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 مقدمه   

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

  و   الزم ها  شرط  ها  و توانايی دستیابی به چنین مهارت  ،جهت رسیدن به كیفیت مطلوب و شايسته در خدمات  پرستاری 

قرار خواهند گرفت ،الزم است تا با    ن امور در حرفه پرستاری بدين منظور افرادی كه به عنوان اداره كنندگا . اساسی است 

توانا كردن كاركنان خود اقدام نمايند  ت متعدد و در جهت حل مشکالبهره گیری از علوم رفتاری و مديريت   

:تسلط بر دانش و كسب مهارت رهبری و مديريت پرستاری به منظور اداره موثر و همه جانبه سازمان ها در  هدف كلی

 عرصه های مختلف خدمات بهداشتی،درمانی،توانبخشی

 اهداف رفتاری:         

 از دانشجويان عزيز انتظار می رود:

 مديريت خدمات پرستاری در بخش های بالینی نام درس:     

 6172148771كد مشخصه درس:

 عملی(  0/ 5واحد تئوری.  0/ 5)واحد 1تعداد واحد: 

 عملی   -نوع واحد:نظری 

 پرستاری  ارشد رشته تحصیلی: كارشناسیمقطع و  

 -دروس پیشنیاز :  

 2208تلفن داخلی دفتر: 

 .دوشنبه.سه شنبه شنبه يك ساعات حضور در دفتر:

 11/ 30الی  10ساعت حضور در دفتر مجازی: يکشنبه. 

 امینی مدرس :

Email   :raziyehamini90@gmail.com   

 مکان كالس :   

 يکشنبه  :روز كالس

 15-13/ 30ساعت كالس :

 تاريخ امتحان میان ترم:

 8:30ساعت  1400/ 4/ 18:  تاريخ امتحان پايان ترم

 

  

 



مبانی و اصول مديريت خدمات پرستار ی در بخش را تشريح نمايد-  

مولفه های ضروری در زمینه روانشناسی مديريت و سازمان را تشريح نمايد  -  

. با سازمان های ملی و بین المللی پرستاری آشنا گردد -  

را    و مديريت و طراحی سیستم های اطالعاتی در پرستاری  كاربرد انفورماتیك در مديريت پرستاری -  

 تشريح نمايد. 

اهمیت ضرورت جذب و نگهداری و ارتقا نیروی انسانی و چگونگی برنامه ريزی برای آموزش ضمن خدمت نیروهای  -

 پرستاری واقف گردد 

استانداردها،حسابرسی و بودجه نويسی در پرستاری را تشريح نمايد. -  

مشکل گشايی در پرستاری را تشريح نمايد تصمیم گیری و -  

جايگاه قدرت و تفويض اختیار در مديريت پرستاری و منشا قدرت در مديريت پرستاری را تعريف نمايد. -  

مديريت استراتژيك،مديريت كیفیت جامع و مديريت مشاركتی و جايگاه هر يك در پرستاری را تشريح نمايد. -  

   -طبیعی و بحران را شرح دهد. مديريت در باليا و حوادث -

 پرسش  و پاسخ                    -روش تدريس: بحث گروهی 

 

 فعالیتهای فراگیران: 

 مشاركت مستمر در مطالب مطرح شده.   شركت فعال در كالس و

 حضور مداوم ومنظم و بدون غیبت در كالس های درس. 

 پايان ترم شركت در امتحان و   ارائه مباحث كالسی مشاركت در  

 روش ارزشیابی:

 % 30امتحان پايان ترم                                     

 % 20          كالسی       مشاركت در فعالیت های  

      %50            پروژه كارآموزی مديريت پرستاری 
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 1401-1400سال تحصیلی     دوم  سال  نیم     در بخش های بالینیمديريت پرستاری    بندی درس  جدول زمان

 ارائه دهنده رئوس مطالب تاريخ رديف 

درس،   24/11/1400 1 و طرح  اهداف  بخش معرفی  در  مديريت  مبانی  از  ای  بیان خالصه 

 های بالینی 

 امینی 

مديريت 1/12/1400 2 اصول  بر  مشکل   )طرحمروری  و  گیری  تصمیم  ريزی،  برنامه  و 

 گشايی

 دانشجو -  امینی

 دانشجو -امینی (قخالتغییر، ارتباط، انگیزش، تفکر  )روانشناسی در مديريت و سازمان 8/12/1400 3

، ارتقا، نیروی انسانی  جذب و نگهداری  هدايت و رهبری، نظارت و كنترل 15/12/1400 4

 آموزش ضمن خدمت و بازآموزی ها بهسازی و توسعه نیروی انسانی،  

 دانشجو   -امینی

پرستاری   15/1/1400 5 در  حسابرسی  و  در  -استانداردها  اقتصاد  و  نويسی  بودجه 

 مديريت پرستاری 

 دانشجو -امینی

 

 بخش علمی 

 ارائه پروژه مرتبط با: 

 تشريح ساختار و فرآيندهای كمیته بهبود كیفیت بیمارستانی 

 دفاتر بهبود كیفیت بیمارستان خط مشی ها و رويه های  

 ارائه گزارشی از شاخص های كیفیت در دفاتر بهبود كیفیت 

 تجزيه و تحلیل  و نقد دفتر بهبود كیفیت بیمارستان

 بررسی و نقدخط مشی ها و رويه های موجود در بخش های بیمارستانی


