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 ران ياو خدمات بهداشتي درماني  دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي

  1398-99سال تحصيلی  دوم  نيمسال سال تحصيلي :                    اصول مديريت خدمات پرستاري نام درس :

 10-12و         8-10ها سه شنبه ساعت كالس:                          واحد نظري 2 تعداد و نوع واحد :

  جعفرجالل و  دكتر عادل ها خانم سركارمدرس:               2و1گروه 96ورودي  دوره :                             كارشناسی پرستاريمقطع و رشته : 
   ezzatjafarjalal@gmail.com 

عل  در حرفه پرستاري جهت رسيدن به كيفيتی مطلوب و شايسته مهارتها و تواناييهايی الزم است تا بتوان بالقوه هاي نيروي انسانی را به بالف فلسفه درس:

تا با بهره گيري از علوم رفتاري و مديريت از طرفی در  مبدل ساخت. به اين منظور افرادي كه به نوعی در اين حرفه مشغول به خدمت خواهند شد الزم است 
اء حرفه  جهت حل مشکالت اين حرفه و از طرفی ديگر در جهت توانا كردن خود و پرسنل تحت مسئوليت خود اقدام نمايند، تا به اين ترتيب موجبات ارتق

پرستاري مطرح می شود می تواند چراغ راهی براي رسيدن به اين تواناييها  پرستاري را فراهم نمايند. لذا آگاهی و عمل به مباحثی كه در درس اصول مديريت
 باشد.   

ها و انواع آن، مدير، رهبر و  در اين درس ابتدا دانشجويان با اهميت درس مديريت براي پرستاران و مفاهيم بنيادي آن از جمله سازمان، ويژگیشرح درس: 

هاي بنيادي در مديريت مورد بررسی قرار می گيرد و سپس وظايف مديران كه شامل برنامه ريزي،  تئوريهاي آن آشنا شده و تاريخچه مديريت و تفاوت
 ، كنترل و ارزشيابی می باشد در قالب مديريت پرستاري مطرح می شود. ورهبري  سازماندهی، كارگزينی، هدايت

به نحوي كه در آينده قادر باشند بعنوان يك مدير  در پرستاري يريت و رهبري، مفاهيم و تئوري هاي مدسازي دانشجويان پرستاري با اصول آشنا هدف كلي :

 و رهبر اثر بخش در اين حرفه انجام وظيفه كرده و باعث ارتقاء حرفه  پرستاري گردند . 
 در پايان دوره از دانشجويان انتظار می رود : (حیطه شناختی)اهداف ويژه 

 توضيح دهد.اهميت مديريت را در پرستاري -1
 .ويژگی هاي سازمان، انواع سازمان را بيان كنند-2
 .ديريت را بصورت مختصر توضيح دهندتاريخچه م -3
 .تعريف از مديريت را بيان كنند 2 حداقل -4
 را بيان كنند   و كالسيك و سيستمینئ، ديت هاي هريك از تئوريهاي كالسيك، مزايا و محدواصول-5
 .را توضيح دهند Zي اصول و ويژ گی هاي تئور-6
 .بيان كنند yو  Xويژگی هاي انسان را از دو ديد گاه  --7
 .هاي مديريت و رهبري را بيان كنندرهبري را تعريف كرده و تفاوت --8
 .عوامل موثر بر آن را توضيح دهند سبك هاي مختلف رهبري را بيان كرده ، نظريه اقتضاء در رهبري و --9

 .را بصورت مختصر توضيح دهندورهبري در خدمات پرستاري ديريت ند ماصول ، وظايف و فر آي -10
  .ره هاي مختلف مديريت را شرح دهندبرنامه ريزي را تعريف نموده و فر آيند، علل ، انواع و حيطه برنامه ريزي در دو -11
 ر يك نظريه بيان كنند.تصميم گيري در مديريت راتوضيح داده و عوامل مؤثر در تصميم گيري صحيح را همراه با ذك-12
 .ند آن را با ذكر مثال توضيح دهندمشکل و فر آيحل اصول  -13
 .سازماندهی پرستاري را بيان كنند ، ويژگی هاي آن ، خطوط ارتباطی دراصل سازماندهی را تعريف كرده -14
 .و نمودار سازمانی را بيان كنند غير رسمی ،هاي متمركز، غير متمركز، صف، ستاد، رسمیهاي سازمانويژگی -15
 .يض اختيار و اصول آن را ذكر كنندوف، تقدرت، منابع قدرت، اختيار -16
 .تعيين حيطه نظارت را توضيح دهند حيطه نظارت و عوامل موثر در -17
 .عوامل موثر بر آن را توضيح دهند ، فر آيند ورا تعريف كردهتامين نيروي انسانی  -18
 .هاي هريك توضيح دهندايب و ويژگی، مع، اوليه( را همراه با مزايا، گروهیتی ) موردي، عملياتیالگوي مراقب -19
 .امل موثر بر هدايت را توضيح دهندهدايت را تعريف كرده و مراحل و عو -20
 .ثر در ايجاد انگيزش را بيان كنندآيند و عوامل موكرده، فر انگيزش را تعريف -21
 .شرح دهند  باط و عوامل موثر در برقراري يك ارتباط اثر بخش راآيند ارتارتباط، فر -22
 .كرده و اصول هماهنگی را شرح دهندهماهنگی را تعريف  -23
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 .توضيح دهند ، فر آيند آن و انواع كنترل از نظر زمان اجرا راكنترل -24
 .را بيان كننددر خدمات پرستاري يك بودجه بندي موفق انواع بودجه و عوامل موثر بر انجام ، بودجه و بودجه بندي را تعريف كرده  -25
 .ارزشيابی عملکرد، اصول و اهداف آنرا توضيح دهند -26
 .بهسازي نيروي انسانی در پرستاري، اصول و انواع آنرا شرح دهند-27
 .در اسالم را مختصرا“ توضيح دهند مديريت و رهبري-28
 .را توضيح دهند ، قوانين و مسائل حقوقی و قانونی مرتبط با پرستارياصول انضباطی ،ين و مقرراتقوان -29
 .در پرستاري را شرح دهندوجنبه هاي قانونی ان رش نويسی قوانين ثبت و ضبط اطالعات و اصول صحيح گزا -30

