فرم طرح درس روزانه

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه پرستاری

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :اصول مدیریت خدمات پرستاری
شماره جلسه 1 :

تاریخ برگزاری 59/6/72 :

موضوع جلسه  :آشنایی با درس ،ضرورت و تاریخچه مدیریت،

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

مفاهیم سازمان رسمی و غیر رسمی ،کارایی و اثربخشی و بهره
وری
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید با وظایف خود در این درس آشنا شده و مفاهیم پایه مدیریت را تعریف کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

ضرورت علم مدیریت

ضرورت مدیربت در سازمان را

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

تشریح کند
تعریف مدیریت

یک تعریف علمی از مدیریت بازگو
کند

سازمان رسمی و غیر

تفاوت سازمان رسمی و غیر رسمی

رسمی

را نام ببرد

کارایی ،اثربخشی ،بهره

مفاهیم کارایی ،اثربخشی و بهره

وری

وری را تعریف و از هم افتراق دهد

شناختی

سخنرانی
تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و
چند گرینه
ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :اصول مدیریت خدمات پرستاری
شماره جلسه 2 :

تاریخ برگزاری 09/7/3 :

موضوع جلسه  :نظریه های مهم در مکاتب مدیریت ( مکتب

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

کالسیک)
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس :

دانشجو باید پس از گذراندن این جلسه نظریات مهم در مکتب کالسیک مدیریت را تشریح و نقاط قوت و ضعف انها را بازگوکند

رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

نظریه تیلور

نظریه مدیریت علمی تیلور را تشریح کند

نظریه فایول

نظریه مدیریت اداری فایول را تشریح کند

نظریه بروکراسی

نظریه مدیریت برورکراسی وبر را تشریح کند

تحلیل مکتب کالسیک مدیریت

نقاط قوت و ضعف مکتب کالسیک مدیریت را

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و
وسائل آموزشی

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد  -کتاب

شیوه ارزشیابی و
درصد آن

آزمون تشریحی
و چند گرینه ای

نام ببرد

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

نام درس  :اصول مدیریت خدمات پرستاری
شماره جلسه 3 :

تاریخ برگزاری 09/7/19 :

موضوع جلسه  :ادامه نظریات مهم مدیریت (مکتب نئوکالسیک و نوین)

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این جلسه نظریات مهم در مکتب نئوکالسیک ومکتب نوین مدیریت را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

نظریه التون مایو

نظریه روابط انسانی در مدیریت مایو را

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

تشریح کند
نظریه مازلو

نظریه نیازهای انسانی مازلو را تشریح
کند

نظریه مک گریگور

نظریه ایکس و ایگرگ مک گریگور را
تشریح کند

نظریه سیستمی و نظریه

نظریه سیستمی و نظریه اقتضایی

اقتضایی

مدیریت را تشریح کند

دیدگاههای جدید مدیریت

دیدگاههای جدید در مدیریت نوین در

در قرن 21

قرن بیست و بیست و یکم را همانند
مدیریت کیفیت جامع و یادگیری
سازمانی را نام برده تشریح کند

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

شماره جلسه 4 :

تاریخ برگزاری 09/7/17 :

موضوع جلسه  :اصول و فرایند مدیریت ،تعریف ،مراحل ،انواع و اصول

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

برنامه ریزی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس فرایند مدیریت و انواع برنامه ریزی و اصول مهم انرا را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

اجزا فرایند مدیریت

اجزا فرایند مدیریت نام ببرد

انواع برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی را نام برده تشریح

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

کند
اصول برنامه ریزی

اصول مهم در تدوین برنامه را تشریح
کند

موانع برنامه ریزی

موانع برنامه ریزی را نام ببرد

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

شماره جلسه 9 :

تاریخ برگزاری 09/7/24 :

موضوع جلسه  :تعریف تصمیم گیری ،شرایط تصمیم گیری ،انواع

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

تصمیمات ،ماهیت تصمیمات ،مراحل فرآیند تصمیم گیری ،خالقیت در
سازمان
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با فرایند و مدلهای تصمیم گیری در سازمان اشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

