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 ساعت 71  :ساعت میزان یک واحد :واحد تعداد

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و   :تحصیلي رشته منا

 جراحی

داخلی و   :آموزشي  گروه
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نظریه ها،   :پیشنیاز دروس 8 :جلسات تعداد

 الگوهای پرستاری و کاربرد آنها

 79-71  تحصیلي سال         دوم       اول   نیمسال

 

88/9/79 :كالس شروع         شده به آموزش طبق برامه ارایه       :كالس پایان 

دانشکده پرستاری و طبقه دوم     :كالس برگزاری محل

 مامایی

 :امتحان برگزاری محل  :امتحان ساعت و تاریخ

 

 Bahrami_n@ zums.ac.ir ،(درس مسوول)نژاد یبهرام دکتر مدرسین :

 یمحمد دکتر و بدر یرمضان دکتر

 شرح درس:

یه ها، اصول و وظایف مدیریت و با تاکید بر مفاهیم ، فرایند ارتقاء کیفیت، استانداردهای پرستاری، مدیریت در این درس ضمن مرور بر تاریخچه ، نظر

 راهبردی و.... پرستاران را در جهت اداره همه جانبه سازمان های پرستاری به منظور ارتقاء توانمندی ها مدیریت آماده می نماید. 

   :كلي فده

رهبری و مدیریت پرستاری به منظور اداره موثر و هم جانبه سازمان ها در عرصه های مختلف  خدمات بهداشتی ، درمانی و تسلط بر دانش و کسب مهارت 

 توانبخشی

 از دانشجو انتظار می رود در پایان این دوره بتواند: اهداف ویژه:

 مبانی مدیریت خدمات پرستاری را توضیح دهد. .7

 اصول مدیریت را شرح دهد. .8

 مدیریت و سازمان شامل تغییر، ارتباط، انگیزش و تفکر خالق را شرح دهد.   روانشناسی در .3

 بودجه و اقتصاد در مدیریت پرستاری را توضیح دهد.  .4

 کاربرد علم آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری را توضیح دهد.  .5

 با سازمان های ملی و بین المللی پرستاری آشنا شود.  .9

 ستاری شرح دهد. قانون و اخالق در مدیریت پر .1

 استانداردها و حسابرسی در مدیریت پرستاری را توضیح دهد.  .8

 فرایند تصمیم گیری و حل مسئله را توضیح دهد.  .7

 ارزشیابی عملکرد کارکنان را توضیح دهد.  .71

 مدیریت استراتژیک، مشارکتی، مدیریت زمان و مدیریت جامع کیفیت را توضیح دهد.  .77

 مدیریت بحران را شرح دهد.  .78

 

 یوه تدریس:ش
 ، بحث گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخ 

 

 ابزار کمک آموزشی:

 ( و ویدئو پروژکتور Power pointکامپیوتر)استفاده از برنامه 



 

 :دانشجویان ارزشیابي شیوه

 %71کالس           درسی مباحثدر فعالمشارکت  و قبلی آمادگی با درکالسحضور به موقع 

 ) ارایه  یک مقاله مرتبط با مباحث کاالسی (%30ط با مباحث کالس           انجام تکالیف و پروژه های مرتب

                                                                                                      %70امتحان پایان ترم       

 

 :زمانبندی جدول

 

 مدرسین جلسه موضوع ساعت روز جلسه

 دکتر رمضانی بدر         مدیریت های نظریه ، مبانی و مکاتب 10-8 شنبه  سه  7

 دکتر بهرامی نژاد  مدیریت شامل: طرح وبرنامه ریزی ، سازماندهی اصول 12-10 شنبه سه 8

روانشناسی در مدیریت و سازمان شامل تغییر، ارتباط، انگیزش  71-8 شنبه سه 3

 و تفکر خالق

 دکتر رمضانی بدر

کاربرد  علم آمار وانفورماتیک  در مدیریت، مدیریت و طراحی  71-8 شنبه سه 4

 MISسیستم اطالعاتی 

 دکتر رمضانی بدر

مدیریت استراتژیک، مشارکتی، مدیریت زمان و مدیریت جامع  71-8 شنبه سه 5

 کیفیت، مدیریت بحران

 دکتر رمضانی بدر

 و نیتأم وکنترل، تنظار ، یورهبر تیهدا  تیریمد اصول 78-71 شنبه سه 9

 ی انسان یروین یبهساز

سازمان های ملی و بین المللی پرستاری ، قانون و اخالق در 

   ) ارایه مقاله توسط  دانشجویان (مدیریت 

 دکتر بهرامی نژاد

تصمیم گیری ومشکل گشایی، قدرت و تقویض اختیار،  78-71 شنبه سه 1

 (   انیدانشجو  توسط مقاله هیارا) )ارزشیابی عملکرد کارکنان

 دکتر بهرامی نژاد

 بودجه نویسی، و اقتصاد در پرستاری، حسابرسی در پرستاری 4-9 شنبه سه 8

 )دو جلسه ( 

 

) اقای مدعو استاد

 دکتر محمدی ( 
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 یبشر غیتبل و نشر:  انتهر. ییماما و یپرستار تیریمد( 4931 .)محبوبه ، انیعقوبی
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 یپرستار تیریمد در نیالت یها ژورنال از یبرخ یمعرّف
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1 .Journal of Nursing Management 
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