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 بسمه تعالی

 

  كد مدرك و شماره بازنگري:

EO-WI-002/00 

 

 طرح دوره نظري
 (course plan) 

 98-99تحصيلی:   اولنيمسال  

يپرستار رشته  

 یکارشناس مقطع

 دفتر  توسعه آموزش 
 

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 مامايی و پرستاري دانشكده 

 

  1386: نيتدو خيتار

 (دیجد كولومیكور به توجه با يبازنگر نیآخر)1398:يبازنگر خيتار 

 پرستاري خدمات مدیریت اصولوان دوره: عن

 و مدیریت مراقبت هاي ویژهپرستاري گروه آموزشی: 

   51 ،58 دوره ،يپرستار يكارشناسمقطع تحصيلی: 

 داردنپيش نياز: 

 ينظر واحد 2تعداد واحد: 

 8 - 10 ها، شنبه سه ي کالس:زمان برگزار

 مدیریت و ویژه مراقبت يپرستار گروه ،2شماره ساختمان چهارم طبقهزمان و مكان مشاوره با اساتيد دوره: 

 25كالسمحل کالس: 

 

 

 

 شرح درس:

 فلسفه درس:

شرفت سازمانهاي اخير موجب پيچيدگيتغييرات و پي سياري در  شتيهاي ب ستار  -هاي بهدا ست. پر شده ا رد بعنوان فدرماني 

صلي در تيم مراقبتي وظيفه ارائه مراقبت ستيابي  مهم و ا ساس و براي د و هماهنگي افراد تيم مراقبتي را به عهده دارد، بر این ا

ها،  نيازمند مهارت مدیریت و رهبري استتت و  باید دانو و مهارت باليني در مراقبت از بيمار  را به كيفيت برتر در ارائه مراقبت

 و مهارت مدیریتي بكار گيرد.با دانو 

 

 شرح درس: 
مدیریت و رهبري از نقو هایي است كه پرستاران در عرصه هاي مختلف خدمت و در سطوح متفاوت به عهده دارند. از این رو 

آشنایي پرستاران با مدیریت و رهبري براي تحقق اهداف سازماني، افزایو كيفيت مراقبت هاي پرستاري و بهره وري پرستاران 

فاي نقو مدیریت و رهبري در عرصه هاي مراقبت پرستاري آماده مي سازد. مباني، اهميت دارد. این درس دانشجو را براي ای

 اصول و فرایند مدیریت  خدمات پرستاري با تكيه بر ارزش هاي اسالمي در این درس آموزش داده مي شود. 

 

 اجزاي برنامه دوره:

 ساعت مي باشد. 34این دوره شامل دو واحد نظري به ميزان 
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 هدف کلی: 

نمودن دانشجو با دانو مدیریت، اصول و فرایند مدیریت خدمات پرستاري و كاربرد آن در سرپرستي عرصه ها و سطوح آشنا 

 مختلف ارائه مراقبت هاي پرستاري با تأكيد بر كاربرد عدالت و مباني مدیریت اسالمي

 

 اهداف جزيی:

 رود:در خاتمه اين درس از دانشجو انتظار می

 هاي مختلف صاحب نظر مدیریت تعریف نماید)شناختي(مدیریت را از دیدگاه .1

 در خصوص علم و هنر بودن مدیریت بحث نماید)شناختي( .2

 وظایف مدیریت و كاربرد آن را بطور اساسي مشخص نماید)شناختي( .3

 روضات و اصول اساسي آن را دسته بندي نماید)شناختي(فنظریه كالسيك را تعریف كرده و م .4

 نظریه را ليست نماید)شناختي(محدودیتها و محسنات این  .5

 را بنویسد)شناختي( مكتب روابط انساني )نظریه نئوكالسيك( و عوامل موثر بر پيدایو آن .6

 مفروضات مكتب روابط انساني را بيان نماید)شناختي( .7

 تئوري سيستم ها را تعریف نموده و خصوصيات یك سيستم را بيان كند)شناختي( .8

 تي(برنامه ریزي را تعریف نماید)شناخ .9

 ریزي شرح دهد)شناختي(برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت را با توجه به مراحل برنامه .10

