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در اين درس با آموزش اصول و فرايند اصول مديريت، دانشجو براي ايفاي نقش مديريت و رهبري در سيستم هاي شرح درس :

بهداشتي و درماني آماده مي شود و با استفاده از مراحل مختلف تصميم گيري در جهت رفع مشكالت موجود در پرستاري فعاليت 

 نيرويا ريزي،سازماندهي،بهسازي برنامه مانند ديريت،اصوآلن دانشم پيرامون مطالبي شامل پرستاري مديريت درسنمايد. 

 موزش پرستاري، روش هايآ عملكردهاي كميت كيفيتو انساني،ارزشيابي نيروي كاروتأمين تقسيم نساني،تصميم گيري، روش هاي

 .ميباشد وفيزيكي ذهني محيط وسالمسازي كاركنان

 

 

 

 و كاربرد آن در پرستاري پرستاري مديريت اصولعنوان دوره : 

 پرستاریگروه آموزشی :

 کارشناسیمقطع تحصیلی :

 همه دروس تخصصيپیش نیاز :

 واحد کارآموزی................  -واحد نظری  2تعداد واحد :

 :تاریخ امتحان زمان برگزاری کالس :

  مدرس : خانم توفیقیان
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 :درسهدف کلی 

 فرايند مديريت و كسب مهارت الزم و كاربرد اين اصول در اداره آموزش و خدمات پرستاریآشنايي با اصول و چگونگي 

 اهداف جزئی : 

 در پايان درس انتظار مي رود دانشجو بتواند:

 مديريت را تعريف نموده و اهميت آن را در ارائه موثرترخدمات بهداشتي درماني بيان نمايد.  -1

 . مكاتب و نظريه های مديريت را شرح دهد -2

 اصول مديريت )برنامه ريزی سازماندهي ، بوجه بندی ، نظارت و كنترل و ارزشيابي را توضيح هد(  -3

 اصول و مراحل تصميم گيری را در سطوح مديريت و رهبری توصيف نمايد.  -4

 اختيار و تفويض اختيار را شرح دهد. -5

 رهبری را تعريف و انواع سبك های آنرا شرح دهد -6

 بر و پيروان تشكل های رهبری را توضيح دهد.قدرت اجتماعي ، روابط ره -7

 سطوح مختلف مديريت و تشكيالت پرستاری و وظايف آنرا شرح دهد. -8

 تشكيالت پرستاری در بيمارستان را تعريف و وظايف سطوح مختلف مديريتي آن را شرح دهد. -9

 انگيزش و ارتباط در مديريت پرستاری را شرح دهد. -11

 ي را شرح دهد. مفاهيم و فرايند كنترل و ارزشياب -11

 قوانين استخدامي كاركنان پرستاری و شرح وظايف آنان را بيان نمايد.  -12

نقش و مسئوليت های آموزشي مديريت پرستاری )برنامه ريزی آموزشي، آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم( را  -13

 شرح دهد.

 برنامه ريزی با توجه به نياز بيماران و كاركنان واحد مربوطه را توضيح دهد. -14

 اصول صحيح گزارش نويسي، ثبت در پرونده و مسئوليت های قانوني پرستار در اين زمينه را شرح دهد.  -15

  

 وظایف و فعالیت های دانشجو 

 است. الزامي رس د دركالس وقت وتمام موقع حضوربه 

 كتب بامطالعه آن واداره دانشجويان توسط گروهي بحث ارائه ازتدريسو قبل هرجلسه درسي مطلب مطالعه 

 .است الزامي دروس سرفصل مينهزورفرنسهادر

 نخواهدشد داده كامل صورت به نمره گيردوگرنه مقررانجام درزمانكنفرانس( ارائه( محوله تكاليف ارائه است الزم. 

 است. لزامي ا كالس درطول همراه تلفن كردن خاموش 
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  صورت بعدي كالس هاي درتاريخ هماهنگي،تغييري دون مقررب درتاريخ كالس تشكيل عدم درصورت 

 استو جبراني كالس تشكيل جهت مربوطه بامدرس هماهنگي به موظف كالس نماينده ودراسرع وقت نخواهدگرفت

 .ميباشد دانشجويان عهده به كالس مسئوليت آن تشكيل عدم درصورت

 ترم پايان درامتحانات شركت. 

 هركالس شروع درابتداي شده مطرح سوالهاي به پاسخ ارائه. 

 درس سیاستهاوقوانین 

 زيرميباشد بشرح درس دانشجودركالس غيرموجه برخوردباغيبت نحوه درس اين بودن واحديدو به باتوجه: 

 بخشش قابلغيرموجه،غير  غيبت يكجلسه. 

 نمرهنيم  موجه،كسر غيبت يكجلسه. 

 نمره1موجه،كسر غيبت دوجلسه. 

