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  بندرعباس احد اسالمی و آزاددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 
 

 1400-401  :سال تحصیلی اول نیمسال                                                                         معرفی درس 

 فرشته مظهری آزادمدرس :                                                                       پرستاری  :گروه 

 پرستاری کارشناسی پنجم  ترمرشته و مقطع تحصیلی:                                 اصول مدیریت خدمات پرستاری  نام درس:

        مجازیمحل برگزاری:                                                                      14-16چهارشنبه    روز و ساعت برگزاری:

 -:  دروس پیش نیاز                       واحد2   :تعداد واحد             تئورینوع واحد : 

                                    فرشته مظهری آزاد   نام مسوول درس:

 تا چهارشنبهشنبه  :حضور روزهای 

 fmazhari@iauba.ac.ir   : و ایمیلآدرس 

 

دانش ،اصول و فرايند مديريت خدمات پرستاری وکاربرد آن درسرپرستی عرصه های مختلف ارائه دهنده آشنايی دانشجويان با : هدف کلی 

 ،با تاکيد بر اصول و مبانی مديريت اسالمی های پرستاری به فرد،خانواده وجامعه مراقبت

 : اهداف اختصاصی درس

  .مديريت ازديدگاه صاحبنظران تعريف نمايد 

 ها شرح دهد. نكات اصلي و معايب هريك ازتئوري با ذكر مكاتب اصلي  تاريخچه مديريت و 

 نمايد. توجه به توانايي هاي الزم براي مديريت را تجزيه وتحلیل وظايف مديريت با اصول و 

 .مفهوم سازمان و راه هاي شناخت سازمان را بداند 

 توضیح دهد. را يتاكتیك برنامه هاي استراتژيك و بر فرايندبرنامه ريزي،اصول ومراحل الزم براي مديريت  انواع برنامه ريزي با تاكید 

 ،درماني–بتهاي پرستاري درعرصه هاي مختلف بهداشتي سازماندهي در ارائه مراق فرايند انواع سازماندهي سطوح مختلف سازمان و  حیطه نظارت 

 را تفسیر نمايد. 
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  نیروي انساني الزم براي هربخش را برآورد نمايد.  روش هاي تامین نیروي انساني در حرفه پرستاري را بداند و 

 .پايش,  كنترل و نظارت سیستم هاي بهداشتي درماني  ، را انجام دهد 

  شرح دهد.مديريت در باليا و بحران را 

 .اصول صحیح گزارش نويسي و ثبت درپرونده بیمار را براساس چهارچوب وظايف مديران رعايت نمايد 

  .در چهارچوب مديريت خدمات پرستاري اصول و مباني مديريت اسالمي را بكاربرد 

 
 

 منابع 

 1386تشارات دانشگاه علوم پزشكي ايران. ان–مديريت خدمات پرستاري و مامايي . شییفته هرو آبادي                           

  1390اصول مديريت خدمات پرستاري ،حسیني اصل اتشارات سالمي ،                     

 

 منتت

 اصص

 

 تکالیف و وظایف دانشجویان:
  کنند.دانشجویان موظفند مطالب مورد تدریس در جلسات آتی را به صورت خود خوان مطالعه 

 ش شفاهی در مورد مباحث جلسات قبلی درس پرسیده خواهد شد . بدیهی است که نتیجه آن در نمرات پایانی در ابتدای هر جلسه پرس

 موثر است.

 الزامی است مجازی حضور مستمر دانشجویان در کالس درس.  

 

 

 

 : روش تدریس

 پاسخ ، كنفرانس دانشجويي و با بهره گیري از وسايل كمك آموزشي )اساليد و ويدئو پروژكتور ( سخنراني همراه باپرسش و

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 



 بسمه تعالی

  بندرعباس    آزاد اسالمی واحددانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan)  طرح درس ترمی

 

 

وسایل کمک  عنوان درس 

 آموزشی

 – Power point تعريف مديريت ازديدگاه صاحبنظران  اول هفته

  آنالین 

  مروري بر تاريخچه مديريت ومكاتب اصلي با ذكرنكات اصلي ومعايب هريك ازتئوريها  هفته دوم

  اصول ووظايف مديريت باتوجه به توانايي هاي الزم براي مديريت  هفته سوم

  مانمفهوم سازمان و راه هاي شناخت ساز  هفته چهارم

تعريف فرايندبرنامه ريزي،اصول ومراحل الزم براي مديريت  انواع برنامه ريزي با تاكیدبربرنامه هاي  هفته پنجم

 استراتژيك وتاكتیكال

 

انواع سازماندهي سطوح مختلف سازمان و  حیطه نظارت  ،فرايندسازماندهي   تعريف سازماندهي ، هفته ششم

 درماني–صه هاي مختلف بهداشتي در ارائه مراقبتهاي پرستاري درعر

 

ساختارو نمودارتشكیالتي سازمانهاي ارائه دهنده خدمات پرستاري ،سطوح مختلف مديريت  هفته هفتم

 ووظايف هر يك 

 

  ونحوه برآورد نیروي انسانيروش هاي تامین نیروي انساني در حرفه پرستاري  هفته هشتم

  مديريت در باليا و بحران هفته نهم

  اصول صحیح گزارش نويسي وثبت درپرونده  دهمهفته 

  مراحل واصول بودجه بندي در مديريت خدمات پرستاري  هفته يازدهم

  عوامل موثردر هدايت ورهبري وكاربرد آن دراداره امورخدمات پرستاري هفته دوازدهم

  تم هاي بهداشتي درماني  مفاهیم وفرايندكنترل وارزشیابي عملكرد پايش,  كنترل و نظارت سیس هفته سیزدهم

  هاي توجیهي حین خدمت روشهاي مختلف بهسازي نیروي انساني ولزوم آموزش هفته چهاردهم



  اصول ومباني مديريت اسالمي  هفته پانزدهم

  بكارگیري  اصول ومباني مديريت اسالمي درمديريت خدمات پرستاري  انزدهمشهفته 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو 

 

 حان پايان ترم: تاريخ امت 

 

 : بصورت مجازی  وسواالت چهار گزينه ای  روش برگزاري امتحان و فرمت آزمون ها 

 

 

 

 روش امتیازدهی فعالیتها

 توضیحات درصدكل از امتیاز میزان امتیاز فعالیتهاي مورد نظردر طول ترم

 % نمره نهايي 5حداكثر  %5 1 مجازي بصورت آنالين حضور در كالس

 %10 2  يتكالیف درس 

  %85 17 امتحان پايان ترم

  %100 20 جمع
آيین نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي ، در صورت برگزاري آزمون میان ترم ، و اعالم  39* براساس تبصره يك ماده 

% امتحان میان 25قبل از آغاز امتحانات پايان ترم دانشگاه ، نمره نهايي درس شامل :  نمرات تا

  % امتحان پايان ترم خواهد بود.60ر فعالیت هاي كالسي و % ساي5ترم، 

 

 

 


