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هدف کلی درس:
آشنا نمودن دانشجو با دانش و اصول پایه مدیریت و چگونگی مراحل فرآیند مدیریت خدمات پرستاری ،مهارت در كاربرد این اصول در اداره
امور بخشها و برنامه ریزی نيروی انسانی موجود و ارائه خدمات پرستاری ،كسب مهارت در تشخيص نيازهای بيماران ،كاركنان و آشنایی با
چگونگی استفاده از مراحل تصميمگيری در رفع مشكالت واحدهای خدماتی (بهداشتی و درمانی).

اهداف رفتاری درس:
عنوان

ردیف
1

مدیریت را از دیدگاه صاحب نظران تعریف نماید.

2

تاریخچه مدیریت را شرح دهد.

3

مكاتب اصلی مدیریت (كالسيك ،نئوكالسيك ،مدیریت نوین یا سيستمی) را بيان نماید.

4

معایب و مزایای هر یك از تئوری های مدیریت را بيان نماید.

5

فرایند مدیریت و اركان آن را باز گو كند.

6

اصول و وظایف مدیریت را توضيح دهد.

7

برنامه ریزی (تعریف ،اصول ،مراحل و انواع) را شرح دهد.

8

مراحل تأمين نيروی انسانی را بيان نموده و نيروی انسانی مورد نياز یك سيستم ارائه دهنده خدمات پرستاری در عرصه های مختلف
بهداشتی درمانی را برآورد نماید

9

مراحل سازمان دهی در یك سازمان خدماتی را توضيح دهد.

11

ساختار و نمودار تشكيالتی سازمانهای ارائه دهنده خدمات پرستاری را شرح دهد.

11

الگوهای ارائه مراقبت های پرستاری در عرصه های مختلف بهداشتی درمانی نام برده و روش اجرا ،مزایا و معایب هریك را بيان نماید.
1

طرح درس ترمی مدیریت پرستاری

12

اجزا وظيفه هدایتی مدیر را نام برده و رهبری را تعریف نماید

13

سبك های رهبری و كاربرد آن در مدیریت فعاليت های خدمات پرستاری را شرح دهد.

14

تفاوت مدیر و رهبر را بازگو نماید.

15

مراحل كنترل ،انواع كنترل را شرح دهد.

16

اصول و روشهای ارزشيابی عملكرد در مدیریت خدمات پرستاری را شرح دهد.

17

اهميت قوانين و مقررات و كاربرد آن در خدمات پرستاری و مهمترین قوانين حرفه ای پرستاری را با تاكيد بر اخالقيات بيان نماید.

18

اصول صحيح گزارش نویسی ،ثبت در پرونده  ،گزارش وقایع و مسئوليت قانونی پرستار را شرح دهد.

19

اصول و مبانی مدیریت اسالمی و لزوم آن جهت بكارگيری در مدیریت خدمات پرستاری را شرح دهد

21

مراحل و اصول بودجه بندی( تجهيزات  ،وسایل مصرفی  ،نيروی انسانی ) در مدیریت خدمات پرستاری را توضيح دهد.

شيوه تدریس  :سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ،بحث گروهی و ارایه سمينار

وظایف دانشجو در طول ترم:
1ـ حضور بموقع و شركت فعال دركالس
2ـ مطالعه مطالب پيش بينی شده برای جلسه مورد نظر و حضور دركالس با آمادگی و پيش زمينه ذهنی
3ـ ارائه كنفرانس
 -4خاموش بودن تلفن همراه در كالس

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:
عنوان

بارم

سمينار و کوئيز و امتحان ميان

5

ترم
امتحان پایان ترم :

15

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :
تأخير در حضور در کالس در بار اول با تذکر همراه است و در صورت عدم توجه و تکرار با جلوگيری از حضور در کالس همراه
خواهد شد.طبق مقررات اموزشی غيبت بيش از  5جلسه موجب محروميت از درس و امتحان پایان ترم ميشود.
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عناوین و جدول زمان بندی ارایه درس
شماره

تاریخ

جلسه

عنوان (عناوین) درسی

آمادگی الزم دانشجویان
قبل از شروع کالس

1

95/6/27

تشریح درس و تكليف دانشجو  ،تعریف  ،ضرورت و تاریخچه مدیریت،
مفاهيم سازمان رسمی و غير رسمی ،كارایی و اثربخشی و بهره وری ،

2

95/7/3

نظریه های مهم در مكاتب مدیریت ( مكتب كالسيك)

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

3

95/7/11

ادامه نظریات مهم مدیریت (مكتب نئوكالسيك و نوین)

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

4

95/7/17

اصول و فرایند مدیریت ،تعریف ،مراحل ،انواع و اصول برنامه ریزی

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

5

95/7/24

تعریف تصميم گيری ،شرایط تصميم گيری ،انواع تصميمات ،ماهيت
تصميمات ،مراحل فرآیند تصميم گيری ،خالقيت در سازمان

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

6

95/8/1

سازمان دهی ،مبانی تقسيم كار ،روشهای سازمان دهی ،انواع ساختار
سازمانی ،مفاهيم نقش صف ،ستاد ،اختيار ،قدرت ،تمركز و عدم تمركز

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

7

95/8/8

الگوهای سازماندهی مراقبت پرستاری و مزایا و معایب آنها تأمين نيروی
انسانی ،مراحل و چگونگی برآورد نيروی انسانی مورد نياز و عوامل مؤثر
بر تأمين نيروی انسانی

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

8

95/8/15

ساختار و نمودار تشكيالتی سازمانهای بهداشتی و درمانی ،حيطه
مدیریت و عوامل مؤثر بر آن  ،انواع موسسات بهداشتی درمانی

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

9

95/8/22

تعریف  ،منابع قدرت رهبری ،ویژگيهای رهبری ،انواع رهبری ،شيوه های
رهبری ،عوامل مؤثر بر انتخاب شيوه رهبری ،رهبری در پرستاری ،تعریف مطالعه كلی و مقدماتی فصل
رهبری و مدیریت اثر بخش ،تفاوت و تشابه مدیر و رهبر

11

95/8/29

تعریف انگيزش ،نظریه های انگيزشی ،انواع انگيزش ،تجزیه و تحليل
نظریه های انگيزشی

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

11

95/9/6

تعریف  ،انواع و اهميت ارتباط ،اصول و موانع ارتباط اثربخش،

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

12

95/9/13

مدیریت استرس در پرستاری ،اصول هماهنگی در سازمان  -مدیریت
زمان و نقش ان در مدیریت پرستاری

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

13

95/9/21

كنترل و مراحل آن ،انواع كنترل ،اصول كنترل و ارزشيابی ،ابزار
ارزشيابی ،نظریه های ارزشيابی ،مشكالت ارزشيابی عملكرد

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

14

 95/9/27تعطيل رسمی
3
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15

95/11/4

تعریف و اهميت قانون در پرستار ،انواع قانون ،قانون و مقررات مهم حرفه
ای در پرستاری  ،اصول صحيح گزارش نویسی

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

16

94/11/11

اصول مدیریت از دیدگاه اسالم ،ویژگيهای رهبر از دیدگاه اسالم ،
بيمارستان مجازی ( كاركنان و مدیریت و نقش ان در ارایه مراقبتها)
اصول بودجه وانواع بودجه

مطالعه كلی و مقدماتی فصل

17

95/11/27

آزمون پایان ترم
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