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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

 1401-1400سال تحصیلی   دومنیم سال 

 مقدمه   

كه به وسیله آن كوشش های فردی وگروهی به منظور نیل به هدف مشتركی هماهنگ می  مديريت فرآيندی است 

شود.دانش مديريت به حل بسیاری از مشکالت دنیای امروز ما كه به سازمان مربوط می شود كمك می كند .در مشاغل  

ها    ها  و توانايی پرستاری و مامايی جهت رسیدن به كیفیت مطلوب و شايسته در خدمات دستیابی به چنین مهارت 

شرط الزم واساسی است بدين منظور افرادی كه به عنوان اداره كنندگان امور در حرفه پرستاری  و مامايی قرار  

خواهند گرفت ،الزم است تا با بهره گیری از علوم رفتاری و مديريت از طرفی در جهت حل مشکالت متعدد و از طرف  

قدام نمايند .آگاهی و عمل به مباحثی كه در علم اصول مديريت پرستاری  ديگر در جهت توانا كردن كاركنان خود ا

 ومامايی مطرح میشود ، میتواند چراغ راهی برای رسیدن به اين توانايی ها باشد 

 هدف كلی 

آشنا نمودن دانشجويان با اصول ،فرآيند و وظايف مديريت پرستاری و مامايی به نحوی كه در آينده قادر باشند به  

يك مدير ورهبر اثربخش در اين حرفه انجام وظیفه نموده و سبب ارتقا حرفه مامايی گردند. عنوان   

 اصول مديريت و كاربرد آن در مامايی نام درس:    

 2286178280كد مشخصه درس:

 واحد  2تعداد واحد: 

 نوع واحد:نظری 

 مامايی  مقطع و رشته تحصیلی: كارشناسی

 - دروس پیشنیاز :  

 2208تلفن داخلی دفتر: 

 ،چهارشنبه .دوشنبه.سه شنبهشنبه يك دفتر:ساعات حضور در 
 

 امینی مدرس :

Email   :raziyehamini90@gmail.com   

 مکان كالس :   

 سه شنبه   :روز كالس

 13-11/ 30ساعت كالس :

 اريخ امتحان میان ترم:ت

 13:30عت سا 1400/ 4/ 11:  تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



 اهداف رفتاری:         

 از دانشجويان عزيز انتظار می رود:

(اهمیت مديريت ونقش مدير را بیان كنند. 11  

(تئوری های مديريت)مديريت كالسیك،مديريت رفتاری،نئوكالسیك( را شرح دهند. 2  

(مديريت ورهبری را تعريف كرده وتفاوت های آنها را بیان كنند. 3  

( سبك های مختلف رهبری را همراه با موقعیت به كارگیری آنها تشريح كنند. 4  

(نقش ها و وظايف رهبری را توضیح دهد 5  

(اصول ،وظايف و فرآيند مديريت را توضیح دهند. 4  

ع وحیطه برنامه ريزی  را شرح دهند. (برنامه ريزی را تعريف نموده وفرآيند،علل،انوا5  

(اهمیت تصمیم گیری در مديريت را ذكر نمايند. 6  

فرآيند آن را با ذكر مثال توضیح دهند.   (اصول مشکل گشايی و7  

(اصل سازماندهی را تعريف كرده و يژگی های آن را بیان كنند. 8  

(تقسیمات سازمانی و بیمارستانی را شرح دهند. 9  

(قدرت،منابع قدرت ،اختیار تفويض اختیار و اصول آن را ذكر كنند. 9  

(تقسیم كار ،مزايا ،معايب و محدوديت ها ی آن را بیان كنند. 10  

(حیطه نظارت وعوامل موثر در تعیین حیطه نظارت را توضیح دهند. 11  

ژگی های هر يك را توضیح دهند. ي (الگوهای مراقبتی)موردی،عملیاتی،گروهی، اولیه( را همراه با مزايا ومعايب وو12  

(تامین نیروی انسانی را تعريف كرده ،فرآيند و عوامل موثر بر آن را توضیح دهند. 13  

(هدايت را تعريف كرده ومراحل و عوامل موثر بر هدايت را توضیح دهند.  14  

(انگیزش را تعريف كرده و فرآيند و عوامل موثر در ايجاد انگیزش را بیان نمايند. 15  

(ارتباط ،مدل ارتباطی، فرآيند ارتباط و عوامل موثر در برقراری يك ارتباط اثربخش را شرح دهند. 61  

(هماهنگی را تعريف كرده و اصول هماهنگی را شرح دهند. 17  

(بودجه و بودجه بندی در سیستم سالمت را شرح دهند. 18  

ند. (كنترل ،فرآيند آن و انواع كنترل را از نظر زمان اجرا توضیح ده 19  

(اصول مربوط به برنامه ريزی ضمن خدمت با توجه به نیاز پرسنل را توضیح دهند. 20  

(قوانین و مقررات بهداشتی درمانی،مقررات استخدامی و شرح وظايف مديريت خدمات مامايی را شرح دهند. 21  



ح دهند. های ابزار ارزشیابی را توضی  (ارزشیابی عملکرد،اصول و اهداف آن را بیان كرده و ويژگی22  

رهبری در اسالم را مختصرا توضیح دهند  (مديريت و 23  
 

 پرسش  و پاسخ                            -بحث گروهی - روش تدريس: سخنرانی

 

 فعالیتهای فراگیران: 

 شركت فعال در كالس ومشاركت مستمر در مطالب مطرح شده. 

