بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي

فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه1 :

هدف کلي :دانشجو با تاريخچه مديريت  ،تعريف مديريت  ،فلسفه و رسالت مديريت آشنا گردد.

زمان ---:مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

روش ارائه درس

مكان :کالس -----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

تاريخچه مديريت  ،تعريف
مديريت  ،فلسفه و رسالت

 .1تاريخچه علم مديريت را بیان كند .

شناختی

-سخنرانی

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهی حین

مديريت  ،تعريف مديريت

 .2مديريت را تعريف نمايد .

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

تدريس

خدمات پرستاري

 .3رسالت مديريت را توضیح دهد .

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .4مديريت خدمات پرستاري را شرح دهد .

شناختی

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه2 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با تئوريهاي مديريت ( تئوريهاي کالسیك  ،نئوکالسیك) آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

 .1تئوري كالسیک مديريت را شرح دهد .

 تئوريهاي مديريت(

تئوريهاي

نئوكالسیک )

كالسیک

،

 .2تئوري نئوكالسیک مديريت را شرح دهد .
 .3تئوريهاي مختلف را با هم مقايسه و نقدكند .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

پرسش شفاهی حین

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

تدريس

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه3 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با تئوريهاي مديريت (علوم رفتاري  ،سیستمیك) آشنا گردد.

زمان--- :

مدرس :مهناز حلیاني

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

روش ارائه درس

مكان :کالس ----
مدت  2 :ساعت

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

تئوريهاي

مديريت

رفتاري  ،سیستمیک)

(علوم

 .1تئوري علوم رفتاري را توضیح دهد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

 .2تئوري سیستمیک را شرح دهد .

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

 .3تئوريهاي مختلف را با هم مقايسه و نقدكند .

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .4تئوري سیستمیک و فرآيند پرستاري را مقايسه نمايد .

شناختی

كوئیز
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با برنامه ريزي آشنا گردد.
رئوس مطالب

برنامه ريزي ( تعريف  ،اهمیت
برنامه ريزي  ،اصول و مراحل
فرآيند برنامه ريزي  ،انواع
برنامه ريزي با تاكید بر برنامه
هاي استراتژيک و تاكتیكال و
وجوه تمايزآنها)

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه4 :
زمان---- :
حیطه

 .1برنامه ريزي را تعريف نمايد .

شناختی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 .2اهمیت برنامه ريزي را شرح دهد .

شناختی

 -سخنرانی

ويدئو پروژكتور

 .3فرآيند برنامه ريزي را توضیح دهد.

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

 .4انواع برنامه ريزي را بیان نمايد.

شناختی

-پرسش و پاسخ پاور پوينت

 .5انواع برنامه ريزي را مقايسه نمايد.

شناختی

 .6معیارهاي ارزيابی يک برنامه ريزي را بیان نمايد.

شناختی

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه5 :

هدف کلي :دانشجو با سازماندهي آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

تعريف سازماندهی ،اصول و

 .1سازماندهی را تعريف نمايد .

شناختی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

فرآيند سازمان دهی (طبقه

 .2مفهوم سازمان را توضیح دهد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بندي و تقسیم وظايف و

 .3فرآيند سازمان دهی و اصول آن را شرح دهد .

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

روشهاي مختلف آن در ارائه

 .4روشهاي مختلف تقسیم وظايف در پرستاري را توضیح

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

مراقبتهاي پرستاري در عرصه
هاي مختلف بهداشتی –
درمانی) ،ساختار و نمودار

امتحان پايان ترم

ده د .
 .5ساختار و نمودار تشكیالتی سازمانهاي ارائه دهنده

شناختی

خدمات پرستاري را رسم نمايد.

تشكیالتی سازماندهی ارائه

 .6سطوح مختلف مديريت پرستاري را نام ببرد.

شناختی

دهنده خدمات پرستاري ،

 .7مفاهیم مختلف سازماندهی (نقش  ،قدرت  ،اختیار،

شناختی

سطوح مختلف مديريت و

مسئولیت ) را توضیح دهد .

وظايف هريک،مفاهیم مختلف

 .8معايب و مزاياي تفويض اختیار را بیان كند .

