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 توصیف کلی درس 

در این درس ابتدا دانشجویان با اهمیت درس مدیریت پرستاری بالیني در سالمندان  ضمن آشنایي با مفاهیم بنیادی  :دورهشرح 

آن و تاریخچه مدیریت و تئوریهای بنیادی در رهبری ومدیریت  به بررسي  وظایف مدیران که شامل برنامه ریزی، سازماندهي، 

                                                           
 



 
حث مهم در رهبری سازمان از جمله ارتباطات ، انگیزش ،قدرت حل مشکل ،تصمیم کارگزیني ، هدایت، کنترل و کنترل کیفیت ومبا

سالمندان  عرصه های پرستاری گیری وکاربرد تفکر انتقادی در حل مشکلات مي باشد که در قالب مدیریت خدمات پرستاری در

ه  خدمات به سالمندان مورد بحث مطرح مي شود پرداخته. همچنین کاربرد اصول اعتبار بخشي ، ایمني ومدیریت خطر درارائ

 وبررسي قرار مي گیرد.

 فلسفه درس:

درماني شده است. پرستار بعنوان فرد مهم و اصلي در  -تغییرات و پیشرفتهای اخیر موجب پیچیدگي های بسیاری در سازمانهای بهداشتي

نیازمند  تیم مراقبتي وظیفه ارائه مراقبتها و هماهنگي افراد تیم مراقبتي را به عهده دارد و برای دستیابي به کیفیت برتر در ارائه مراقبتها، 

 از سالمندان  است.ایمن رت مدیریت و رهبری و  دانش و مهارت بالیني در مراقبت مها

 رئوس مباحث قابل تدریس:

  نظریه های نوین مدیریت ورهبری با رویکردپرستاری از سالمندان 

  مفهوم رهبری ، نظریه ها ، فرایندها، مهارت ها ویبک های رهبری با رویکرد پرستاری از سالمندان 

  در برنامه ریزی مراقبتي پرستاری از سالمندان، سالمند وخانواده اش به عنوان یک منبع انواع برنامه ریزی در 

  سازماندهي ومدیریت مراقبت پرستاری از سالمندان 

  مدیریت مراقبت وکنترل بودجه مراقبت پرستاری از سالمندان مدیریت منابع انساني ، 

 ستاني ومراکز ارائه خدمات سالمندی وشرایط راه اندازی ومدیریت انها) مراکز مراقبتي اشنایي با کمیته های تخصصي بیمار

کوتاه مدت و بلندمدت  با ارائه خدمات مراقبت عمومي یا تخصصي ، مراقبت های پایان عمر ، مراقبت های فرجه ای، مراکز 

 مراقبت روزانه سالمندی ومراکز توانبخشي سالمندان (

  مدیریت وسازمان های عرضه کننده خدمات به سالمندان ) تغییر ، ارتباط ، انگیزش ، تفکر خلاق و....اهمیت روانشناسي در 

  ارتباطات وشرایط همکاری بعنوان عضوی از تیم چند رشته ای ، شرایط کار با نهادهای قانوني ، داوطلبانه وخصوصي در گیر در

 خدمات سالمندان 

 لمندان شاخص های کیفیت مراقبت در پرستاری سا 

  استاندارد سازی ، اعتبار بخشي وکنترل کیفیت سازمان های ارائه کننده خدمات به سالمندان 

  مدیریت سلامت سالمندان در بحران وبلایای طبیعي 

  مدیریت وطراحي سیستمHIS- MIS  

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

ونظریه های مدیریت سازماني ورفتاری در گستره عمومي وپرستاری وسیر تکاملي ،  ها وآشنایي دانشجویان با مفاهیم، تئوری : هدف کلی

تغییر وتحولات وهمچنین بحث وتشخیص نظریه های مختلف رهبری ، شیوه های گوناگون رهبری و چگونگي به کارگیری آن ها در شرایط 

همچنین تسلط بر دانش وکسب مهارت های  مدیران ، زمان ها توسطمتفاوت به منظور ارائه نقش ورفتار رهبری وایجاد تغییرات لازم در سا

مدیریت ورهبری پرستاری به منظور اداره موثر وهمه جانبه سازمان ها در عرصه های مختلف خدمات بهداشتتي ، درمتاني وتوانبخشتي در 

