
  طرح جامع تدريس

( Course   Plan ) 
  

  6دانشجويان كارشناسي پرستاري ترم : گروه فراگير     اصول مديريت خدمات پرستاري: عنوان درس 

  مهدي گل افروز شهري: نام استاد             :نيمسال 

  كليه دروس تخصصي: پيشنياز         )نظري ( واحد  2: تعداد واحد 

  

عرصه هاي مختلف انش ، اصول مديريت خدمات پرستاري و كاربرد آن در سرپرستي آشنايي دانشجو با د: هدف كلي درس 

  ارائه خدمات پرستاري به فرد ، خانواده و جامعه با تاكيد بر اصول و مباني مديريت اسالمي

  

  :اهداف ويژه 

با ذكر  )كالسيك ، نئو كالسيك ، تئوري سيستم ها ( توضيحي در باره تاريخچه مديريت داده و مكاتب اصلي  .1

 .نكات اصلي و محدوديتها و نارسائيهاي هريك از تئوريها را شرح دهد

مديريت را از ديدگاه صاحب نظران تعريف ، اصول و وظايف مديريت با توجه به توانائيهاي الزم براي مديريت را  .2

 .شرح دهد

تاكيد بر برنامه هاي استراتژيك و  برنامه ريزي را تعريف ، اصول و فرآيند آن را بيان كرده ، انواع برنامه ريزي با .3

 .عملياتي و وجوه تمايز آنها را توضيح دهد

سازمان را تعريف ، خصوصيات سازمان رسمي و غير رسمي را برشمرده ، ساختار و نمودار تشكيالتي سازمان هاي  .4

 .ارائه خدمات پرستاري ، سطوح مختلف مديريت و وظايف هريك را شرح دهد

اصول آن را نام برده ، روشهاي مختلف تقسيم كار در پرستاري با ذكر مزايا و معايب آن  سازماندهي را تعريف ، .5

 .توضيح داده و بتواند نمودار تشكيالتي هر يك از اين روشها را رسم نمايد

تفويض اختيار را تعريف ، مراحل آن را نام برده ، اصول واگذاري و موانع تفويض اختيار را نام برده ، مفاهيم صف  .6

 .ستاد در سازماندهي را توضيح داده و تفاوت آنها را با ذكر مثال بيان كند و

انواع و الگو هاي ارتباطي در سازماندهي را بارسم نمودار توضيح داده و تفاوت آنها را از نظر سرعت ، دقت ،  .7

 .تغيير نمايد............. ضرورت رهبري و  ،  انعطاف

حل و چگونگي برآورد نيروي انساني مورد نياز يك سيستم ارائه دهنده خدمات تامين نيروي انساني را تعريف ، مرا .8

 .پرستاري برروش علمي و مبتني بر روش نظام گرا را توضيح دهد

هدايت و رهبري را تعريف ، انواع آن و تفاوت آنها را توضيح داده ، شيوه هاي رهبري و كاربرد آن در هدايت  .9

 .ن و مقايسه نمايدفعاليت هاي خدمات پرستاري را بيا

و كاربرد آن در اداره امور ) حل مشكل و تصميم گيري  ،  ارتباطات ، انگيزش( عوامل مؤثر در هدايت و رهبري  .10

 .خدمات پرستاري را شرح دهد

 .نظريه هاي انگيزش را شرح داده و كاربرد آن در مديريت پرستاري را توضيح دهد .11



در مديريت خدمات  پرستاري ، انواع و روشهاي آن با ذكر اصول كار  مفاهيم و فرآيند كنترل و ارزشيابي عملكرد .12

 .بردي در مديريت خدمات پرستاري را بيان نمايد

اصول و انواع ارزشيابي را بيان نموده ، انواع ابزارها و روشهاي ارزشيابي را توضيح داده ، كاربرد هر يك در  .13

 .مديريت پرستاري را شرح دهد

 .دي در مديريت خدمات پرستاري را توضيح دهدمراحل و اصول بودجه بن .14

نموده ، اصول صحيح ري با تاكيد بر رعايت اخالقيات  را تبيين قوانين و مقررات و كاربرد آن در خدمات پرستا .15

 .گزارش نويسي و ثبت در پرونده ، گزارش وقايع و مسئوليت هاي قانوني پرستاري را شرح دهد

بحران را بيان كرده ، كاربرد اصول و مباني مديريت بحران و مقابله با باليا در تعاريف و مفاهيم مربوط به مديريت  .16

 . نظام پرستاري را تشريح كند

   .اصول و مباني مديريت اسالمي و لزوم آن جهت بكارگيري در مديريت خدمات پرستاري را توضيح دهد .17

  اكتشافي  –سخنراني : روش تدريس 
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