انواع تصمیم

اهمیت تصمیم گیری در سازمان و انواع

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

تصمیمات را نام ببرد
شرایط تصمیم گیری

انواع شرایط تصمیم گیری را تشریح کند

مراحل تصمیم گیری

مراحل فرایند تصمیم گیری را تشریح

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

کند
خالقیت و روشهای تفکر

نقش خالقیت و شیوه های تفکر خالق را

خالق

در تصمیم گیری شرح دهد

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

شماره جلسه 6 :

تاریخ برگزاری 09/8/1 :

موضوع جلسه  :سازمان دهی ،مبانی تقسیم کار ،روشهای سازمان دهی،

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

انواع ساختار سازمانی ،مفاهیم نقش صف ،ستاد ،اختیار ،قدرت ،تمرکز و
عدم تمرکز
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس مفاهیم مهم سازماندهی (ساختار ،نمودار سازمانی ،صف و ستاد و قدرت و اختیار ،تمرکز و عدم
تمرکز ) را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

تعریف سازماندهی و

سازماندهی و ساختار سازمانی و نمودار

ساختار سازمانی

سازمانی را تعریف کند

انواع ساختار سازمانی

انواع ساختار سازمانی متمرکز و غیر

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

متمرکز و ماتریسی را نام برده تشریح
کند
صف و ستاد

صف و ستاد را تعریف و وظایف انرا
تشریح کند

قدرت و اختیار در سازمان

مفهوم قدرت و اختیار و مسئولیت  ،انواع
قدرت و رابطه قدرت و اختیار و
مسئولیت را تشریح کند

تمرکز و عدم تمرکز

رابطه تمرکز و عدم تمرکز را در سازمان
تشریح کند

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

شماره جلسه 7 :

تاریخ برگزاری 09/8/8 :

موضوع جلسه  :الگوهای سازماندهی مراقبت پرستاری و مزایا و معایب

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

آنها تأمین نیروی انسانی ،مراحل و چگونگی برآورد نیروی انسانی مورد
نیاز و عوامل مؤثر بر تأمین نیروی انسانی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس الگوهای مراقبت پرستاری و شیوه براورد نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای بیمارستان را
تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

انواع الگوهای مراقبت

الگوهای رایج مراقبت پرستاری را نام

سازمانی

بره و شیوه اجرا و مزایا و معایب هر یک

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

را تشریح کند
برآورد نیروی انسانی

شیوه براورد نیروی انسانی بخشهای

بخشها

بیمارستانی را تشریح کند

عوامل تاثیرگذار بر تامین

عوامل تاثیر گذار بر تامین نیروی انسانی

نیروی انسانی پرستاری

پرستاری را نام ببرد

شیوه برنامه نویسی شیفتی

شیوه های برنامه نویسی کادر پرستاری

در بخشها

را نام برده تشریح نماید

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
نکات مهم در تدوین برنام

نکات مهم در تدوین برنامه شیفتی کادر

شیفتی

پرستاری را نام ببرد

شماره جلسه 8 :

تاریخ برگزاری 09/8/19 :

موضوع جلسه  :ساختار و نمودار تشکیالتی سازمانهای بهداشتی و

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

درمانی ،حیطه مدیریت و عوامل مؤثر بر آن  ،انواع موسسات بهداشتی
درمانی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس انواع بیمارستان ،ساختار تشکیالتی بیمارستان و سلسله مراتب سازمانی پرستاری را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

انواع بیمارستان

انواع بیمارستان را نام برده تشریح نماید

ساختار بیمارستان

ساختار تشکیالتی یک بیمارستان

آموزشی

اموزشی را ترسیم نماید

سلسله مراتب سازمانی

سلسله مراتب سازمانی در سازمان

واحد پرستاری

پرستاری را ترسیم نماید

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
رده های مختلف کادر

انواع رده های کادر پرستاری را نام

پرستاری

برده و مهمترین شرح وظایف انها را
تشریح کند

رده های مختلف مدیریتی

انواع رده های سرپرستی پرستاری را نام

پرستاری

برده و مهمترین شرح وظایف انها را
تشریح کند

شماره جلسه 0 :

