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  واحد نظري 2 تعداد واحد :  تارياصول مدیریت خدمات پرس نام درس :

  ساعت)34یک نیمسال تحصیلی( مدت زمان ارائه درس :   کارشناسی پرستاري :رشته و مقطع تحصیلی 

  1395تیر-94بهمن زمان شروع و پایان :   دکتر محسن فاصله جهرمی :مسئول درس

  دانشکده پرستاري و پیراپزشکی جهرم محل آموزش:  -  پیشنیاز :

  

  : ره دوکلی هدف 

و  سطوح  آشنا نمودن دانشجو با دانش، اصول و فرایند مدیریت خدمات پرستاري و کاربرد آن در سرپرستی عرصه ها 

  مبانی مدیریت اسالمیبا تاکید بر کاربرد عدالت و مختلف ارائه دهنده مراقبت هاي پرستاري 

  

  اهداف کلی دوره:

  بالینی و کیفیت مراقبتها در پرستاريآشنایی با اعتبار بخشی، حاکمیت 

  

  :اهداف اختصاصی دوره 

  اید قادر باشد:پس از پایان این دوره دانشجو ب

 .مدیریت را از دیدگاه صاحبنظران تعریف کند  

  ،مزایا و معایب آن ها تعریف  ) را با ذکرمدیریت امروزيتاریخچه مدیریت و مکاتب اصلی ( کالسیک، نئوکالسیک

  دیریت پرستاري را بیان کند.نموده، وظایف م

 ه به محاسن و معایب هر یک شرح دهد.انواع سبک هاي مدیریتی را با توج  

 .فرایند مدیریت و ارکان آن و  مقایسه آن با فرایند پرستاري را بداند  

 .انواع و اصول برنامه ریزي را شرح دهند و با توجه به مراقبت هاي پرستاري در بالین تجزیه و تحلیل نماید  

  مدیریت لاصو و وظایف، مکاتب  ،، تعاریف تاریخچهآشنایی با 

 يخدمات پرستار تیریمد يسطوح  و اجزا ند،یبا فرا ییآشنا   

      آشنایی با تعاریف و مفاهیم برنامه ریزي،سـازماندهی،تامین نیـروي انسـانی،هدایت ورهبري،همـاهنگی،گزارش

 دهی،بودجه بندي،کنترل و ارزشیابی عملکرد

  روشهاي مختلف بهسازي نیروي انسانیآشنایی با     

 براخالقیات   آن درخدمات پرستاري با تاکید ین ومقررات وکاربردوانآشنایی با ق  

  بالیا   مدیریت دربحران وآشنایی با  

  شرح وظائف رده هاي مختلف پرستاري  آشنایی با  

  ی                                                                                 اصول ومبانی مدیریت اسالمآشنایی با 
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  سازماندهی و  اصول و فرایند سازماندهی را شرح دهند (طبقه بندي و  تقسیم وظایف و روش هاي مختلف آن) و

  سطوح مختلف مدیریت و وظایف هر یک را بداند و ساختارها و تشکیالت سازمانی را بشناسد.

 ن را بداند.مراحل تامین نیروي انسانی را در مراکز بالینی بداند و چگونگی محاسبه و  برآورد آ  

 .روش هاي مختلف بهسازي نیروي انسانی را و انواع آموزش هاي توجیهی و حین خدمت را بشناسد  

 .هدایت و رهبري را تعریف کند و شیوه هاي رهبري  و کاربرد آن ها را بداند  

 و مثال  اهمیت ارتباطات، انگیزش، حل مشکل و تصمیم گیري را که از اصول هدایت و رهبري هستند را بیان کند

  هاي بالینی مطرح شده در کالس را تجزیه و تحلیل کند.

 .کنترل و ارزشیابی عملکرد را با ذکر انواع روش هاي آن بشناسد  

 ..مراحل و اصول بودجه بندي را تعریف کند  

 .قوانین و مقررات را با تاکید بر اخالقیات بشناسد  

 .مدیریت در بحران و بالیا را بداند  

 یسی و ثبت در پرونده ،گزارش وقایع و  مسئولیت هاي قانونی پرستار را بدانداصول صحیح گزارش نو 
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  هاي تدریس: روش            

  سخنرانی ، پرسش و پاسخ، سناریوي مدیریتی و روش حل مساله 

 یامکانات کمک آموزش:  

 -   کالس درس  

 - پروژکتور ) دئوی( و یوسایل کمک آموزش 

   نحوه ارزشیابی :            

