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 توصیف کلی درس 

این درس بصورت پروژه عملي توسط دانشجو برای کسب مهارت هایي نظیر نظارت بالیني، تضمین کیفیت ، حسابرسي مراقبت 

یک سازمان مراقبت بهداشتي درماني ارائه میشود تا ها ، مدیریت خطر یک مورد از امور مدیریت ورهبری خدمات پرستاری در 

مهارت لازم را در زمینه قضاوت وتحلیل امور مراقبتي برای حل ماله وافزایش کیفیت مراقبت ها ، کاهش هزینه ها وکاهش 

 مدت زمان بستری بیماران کسب نماید.

 ( ساعت عملی 43رئوس مطالب )

  روش مشاهده ومصاحبه با با استفاده از وجمع اوری اطلاعات ) شناخت مورد تحت بررسي بررسي و شیوه های

 (بیماران وکارکنان 

  بکار گیری روش های متداول در تحلیل حالات ووضعیت های مورد مطالعه 

  تهیه طرح اولیه جهت مورد 

 اجرای طرح ونظارت بر چگونگي اجرا 

 های سنجش کیفیت مراقبت ها  ارزشیابي نتایج حاصله از مدیریت مورد مطالعه با بکار گیری شیوه 

  تهیه گزارش وارائه ان 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

در این درس اشناسازی دانشجویان با شیوه مدیریت موردی از طریق شناخت وتحلیل شرایط موقعیتي خاص ورویدادهای 

مدیریتي ومراقبتي در محیط های نظام سلامت ودر جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری ، بصورت مشکل گشایي ارائه 

رت در بررسي وشناخت وطراحي ، اجرا نظارت وارزشیابي خواهد شد. هدف کلي این است که دانشجویان برای کسب مها

مراقبت های پرستاری در ساختار سازماني مربوطه اشنا شده وبرنامه ریزی لازم را جهت ارتقاء سطح کیفي خدمات پرستاری 

های رهبری با مفاهیم ، مباني ،اصول نگرش سیستمي  ، کسب توانمندی لازم جهت بهره گیری از نظریه همچنین انجام دهند. 

براساس توسعه تفکر نقادانه درجلسات  موردهای انتخابي ارزیابي ومدیریت منابع انساني واعتبار بخشي  خدمات پرستاری 

 براساس مرور منابع ومطالعات انجام شده مي باشد.پیشنهادات  ارائه گروهي وبحث و

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :ز پایان این درس انتظار میرود که فراگیرپس ا

 . یک موسسه بهداشتي در ماني را با همکاری استاد مسئول انتخاب نماید 

 . برای جمع اوری اطلاعات ابزار مخصوصي با مرا جعه به منابع موجودتهیه نماید 

 . یافته ها را بر اساس اهداف پیش بیني شده ثبت وضبط نماید 

 پیشنهادات خود را برمبنای نظریه های موجود مدیریت وتئوری های تغییر تنظیم کند. بعنوان یک دانشجوی ارشد 

 . علل نقاط قدرت وضعف سازمان را بدقت بررسي کرده وشرح دهد 

 . پیشنهادات خود را با توجه به نقش خود بعنوان یک فرد کلیدی ارائه نماید 



 

 

  ،نماید . مزمن  بترتیب اولویت قید ومسائل حاد 

  تخابی جهت پروژه شامل :موارد ان

o  موضوعات مرتبط با اخلاق تیم بحران ، تقسیم کار ، ،برنامه ریزی )ایمني بیمار ، کار گروهي مانندتیم احیا

 حرفه ای، رفتار مراقبتي ، ماندگاری نیروی انساني و.............

 حیطه مهارتی:

 : قادر باشدانتظار مي رود دانشجو در پایان دوره 

  ارتباط حرفه ای مناسب برقرار نماید.ربط برقراری با واحدهای ذیبه قادر  

 گيرد بکار راکلا می وغير کلامی  نياز مورد مهارتهاي سخنرانی ارائه در. 

  را نشان دهدمدیریت زمان در انجام وظایف و تکاليف  

   را تنظيم و ارائه نمایدگزارش پروژه مبتنی برشواهد 

  نشان دهد گروه رهبري درمهارت خود را 

  داشته باشدعلمي داوطلبانه فعالیت های یي مهارت تفکر انتقادی اتوانجهت تقویت . 

 حیطه نگرشی:

 

 با احترام به نظرات دیگران توجه کند.  .4

 حساسیت نشان دهد. مطروحه  در خدمات پرستاری نسبت به موضوعات  .0

 .توجه نشان دهد  برشواهد مراقبت مبتنيدر به کارگیری  وکارکنان  نسبت به حمایت از مددجویان .5

 .توجه نماید ها  خط مشي ها ودستورالعمل  به منظور به کارگیری سازمانها های به تفاوت .1

 .مشارکت دهددر تصمیمات مربوط به خود را  مدیران و کارکنان  .3

  های ارائه خدمات سلامت دفاع کند.از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین شیوه رهبری در سازمان  .6

 باورهای خود را در خصوص چگونگي مقابله با مشکلات  با استدلال به همکلاسان خود منتقل کند.  .2

 در نقد، پاسخگویی و مباحث کلاس بصورت فردي و گروهی مشارکت کرده و تکاليف محوله را در پورت فوليوي گروهی به استاد ارائه دهد.  .1

 

 :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 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................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) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 سایر موارد      نام ببرید  

، انجام پروژه و ارائه مباحث در 3 آموزشی یهاکنفرانس  هیارا ،4و ژورنال کلاب 2گراند راند  ،1راند شرکت فعال در 

 قالب سمینار 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

در صورت نیاز دانشجو مطالب تکمیلي در سیستم نوید بصورت پاور صدا گذاری شده وپي دی اف بار گذاری  لطفا نام ببرید

 خواهد شد.