 حرکتی  -در حیطه  روانی 

 تفکر انتقادي را در مباحث درسی تمرين نمايد . .1

 ارت درتقسيم كار در موارد  درسی تمرين نمايد .مه  .2

 اي  در تمرين عملی باشد. اي وغير حرفهقادر به محاسبه حجم كار و بر آورد نيروي انسانی حرفه .3

 هاي مورد نياز را بکار گيرد.  در ارائه سخنرانی مهارت .4

 مهارت در رهبري گروه را در كار گروهی بکار گيرد.   .5

 حیطه عاطفی ) نگرشی (

 از ديدگاه خود در خصوص مناسب ترين شيوه رهبري در سازمان هاي ارائه خدمات سالمت دفاع كند  .6

 با احترام به نظرات ديگران توجه كند.  .7

 كت فعال در كالس انجام دهد.  مسئوليت خود را در خصوص ارائه بموقع تکاليف و وظايف مربوطه با مشار .8

 كاردرگروه هاي كوچك و بحث گروهی راعهده دار شود.   .9

 فعاليت هاي ياددهي و يادگيري: سخنراني،پرسش وپاسخ،

 LMSسيستم  –بحث و گفتگو و   ارايه كيس واقعی – اساليد  نرم افزار پاورپوينت وبا استفاده از    سخنرانی  روش تدريساز  روش تدريس:
 پاسخ ، گروهی ،كار گاهی جهت ارائه مطالب درسی استفاده می نمايد.پرسش و 

 برد، فيلم آموزشي استفاده خواهد شد.ويدئو پروژکتور ، وايت    وسايل کمک آموزشي در صورت امكان از  

می باشد.الزم به يادآوري  ساعت 2هفته تدريس می گردد. مدت زمان ارائه هرجلسه درس  16درس نظري مديريت خدمات پرستاري به مدت مدت تدريس:

 است كه در صورت تقارن ساعات كالس با تعطيالت رسمی، ساعات كالس در طول ترم جبران خواهد شد. 

 نوع امتحان كتبی می باشد و نوع سئواالت عبارتند از: )در هر جلسه از مباحث قبلی پرسش كتبی بعمل می ايد( .     شرح امتحان:

 چند گزينه -1
 صحيح و غلط -2

 یجور كردن -3

 تشريحی وكوتاه پاسخ -4

 جا خالی -5

                          وظايف دانشجو :
هثاي كثالس بطثور دانشجو انتظار می رود در تمامی جلسات كالس بدون تأخيرحضور يابند و در بحثث. شركت فعال در كالس و مشاركت مستمر در مباحث -1

ساعت  8جلسه  4غيبت بيش از حد مجاز )  از ورود به كالس درس اجتناب نمايد.دقيقه از دانشجو انتظار می رود  15فعال شركت نمايد. در صورت تأخير بيش از 
 شود.كالس( باعث محروم شدن دانشجو از شركت در امتحان پايان دوره می

 نفرانس( و پاسخ به سئواالت در هرجلسه از مباحث قبلی . )ك ارائه تکاليف درسی در موعد مقرر -2
 با آ مادگی  حضور مداوم و منظم و بدون غيبت در كالس هاي درس -3

المللی هاي ملی و بينآشنايی با سازمان ثبت و گزارش نويسی، حقوق و قانون در پرستار،  جنبه هاي قانونیمباحث پیشنهادی جهت کنفرانس: 

در نظام  HIS( و MISدر پرستاري، اقتصاد سالمت، تفکر خالق و نقادانه در مديريت، مديريت تغيير، مديريت سيستم اطالعات ) پرستاري، حسابرسی 
هاي محاسبه نيروي انسانی در پرستاري، مديريت منابع انسانی در پرستاري، روش پرداخت سالمت و بيمارستان، مديريت مالی در پرستاري، روش