 انواع برنامه ریزي را نام برده و خصوصيات و ویژگي هاي هر كدام را شرح دهد)شناختي( .11

 اصول تصميم گيري را شرح داده و چهارچوب علمي مدیریت را براي تصميم مشخص نماید)شناختي( .12

 روشهاي حل مشكل را تعریف نماید)شناختي( .13

 مشكالت با استدالل به همكالسان خود منتقل كند)عاطفي( باورهاي خود را در خصوص چگونگي مقابله با .14

 سازمان را شرح داده و اصول سازماندهي را بيان نماید)شناختي( .15

 هدف از تأمين نيروي انساني را بيان  نماید)شناختي( .16

 یك بخو و یا یك بيمارستان را محاسبه نماید)شناختي( برايپرسنل حرفه اي تعداد  .17

 بهسازي نيروي انساني و اهميت آن درسازمان را شرح دهد)شناختي( .18

 انواع آموزش در فرایند بهسازي نيروي انساني  را نام برده و مزایا و معایب هریك از روش ها را بيان كند )شناختي( .19

 رهبري را تعریف كند)شناختي( .20

 تئوري هاي رهبري را نام برده و در مورد هر یك توضيح ارائه دهد)شناختي(سبك ها و  .21

 فرایند هدایت و هماهنگي  و ابزار آنها را بيان نماید)شناختي( .22

 از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین شيوه رهبري در سازمان هاي ارائه خدمات سالمت دفاع كند)عاطفي( .23

 م ببرد)شناختي(ارتباط را تعریف نموده، انواع آن را نا .24

 اهميت ارتباط را در مدیریت شرح دهد)شناختي( .25

 اهميت عامل انساني عوامل انگيزش وي را درسازمان شرح دهد)شناختي( .26

 نظرات مختلف را در مورد انگيزش بيان نماید)شناختي( .27

 كنترل و ارزشيابي را تعریف نموده و اصول و مباني آن را بيان كند)شناختي( .28

 كيفيت)اعتباربخشي و حاكميت باليني( را شرح دهد)شناختي( ءدو مدل ارتقا .29

 بودجه را تعریف كند و اصول و مباني آن را شرح دهد)شناختي( .30

 انظباط در پرستاري و قوانين و مقررات را شرح دهد.)شناختي( .31

 



3 
 

 

 
 

 اصول گزارش نویسي و انواع آن را شرح دهد.)شناختي( .32

 شناختي(فلسفه و بينو اسالمي را در مدیریت بيان كند) .33

 گي هاي مدیریت در جامعه اسالمي و وجوه متمایزآن با سایر مكاتب مدیریت را شرح دهد )شناختي(ژوی .34

 با احترام به نظرات دیگران توجه كند)عاطفي( .35

 مسئوليت خود را در خصوص ارائه بموقع تكاليف و وظایف مربوطه با مشاركت فعال در كالس انجام دهند)عاطفي( .36

 عهده دار شوند)عاطفي( ك و بحث گروهي رادرگروه هاي كوچكار  .37

 در ارائه سخنراني مهارت هاي مورد نياز را بكار گيرند)رواني حركتي ( .38

 در رهبري گروه را در كارهاي گروهي بكار گيرد)رواني حركتي مهارت .39

 

 وسايل کمك آموزشی:

 همياري، جزوه هاي مربوط به روش  پروژكتور، وایت برد، ماژیك  و فيلم آموزشي ویدئو

   

 وظايف فراگير:

هاي كالس بطور حضور یابد و در بحث)جهت حفظ نظم كالس(از دانشجو انتظار مي رود در تمامي جلسات كالس بدون تأخير

 تاخير ثبت خواهد شد.دانشجو براي دقيقه  15فعال شركت نماید. تأخير بيو از 

  ( باعث محروم شدن دانشجو از شركت در امتحان پایان دوره شده و واحد 8 /جلسه 4غيبت بيو از حد مجاز )ساعت كالس

 درسي باید مجدداً تكرار شود.

