداهلل ، اصول و مبان ،یجاسب -6

   1389.  نشر جامعه نگر . یپرستار تیریاصل ا. اصول مد یمسعود -7
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 

 استاد مربوط عنوان مطالب تاريخ جلسه

1 27/6/97 

 جبران شود 
  و اهداف، مبانی مدیریت، مروری کلی بر اصول مدیریت درسطرح آشنایی با 

 ریزی، سازماندهی، رهبری و هدایت، نظارت و کنترل(مرور اصول مدیریت )برنامه

 دکتر صالحی

 

 کار پرستاریهای تقسیم روش: تامین نیروی انسانی، جذب و نگهداری، منابع انسانیمدیریت  3/7/97 2
 بهسازی نیروی انسانی، آموزش ضمن خدمت و بازآموزی

// 

                               power & authority                             قدرت و اختیار، تفویض اختیار 10/7/97 3
    decision making & problem solvingگیری و مشکل گشایی             تصمیم

 // و 
LMS 

 استانداردها و حسابرسی در پرستاری   17/7/97 4
          control & performance appraisal ارزشیابی عملکرد در پرستاری

// 

  روانشناسی در مدیریت و سازمان  24/7/97 5
 communication &    Change, motivation      ارتباطات و انگیزش  تغییر، 

 دکتر صالحی

 قانون و اخالق در مدیریت 1/8/97 6
                      مدیریت در بحران و بالیا 

 دکتر صالحی

و ارائه 

 دانشجویان

7 8/8/97 

 تعطیل رسمی

 LMS . مدیریت مشارکتی  TQMو کیفیت.  ارزشیابیکنترل، 

 (MISمدیریت و طراحی سیستم اطالعاتی ) 15/8/97 8
 آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری 

 

 دکتر صالحی

و ارائه 

 دانشجویان

 - آزمون پایان ترم - 

 

 

 

 قرار خواهد گرفت انیدانشجو اریو در اخت یهفته دوم ترم به صورت مجزا طراح 8جهت  یطرح درس کارآموز

 

 

 

 


