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شرح درس :
در این درس ضمن مرور تاریخچه ،نظریه ها ،اصول و وظایف مدیریت  ،با تاکید بر مفاهیم فرایند ارتقاء کیفیت ،استانداردهای پرستاری ،مددیریت
راهبردی و ....پرستاران را در جهت اداره همه جانبه سازمان های پرستاری به منظور ارتقاء توانمندی های مدیریت آماده می نماید.
شیوه تدریس:

برای ارائه مفاهیم درسی بابرخورداری از دیدگاه دانشجو محور (  )Student Orientedاز روش های آموزشی سخنرانی باازخوردی( Feedback

 ،) Lectureبحث گروهی ( ) Group Discussionو مطالعه فردی (  )Self Studyاستفاده می گردد.
هدف کلي:

تسلط بردانش و مهارت در زمینه رهبری و مدیریت پرستاری به منظور اداره موثر و همه جانبه سازمان ها در عرصه های مختلف خدمات بهداشتی ،
درمانی و توانبخشی
اهداف رفتاری:
دانشجویان پس از یادگیری مفاهیم این درس قادر خواهند بود:
 – 1مفاهیم اساسی سازمان و انواع سازمان ها را تعریف نمایند.
 – 2ویزگی اثر بخشی ،کارایی و بهره وری را در سازمان توضیح دهند.
 – 3سیر تحول مدیریت از آغاز پیدایش تا عصر معاصر را شرح دهند..
 – 4مراحل فرایند مدیریت را نام ببرند و هر مرحله را توضیح دهند.
 –5فرایند مشکل گشایی و تصمیم گیری را در مدیریت پرستاری توضیح دهند.
 – 6اصول مدیریت منابع انسانی  ،و فرایند تامین نیروی انسانی در پرستاری را شرح دهند.
 - 7مراحل جذب و به کارگماردن نیروی انسانی در پرستاری را شرح دهند.
 - 8شیوه های بهسازی منابع انسانی و آموزش کارکنان را بیان نمایند.
 - 9اهمیت ارزشیابی کارکنان و شیوه های آن را بیان نمایند.
 –10برآورد نیروی انسانی در پرستاری را بیان نمایند.
 - 11تقسیم کار و روش های آن در پرستاری را توصیف نمایند.
 – 12قدرت و تفویض اختیار  ،ضرورت ،اصول  ،مبانی و موانع آن را شرح دهند.
 - 13مرحله نظارت و کنترل در مدیریت پرستاری و اصول مرتبط با آن را بیان نمایند.
 – 14اصول حسابرسی در مدیریت پرستاری را توضیح دهد.
 – 15مباحث مرتبط با روان شناسی در مدیریت و سازمان شامل مباحث تغییر ،ارتباط ،انگیزش  ،تفکر خالق را به اختصار بیان نمایند
 -16مدیریت استراتژیک ،مشارکتی  ،مدیریت زمان  ،مدیریت کیفیت جامع(  )TQMرا به طور اختصار شرح دهند.
 - 17اصول و مبانی مدیریت پرستاری در بحران و بالیای طبیعی را توصیف کنند.
 - 18اصول و مبانی بودجه نویسی و اقتصاد در مدیریت پرستاری را توضیح دهند.
 - 19جنبه های اخالقی و قانونی پرستاری را مورد بحث قرار دهند.

عناوین درسي:
موضوع درسی

جلسه

آشنایی با درس و اهداف آموزشی آن ،وظایف متقابل استاد و دانشجو،

1

مبانی کلی سازمان و مدیریت
فرایند مدیریت  ( :برنامه ریزی ،سازماندهی ،هدایت و رهبری و کنترل)،

2

اصول کلی مدیریت و مکاتب آن،

3

تصمیم گیری و حل مساله :تعاریف ،مبانی ،فرایند و شیوه های تصمیم گیری و حل مساله

4

مدیریت منابع انسانی
جذب و نگهداری ،بهسازی و توسعه منابع انسانی ،ارزشیابی عملکرد کارکنان
تامین نیروی انسانی ،تقسیم کار  ،شرح وظایف ،

5

قدرت و تفویض اختیار

6

نظارت و کنترل ،استانداردها و حسابرسی در پرستاری

7

روان شناسی در مدیریت و سازمان (تغییر و ارتباط ،انگیزش و خالقیت)

8

مدیریت استراتژیک ،مشارکتی  ،مدیریت زمان  ،مدیریت کیفیت جامع( )TQM
مدیریت در بحران و بالیای طبیعی
بودجه نویسی و اقتصاد در مدیریت پرستاری

9

اخالق و قانون در پرستاری

وظایف دانشجویان :
الف :کالس نظری( 17ساعت):


حضور مرتب و بموقع در کالس( غیبت بیش از2جلسه موجب خذف درس و به ازاء هر جلسه غیبت مجاز  0/5نمره کسر خواهد شد )



مطالعه و تحقیق پیرامون مباحث درسی



انجام پیش مطالعه قبل از حضور در کالس



موفقیت در آزمون های درسی



شرکت فعال در مباحث درسی و ارائه نمونه های عینی و تجربیات در کالس



تهیه  2خالصه مقاله( ) Bib Cardاز متون تخصصای تتاین مارتبط باا موضاوعات درس مرباوط باه ساال  2010باه بعاد و ارایاه آن تاا
1396/09/27

ب :کارآموزی( 26ساعت):
خدمات:


نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراقبت از بیمار در بخش های جنرال و تخصصی کودکان



نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده آنان( برنامه ترخیص بیمار و پیگیری آن در منزل)



بررسی نیازهای آموزشی کارکنان و برنامه ریزی آموزش مداوم مبتنی بر نیازهای مذکور



آشنایی با سطوح مدیریتی مراکز خدمات بهداشتی درمانی با همکاری و مشارکت مدیران مساوول در برناماه ریازی هاای مادیریتی و نحاوه
ارزشیابی و مدیریت



مراقبت از کودکان بستری در بخش های مرتبط با کودکان با بهره گیری از مدل های معرفی شده و به کار بساتن توانمنادی و مهاارت هاای
مورد انتظار



انجام پروژه مربوط به کارآموزی با حضور در بخش های بالینی بیمارستان

عرصه:
بخش های عمومی و تخصصی کودکان
کشیک:
با توجه به برنامه زمان بندی شده

:نحوه ارزشیابي
شرکت فعال در بحث گروهی



 نمره60

آزمون پایان ترم



 نمره5

)Bib Card( تهیه خالصه مقاله



 نمره30

ارائه پروژه کارآموزی و گواهی



 نمره5
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