شناختی

سازماندهی نقش  ،قدرت ،

 .9صف و ستاد و خطوط مورب در نمودار سازماندهی را

شناختی

اختیار و مسئولیت  ،تمركز و
عدم تمركز ،صف و ستاد .

شرح دهد .
 .10انواع سازماندهی را با هم مقايسه نمايد.

كوئیز

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه6 :

هدف کلي :دانشجو با هدايت و رهبري و کاربرد آن در امور پرستاريآشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 .1هدايت و رهبري را تعريف نمايد .

شناختی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

هدايت و رهبري ( تعريف

 .2شیوه هاي رهبري را شرح دهد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

هدايت و رهبري ،شیوه هاي

 .3شیوه هاي رهبري را مقايسه كند .

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

رهبري و كاربرد آن در هدايت

 .4كاربرد شیوه هاي رهبري در هدايت فعالیتهاي خدمات

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

فعالیتهاي خدمات پرستاري ،

پرستاري را توضیح دهد .

امتحان پايان ترم

عوامل موثر در هدايت و

 .5عوامل موثر در هدايت و رهبري را بیان نمايد .

شناختی

رهبري ( ارتباطات  ،انگیزش ،

 .6كاربرد عوامل موثر در هدايت و رهبري را در اداره امور

شناختی

حل مشكل و تصمیم گیري) و
كاربرد

آن

دراداره

امور

پرستاري ،مقايسه رهبري
و مديريت ،مشخصات رهبر
اثربخش در پرستاري)

كوئیز

پرستاري توضیح دهد .
 .7رهبري و مديريت را مقايسه نمايد .

شناختی

 .8مشخصات رهبر اثر بخش در پرستاري را توضیح دهد .

شناختی

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با کنترل و نظارت در مديريت آشنا گردد.
رئوس مطالب

كنترل و نظارت در مديريت
( تعريف كنترل و نظارت ،
انواع كنترل و نظارت ،
فرآيندك نترل  ،راههاي
عملی كنترل  ،ويژگیهاي
نظارت و كنترل موثر ،موانع
كنترل و نظارت  ،گامهاي
اساسی در فرآيندكنترل)

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه7 :
زمان----- :
حیطه

 .1كنترل و نظارت را تعريف نمايد .

شناختی

 .2انواع كنترل و نظارت را نام ببرد .

شناختی

 .3فرآيند كنترل و مراحل الزم جهت اجراي آن را توضیح

شناختی

ده د .

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان  :کالس ----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

ويدئو پروژكتور

كوئیز

وايت برد و ماژيک
پاور پوينت
امتحان پايان ترم

 .4راههاي عملی كنترل را شرح دهد .

شناختی

 .5ويژگیهاي نظارت و كنترل موثر را بیان نمايد .

شناختی

 .6موانع كنترل و نظارت اثر بخش را نام ببرد .

شناختی

 .7گامهاي اساسی در فرآيند كنترل را لیست نمايد .

شناختی
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دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه8 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

هدف کلي :دانشجو با مراحل تامین نیروي انساني آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

مكان :کالس -----
مدت  2 :ساعت

روش ارائه

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

درس

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 مراحل تامین نیروي انسانی( تعريف برنامه ريزي نیروي
انسانی  -مراحل فرآيند
برنامه ريزي نیروي انسانی
كارگزينی و روشهاي محاسبه
نیروي انسانی درپرستاري –
پیش بینی نیروي انسانی
درپرستاري  ،عوامل موثردر
برنامه ريزي نیروي انسانی ،
فرمولهاي نحوه تعیین نیروي
انسانی مورد نیاز)

 .1برنامه ريزي نیروي انسانی را تعريف نمايد .
 .2مراحل فرآيند برنامه ريزي نیروي انسانی را توضیح دهد .
 .3روشهاي محاسبه نیروي انسانی در پرستاري را نام ببرد .
 .4نحوه پیش بینی نیروي انسانی در پرستاري را شرح دهد .
 .5عوامل موثر در برنامه ريزي نیروي انسانی را بیان نمايد .
 .6فرمولهاي نحوه تعیین نیروي انسانی مورد نیاز را بكار
ببرد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

شناختی

پرسش

شناختی

پاسخ

شناختی
شناختی -كاربرد

كوئیز

و پاور پوينت
امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
جلسه9 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با روشهاي مختلف بهسازي نیروي انساني آشنا گردد.
رئوس مطالب

زمان---- :

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 .1روشهاي مختلف آموزش حین خدمت را نام ببرد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

نیروي انسانی ( روشهاي

 .2آموزش مدام را تعريف نمايد .