 مي باشد.حوزه پرستاری سالمندی 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند



 
 حیطه دانشی و شناختی:

 اهمیت مدیریت را در پرستاری سالمندی توضیح دهد 

  در پرستاری سالمندی را شرح دهد.تئوری های مدیریت و رهبری کاربرد آن 

  .مفهوم رهبری را تعریف کرده و تفاوت ها و شباهت های آن را با مدیریت بحث کند 

  .نظریه ها و سبک های مختلف رهبری را شرح دهد 

  .وظابف و نقش های رهبری را شرح دهد 

 . اصول ومباني برنامه ریزی )استراتژیک ، عملیاتي ، خط مشي واستاندارد و....(در مدیریت سالمندی را بیان نماید 

 ( را شرح دهد تامین نیروی انساني ) جذب ، نگهداری ، ارتقاء ، بهسازی وتوسعه نیروی انساني. 

 .براورد نیرو حهت یک بخش ویا یک مرکز مراقبت از سالمندان نماید 

 اصول تصمیم گیری و چهارچوب علمي مدیریت را برای تصمیم مشخص نماید. 

 ای تصمیم گیری درگروه بحث نماید.درخصوص روش ه 

 .روشهای حل مشکل را تعریف نماید 

  ، نماید خلاصهه انگیزشي ژو در مورد تکنیکهای ویبیان نموده مفهوم انگیزش را روانشناسي درمدیریت وسازمان.  

  شرح دهدارتباطات سازماني واهمیت ان در مدیریت پرستاری سالمندی را.  

  .کنترل وکنترل کیفیت  را تعریف نموده و اصول و مباني آن را بیان کند 

  را شرح دهد.اهمیت حسابرسي در خدمات پرستاری سالمندی 

 

 مهارتی)روانی حرکتی(

  .اصول ومباني مدیریت ورهبری را در بخش های سالمندی بکار گیرد 

 .اصول مدیریت ورهبری را در حل مشکلات سازمان بکار بندد 

  نماید واجرا  )افراد ،سازمان، جامعه ( طراحيدرمحیط کارآموزی خود برنامه ای آموزشي) آموزش ضمن خدمت( را برطبق نیاز. 

  .مهارت در رهبری گروه در کارهای گروهي را بکار گیرد 

  دطراحي وبکار گیر راابزار حسابرسي دربخش های سالمندی 

  یي را در راستای اهداف سازمان طراحي وایفای نقش نماید.سناریوها 

 

 حیطه نگرشی )عاطفی(:

  سلامت دفاع کند.های ارائه خدمات از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین شیوه رهبری در سازمان  



 
  .باورهای خود را در خصوص چگونگي مقابله با مشکلات  با استدلال به همکلاسان خود منتقل کند 

  .با احترام به نظرات دیگران توجه کند 

  .در نقد، پاسخگویی و مباحث کلاس بصورت فردی و گروهی مشارکت کرده و تکالیف محوله را در پورت فولیوی گروهی به استاد ارائه دهد 

  حساسیت نشان دهد.سالمندی در خدمات پرستاری مطروحه نسبت به موضوعات 

 توجه نشان دهد  برشواهدمراقبت مبتني در به کارگیری وکارکنان سالمند  نسبت به حمایت از مددجویان. 

  .مسئولیت خود را در خصوص انجام تکالیف و وظایف مربوطه با مشارکت فعال در کلاس و ارائه بموقع تکالیف عهده دار شود 

کوچک و بحث گروهي عهده دار شود.فعالیت های یاددهي و یادگیری: سخنراني، پرسش و پاسخ، فیلم ،کار در گروه های   

 :1رویکرد آموزشی

0مجازی                                      حضوری                                               5ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ارائه کیس و سناریو سایر موارد     نام ببرید : 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 مبتني بر حل مسئله یادگیری (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس (  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 شیوه ها و روشهای آموزشی:

 ویادگیری فردی خواهد بود.   role playسخنراني ، بحث گروهي ، پرسش وپاسخ ، کنفرانس /سمینار ، نقد فیلم آموزشي ، نمایش 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 
همچنین بخشی از دروس به صورت مطالعه انفرادی وخلاصه سازی وپاسخگویی به سئوالات وتمرین های کلاسی وارائه 

ه مشارکت دانشجو در یادگیری وخود راهبری این بخش نیز بسیار مورد سیستم نوید ارائه خواهد شد ک برخی مطالب در 

 تاکید می باشد.  

