
 

 

 معاونت آموزشی 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ریزی آموزشی واحد برنامه

   »عملی  -نظری طرح دوره»  چارچوب طراحی

 :عات درسالاط

 مدیریت پرستاری :گروه آموزشي ارایه دهنده درس

 (د کارآموزیحوا 5/0و  واحد نظری 1واحد )  5/1 : نوع و تعداد واحد                                   مدیریت خدمات پرستاری  :عنوان درس 

 خانم دکتر غفرانی با کارآموزیروز  5 –  دکتر تهمینه صالحی :مدرسان                                            صالحیدکتر تهمینه  :ول درسئنام مس

 توانبخشیپرستاری اسی ارشد رشنکا :رشته و مقطع تحصیلي                                     های پرستاریظریهن : نیاز/ همزمان  پیش

 : ول درسئ عات مسالاط

 : دانشکده پرستاری ماماییمحل كار            : آموزش مدیریت پرستاری       رشته تخصصي: دانشیار                           رتبه علمي

       ac.irsalehi.t@iums.: نشاني پست الکترونیک             02143651714: تلفن تماس

   :توصیف كلي درس-

کسب مهارت رهبری و مدیریت پرستاری به منظور اداره موثر و همه جانبه  پرستاری توانبخشی،   الزم در زمینه مدیریت و رهبری دردانش  كسب

 های مختلف خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی.عرصه  در خش یا واحدب

  (:Competency)  توانمندی  اهداف كلي/ محورهای-

فراگیران این درس  تاریخچه  در  مرور  تئوریضمن  تاکید  ها،  با  و  مدیریت  وظایف  و  اصول  مفاهیم،  و    بر  پرستاری،  استانداردهای  کیفیت،  بهبود 

 . شوندمیآماده برای آن و شده  اداره و مدیریت بخش و واحدهای مربوط به پرستاری آشنا  با نحوه  ؛در پرستاری توانبخشی مدیریت استراتژیک

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توانمند-

 : اگیریرود که فرپس از پایان این درس انتظار م

 بیان کند. توضیح داده و را  مدیریت و فرآیند اصول، را تعریف کرده  مدیریت −

 ریزی استراتژیک و عملیاتی را شرح مختصر دهد. امهبرن −

 د. را نام برده و توضیح مختصری برای هر کدام بیان نمای  های آنروش ، ریزی شرح دهدرا به عنوان بخشی از فرآیند برنامهبودجه بندی  −

 .ارائه دهد  ، اختیار و تفویض اختیارقدرتاز  یکرده و شرح مختصر فیآن را توص یو اجزا یسازمانده  ندیفرآ −

 زش و تفکر نقادانه و خالق را ارائه دهد. ، انگیارتباطم و توضیح مختصری از مفاهی روانشناسی در مدیریت و سازمان را توضیح دهد −

 شرح دهد.را  در پرستاری  کار های تقسیمو روشمدیریت منابع انسانی را توضیح داده و تامین نیروی انسانی   −

 .و انواع آن را به صورت مختصر تعریف نماید  بهسازی نیروی انسانی در پرستاری را شرح دهد −

 را شرح دهد.در پرستاری   حسابرسیو   ، ارزشیابی عملکرد کارکنانکنترل ،نظارتاستاندارد سازی،   −

 .و اصول آن را توضیح دهد( TQM)  مدیریت کیفیت جامع −

  هد.را توضیح د گیریفرآیند حل مشکل و تصمیم −

 را بیان نماید. ت پرستاریدیریک در مرد علم آمار و انفورماتیکارب −
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 را توضیح دهد.(  HIS) سیستم انفورماتیک بیمارستانی و(  MISانفورماتیک ) هایمدیریت سیستم −

 

 :1ویکرد آموزشير

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبی 

 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشي انتخاب شده-های یاددهي  روش

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

 ر بازی دیجیتال یادگیری مبتنی ب 

 وای الکترونیکی تعاملی  تنی بر محتیادگیری مب 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله  (PBL)     ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 

 ویکرد حضوریر

  و ...(  رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهی )پ  سخنرانی تعاملی 

  های کوچک    بحث در گروه 

 مبتنی بر تییادگیری م (TBL ) 

  حل مسئله مبتنی بریادگیری  (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

   (تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس  

 یادگیری مبتنی بر بازی               ببرید..................................... سایر موارد      نام 

 

 رویکرد تركیبي

در کالس و در    (PBLمبتنی بر حل مسئله ) یریادگی:  رود به کار می آموزشی مجازی و حضوری،  های زیرمجموعه رویکردهایروش ترکیبی از

 (تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس   و یادگیری معکوس  – (گروهیرسش و پاسخ، بحث )پ  سخنرانی تعاملی -سامانه نوید

 

 

 

 

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 مدیریت خدمات پرستاری  :سدرارائه تقویم جدول 