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

مختلف آموزش حین خدمت

 .3اهداف آموزش مدام را بیان كند .

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

آموزش مدام  ،اهداف آموزش

 .4اصول آموزش مدام را توضیح دهد .

شناختی

مدام ،اصول آموزش مدام ،

 .5نیازهاي آموزش كاركنان جهت آموزش مدام را تعیین

شناختی

روشهاي

تعیین

مختلف

نیازهاي

بهسازي

آموزشی

كاركنان جهت آموزش مدام،
فرآيند و مراحل آموزش
مدام)

نمايد.
 .6مراحل آموزش مدام را لیست نمايد .

شناختی

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
جلسه10 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با مراحل و اصول بودجه بندي آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

مراحل و اصول بودجه بندي
(تعريف بودجه بندي  ،اهمیت
بودجه بندي و نقش بودجه و
نقش بودجه بندي در ارائه
خدمات پرستاري  ،انواع
روشهاي

بودجه

درخدمات پرستاري)

بندي

زمان--- :
حیطه

 .1بودجه بندي را تعريف نمايد .

شناختی

 .2اهمیت بودجه و اثر آن در ارائه خدمات پرستاري را

شناختی

شرح دهد .
 .3انواع روشهاي بودجه بندي را لیست نمايد.

شناختی

 .4روشهاي بودجه بندي را توضیح دهد .

شناختی

 .5روشهاي بودجه بندي را مقايسه نمايد .

شناختی

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس ---

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
جلسه11 :

رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

هدف کلي :دانشجو با قوانین  ،مقررات و کاربردآن در خدمات پرستاري آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

زمان---- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

قوانین  ،مقررات و كاربردآن
در خدمات پرستاري ( قوانین

 .1قوانین و مقررات استخدامی را توضیح دهد .

شناختی

-سخنرانی

ويدئو پروژكتور

و مقررات استخدامی  ،لزوم

 .2لزوم اجراي قانون را بیان نمايد .

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

اجراي قانون  ،قوانین و

 .3قوانین ومقررات استخدامی در ايران را شرح دهد .

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

مقررات كلی استخدامی در

 .4قوانین ومقررات استخدامی وزارت بهداشت و درمان را

شناختی

ايران  ،قوانین و مقررات

توضیح دهد .

استخدامی در وزارت بهداشت

 .5رعايت اصول اخالقی در اجراي مقررات را شرح دهد .

شناختی

و درمان  ،قوانین و اصول

 .6اقدامات انضباطی و انواع تخلفات اداري را توضیح

شناختی

اخالقی ( اقدامات انضباطی
وتخلفات اداري)

ده د .

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه12 :

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

هدف کلي :دانشجو با مديريت در بحران و باليا آشنا گردد.

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت 2 :ساعت

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

حیطه

 مديريت در بحران و باليا(تعريف مديريت بحران ،لزوم
آمادگی

پرستاران

براي

مديريت بحران و باليا ،

آموزشي

تكمیلي دانشجو

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

 .1مديريت بحران را تعريف نمايد .

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

 .2اهمیت آمادگی پرستاران جهت مديريت بحران را بیان

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

كند .

امتحان مستمر

امتحان پايان ترم

مديريت استرس  ،نقش

 .3مديريت استرس را توضیح دهد .

شناختی

پرستار در مديريت بحران ،

 .4نقش پرستار در مديريت بحران را شرح دهد .

شناختی

فرآيند مديريت بحران و

 .5فرآيند مديريت بحران و مراحل آن را بیان كند .

شناختی

مراحل آن)

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

 مفاهیم و فرآيند ارزشیابیعملكرد در پرستاري ( تعريف
ارزشیابی عملكرد ،اهداف
ارزشیابی عملكرد ،علل و
اهمیت ارزشیابی عملكرد،
انواع

روشهاي

ارزشیابی

عملكرد ،مشكالت و خطاها در
ارزشیابی عملكرد)

زمان---- :

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

حیطه

روش ارائه درس

جلسه13 :

هدف کلي :دانشجو با مفاهیم و فرآيند ارزشیابي عملكرد در پرستاري آشنا گردد.
رئوس مطالب

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

 .1ارزشیابی عملكرد را تعريف نمايد .

