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 بسمه تعالی

 

 كد مدرك و شماره بازنگري:
EO-WI-002/01 

 (course plan)طرح دوره نظري 
 98-99تحصيلي اول نيمسال

 پرستاري كودكان رشته

 كارشناسي ارشد مقطع

 دفتر  توسعه آموزش

 
 تهران درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه

 مامايي و پرستاري دانشكده

 

 96: مهر نيتدو خيتار 

 98: مهر يبازنگر خيتار 

 (05)کد درس  پرستاری بالیني مديريتعنوان درس: 

      (واحد کارورزی5/0-نظریواحد 1) 5/1تعداد واحد: 

  کودکانکارشناسي ارشد پرستاری مقطع: 

 حاجي باباييدکتر  ها توکل و خانم:  مدرس

 98-99 اولنیمسال   هفته اول ترم چهارها، نبهيكش 8-12 زمان:

 ... :محل کالس

 

  اساتید ایمیل، ساعات مالقات حضوری

، با 13تا  15و سه شنبه ساعت  یکشنبهروز هاي 
 هماهنگي قبلي

 f.hajibabaee@sina.tums.ac.ir 

 دكتر فاطمه حاجي بابایي

tavakkol@tums.ac.ir خانم زهرا توكل 

 

 

 فلسفه درس:

اولین اولويت در حرفه پرستاری ارائه مراقبت امن و ماهرانه به مدد جويان است. اين فلسفه به فعالیت حرفه پرستاری جهت داده 

 و اداره اثر بخش منابع انساني، فیزيكيهدايت و کمك مي کند تا از طريق  کارشناسان ارشد پرستاری در سمت های مديريتيو به 

 که همان ارائه مراقبت مطلوب پرستاری است، فراهم سازند .  واحد پرستاریجهت دستیابي به اهداف تكنولوژيكي محیط مطلوبي را 
 

 شرح درس:

تاريخچه، نظريه ها، اصول و وظايف  ی اجمالي برمروربا ارائه مقدمه ايي بر اهمیت درس مديريت پرستاری، در اين درس 

برنامه ريزی، اصول استانداردها، کنترل کیفیت مراقبت ها، ، مديريت پرستاریمباني  دانشجو با درکتا  مي شود مديريت پرستاری

قادر باشد مفاهیم آموخته شده را در جهت بهبود کیفیت مراقبت  ،...و انگیزش  تغییر، ارتباطات،مفاهیم و تصمیم گیری،  مشگل گشايي

  . بكارگیرد های پرستاری و مديريت پرستاری اثربخش
 

 

 کلي: هدف

اداره اثربخش سازمان های بهداشتي، درماني و به منظور  مربوطه هایپرستاری و کسب مهارتو رهبری تسلط بر دانش مديريت 

 .  دستیابي به کیفیت مطلوب در مراقبت های پرستاریتوانبخشي و 
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 اهداف ويژه:

 دانشجويان بتوانند: تارود در انتهای اين دوره آموزشي انتظار مي

 . )شناختي( برای پرستاری را توضیح دهند اهمیت مديريت -

 .)شناختي( مديريت را تعريف و نقش مدير در سازمان را بیان کند -

 . )شناختي( و اجزاء آن را توضیح دهند ، انواعسازمان -

 .(شناختي) بیان کنند به عنوان يك سازمان ،گروه پرستاری رااهداف اهداف بیمارستان و  -

بدنبال آن و نگرش خود را جهت دستیابي به اهداف واحد پرستاری بیمارستان با بكارگیری شیوه های مديريت اثربخش  -

 تشريح کنند )عاطفي(. ، لوب در ارائه مراقبت های پرستاریدستیابي به کیفیت مط

 .)شناختي( دنرا بیان کنمديريت و تئوری های مربوطه مختصری از تاريخچه شكل گیری  -

 . )شناختي( را بصورت مختصر توضیح دهندپرستاری اصول، وظايف و فر آيند مديريت  -

 تفاوت مديريت و رهبری را بیان کند )شناختي(.  -

 مفهوم رهبری و شیوه ها، تئوری ها و روش های رهبری اثربخش را توضیح دهد )شناختي(. -

 )شناختي(.را بیان کنند انگیزش را تعريف کرده ، فر آيند و عوامل موثر در ايجاد انگیزش  -

 )شناختي(. ارتباط، فر آيند ارتباط و عوامل موثر در برقراری يك ارتباط اثر بخش را شرح دهند -

 مختلف مديريت را شرح دهند رده هایبرنامه ريزی را تعريف نموده و فر آيند، علل، انواع و حیطه برنامه ريزی در  -

 .)شناختي(

 بنای هدف( را تعريف و محاسن و معايب آن را شرح دهد )شناختي(.برنامه ريزی مشارکتي )مديريت بر م -

 برنامه ريزی تغییر، مفهوم و استراتژی های آن را شرح دهد )شناختي(. -

 حرکتي(.   -)رواني انجام دهد بالینيبرنامه ريزی تغییر را در جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش های  -

 .)شناختي( را تعريف نموده و اصول و فرآيند آن را شرح دهند گشاييمشكل -

 گیری، اصول و اهمیت آن را در فرآيند مشگل گشايي شرح دهند )شناختي(.مفهوم تصمیم -

 معیارهای اساسي در تصمیم گیری را بیان نمايند )شناختي(. -

 کودکان های يكي از مشكالت موجود در بخش حل  را برایو مديريت تغییر  ، تصمیم گیریاصول مشگل گشايي -