 

 درصورت برخورد با تعطیلات جبرانی جهت دروس  الزامی می باشد 

 

 

 

 

 

  11کلاس  11-11و 11-11روز و ساعت کلاس شنبه ها 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

تاریخ  یادگیری-روش یاددهی

 ارائه

نام 

 مدرس

 آشنایي با طرح درس اصول ومباني  ،  فرآیند و وظایف مدیریت، 1
process nursing management 

 و کلاس حضوری، سخنرانی،پرسش

 پاسخ

  

تئوری نئوکلاسیک و  مروری بر تئوریهای رهبری و مدیریت تئوری کلاسیک، 1

خدمات  نظریه ها و سبک های نوین رهبری و کاربرد آن درمدیریت 

 پرستاری
management & leadership theory & style 

 و کلاس حضوری، سخنرانی،پرسش
 پاسخ

ارائه مطالعه فردی دانشجویان و

 پرسش وپاسخ وتکالیف 

  

اصول و مباني برنامه ریزی درمدیریت پرستاری سالمندی )استراتژیک  1

 وعملیاتي (،   

 استاندارد وخط مشي های سالمندی واهمیت آن در برنامه ریزی  -

                             standard& policy) سمینار دانشجویي(       

 و سخنرانی،پرسشکلاس حضوری، 

  پاسخ

 در سیستم نوید  1ارائه تکلیف 

  

 مدیریت ورهبری کارکنان در پرستاری سالمندی   4

 روانشناسي وانگیزش در مدیریت مطالعه فردی ()رفتار سازماني ، -

 )سمینار دانشجویي(        

 و کلاس حضوری، سخنرانی،پرسش

 مطالعه فردی وبحث  پاسخ

 در سیستم نوید 1 ارائه تکلیف

  

سازماندهي ومدیریت مراقبت پرستاری از سالمندان ومدیریت منابع انساني   1

 در پرستاری سالمندی 

 واقتصاد در مدیریت سالمندی     )سمینار دانشجو(بودجه بندی -

 و سخنرانی،پرسشکلاس حضوری، 
  پاسخ

 در سیستم نوید1ارائه تکلیف 

  

 decision making &problem solvingحل مشکل وتصمیم گیری  6

اهمیت وراهکارهای  تفکر انتقادی وخلاق  درحل مشکلات بالیني سالمندان   
Critical thinking in health problem 

 و سخنرانی،پرسشکلاس حضوری، 
  پاسخ

 

  



 
ارتباطات وشرایط همکاری بعنوان عضوی از تیم چند رشته ای ، شرایط کار  7

 با نهادهای قانوني ، داوطلبانه وخصوصي در گیر در خدمات سالمندان 

Communication & transactional analysis            

  HIS – MISاشنایي با سیستم -

 و سخنرانی،پرسشکلاس حضوری، 
  پاسخ

 

  

 &quality controlکنترل ،کنترل کیفیت و حسابرسي در پرستاری  8

auditing  بهبود وتضمین کیفیت وحسابرسي پرستاری سالمندی 

 و اشنایي با مدلهای کیفي واهداف ایمني بیمار 
Quality improvement& quality assurance  

 ) سمینار دانشجویی(خطر در مراقبت های سالمندی مدیریت  -

 و سخنرانی،پرسشکلاس حضوری، 
مطالعه فردی دانشجویان وبحث  پاسخ

 همراه با فیلم اموزشي

 ر سیستم نوید4ارائه تکلیف 

 ابزار حسابرسی مراقبت سالمندی 

  

 قبل از کاراموزی انجام خواهد شد.آزمون نهایي در اخرین هفته کلاس   9

مرکز اموزشي درماني هاشمي هفته پنجم تا هشتم شروع کاراموزی 

 خواهد بود. 50/15-50/2ها از ساعت نژادصبح 

   11-11ساعت نهایی ازمون 

 

 وظایف اعضای هیئت علمی و نحوه بکارگیری آنها در عرصه: 

