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 مقدمه  

 در شغل پرستاري .کمک می کند  ،دانش مدیریتبه حل بسیاري از مشکالت دنیاي امروز ما که به سازمان مربوط می شود

دستیابی به چنین مهارتها  و تواناییها  شرط الزم واساسی است  ،جهت رسیدن به کیفیت مطلوب و شایسته در خدمات

قرار خواهند گرفت ،الزم است تا با بهره گیري از  ن امور در حرفه پرستاري به عنوان اداره کنندگابدین منظور افرادي که .

توانا کردن کارکنان خود اقدام نمایند در جهت حل مشکالت متعدد و علوم رفتاري و مدیریت   

جانبه سازمان ها در  تسلط بر دانش و کسب مهارت رهبري و مدیریت پرستاري به منظور اداره موثر و همه:هدف کلی

 عرصه هاي مختلف خدمات بهداشتی،درمانی،توانبخشی

  :        اهداف رفتاري

:از دانشجویان عزیز انتظار می رود  

مبانی و اصول مدیریت خدمات پرستار ي در بخش را تشریح نماید-  

مولفه هاي ضروري در زمینه روانشناسی مدیریت و سازمان را تشریح نماید -  

. سازمان هاي ملی و بین المللی پرستاري آشنا گرددبا -   

  مدیریت خدمات پرستاري در بخش هاي بالینی:   نام درس 
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را  و مدیریت و طراحی سیستم هاي اطالعاتی در پرستاري  کاربرد انفورماتیک در مدیریت پرستاري-   

.تشریح نماید  

اهمیت ضرورت جذب و نگهداري و ارتقا نیروي انسانی و چگونگی برنامه ریزي براي آموزش ضمن خدمت نیروهاي - 

واقف گرددپرستاري   

.استانداردها،حسابرسی و بودجه نویسی در پرستاري را تشریح نماید-   

تصمیم گیري و مشکل گشایی در پرستاري را تشریح نماید-   

.جایگاه قدرت و تفویض اختیار در مدیریت پرستاري و منشا قدرت در مدیریت پرستاري را تعریف نماید-   

.ریت مشارکتی و جایگاه هر یک در پرستاري را تشریح نمایدمدیریت استراتژیک،مدیریت کیفیت جامع و مدی-   

- .مدیریت در بالیا و حوادث طبیعی و بحران را شرح دهد-   

 پرسش  و پاسخ                   -بحث گروهی: روش تدریس

 

  :فعالیتهاي فراگیران

  .شرکت فعال در کالس ومشارکت مستمر در مطالب مطرح شده

  .غیبت در کالس هاي درس حضور مداوم ومنظم و بدون

 شرکت در امتحان پایان ترمو  مشارکت در ارائه مباحث کالسی

  :روش ارزشیابی
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  1397   -   98سال تحصیلی  دومنیمسال در بخش هاي بالینیمدیریت پرستاري   جدول زمانبندي درس

  ارائه دهنده رئوس مطالب تاریخ ردیف
بیان خالصه اي از مبانی مدیریت در معرفی اهداف و طرح درس،  14/11/97 1

 بخش هاي بالینی

  مدرسین

و برنامه ریزي، سازماندهی، هدایت  طرح(بر اصول مدیریتمروري  21/11/97 2
  ق در مدیریت پرستارياخالقانون و  - )و رهبري، نظارت و کنترل

  مدرسدانشجو و  

تغییر، ارتباط، انگیزش، تفکر (روانشناسی در مدیریت و سازمان 28/11/97 3
 آشنایی با سازمانهاي ملی و بین المللی پرستاري و)قخال

  مدرسدانشجو و  

  مدرسدانشجو و   تصمیم گیري و مشکل گشایی، قدرت و تفویض اختیار 5/12/97 4

مدیریت استراتژیک، مدیریت مشارکتی، مدیریت زمان و مدیریت  12/12/97 5
 کیفیت جامع

  مدرسدانشجو و  

بودجه نویسی و اقتصاد در  -استانداردها و حسابرسی در پرستاري  19/12/97 6
 مدیریت پرستاري

  مدرسدانشجو و  

مدیریت و  -کاربرد علم آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاري  18/1/98 7
 عاتیطراحی سیستم اطال

  مدرسدانشجو و  

جذب و  - )... تقسیم کار، شرح وظایف و(تامین نیروي انسانی - 25/1/98 8
نگهداري، ارتقا، بهسازي و توسعه نیروي انسانی، آموزش 

 ضمن خدمت و بازآموزي ها

 مدرسدانشجو و  

  مدرسدانشجو و   ارزشیابی عملکرد کارکنان و اي طبیعیبالیمدیریت در بحران و   1/2/98  9

 

  واحد کارآموزي 

  : خدمات

  برنامه ریزي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مراقبت از بیمار - 

   )برنامه ریزي ترخیص بیمار و پیگیري آن در منزل(نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي آموزش به بیمار و خانواده - 

  –بررسی نیازهاي آموزشی کارکنان و برنامه ریزي آموزش مداوم مبتنی بر نیازهاي مذکور - 



آشنایی با سطوح مدیریتی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی با همکاري و مشارکت مدیران مسئول در برنامه - 
  ریزیهاي مدیریتی و نحوه ارزشیابی و مدیریت

با بهره گیري از مدل هاي معرفی  ماري هاي داخلی و جراحییبمراقبت از بیماران بستري در بخشهاي مرتبط با  -
  شده و بکار بستن توانمندي و مهارت هاي مورد انتظار 

 هاي داخلی و جراحی بخش: عرصه