تاریخ برگزاری 09/8/22 :

موضوع جلسه  :تعریف  ،منابع قدرت رهبری ،ویژگیهای رهبری ،انواع

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

رهبری ،شیوه های رهبری ،عوامل مؤثر بر انتخاب شیوه رهبری ،رهبری
در پرستاری ،تعریف رهبری و مدیریت اثر بخش ،تفاوت و تشابه مدیر و
رهبر
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس ویژگیهای رهبری موثر در پرستاری و مدلهای رهبری در سازمان و عوامل موثر بر انتخاب شیوه
رهبری را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
رهبری را تعریف و منابع قدرت رهبری

رهبری

درسازمان را نام ببرد
تفاوت رهبری و مدیریت

تفاوت رهبری و مدیریت در سازمان را
تشریح نماید

سبک های رهبری در

شیوه های رهبری در سازمان را نام برده

سازمان

تشریح نماید

عوانل موثر بر انتخاب

عوامل موثر بر انتخاب شیوه رهبری را

شیوه رهبری

نام ببرد

ویژگی های رهبری اثر

ویژگیهای رهبری اثر بخش در پرستاری

بخش در پرستاری

را نام ببرد

شناختی

سخنرانی تعاملی

آزمون

وایت برد -
کتاب

تشریحی و چند
گرینه ای

شماره جلسه 19 :

تاریخ برگزاری 09/8/20 :

موضوع جلسه  :تعریف انگیزش ،نظریه های انگیزشی ،انواع انگیزش،

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

تجزیه و تحلیل نظریه های انگیزشی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس نظریه های مهم انگیزشی را تشریح و کاربرد انها را در رهبری سازمانی را تشریح کند
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
درصد آن

اهمیت انگیزش در سازمان

انگیزش را تعریف و اهمیت انگیزش در
سازمان را ذکر کند

نظریات انگیزشی سازمانی

نظریه های مهم انگیزشی (مونوسیتیک،
دوعاملی  ،چند عاملی ،عدالت و
انتظار)را تشریح کند

عوانل موثر در انگیزش

شناختی

سخنرانی تعاملی

آزمون

وایت برد -
کتاب

تشریحی و چند
گرینه ای

عوامل موثر در ایجاد انگیزش در
کارکنان را نام ببرد

کاربرد نظریات انگیزشی

کاربرد نظریه های انگیزشی را در بهبود
انگیزه کارکنان تشریح کند

شماره جلسه 11 :

تاریخ برگزاری 09/0/6 :

موضوع جلسه  :تعریف  ،انواع و اهمیت ارتباط ،اصول و موانع ارتباط

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

اثربخش
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول و شیوه های ارتباطی اثربخش در سارمان اشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

اهمیت ارتباطات در

ارتباط را تعریف و اهمیت ارتباط در

سازمان

سازمان را ذکر کند

مدلهای ارتباطی

مدلهای ارتباطی رایج را تشریح کند

انواع ارتباطات سازمانی

انواع ارتباطات سازمانی را نام ببرد

اصول و موانع ارتباطات

اصول و موانع مهم در ارتباطات

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

شناختی

سخنرانی تعاملی

آزمون

وایت برد -
کتاب

تشریحی و چند
گرینه ای

سازمانی را تشریح کند

شماره جلسه 12 :

تاریخ برگزاری 09/0/13 :

موضوع جلسه  :مدیریت استرس در پرستاری ،اصول هماهنگی در سازمان

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

 -مدیریت زمان و نقش ان در مدیریت پرستاری

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول و شیوه های مدیریت استرس در پرستاری و اصول هماهنگی سازمانی اشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

تعریف و اهمیت استرس در

استرس را تعریف و اهمیت استرس در

عملکرد سازمانی

حرفه پرستاری را ذکر کند

اثرات جسمی رفتاری و

اثرات جسمی ،رفتاری و سازمانی

سازمانی استرس

استرس شغلی را نام ببرد

تکنیک های کنترل استرس

تکنیک های مدیریت استرس را تشریح

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

اصول ایجاد هماهنگی سازمانی را نام
ببرد

شماره جلسه 13 :