  . حرکتي(-بكارگیرند )رواني

نظارت،  در مديريت پرستاری و مفاهیم مرتبط با آن )نمودارهای سازماني، تمرکز و عدم تمرکز، حیطهسازماندهي  نقش  -

 )شناختي(. را بیان کنند( هماهنگي، صف و ستاد

 .)شناختي( را در پرستاری توضیح دهند فرايند سازماندهي و انواع ساختارهای سازماني -

 )شناختي(. تامین نیروی انساني را تعريف کرده، فر آيند و عوامل موثر بر آن را توضیح دهند -

ی مراقبتي ) موردی ، عملیاتي ، گروهي ، اولیه ( را همراه با مزايا ، هاالگوروشهای مختلف تقسیم کار در پرستاری و يا  -

 )شناختي(. وضیح دهندمعايب و ويژگي های هريك ت

و مدت زمان انجام بستری  کودکرا با توجه به سطح مراقبتي بیماران  کودکان مورد نیاز يك بخش پرستاری تعداد پرسنل  -

 حرکتي(.-محاسبه نمايند )روانيی مستقیم و غیر مستقیم پرستاری، مراقبت ها

 هدايت و شیوه های هدايت در مديريت پرستاری را شرح دهد )شناختي(.  -

 کنترل و مراحل آن را توضیح دهد )شناختي(.  -

 .شناختي() و استاندارد در پرستاری را شرح دهند آن، انواع استانداردمفهوم  -

–پیشنهاد کند )رواني  بیمارستان کودکان نحوه کنترل اثربخش کیفیت مراقبت های پرستاری را در يكي از بخش های  -

 حرکتي(. 

 )شناختي(. بودجه و بودجه بندی را تعريف کرده و انواع بودجه و عوامل موثر بر انجام يك بودجه بندی موفق را بیان کنند -

 )شناختي(.، اصول و اهداف آنرا توضیح دهند کارکنان پرستاریارزشیابي عملكرد  -

 .)شناختي( شرح دهند شیوه های اجرای اثربخش آن راو  ، انواعاصول، بهسازی نیروی انساني در پرستاری -
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بررسي و برنامه ريزی آموزشي مبتني بر نیازها را را  بیمارستان کودکان نیازهای آموزشي پرسنل پرستاری در يك بخش  -

 حرکتي(.  -انجام دهد )رواني

 قوانین و مقررات پرستاری را شرح دهد )شناختي(. -

 

 روش تدريس:

 به صورت سخنراني با رويكرد دانشجومحوری و بحث و گفتگو پیرامون موضوعات درسي مطابق با تقويم کالسي.  -

 

 وظايف دانشجويان:

 حضور فعال در کالس، به صورت بحث و گفتگو و بر اساس مطالعه منابع مديريتي.   – 1   

 ارائه مبحث ي و در جهت مشارکت در  کالس اتمقاله مرتبط با موضوعيك  ارائه – 2

  (پیوست  کارآموزی )مطابق با طرح درس بالیني در دوران بیمارستان کودکان حضور فعال در بخش های  -3
 

 روش ارزشيابي:

 به صورت زير خواهد بود:و در دو بخش نظری و کارآموزی ای و نهايي ارزشیابي به صورت مرحله

 

 الف: ارزيابي نظري 

 %10 حضور فعال و منظم  

 %20 خالصه مقاله متناسب با مباحث کالسيارائه 

 %10 شرکت فعال در مباحث کالسي و پرسش و پاسخ 

 %60 امتحان پايان دوره
 

  :پیوست(  )مطابق با طرح درس بالیني ارزيابي کارآموزيب 
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 :يکالس تقويم

 

 مدرس موضوع تاريخ 

 جلسه اول

 

25/6/98    آشناسازی دانشجويان با اهداف درسي، انتظارات و نحوه انجام کارآموزی 

   ،معرفي و شرح درس  با ارائه مقدمه ايي برر اهمیرت مرديريت پرسرتاری

 تعريف مديريت، سازمان و اجزاء آن

 دکترحاجي بابايي

 

 

 جلسه دوم

 

25/6/98   دکترحاجي بابايي تاريخچه مديريت، تئوری ها و مكاتب مديريت 

1/7/98 جلسه سوم    اصول برنامره ريرزی،  فرآينرد ) پرستاریاصول، وظايف و فر آيند مديريت

 ، اصول سازماندهي(گیری در پرستاریگشايي و تصمیممشكل

 دکترحاجي بابايي

1/7/98 جلسه چهارم    ،رهبری و رهبری اثربخش، انگیزش و ارتباطاتهدايت 

 تفاوت مديريت و رهبری 

 دکترحاجي بابايي

18/7/98 پنجم جلسه   ريزی تغییر و مديريت آن در پرستاریبرنامه 

 مديريت مبتني بر هدف برنامه(ريزی مشارکتيMBO) 

 بهسازی نیروی انساني در پرستاری 

 خانم توکل

18/7/98 جلسه ششم    خانم توکل های تقسیم کار، تأمین نیروی انساني در پرستاریروش 

15/7/98 جلسه هفتم    استانداردهای مراقبتي،استاندارد و 

 اصول و نحوه کنترل کیفیت و ارزشیابي عملكرد کارکنان پرستاری 

 خانم توکل

15/7/98 جلسه هشتم    بودجه بندی، اصول و انواع آن در پرستاری 

   قوانین و مقررات در مديريت پرستاری 

 خانم توکل
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