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 هدف کلی:

 تا باشند قادر آينده در که بنحوی پرستاری خدمات مديريت هایمهارت با پرستاری دانشجويان نمودن آشنا

 تامين جهت در و گرفته عهده به ار بخش امور هدايت و هماهنگی سرپرستار يا بخش مسئول پرستار بعنوان

 بعمل الزم اقدامات بيمارستان هایقسمت ساير با بخش اثر ارتباط برقراری نيز و کارکنان و مددجويان نيازهای

  .آورند

 شرح درس

 رده در خصوصا آن بکارگيری نحوه و پرستاری مديريت اصول با دانشجويان کارآموزی دوره اين درطی

گيرند بکار بالين در را اصول اين شودمی خواسته آنان از و شده آشنا سرپرستی  

  اهداف رفتاری

 از دانشجويان عزيز انتظار می رود

:برسی و شناخت کامل از نظر محيط فيزيکی و جو ذهنی بخش را انجام دهند و يک کروکی از بخش تهيه نمايند  

نمايد زیري برنامه آنها رفع جهت و استخراج را کارکنان آموزشی نيازهای    

 ( کلی اهداف و بيمارستان دورنمای و ماموريت. ) باشد آشنا بيمارستان استراتژيک برنامه با   

باشد آشنا بخش عملياتی برنامه با   

نمايد گزارش را نواقص و نمايد کنترل بخشی اعتبار استانداردهای به دستيابی نظر از را بخش وضعيت  

 در عرصه مديريت پرستاریکارآموزی  نام درس:  

 2تعداد واحد: 

 کارآموزینوع واحد: 

 پرستاریکارشناسی مقطع و رشته تحصيلی: 

 درس اصول مديريت خدمات پرستاریدروس پيشنياز : 
 

 خانم امينی  مدرس :

Email : 

 منتظری  بيمارستان:مکان 

 شنبه تا پنجشنبه:روز 

 
 

 

  

 



نمايد آوردبر را بخش هر نياز مورد انسانی نيروی   

آورد بعمل را الزم هماهنگی بيماران ارجاع خصوص در بيمارستانها يا بخشها ساير با   

نمايد کنترل را اعزام زمان در بيمار ايمنی و اعزام شرايط   

نمايد مشارکت بخش پرسنل ماهانه نويسی برنامه در   

نمايد رعايت را پرسنلی نويسی برنامه در الزم نکات    

نمايد نظارت بخش کار تقسيم نحوه به   

نمايد پيگيری را بخش تجهيزات کاليبراسيون   

نمايد ريزی برنامه بخش نيازهای تامين جهت  

باشد داشته فعال شرکت بخش تحول و تحويل در   

دهد گزارش سرپرستار به را احتمالی نواقص و نمايد کنترل را بخش پرسنل پرستاری گزارشات   

دهد انجام بيمار به آموزش بر تاکيد با را ترخيص و ، مراقبت ، پذيرش کامل فرايند    

دهد ارائه را مربوطه گزارشهای و نموده همراهی را پزشک بيماران ويزيت در    

دهد انجام را بخش ريسک مديريت  . 

دهد گزارش بخش سرپرستار به را بخش در داده رخ احتمالی خطاهای  . 

انجام دهند.برای يکی از مشکالت بخش فر ايند مشکل گشايی    

نمايد بررسی مربوطه بخش در را بيمار ايمنی اساسی استانداردهای   

نمايد پيگيری را درمانی و تشخيصی اقدامات نتايج و انجام    

بيمار خانواده ، همکاران ، بيمار مندی رضايت ارزيابی   

بخش نظافت جهت ريزی برنامه يا نظارت   

قسمتها ساير با هماهنگ يا مستقل بطور کارکنان آموزش جهت ريزی برنامه و آموزشی نيازهای تعيين   

بخشی درون جلسات جهت ريزی برنامه   



نمايد نظارت صحيح بطور خاص تجهيزات و ، داروها مصرف بر    

نمايد بررسی را همکاران ساليانه و ای دوره ارزشيابی های شيوه   

تجهيزات و دارو انقضا تاريخ و نقص نظر از کد ترالی ررسیب   

 ارائه گزارش جامع از شيفت سوپروايزر 

خانواده بيمار،و به آموزش جهت ريزی برنامه  

.. نمايد استخراج را بيمارستان عملکرد با مرتبط و مهم آمار     

 

  روش تدريس

به هشد تعيين یهاروز14 لیا 7/5 ساعت از ننشجويادا هنفر 10 تا 8 یها هوگر   

دندازپر می زیموآ رکا به مربی يک رتنظا تحتمختلف یها بخشدر بخش يک در نفر يک هر عملی رتصو  

ددميگر منجاا ربخش د مديريتی وظايف کليه منجاا با هفته در روز شش رتصو به درس ينا  

 صختصاا ها مشی خط و بخش و بيمارستان با آشنايی و زیموآ رکا ردمو در توجيه  به زیموآ رکا اول روز که

 دارد

 وظايف دانشجويان

 

  يونيفرم وپوشش  رعايت 

 رعايت  قوانين مربوط به کار آموزی 

 حضور مداوم ومنظم و بدون غيبت در دوره کارآموزی 

 
 

 

 :دوره درطی دانشجو فعاليت ارزشيابی

 کل نمره% 50: بيمارستانی توسط سرپرستار ارزشيابی

 محاسبه موجود یفرمها و شده تعيين تکاليف اساس بر سرپرستار از نظرخواهی با بخش اين نهايی نمره

 .شد خواهد

 کل نمره% 50:  مربوطه( بالينی ناظر)علمی هيئت عضو توسط ارزشيابی
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