  خواهد بود.تشریحی کوتاه پاسخ  ، پر کردن جاي خالی وچهارگزینه اي امتحانات  سواالت  

 را شامل می شود. ییدرصد از نمره نها 10 ابیو غ حضور  

 را شامل می شود. ییدرصد از نمره نها  45ترم  انیم امتحان  

 شود. یل مرا شام ییدرصد از نمره نها  45ترم  انیپا امتحان  

  مقررات : 

 بودن بر عهده  جازیا غیر م مجاز(تشخیص  باشد جلسه می 17ز جلسه ا 4حداکثر، درکالس  غیبت مجاز

   است.) استاد مربوطه

  می شود./. نمره از نمره نهایی دانشجو کسر 5به ازاي هر جلسه غیبت مجاز   

 جازمغیر ،  استادتشخیص غیبت داشته باشد و غیبتها با   4/17ی که دانشجو بیش از درصورت 

ها از نظر استاد موجه باشند ، درس غیبت و در صورتی که  منظورخواهدشدبراي او  نمره صفرباشند 

  حذف خواهد شد.

  می باشد. 10نمره نمره قبولی  اقلحد  
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  جدول زمانبندي ارائه درس مدیریت پرستاري

  

  

تاریخ برگزاري 

  کالس

  عنوان درس

  مدیریت و اصول وظایف، تعاریف ، مکاتب ، اریخچهت  13/11/1394

برنامه ریزي: تعریف،مفاهیم،انواع برنامه ها،روشهاي برنامه ریزي،کاربرد فناوري اطالعات در   20/11/94

   برنامه ریزي فرایند مدیریت پرستاري

  

شرایط  تصمیم گیري:تعریف،مفاهیم،انواع تصمیمها،روشهاي تصمیم گیري،تصمیم گیري در  27/11/94

  مختلف

سازماندهی : تعریف مفاهیم ،اصول و فرایند سازماندهی ، صف و ستاد ، تفویض اختیار ،   4/12/94

تمرکز و عدم تمرکز، الگوهاي مراقبت پرستاري(موردي، عملیاتی،گروهی،اولیه)،مزایا و 

  معایب هر الگو

  يخدمات پرستار تیریمد يسطوح  و اجزا ند،یفرا  11/12/94

تامین نیروي انسانی ، روشهاي برآورد نیروي انسانی مورد نیاز در پرستاري با توجه به   18/12/94

  استانداردها ، استخدام، بکارگیري نیروي جدید ، آشناسازي و شرح وظایف کارکنان

نقش مدیران پرستاري در بهسازي نیروي انسانی، آموزش در طول زندگی،سازمانهاي یاد   25/12/94

یازسنجی آموزشی،اصول و روشهاي آموزش حین خدمت ، کاربرد فناوري گیرنده، روشهاي ن

  در بهسازي نیروي انسانی

  تعطیالت عید  3/1/94

  تعطیالت عید  10/1/95

هدایت و رهبري،نظریه هاي رهبري،سبک هاي رهبري،انگیزش،ارتباطات،هوش   17/1/95

  هیجانی،تغییر،طراحی شغل(توسعه شغلی،چرخش شغلی،غنی سازي)

کنترل و ارزشیابی عملکرد خدمات پرستاري:مفاهیم و اصول، انواع کنترل و روشهاي   24/1/95

  آن،ارزشیابی عملکرد

  اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی:تعریف مفاهیم،روش انجام،نقش پرستار  31/1/95

کیفیت مراقبتهاي پرستاري:ارتقاي مستمر کیفیت مراقبتها،اصول و   7/2/95

  وهاي ارتقاي کیفیتروشها،استانداردها،الگ

بودجه بندي:اهمیت و ضرورت بودجه بندي براي مدیران پرستاري،مفاهیم،روشهاي بودجه   14/2/95

  بندي،کاربرد فناوري در بودجه بندي

  ماموریت تهران  21/2/95

گزارش نویسی و ثبت در پرونده:اصول گزارش و ثبت وقایع و مسئولیتهاي قانونی پرستار و   28/2/95

  به آنها پاسخگویی

انظباط در کار پرستاري:قوانین و مقررات حاکم بر کار پرستاري،انواع جرایم و خطاهاي   4/3/95

  پرستاري و نحوه رسیدگی به آنها

  ارائه راهنمایی هاي کلی در خصوص نحوه انجام کارآموزي در عرصه مدیریت  11/3/95



 ٦

  امتحان پایان ترم  1/4/95

    

 
 