 اي كالس شركت جوید. در صورت غيبت غير موجه در هر یك از دانشجو موظف است در زمان مقرر در آزمون هاي دوره

ورتي كه غيبت موجه باشد الزم است دانشجو جهت مشخص شدن شود و در صها نمره صفر براي آن آزمون منظور ميآزمون

 وضعيت امتحان خود به مدرس مربوطه مراجعه نماید.

دانشجو موظف است براي تعيين موضوع،  هماهنگي زمان ارائه كنفرانس و تایيد نهایي محتوا جهت ارائه در كالس به مدرس 

 مربوطه  مراجعه كند.

 موضوعات کارگروهی:

 يخطر، حاكميت باليني و اعتبار بخش ، مدیریت زمان، مدیریت بحران، مدیریت استرس، مدیریت تغيير، مدیریتمدیریت تضاد 

 ایميل زیر ارتباط  برقرار نمایيد. با  خانم توكل  و یا  ،گروه  مدیریت پرستاري طبقه چهارمجهت دریافت راهنمائي به 

tavakkol@tums.ac.ir 

 

 يادگيري: -روشهاي آموزش

 و روش یاران در یادگيري گروهي كار كنفرانس،پرسو و پاسخ، ، سخنراني

 

  امتحان کتبی:

 اي است.چند گزینه :ترم پایانامتحان 

 امتحان ميان ترم: چند گزینه اي است.

 .این كویيز به شكل كوتاه پاسخ، جوركردني و تستي چندگزینه اي خواهد بودشرح کوييز: 
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 شيوه ارزشيابی واحد نظري

 امتياز يك

 

 حضور و شرکت فعال در کالس                 

)هماهنگي قبلي با مدرس، كار تيمي، محتواي كنفرانس، ارائه كنفرانس به صورت گروهي دو امتياز

                نحوه ارائه در كالس و تحویل تكاليف(

 كویيز از مباحث كنفرانس                         یك امتياز

 آزمون ميان ترم                                        امتيازدو 

 آزمون پایان ترم                                     امتياز 14

 

 

Blue print: 
  .تعداد و بودجه بندي سواالت تغيير خواهد کرد برگزار شودالكترونيك به صورت آزمون نهايی بر اساس شرايط دانشكده  که در صورتی

 

 رديف مبحث تعداد سوال

 1 مدیریت تاریخچه ،آشنایي با درس، تعاریف مدیریت 2

 2 (نوین نظریه نئوكالسيك، كالسيك،) مدیریت هاي تئوري 4

 3 مدیریت سطوح مدیریت، وظایف و ندیفرآ اصول، 4

 4 يریز برنامه 3

 5 سازماندهي فرآیند 3

 6 يانسان منابع تیریمد 3

 7                 پرستاري در كار تقسيم هاي روش و ني انسا نيروي تامين 4

 8 يپرستار در يانسان يروني يبهساز 3

 9 رهبري 3

 10 هماهنگي هدایت، 3

 11 بندي بودجه 3

 12 يسینو گزارش و مقررات و قوانين 3

 13 انگيزش و ارتباطات 3

 14 گيري تصميم و مشكل حل 3

 15 ارزشيابي و كنترل 4

 16 اسالمي مدیریت 2
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 :پيشنهادي درس و منابع اصلی
  .كمینشر مهر ، چاپ چهل و  ،يعموم تیریمد ،يمهد ديس ،يالوان .1

 .رانیا يبانكدار يتا عمل، انتشارات موسسه عال ياز تئور تیریم ، ساسان گوهر پ ، سازمان و مد يزینژاد پار رانیا .2

 .يتهران، بشر ،يخدمات پرستار تیریمحمد، اصول مد ري، م ينيحس .3

 .ي. نشر بشريخدمات پرستار تیری. اصول مدنهيتهم ،يو صالح ديناه ،يريدهقان ن  .4

 .تهران ،يخدمات پرستار تیریاصل ،مسعود . اصول مد يروانیا دكتر .5

 انتشارات صفار، تهران ،يمحمد الوان ديكاربرد( ، ترجمه : دكتر س ،يسازمان )ساختار، طراح يتئور نز،يراب ،يپ فنياست .6

مورهد جي، و گریفين آر،. رفتار سازماني )ویرایو جدید(. ترجمه سيد مهدي الواني و غالمرضا معمارزاده. چاپ هيجدهم.  .7

 تهران، انتشارات مروارید. 