 حضور مداوم ومنظم و بدون غیبت در كالس های درس. 

 امتحان میان ترم و پايان ترم شركت در 

 روش ارزشیابی:

 %50امتحان پايان ترم                                     

 % 40امتحان میان ترم                                       

 % 10ونداشتن غیبت          و انجام تکالیف مربوطه حضور فعال در كالس 

 منابع اصلی درس:

   1396مديريت خدمات پرستاری و مامايی.امینی،راضیه.دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد. اصول  .1

هروآبادی، شفیقه و مرباغی اكرم، مديريت پرستاری و مامايی تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و   .2

 . 1375مانی ايران،  

 

3.Gilles ,Dee. Ann . Nursing management. A system Approach, Ed 3 . Philadelphia, 

W.B. Saunders. Co, 1996.  

 منابع جهت مطالعه بیشتر: 

1386حسینی،میرمحمد.مديريت خدمات پرستاری.بشری.   

1387يعقوبیان،محبوبه.مديريت پرستاری و مامايی.بشری.   

1384ر پرستاری،نشر سالمی،اردوشاهی ،مادلین  وهمکاران، مديريت وتحقیق د  

1385موسوی،احمدو همکاران،اصول ومبانی مديريت در پرستاری،انتشارات خسروی ،   

سازمان و مديريت: سیستم و رفتار سازمانی  -اقتداری، محمد   – 1376تهران، انتشارات مولوی     

(پرهیزكار، كمال 6 – تئوری های مديريت    – . 1375تهران، چاپ خوشه    

1377گريفتین م. رفتار سازمانی. ترجمه سید مهدی الوانی و دكتر غالمرضا معمارزاده. تهران . انتشارات مرواريد.    



آجرلو، غالمرضا، قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی ويژه پزشکی، تهران، مؤسسه فرهنگی ، انتشارات حیان،  

.  1376بهار   

. 1371اهلل، اصول و مبانی مديريت،تهران، انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، پائیز  جاسبی، عبد  

.  1375داگالس، لورای، مدير و رهبر اثربخش درپرستاری، ترجمه فاطمه نیك شکرنیا ، تهران. انتشارات بشری.   

.   1377رضائیان علی، اصول مديريت بازرگانی، تهران . انتشارات سمت،   

هرسی، پال و بالنچارد،    1372ش، محمود ، مسیری كوتاه در مديريت اسالمی، تهران، جهاد دانشگاهی، حسینی سیاهپو

.   1376كنت، مديريت منابع انسانی، مترجم عالقه بند علی ، تهران انتشارات امیركبیر    

Swansburg, Russell & Richard, Introductory management and Leadership for  nurses 

, Ed2. Jones & Bartlett publishers , Canada. 1999.  

Koonts,  Harold and etal, Essential of management. NewYork : McGraw Hill,1990 .  

Sullivan, E. & Decker, Ph , Effective management in nursing Ed. 2 ; California; 

Addition Wesley publishing co, 1988.   

Tappen R. nursing leadership and management concepts and practice fourth edition . 

2003.  

Marquis B. Huston C. leadership roles and management functions in nursing. Fourth 

edition. Lippon cat William and Wilkins 2003.  

Tappen R. Weiss s. Essential of nursing leadership and management. Second edition . 

F.A Davis company. Philadelphia . 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401-1400سال تحصیلی   دوم سال نیم  اصول مديريت خدمات پرستاری  و مامايی جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاريخ رديف 

   معرفی اهداف و طرح درس 26/11/1400 1

 و...  سازمان ، اريخچه مديريتت 3/12/1400 2

 تعطیل رسمی  10/12/1400 3

 ....و..  اصول مديريت و ،انواع سازمان سازمان  اشنايی با   17/12/1400 4

 تعريف مديريت و آشنايی با برخی مکاتب و تئوری های مديريت)كالسیك،نئوكالسیك وسیستمیك( 24/12/1400 5

 انواع برنامه ريزی و...  . برنامه ريزی،علل،فرآيند  1401/ 16/1 6

 تصمیم گیری ومشکل گشايی 23/1/1401 7

 سازماندهی و تقسیم كار ،فوائد و محدوديت ها  30/1/1401 8

 ارتباطات)تعريف،فرآيند،موانع و...( 6/2/1401 9

 تفويض اختیار  فرآيند و اصول اختیار و قدرت و   13/2/1401 10

 و محاسبه نیروی انسانی  انسانی  نیروی تامین 20/2/1401 11

 تعريف رهبری ،سبك های رهبری،   رهبری،  و مامايی و پرستاری  مراقبت  كیفیت كنترل–هدايت  27/2/1401 12

 . نظريه های انگیزشی و كاربرد آن ها در مديريت و رهبری اثربخش 3/3/1401 13

 هماهنگی،انواع هماهنگی ،مکانیسم هماهنگی.....آشنايی با مهارت  10/3/1401 14

  و...( بودجه بندی)انواع بودجه،عوامل موثر بر بودجه بندی  17/3/1401 15

 . یابیارزش ی ابزارها یها  یژگي.و ی ابیارزش یارزشیابی عملکرد و انواع روش ها  24/3/1401 16

 مروری بر مباحث و رفع اشکال و   مديريت و رهبری در اسالم  31/3/1401 17

 

 