DRG كار گروهی  ، برنامه ريزي استراتژيك )راهبردي ( ،مديريت در بحران و باليا، مديريت تضاد، مديريت مراقبت پرستاري در ،  در نظام سالمت
كاربرد كامپيوتردرمديريت پرستاري، جنبه هاي قانونی ثبت  وگزارش نويسی ) كتبی ،   فرهنگ ايمنی ، منزل،فرهنگ سازمانی و نقش آن در مديريت،

مديريت ،  رفتار سازمانی ، استانداردهاي مديريتی ، كاربرد پژوهش وآموزش در در اصول گزارش دهی )شيوه ها وانواع آن ( ، روانشناسی الکترونيکی ( ،
اهميت مديريت ، ويژه گی هاي يك سرپرستار وسوپر وايزر خوب ،  مهارتهاي تفکر انتقادي در مديريت خدمات پرستاري، مهارتهاي تفکر استراتژيك ، 



بودجه بندي ، مستمر ضمن خدمت و تانداردسازي خدمات پرستاري، اعتبار بخشی وايمنی بيمار ، كنترل كيفيت وتضمين كيفيت ، اثربخشی اموزش اس
            ، ترک شفل  و ............می باشد.جابجايی، ونقش پرستار در بودجه بندي ، برنامه ريزي نيروي انسانی ، مديريت غيبت 

 

 معيارهاي ارزشيابي سمينارهاي گروهي :

 

 امتياز10 موارد ارزشيابي ارائه کتبي

 وقت شناسي و تحويل به موقع

 فهرست نويسي و شماره گذاري صفحات

طرز تدوين ) تايپ تيتر بندي(،آوردن هر مورد در جاي خود مثالً فهرست در ابتدا، رفرنس 

 درانتهاي مطالب و ...چكيده

 رابطه با موضوع ومطالب بروزمحتوا در  

 منبع(5ذکر:منابع مورد استفاده با توجه به اصول ريفرنس نويسي و تعداد منابع)حداقل  
الزم به ذكر است  جهت تهيه محتوا الزم است از منابع ومجالت معتبر و بروز اينترنتی التين با تاييد 

 استاد راهنما  استفاده گردد.

 نمره  1

 نمره  1

 نمره  1

 نمره2

 نمره  4

 نمره  1

 امتياز10 موارد ارزشيابي ارائه شفاهي

 آمادگي جهت ارائه مطلب وتسلط

 استفاده از وسايل سمعي و بصري، پاورپوينت، پمفلت و ...

 تنظيم وقت

 ايجاد انگيزه در شنوندگان جهت طرح سئوال و جلوگيري از يكنواختي و خستگي

 توان پاسخگوئي

 نمره  4

 نمره  2

 نمره  1

 نمره  5/1

 نمره  5/1

 نمره  20 

 سئوال همراه با پاسخ مناسب تهيه و همراه مطالب ارائه نمايند.  5دانشجويان از مطالب سمينار گروهی خود توضيح:  

 عنوان،مقدمه،اهداف،بحث وبررسی،پيشنهادات ونتيجه گيري در انتها حداقل سه واژه هاي كليدي ذكرشود. چكيده دريک صفحه شامل:  

شايان ذکر است: مسئول هر گروه هماهنگ کننده کار گروهي و ارائه به موقع مطالب کتبي و شفاهي مي باشد جهت دريافت 

برنامه نصب شده روي درب اتاق  اساتيد مراجعه نمايند.ويا با ايميل   طبق راهنمائي با توجه به برنامه اساتيد گروه مديريت پرستاري

 ارتباط برقرار نمايند.

 ، 802 یشماره تلفن داخل، استاد سركار خانم جعفر جالل 8 طبقه ميمشاوره به ن ايجهت دريافت راهنمائی :  کنفرانس  گروه يک  

 .   دييارتباط برقرار نما هاي ثبت شده،ليميبا ا اي، 609 ی(، شماره تلفن داخل604)اتاق  عادل دكتر  6 : به نيم طبقه، سه ، چهار کنفرانس  گروه دو

             

زمان ارائه کنفرانس ها: در زمان بندي کالس جهت هر گروه  قيد گرديده است. رهبر هر گروه جهت کنفرانس الزم است مشخص 

 شود. 

 :  ارزشيابيروش 

 نمره 1       %5   نشجو             داغيبت ون بد، فعالو حضور منظم  -1
 نمره 2    %10`                          ارائه كنفرانس  وتکاليف گروهی -2

 نمره   5       %25امتحان ميان ترم                                           -3

    نمره12     %50                                         پايان ترم امتحان  -3

  نمره 2    %10`ازمون ميان دوره اي ) جلسات (                          -4
  .است( ده دقيقهو زمان استراحت يکساعت و پنجاه دقيقه :  بودجه بندي زمانی هر جلسه)

 .نمی باشد نمره را دربرگرفته و حذفی  17نمره از  5آزمون میان ترم 
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