انساني(. ترجمه دكتر علي عالقه بند، تهران: مؤسسه  بالنچارد، كنث. هرسي، پال. مدیریت رفتار سازماني )كاربرد منابع .8

 انتشارات اميركبير. 

 آصف زاده، سعيد. شناخت بيمارستان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.  .9

 دانشگاه .  ي. انتشارات معاونت پژوهشیيو ماما يخدمات پرستار تیریا . اصول مد يش. مرباغ يهروآباد .10

 رضائيان، علتي. اصول مدیریت. تهران: انتشارات سَمت.  .11

 مكارم شيرازي، ناصر. مدیریت و فرمان دهي در اسالم. قم: انتشارات هدف  .12
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15. Huber, Diane. Leadership and Nursing Care Management (Last Edition) Saunders 

Elsevier 

16. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2012) Leadership roles and management functions in 

nursig. 6th Ed. Lippicott, Williams & Wilkins, USA. 
17. Tappen, Ruth M. Nursing Leadership and Management: Concepts and Practice (Last 

Edition) F a Davis Company 

18. Sullivan, E.J., Decker, P,J. (2009) Effective Leadership and Management in Nursing. 6th 

Ed. Pearson Education International 

19. Kelly,p.(2012) Nursing L eadership & Management.3rd Nelson College Indigenous. 

20. Cherry, Barbara and Jacob, Susan R. (2011) Contemporary Nursing: Issues, Trends, & 

Management, 5th Edition. MOSBY Inc. 

 :نظير ليست زیر مجالت معتبر داخلي و خارجي مرتبط .21

 (http://ijnv.ir)مجله علمي و پژوهشي مدیریت پرستاري -
- Journal of Nursing Administration (JONA)  
- Journal of Nursing Management 

- Journal of Nursing Administration Quarterly 

- Journal of Leadership in Health Sciences 

- Journal of Nursing Care Quality 

- Canadian Journal of Nursing Administration 

- Journal of Nursing Leader 

- Journal for Nurses in Staff Development 
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 بسمه تعالی

 هداشتی و درمانی تهراندانشگاه علوم پزشكی و خدمات ب

 دانشكده پرستاري و مامائی

 ت خدمات پرستارييرياصول مد تقويم درس

 1398 - 99سال تحصيلی  اولنيمسال 

 9:45ساعت        25/10/1398شنبه چهارتاريخ امتحان:                58کارشناسی پرستاري دوره مقطع: 

 مدرس: خانم زهرا توکل

 

 موضوع هفته
 آشنايي با درس، تعاريف مديريت، تاريخچه مديريت

 )كالسيك، نئوكالسيك، نظريه نوين( هاي مديريت تئوري

 اصول، فرآيند و وظايف مديريت، سطوح مديريت 

                             planning          برنامه ريزي                                                                                                 

                 organizing                                                                                        فرآيند سازماندهي          

                      HRM                                                           )كنفرانس مديريت تضاد(مديريت منابع انساني

 staffing & assigning method              هاي تقسيم كار در پرستاري     تامين نيروي انسا ني و روش
                                   (    )كنفرانس مديريت زمان

         staff development                               استرس( تيري)كنفرانس مدبهسازي نيروي انساني در پرستاري 

 budgeting                                                                                  )كنفرانس مديريت تغيير(بودجه بندي
 امتحان ميان ترم

                                                                     Leadership                                                                                           رهبري 

                                                     leading & coordination                              )كنفرانس مديريت بحران(                         هدايت، هماهنگي

   communication   & motivation                         حاكميت باليني و اعتباربخشي()كنفرانس ارتباطات و انگيزش 

  decision making &problem solving                       )كنفرانس مديريت خطر(حل مشكل و تصميم گيري

         control & performance appraisal                                كنفرانس ها( زيي)كوكنترل و ارزشيابي 

   law& discipline, Documentation                                       يسيقوانين و مقررات و گزارش نو

 مديريت اسالمي   

 19/10/98: ترم پايان تاريخ       98/ 6/ 23: ترم شروع تاريخ     

 

 موفق باشيد

 

 


