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شرح درس :
داوطجًیان در ایه درس با مفاَیم کلی مذیریت پرستاری ي فرایىذ آن آضىا گردیذٌ ي قادر خًاَىذ بًد يظایف مذیران پرستاری را در ابعاد مختلف
مًرد بحث قرار دَىذ .وگرش ایه درس یک دیذگاٌ کلی بٍ مًضًع مذیریت ي کاربردَای آن در مذیریت امًر پرستاری می باضذ.
هذف کلی:
تسلط بر داوص ي کسب مُارت رَبری ي مذیریت پرستاری بٍ مىظًر ادارٌ مًثر ي َمٍ جاوبٍ سازمان َا در عرصٍ َای مختلف خذمات بُذاضتی ،
درماوی ي تًاوبخطی
اهذاف رفتاری:
داوطجًیان پس از یادگیری مفاَیم ایه درس قادر خًاَىذ بًد:
 – 1هفاّین اساسی ساسهاى ٍ اًَاع ساسهاى ّا را تؼزیف ًوایٌذ.
ٍ – 2یشگی اثز بخطی ،کارایی ٍ بْزُ ٍری را در ساسهاى تَضیح دٌّذ.
 – 3سیز تحَل هذیزیت اس آغاس پیذایص تا ػصز هؼاصز را ضزح دٌّذ..
 – 4هزاحل فزایٌذ هذیزیت را ًام ببزًذ ٍ ّز هزحلِ را تَضیح دٌّذ.
 –5فزایٌذ هطکل گطایی ٍ تصوین گیزی را در هذیزیت پزستاری تَضیح دٌّذ.
 – 6هباًی ساسهاًذّی را ضزح دٌّذ.
 – 7تمسین کار ٍ رٍش ّای آى در پزستتاری را تَصیف ًوایٌذ.
 –8تفَیض اختیار  ،ضزٍرت ،اصَل  ،هباًی ٍ هَاًغ آى را ضزح دٌّذ.
ّ – 9واٌّگی  ،اًَاع ٍ ضیَُ ّای آى را را تَضیح دٌّذ.
 – 10اصَل هذیزیت هٌابغ اًساًی  ٍ ،فزایٌذ تاهیي ًیزٍی اًساًی در پشرستاری را ضزح دٌّذ.
 - 11ضیَُ ّای بْساسی هٌابغ اًساًی را بیاى ًوایٌذ.
 – 12ضزٍرت ٍ اصَل آهَسش کارکٌاى را تَضیح دٌّذ.
 – 13اّویت ارسضیابی کارکٌاى ٍ ضیَُ ّای آى را بیاى ًوایٌذ.
 – 14هزحلِ ًظارت ٍ کٌتزل در هذیزیت پزستاری ٍ اصَل هزتبظ با آى را بیاى ًوایٌذ.
 – 15ضیَُ ّای هذیزیت سهاى را بیاى ًوایٌذ.
 – 16هذیزیت بحزاى ٍ ابؼاد آى را تَضیح دٌّذ.
 – 17دیذگاُ ّای تغییز ٍ هذل ّای تغییز را تَصیف کٌٌذ.
 – 18ارتباط ،فزایٌذ ارتباط ،ػَاهل هَثز بز ارتباط ٍ ضبکِ ّای ارتباعی در هذیزیت پزستاری را ضزح دٌّذ.
 - 19دیذگاُ ّای اًگیشضی ضاهل ًظزیِ ّای هحتَاییً ،ظزیِ ّای فزایٌذیً ،ظزیِ ّای هبتٌی بز تمَیت را تَضیح دٌّذ.
 - 20خاللیت  ،فزایٌذ خاللیت ،فٌَى خاللیت ،هَاًغ خاللیتًَ ، ،آٍری در ساسهاى ،تفکز اًتمادی ،تفکز خالق را بیاى کٌٌذ.
 – 21اّویت بَدجِ بٌذی در ساسهاى ّای خذهات بْذاضت ٍ درهاى را ضزح دادُ ٍ ضیَُ ّای بَدجِ بٌذی در پزستاری را هَرد بحث لزار دٌّذ.
 – 22جٌبِ ّای اخاللی ٍ لاًًَی پزستاری را هَرد بحث لزار دٌّذ.

ػناوین درسی:

تاريخ جلسِ

جلسه

هَضَع درسی

جلسه اول

آضٌايی با درس ،اّذاف آهَزضیٍ ،ظايف هتمابل استاد ٍ داًطجَ ،هباًی ولی سازهاى ٍ هذيريت

جلسه دوم

فرايٌذ هذيريت  ،تصوین گیری ٍ حل هسالِ

جلسه سوم

هباًی سازهاًذّی ،تمسین وار  ،تفَيض اختیار ٍ ّواٌّگی

جلسه چهارم

هذيريت هٌابغ اًساًی ،بْسازی هٌابغ اًساًی ٍ ارزضیابی واروٌاى

جلسه پنجن

ًظارت ٍ وٌترل

جلسه ششن

هذيريت زهاى  ،هذيريت بحراى

جلسه هفتن

تغییر ٍ ارتباط

جلسه هشتن

اًگیسش ٍ خاللیت

جلسه نهن

بَدجِ بٌذی  ،اخالق ٍ لاًَى در پرستاری

نحوه تذریس:

بزای ارائِ هفاّین درسی بابزخَرداری اس دیذگاُ داًطجَ هحَر (  )Student Orientedاس رٍش ّای آهَسضی سخٌزاًی بااسخَردی( Feedback

 ٍ )Lectureبحث گزٍّی ( ) Group Discussionاستفادُ هی گزدد.
 وظایف دانشجویان :


حضَر هزتب ٍ بوَلغ در کالس( غیبت بیص اس2جلسِ هَجب خذف درس ٍ بِ اساء ّز جلسِ غیبت هجاس ً 0/5وزُ کسز خَاّذ ضذ )
هغالؼِ ٍ تحمیك پیزاهَى هباحث درسی



اًجام پیص هغالؼِ لبل اس حضَر در کالس



هَفمیت در آسهَى ّای درسی



ضزکت فؼال در هباحث درسی ٍ ارائِ ًوًَِ ّای ػیٌی ٍ تجزبیات در کالس



تْیِ  2خالصِ همالِ( )Bib Cardاس هتَى تخصصی التیي هزتبظ با هَضَػات درس هزبَط بِ سال  2010بِ بؼذ

 نحوه ارزشیابی:

ضزکت فؼال در بحث گزٍّی



آسهَى پایاى تزم

ً 80وزُ



تْیِ خالصِ همالِ ()Bib Card

ً 10وزُ

ً 10وزُ
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