 10-12ساعت    (هفته اول ترم 8)  شنبه :ساعت كال روز و س

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

تاریخ  یادگیری-روش یاددهي

            ارائه

 نام مدرس

ریف  تع -ای مورد نیازه ، و سامانهفیتکال، با طرح درس ییآشنا 1

 مدیریت  و فرآیند اصول مدیریت و 

کالس آنالین در سامانه نوید /  

BBB   

 دکتر صالحی     2/7/1401

رسش و پاسخ،  )پ  سخنرانی تعاملی   های آنبندی و روشبودجه -ریزی استراتژیک و عملیاتی  امهرنب 2

 ( گروهیبحث  

 دکتر صالحی 9/7/1401

تامین   -مدیریت منابع انسانی   -آن  یو اجزا یسازمانده  ندیفرآ 3

 نیروی انسانی 

رسش و پاسخ،  )پ  سخنرانی تعاملی

 ( گروهیبحث  

 دکتر صالحی 16/7/1401

 انواع آنو بهسازی نیروی انسانی  -در پرستاری    کار های تقسیمروش 4

 در پرستاری 

مبتنی    یریادگی  وسخنرانی تعاملی  

 بر حل مسئله 

 دکتر صالحی 23/7/1401

مبتنی    یریادگی  وسخنرانی تعاملی   پرستاریمدیریت  در  حسابرسیو   کنترل  ،نظارتاستاندارد سازی،  5

 بر حل مسئله 

 دکتر صالحی 30/7/1401

ارزشیابی عملکرد   - و اصول آن(  TQM) مدیریت کیفیت جامع  6

 کارکنان 

مبتنی بر حل مسئله    یریادگی

(PBL)  -  سخنرانی تعاملی   

 دکتر صالحی 7/8/1401

-فرآیند حل مشکل و تصمیم -روانشناسی در مدیریت و سازمان   7

 گیری 

رسش و پاسخ،  )پ  سخنرانی تعاملی

 ( گروهیبحث  

 دکتر صالحی 14/8/1401

   ت پرستاریدیریک در م رد علم آمار و انفورماتیکارب 8

سیستم انفورماتیک  -( MIS)  رسانیطالعا هایمدیریت سیستم

 ( HIS) بیمارستانی

  از  استفاده  -معکوس  یریادگی

  توسط  سی)تدر  سیدر تدر  دانشجو

 (انیهمتا

 دانشجویان  21/8/1401

 - 4/11/1401 - آزمون پایان ترم 9

 

 : انتظارات از دانشجووظایف و  

   بد.درس حضور یاآنالین / حضوری های در کالس و بدون غیبت ، بدون تاخیرطور منظمه ب -

 دانش خود را ارتقا دهد. ای همطالعات کتابخان کمکو با  گرفتهعهده ه گیری خود را بیادمسئولیت  -

 ها را کسب نماید. کالس و مشارکت در بحثبر اساس جدول زمانی ارائه دروس، آمادگی نظری الزم برای حضور در  -

 شرکت فعال داشته باشد. و بحث گروهی   ی در مباحث کالس -

 د. و ارائه نمایهیه ت ها( در موعد مقررش اصل از پژوههای حیافتهقاالت و روز )کتب، ممعتبر و بهمنابع علمی با استفاده از تکالیف خود را  -

 

 : روش ارزیابي دانشجو



 

 

شامل ارزیابی شفاهی با پرسش و پاسخ، میزان مشارکت و حضور فعال در کالس، کیفیت   %40 :1تکویني )سازنده(ارزیابي   -

 در تهیه ارائه کالسی.   مورد استفادهمنابع 

تحلیلی  -تشریحی و  ایچند گزینه) پایان ترم یکتببا آزمون هایی مل ارزیابی ننمره کل شا %60 :2ي( )پایان  رزیابي تراكميا -

 ( محور  استدالل پاسخ  کوتاه

 و سهم نمره اساتید دورهسهم ارزشیابي هر نوع/ روش در نمره نهایي  

 درصد و نمره

 20از  

 نحوه ارزشیابي

 

 کالس، تاالر گفتگو و چت رومهای بحثدر فعال مشارکت  رس،الس ددر ک حضور نمره   2=  10%

حداقل   نمره  6=   30% از  استفاده  و    3با  معتبر  و  روز  به  وبمقاله  یا  درس،    هایسایت کتب  مباحث  با  با  مرتبط  مرتبط  مطلب  یک 

ا موضوع،  با  مرتبط  و در جلسه  آماده شده  دانشجو  توسط  آماد   رائه شود.موضوعات درسی،  بامطلب  تا   د یه شده    د ییبه 

رس ن  3و    دهیاستاد  ارائه  از  قبل  د  زیروز  دانشجوبه  ک  انیست  از  قبل  که  برسد  نما  السگروه  بحث    ندیمطالعه  در  و 

 (flipped learning معکوس سی مشارکت فعال داشته باشند )تدر

60%  =12  

  نمره
 (محور استدالل پاسخ اه حلیلی کوتت-تشریحی  و ای زینهچند گ) پایان ترم یکتبارزیابی نهایی با آزمون 
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