 معرفي مدرس اصلي دروسن موضوع و تاریخ درس برای هر دانشجو و یتعی -

 مورد آماده شدن برای کلاس و پاسخ به سئوالات دانشجویانتوضیح در - 

 ودر کاراموزی  حضور مدرس اصلي درس در کلاس -

 وارائه بازخورد  دانشجو مطابق با چک لیست ارائه سمینار وبیب کارتهایارزیابي  -

 ارائه بازخورد  و نظارت و کنترل فعالیتهای انجام شده توسط دانشجو در بخش -

 حسابرسي  چک لیست جهت هدایت دانشجو راهنمائي و -

 نحوه  ارزشیابی دانشجویان)ارزشیابی تکوینی، پایانی/ انواع آزمون (:

 روش ارزشیابي:   انجام  آزمون پایان دوره در هفته نهم ، حضور فعال در کلاس)وقت شناسي و مشارکت در بحث(، 

 تکالیف عملي )انجام پروژه و اموزش کارکنان در حیطه پرستاری سالمندی براساس نیاز کارکنان درکار اموزی دارد(.   

 گزارش کار پروژه حسا برسي 

 درصد تخصیص یافته برای هر فعالیت:       

   % 10             حضور فعال در کلاس و شرکت در بحث وتکالیف کلاسي                                      

 % 00           تکالیف  میان دوره ای                                                                         

 %50                                                آزمون پایان دوره                                                  



 
 % 10) دو بیب کارت    (                تهیه و ارائه مقاله در یکي از عناوین مربوط به درس                   

 % 10                                               تهیه محتوا برای یک ارائه سمینار دانشجویي                   

------------------------------------------------------------------------------------- 

 111                                                                                     جمع               

شایان ذکر است: جهت دریافت راهنمائي با توجه به برنامه اساتید راهنما به دانشکده پرستاری و مامائي گروه مدیریت 

 خانم جعفرجلال طبق برنامه نصب شده برروی درب اتاق  اساتید مراجعه نمایند.  100پرستاری نیم طبقه نهم  اتاق 

در کلاس درکلیه مباحث جلسات ضروری است. پیشاپیش  ازحسن  آمادگي ومطالعه فردی منابع توسط دانشجویان وبحث 

وظیفه شناسي ، مسئولیت پذیری ، آمادگي جهت حضور در جلسات و ارائه به موقع تکالیف ووظایف  شما عزیزان سپاسگزاری 

 مي نماییم 

رتب براساس چهارچوب تعیین شده تحویل دانشجویان موظف مي باشند دو هفته قبل از تاریخ ارائه  سمینارمطالب خود را بطور منظم و م

 استاد مربوطه دهند.

 

:وگزارش پروژه ها نحوه ارزشيابی سمينارها  

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه كتبي سمينار

 وقت شناسي و تحویل به موقع

هرست نویسي و شماره گذاری صفحاتف  

یدهفهرست در ابتدا، رفرنس درانتهای مطالب و ...چکطرز تدوین ) تایپ تیتر بندی(،آوردن هر مورد در جای خود مثلاً   

 محتوا در رابطه با موضوع وارائه خلاصه 

منبع اصلي(5ذکر:منابع مورد استفاده با توجه به اصول ریفرنس نویسي و تعداد منابع)حداقل   

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره1  

نمره 1  

نمره 5 کل نمره ارائه کتبی  

شفاهيموارد ارزشيابي ارائه   امتياز 

 آمادگي جهت ارائه مطلب

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

 ايجاد انگيزه و شنوندگان جهت طرح سئوال و جلوگيري از يكنواختي و خسته كننده بودن

به سئوالات  توان پاسخگوئي  

 تنظيم ده سئوال تستی براساس اهداف درس از مطالب
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نمره 1  
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نمره 1  



 
شفاهی کل نمره ارائه  نمره 5   

 

 واژه های کلیدی  نتیجه گیری در انتها حداقل سه بررسي،پیشتهادات و عنوان،مقدمه،اهداف،بحث وچکیده دریک صفحه شامل:  توضیح:

 فرم ارزشیابی کار آموزی مدیریت 

 