  کمک آموزشی:وسایل 

 های کمک آموزشي مورد کتور، فیلم های آموزشي، آموزش در گروههای کوچک از جمله روشژوایت بورد، ویدیو پرو

 استفاده در دروس فوق الذکر خواهد بود.

  کار عملی روزجدول 

 

 فعالیت یادگیری/ تکالیف  عنوان مبحث جلسه  

وروش های مشاهده بررسي وشناخت بخش )سیستم( مورد نظربراساس مشاهدات وبا استفاده از ا بزار معتبر  1

 ومصاحبه 

 تشخیص مشکل با ذکر علت )ریشه یا بي مشکل ( با استفاده از الگوی مشکل گشایي  2

 با استفاده از تفکر تحلیلي ونقادانه ارزیابي استرتژی ها ی) راهبردها(  مختلف ) بررسي پیامدهای هر راهبرد(  4

 انتخاب بهترین استراتژی) براساس معیارهای تصمیم گیری ( 3

 ) پیشنهادات اجرایي به مدیران (اجرا استراتژی و تنظیم گزارش پروژه  5

 ارائه گزارشات به مسئولین ذی ربط ) بحث در گروه کوچک (  6

 ارزشیابي راهبردهای اجرایي  7

 



 

 

 :انتظارات از دانشجو وظایف و

جمع اوری اطلاعات با استفاده از منتخب و دانشجو در این درس ضمن حضور در مراکز آموزشي، پژوهشي و درماني 

مقایسه ان با وضع مطللوب مشکل و  مي پردازدارزشیابي خدمات پرستاری  مشاهدات عملکرد ومستندات کارکنان و

مدیریت خدمات وگزارش تفصیلي شناسایی نموده وپیشنهادات کاربردی خود را ارائه می نمایند  ذکر علت  ابرا

 تهیه و ارائه کند.فرایند مشکل گشایي   در قالب پرستاری را

 را کسب نماید. نظرزیر بنای علمي مناسب جهت فراگیری مطالب مورد  .4

 مطالعات کتابخانه ای گسترش دهد.با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق  .0

در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمي و یافته های پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به این منابع  .5

 داشته باشد.

مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشي خود را  .1

 ماید.دنبال ن

به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کلاس های درس حضور یافته و در بحث های علمي شرکت موثر داشته  .3

 باشد.

تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگي کامل در جلسات آزمون نظری میان ترم و پایان ترم  .6

 شرکت کند.

 . باشد   نداشته کاراموزی در وتاخیر غیبت  .2

 موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود.از نظر قوانین آموزشي وطرح در شورای آموزشي چنانچه غیبت ها  -الف

 منظور خواهد شدرس چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن  -ب

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 4ارزیابي تکویني )سازنده( -

  0)پایاني( رزیابي تراکميا -

و با استفاده  واقعي کار یها طیاستاد در مح يیبا راهنما ایبه طور مستقل و  فراگیران 4کار طیدر مح یابیارز -

 . خواهد شد انجام و ارائه پروژه  6ولاگ بوک  3درجه و  بررسي پورت فولیو 562ارزشیابي  یها از انواع روش

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 واحد عملی)کاراموزی(

11%  ،اخلاق وارتباط حرفه ای حضور فعال در محیط کارآموزی و رعایت قوانین مربوطه 

21%  انتخابیبر اساس پروژه مورد انتخابی ارائه گزارش مربوط به بررسی وشناخت وانتخاب یک موردو  

21%  مشکل باذکر علل  فرآیندهای  حل مشکل  ، انتخاب وتوضیحبررسی  نحوه جمع اوری اطلاعات ،  

                                                           
4 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

21%  راهبردی بحث و تحلیل نقادانه مشکل وارائه پیشنهادات  

21%  استفاده از منابع معتبر در جهت نقد وارائه پیشنهادات در پروژه ها 

11%  بزرگ ارائه به موقع و بحث در گروه  

111%  جمع کل 

 

در مرکز  41/12لغایت 15/7از ساعت  22/6( از تاریخ  ساعت  43هفته )شش مدت به سه شنبه ها  روزهای کاراموزی توجه :

 .خواهدبود اموزشی درمانی هاشمی نژاد 

 

 منابع در سی قابل استفاده )فارسی، انگلیسی(:

زشکيشت ودرمان واموزش پاعتبار بخشي بیمارستانهای ایران تالیف دکتر امامي رضوی ، دکتر محقق ودیگران انتشارات وزارت بهدا  

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