  نمره 5/1سه جلسه غيبت موجه: كسر 

 خواهدشد حذف درس غيبت جلسهسه از بيش. 

 نمره كسر خواهد شد. دو جلسه تاخير در كالس يک جلسه غيبت محسوب  55/0 تأخيردركالس هرجلسه ازاي به

 مي شود.

 كسرميگردد نمره5تاسقف هرجلسه ازاي به گروهي بصورت)غيرمجاز( كالس تعطيلي درصورت. 

 منظورنخواهدشد آن براي ارائه نمره ترم درطول كنفرانس نشدن ارائه درصورت. 

 

 .دانشجويان مي توانند از عناوين پيشنهادي زير براي انجام تكاليف گروهي استفاده كنند 

مديريت تضاد ، مديريت تغيير ،مديريت زمان، مديريت استرس ، فرهنگ و نقش آن در مديريت ، مهارتهاي 

 وجه به نياز بيمار ....تفكر انتقادي در مديريت ، مديريت در بحران و باليا ، برنامه ريزي با ت

  در اجرای تكليف گروهي، دانشجويان هر گروه، عالوه بر ارائه موضوع انتخابي در پايان ترم، در طول ترم مفاهيم

مديريتي نظير برنامه ريزی، سازماندهي و تقسيم كار، رهبری و نظير آن را در قالب كار گروهي خود اجرا كرده و از 

 يابي قرار خواهند گرفت.اين نظر گروه آنها مورد ارز

 موردنیاز ووسایل تدریس روش
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 كمک وسايل وسخنراني،وبااستفاده(وپاسخ،كارگروهي مباحثه،پرسش( فعال آموزش ازروشهاي بااستفاده درس اين 

 .خواهدشد رائه آموزشيا ژكتوروجزواتوپر، وايتبورد،رايانه آموزشي

 امتحان کتبی پایان ترم :

........................... 

 

 شیوه ارزشیابی واحد نظری :

 10 :كالسي دربحثهاي وفعال موقع به ركتش%   

 50  )... مقاله،كنفرانسو ( تكاليف ارائه% 

كنفرانس فوق با توجه به اين موارد مورد ارزشيابي قرار  تعيين شده. كنفرانس از موضوعات يک وارائه تهيه :شامل

 )نمره 1 تكاليف موقع به نمره،انجام 1 دانشجو وتسلط ارائه نمره،نحوه 5معتبر منابع وتعدد روزبودن مي گيرد: به

 00   :نيمسال پايان امتحان% 

 

 : درس منابع

 تهران نشر روان  –مديريت عمومي  –عالقبند ، علي  -1

  1375لورای داگالس مدير و رهبر اثر بخش در پرستاری ترجمه فاطمه نيك شكرنيا . انتشارات بشری. پاييز  -2

 انتشارات گويش  1383رضايي ، علي محد اصول مديريت خدمات پرستاری چاپ اول  -5

 سازمان تبلغيات  –تهران  –ويرايش دوم  –تقوی ، دامغاني ، رضا. نگرشي بر مديريت اسالمي  -6

8-Marriner-Tomey,A(2000) Guide Nursing Management and leadership (6 de).St 4ouis: 
Mosby. 

9- Swansburg , R.C.(2002).introduction Management and Leadership for Nurse 
managers.(3rd ed.).  

Boston: jones and Bartlett. 

10- Tappen , R.M.(2001). Nursing Leadership and Management: concepts and practice. 
(4thed). Philadelphia: F.A.Davis 

11- Tappen , R.M.(2001). Nursing Leadership and Management: concepts and practice. 
(4thed). Philadelphia: F.A.Davis 
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 تقویم آموزشی :

 مدرس موضوع جلسه
معرفي درس، تعريف مديريت و اهميت آن در  جلسه اول

 خدمات بهداشتي درماني

 دكتر توفيقيان

  مكاتب و نظريه های مديريت و سومجلسه دوم 

  ...........(اصول مديريت )برنامه ريزی و چهارم و پنجمجلسه 

سازماندهي و مفاهيم مختلف آن )طبقه بندی،  جلسه ششم

 تقسيم وظايف، نمودار تشكيالتي...(

 

  سازماناختيار و تفويض اختيار در  جلسه هفتم

  اصول و مراحل تصميم گيری جلسه هشتم

  رهبری و سبك های رهبری جلسه نهم

  انگيزش و ارتباطات در خدمات پرستاری جلسه دهم

جلسه يازدهم و 

 دوازدهم

  تامين نيروی انساني

  اصول گزارش نويسي و ثبت در پرونده جلسه سيزدهم

  فرايند كنترل و ارزشيابي جلسه چهاردهم

  كنفرانس دانشجويي جلسه پانزدهم

  كنفرانس دانشجويي جلسه شانزدهم

 

 