 ملاحظات 1 1 1 4 1 عناوین

 رعایت نظم و ترتیب  ،/وقت شناسي و حضور به موقع 1

 مرور مطالب وتهیه یک ابزار حسابرسي مراقبت در سالمندان / 0

 انجام حسابرسي حداقل ده مورد مشاهده ای وارائه گزارش نهایي / 5

کادر پرستاری در خصوص مدیریت مراقبت ایمن  از / تلاش برای ایجاد موقعیت آموزش 1

 سالمندان 

      

 

 از دانشجویان انتظار مي رود:  :وظایف و انتظارات از دانشجو

 وداشتن مدیریت زمان در انجام وظایف وتکالیف آمادگی  با درس های کلاس در غیبت بدون و منظم و مداوم حضور 

 مجازی. حضوری و مباحث به صورت  در مستمر مشارکت و کلاس در فعال شرکت 

 بطور کلاس های بحث در و یابد تأخیرحضور بدون چه آنلاین و چه حضوری  کلاس جلسات تمامی در رود می انتظار از دانشجو 

 جلسه2) مجاز حد از بیش غیبت. به منزله ی غیبت محسوب خواهد شد دقیقه 51 از بیش تأخیر صورت در. نماید شرکت فعال

 .میشود دوره پایان امتحان در شرکت از دانشجو شدن محروم باعث ساعت( کلاس4جمعا 

 درموعد تعیین شده در نوید قبلی مباحث از هرجلسه در سئوالات به پاسخ و )کنفرانس( مقرر موعد در درسی تکالیف ارائه . 
 .در زمان شروع ساعات کاراموزی و کارورزی از تلفن همراه و هدفون استفاده ننموده و زنگ آن را خاموش نمایند 

  ارائه نمایند. در کاراموزی  تکالیف خود را با آمادگي کامل در زمان های تعیین شده 

 دانشجو موظف به جبران کار اموزی خود مي باشد. موجه در صورت غیبت بیش از یک روز 

  ها بیش از یک روز و غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد.  چنانچه غیبت 

 :گروهی فراگیر در دوره مورد نظرفعالیتهای فردی و -الف

 فراگیرموظف است نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

o مراجعه دانشجو در تاریخ مقرر و آشنایي با محیط کار آموزی 

o  .بموقع و در زمانهای تعیین شده در بخش و استراحت حضور داشته باشد 

o  نماید.زیر بنای علمي مناسب جهت فراگیری مطالب وارائه گزارشات را کسب 

o .با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند 



 
o  منابع جدید علمي و یافته های پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به مبتني بر شواهد ، در تهیه تکالیف خود

تحویل کل مطالب تنظیم شده در تاریخ مقرراز موضوعات مشخص شده  فراگیران موظفند برای هر یک این منابع داشته باشد.

 د.نوارائه نمای

o .مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استاد مربوطه برنامه های آموزشي خود را دنبال نماید 

o .به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در فیلد بالیني حضور یابد 

 یادگیری:خود  -ب

نسبت به یادگیری مطالب دوره با علاقمندی و احساس مسئولیت پیگیری نماید. و قادر به پاسخگویي سوالات و فعالیتهای 

 مربوطه توسط استاد بالیني باشد.

 ارائه گزارشات حسابرسی و ایمنی بیماران سالمند  : -ج

 برساند.نسبت به ارائه گزارشات  اهتمام ورزیده و به تایید استاد مربوطه 

ارائه گزارش شامل:  مقدمه ، روش کار، نتایج، بحث وپیشنهادات براساس شواهد جدید علمي وارائه منابع در طول متن ودر 

 انتها به روش هاروارد مي باشد .

 فعالیتهای گروهی: -د

 شته باشد.با سایر دانشجویان و پرسنل و استاد بالیني خود مشارکت داشته و در فعالیتهای گروهي حضور فعال دا

 

 منابع در سی قابل استفاده )فارسی، انگلیسی(:

زشکياعتبار بخشي بیمارستانهای ایران تالیف دکتر امامي رضوی ، دکتر محقق ودیگران انتشارات وزارت بهداشت ودرمان واموزش پ  

مان واموزش انتشارات وزارت بهداشت ودراستاندارهای اعتبار بخشي ملي بیمارستانهای ایران نسل سه تالیف دکترمیر دهقان وهمکاران  ، 
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