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طرح درس
عنوان درس  :مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی

نیمسال :دوم 99-00

تعداد و نوع واحد 1 :واحد تئوری 0/5 ،واحد کاراموزی
فراگیران :دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ترم  ( 2رشته داخلی جراحی)
روز و ساعت تدريس :یکشنبه ها ساعت 11-15
مكان تدريس :دانشکده پرستاری و مامایی
مدرس :آقای دکتر ناجی
هدف كلي:
تسلط بر دانش و کسب مهارت رهبری و مدیریت پرستاری به منظور اداره موثر و همه جانبه ساازمان هاا در عر اه هاای مختلا
خدمات بهداشتی ،درمانی و توانبخشی
اهداف رفتاري:
در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود تا:
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مبانی مدیریت خدمات پرستاری و ا ول مدیریت شرح دهد.
کاربرد روانشناسی در مدیریت و سازمان را بیان کند.
موارد استفاده از بودجه نویسی و اقتصاد در مدیریت پرستاری را با ذکر مثال توضرح دهد.
مواردی از کاربرد علم آمار و انفورماتیک را در مدیریت پرستاری بیان کند.
چند سازمان ملی و بین المللی پرستاری و وظای آن ها را شرح دهد.
نقش قانون و اخالق در مدیریت پرستاری را در شرایط چالش بر انگیز شرح دهد.
نحوه تامین نیروی انسانی برای یک بخش جدید در بیمارستان آموزشی را شرح دهد.
راه کار های جذب و نگهداری  ،ارتقائ بهسازی و توسعه نیروی انسانی را شرح دهد
شیوه های آموزش ضمن خدمت و بازآموزی ها را شرح دهد.
نمونه هایی از استاندارد ها و روش حسابرسی در بخش محل کار خود را بیان کند.
نمونه هایی از روش تصمیم گیری و مشکل گشایی در محل کار خود را نقد کند.

روش تدريس:
لپ تاپ یا تلفن همراه ،اینترنت ،فایل های پاورپوینت یا پی دی اف

تكالیف دانشجويان:
-

حضور به موقع در کالس
غیبت بیش از  2جلسه موجب حذف درس خواهد شد.
حضور فعال در بحث های کالسی
شرکت در آزمون پایان ترم
ارائه کنفرانس کالسی

تقسیم بندي نمرات ارزشیابي:
 حضور فعال در مباحث کالس 5 :در د نمره ارائه کنفرانس کالسی 20 :در د نمره -آزمون پایان ترم 75 :در د نمره

تقويم درس:
رديف

تاريخ
99/22/2

مبانی مدیریت خدمات پرستاری ،مروری بر ا ول مدیریت

2

99/22/9

روانشناسی در مدیریت و سازمان  ،بودجه نویسی و اقتصاد در مدیریت پرستاری

99/22/2

کاربرد علم آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری ،آشنایی با سازمان های ملی و بین آقای دکتر ناجی
المللی پرستاری

1

1
4
5

99/22/21
99/22/22

عناوين مباحث درسي

مدرس
آقای دکتر ناجی

قانون و اخالق در مدیریت پرستاری ،تامین نیروی انسانی

آقای دکتر ناجی

آقای دکتر ناجی

جذب و نگهداری  ،ارتقاء بهسازی و توسعه نیروی انسانی ،آموزش ضمن خدمت و آقای دکتر ناجی
بازآموزی ها

6

00/2/21

استاندارد ها و حسابرسی در پرستاری ،تصمیم گیری و مشکل گشایی

آقای دکتر ناجی

7

00/2/22

قدرت و تفویض اختیار ،ارزشیابی عملکرد کارکنان ،مدیریت در بحران و بالیای طبیعی

آقای دکتر ناجی

8

00/2/22

مدیریت استراتژیک ،مشارکتی ،مدیریت زمان ،مدیریت کیفیت جامع

آقای دکتر ناجی
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