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مقدمه
آشنا نمودن دانشجو با دانش ،اصول و فرایند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد آن در سرپرستی عرصه های مختلف ارائه دهنده
مراقبت های پرستاری به فرد ،خانواده و جامعه ،با تاکید بر اصول و مبانی مدیریت اسالمی

هدف کلی
آشنا نمودن دانشجو با دانش اصول مدیریت و چگونگی مراحل فرآیند مدیریت خدمات پرستاری ،مهارت در کاربرد این اصول در
اداره امور بخشها و برنامه ریزی نیروی انسانی موجود و ارائه خدمات پرستاری ،کسب مهارت در تشخیص نیازهای بیماران،
کارکنان و آشنایی با چگونگی استفاده از مراحل تصمیمگیری در رفع مشكالت واحدهای خدماتی (بهداشتی و درمانی).

اهداف رفتاري درس:
پس از پایان این دوره دانشجویان باید قادر باشند:
 -1مدیریت را از دیدگاه صاحب نظران تعریف کنند.
 -2تاریخچه مدیریت و مكاتب اصلی ( کالسیک ،نئوکالسیک ،تئوری سیستم ها) را با ذکر مزایا و معایب آن ها تعریف کنند.
 -3انواع سبک های مدیریتی را با توجه به محاسن و معایب هر یک شرح دهند.
 -4وظایف مدیریت پرستاری را بیان کنند
 -5فرایند مدیریت و ارکان آن و مقایسه آن با فرایند پرستاری را بداند.
 -6اصول برنامه ریزی را شرح دهند.
 -7انوع برنامه ریزی را شرح دهند.
 -8انواع برنامه ریزی را با توجه به مراقبت های پرستاری در بالین تجزیه و تحلیل نماید.
 -9سازماندهی و اصول و فرایند سازماندهی را شرح دهند (طبقه بندی و تقسیم وظایف و روش های مختلف آن)
 -11سطوح مختلف مدیریت و وظایف هر یک را بداند و ساختارها و تشكیالت سازمانی را بشناسد.
 -11مراحل تامین نیروی انسانی را در مراکز بالینی بداند و چگونگی محاسبه و برآورد آن را بداند.
 -12روش های مختلف بهسازی نیروی انسانی را و انواع آموزش های توجیهی و حین خدمت را بشناسد.
 -13هدایت و رهبری را تعریف کند و شیوه های رهبری و کاربرد آن ها را بداند.
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 -14اهمیت ارتباطات ،انگیزش ،حل مشكل و تصمیم گیری را که از اصول هدایت و رهبری هستند را بیان کند و مثال های
بالینی مطرح شده در کالس را تجزیه و تحلیل کند.
 -15کنترل و ارزشیابی عملكرد را با ذکر انواع روش های آن بشناسد.
 -16مراحل و اصول بودجه بندی را تعریف کند.
 -17قوانین و مقررات را با تاکید بر اخالقیات بشناسد.
 -18مدیریت در بحران و بالیا را بداند.
 -19اصول صحیح گزارش نویسی و ثبت در پرونده ،گزارش وقایع و مسئولیت های قانونی پرستار را بداند.
 -21حاکمیت بالینی را تعریف کند و مراحل آنرا توضیح دهد.
اعتبار بخشی را تعریف کند و لزوم و مراحل آنرا توضیح دهد

استراتژي آموزشی
سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ،بحث گروهی
وسایل سمعی و بصری :ویدئوپروژکتور  -وایت برد – پاورپوینت

ارزشیابی
 -1شرکت فعال در بحث های کالسی
 _2ارائه کنفرانس به صورت گروهی ( 4نفر)
 _3امتحان میان ترم
 _5امتحان پایان ترم
نوع امتحان میان ترم
نوع امتحان پایان ترم

%5
%11
%25

%61
سواالت تشریحی و چهارگزینه ای
سواالت تشریحی و چهارگزینه ای

عناوين پیشنهادي جهت ارائه کنفرانس گروهی
مدیریت تضاد
مدیریت تغییر
مدیریت زمان
مدیریت استرس
مدیریت ریسک(خطر)
مدیریت کیفیت
مدیریت در بحران و بالیا
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