تشریحی و چند
گرینه ای

کند
اصول هماهنگی

آزمون

تاریخ برگزاری 09/0/29 :

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

موضوع جلسه  :کنترل و مراحل آن ،انواع کنترل ،اصول کنترل و
ارزشیابی ،ابزار ارزشیابی ،نظریه های ارزشیابی ،مشکالت ارزشیابی
عملکرد
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول و شیوه های کنترل سازمانی و اصول و روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان اشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

تعریف و اهمیت کنترل در

اهمیت کنترل در سازمان پرستاری را

پرستاری

ذکر کند

مراحل کنترل

مراحل کنترل را نام برده تشریح نماید

انواع استانداردها

انواع استاندارها را نام برده تشریح

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

نماید
اصول کنترل

اصول کنترل موثر را نام ببرد

شیوهه ای ارزیابی عملکرد

شیوه های ارزشیابی عملرکد پرسنل

کارکنان

پرستاری را نام برده تشریح نماید

اصول و نکات مهم در

اصول و نکات مهم در ارزشیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد

را تشریح نماید

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی

شماره جلسه 19 :

تاریخ برگزاری 09/19/4 :

موضوع جلسه  :تعریف و اهمیت قانون در پرستار ،انواع قانون ،قانون و

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

مقررات مهم حرفه ای در پرستاری  ،اصول صحیح گزارش نویسی
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با قوانین و مقررات مهم حرفه پرستاری و اصول و روشهای گزارش نویسی اشنا باشد
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و
درصد آن

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
تعریف و اهمیت کنترل در

نقش قانون و انواع قانون در سازمان

پرستاری

پرستاری را تشریح کند

مراحل کنترل

مهمترین قوانین حرفه ای پرستاری را
تشریح کند

انواع استانداردها

شناختی

سخنرانی تعاملی

آزمون

وایت برد -
کتاب

تشریحی و چند

نقش گزارش را حرفه پرستاری تشریح

گرینه ای

نماید
اصول و نکات مهم در گزارش نویسی

اصول کنترل

پرستاری تشریح نماید
شیوهه ای ارزیابی عملکرد

ضوابط قانونی در دستورات شفاهی،

کارکنان

تلفنی را نام بره و تشریح کند

شماره جلسه 16 :

تاریخ برگزاری 09/19/11 :

موضوع جلسه  :اصول مدیریت از دیدگاه اسالم ،ویژگیهای رهبر از

محل برگزاری  :کالس  121دانشکده پرستاری

دیدگاه اسالم  ،بیمارستان مجازی ( کارکنان و مدیریت و نقش ان در
ارایه مراقبتها) اصول بودجه وانواع بودجه
مدت جلسه (دقیقه)  09 :دقیقه

مدرس :دکتر رضائی

رشته و مقطع تحصیلی فراگیران  :کارشناسی پیوسته پرستاری

منابع  :مندرج در طرح درس ترمی

هدف کلی درس  :دانشجو باید پس از گذراندن این کالس با اصول و دیدگاههای مهم اسالم در مدیریت اشنا باشد و با خدمات ساختار و کارکنان
بیمارستان مجازی اشنا شود
رئوس مطالب

اهداف اختصاصی در سه حیطه شناختی

)عناوین فرعی(

،عاطفی و روانی حرکتی

حیطه -طبقه

روش تدریس

رسانه ها و

شیوه ارزشیابی

وسائل آموزشی

و

فرم طرح درس روزانه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان گروه مامائی

دفتر مطالعه و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامائی
درصد آن

اصول مهم اسالمی در

اصول کلی و مهم اسالمی را در مدیریت

مدیریت

تشریح کند

تشویق و تنبیه

نگاه اسالم در تشویق و تنبیه کارکنان
تشریح کند

اهداف و ساختار بیمارستان

ضوابط و ساختار بیمارستان مجازی را

مجازی

تشریح کند

کارکنان و خدمات

کارکنان و خدمات بیمارستان مجازی را

بیمارستان مجازی

تشریح کند

شناختی

سخنرانی تعاملی

وایت برد -
کتاب

آزمون
تشریحی و چند
گرینه ای