شناختی

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

آموزشي

تكمیلي دانشجو

 .2اهداف ارزشیابی عملكرد را توضیح دهد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

 .3علل و اهمیت ارزشیابی عملكرد را شرح دهد.

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

 .4انواع روشهاي ارزشیابی عملكرد را توضیح دهد .

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .5انواع روشهاي ارزشیابی عملكرد را مقايسه نمايد .

شناختی

 .6مشكالت و خطاها در ارزشیابی عملكرد را لیست

شناختی

نمايد .

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه14 :

هدف کلي :دانشجو با اصول صحیح گزارش نويسي و ثبت در پروندهآشنا گردد.
رئوس مطالب

-

اصول

صحیح

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

گزارش

نويسی و ثبت درپرونده (
تعريف گزارش دهی وگزارش

زمان---- :
حیطه

 .1گزارش دهی وگزارش نويسی را شرح دهد .
 .2نكات مهم و قانونی درگزارش دهی  ،وگزارش نويسی

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

را توضیح دهد .

درگزارش دهی و گزارش

 .4انواع گزارش دهی را شرح دهد .

شناختی

نويسی  ،مشخصات يک

 .5انواع گزارشی نويسی را توضیح دهد .

شناختی

گزارش خوب  ،انواع گزارش

 .6انواع گزارش نويسی را در فرمهاي مختلف

شناختی

اهداف

وگزارش دهی)

آموزشي

تكمیلي دانشجو

شناختی

نويسی  ،نكات مهم و قانونی

گزارش

روش ارائه درس

وسیله کمك

ارزشیابي و فعالیتهاي

سخنرانی

 .3مشخصات يک گزارش خوب را لیست كند .

نويسی

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

ويدئو پروژكتور

شناختی

دهی و گزارش نويسی ،

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

بیمارستانی بكار گیرد.
 .7اهداف گزارش دهی وگزارش نويسی را شرح دهد .

شناختی

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري
هدف کلي :دانشجو با شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري آشنا گردد.
رئوس مطالب

اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

جلسه15 :
زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

 .1شرح وظايف را تعريف نمايد .

شناختی

سخنرانی

ويدئو پروژكتور

 .2ويژگی و شرح شغل را مقايسه نمايد .

شناختی

بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

 .3عوامل موثر در ويژگی شغل را شرح دهد .

شناختی

پرسش و پاسخ

پاور پوينت

 .4عوامل موثر در شرح شغل را شرح دهد .

شناختی

 .5شرح وظايف پرستار مراقب بیمار را توضیح دهد .

شناختی

 .6شرح وظايف سرپرستار را لیست كند .

شناختی

 .7شرح وظايف سوپروايزر را بیان كند .

شناختی

 .8شرح وظايف مديرپرستاري را توضیح دهد .

شناختی

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

شرح وظايف رده هاي
پرستاري

مختلف

(تعريف شرح وظايف
تعريف ويژگی شغل ،
تعريف شرح شغل ،
عوامل

تعیین

كننده

ويژگی و توصیف شغل ،
عوامل موثر درتعیین
شرح وظايف  ،شرح
وظايف پرستار ،شرح
وظايف ،سرپرستار ،شرح
وظايف سوپروايزر ،شرح
وظايف مدير پرستاري)

كوئیز

امتحان پايان ترم

بسمه تعالي

دانشگاه آزاد اسالمي واحد داراب  -دانشكده پرستاري و مامايي
فرم طرح درس روزانه ()Lesson Plan
درس اصول مديريت خدمات پرستاري
رشته و مقطع تحصیلي :کارشناسي پرستاري

جلسه 16

هدف کلي :دانشجو با اصول و مباني مديريت اسالمي آشنا گردد.
اهداف رفتاري :دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود

رئوس مطالب

زمان--- :
حیطه

تاريخ برگزاري :طبق تقويم آموزشي

مكان :کالس -----

مدرس :مهناز حلیاني

مدت  2 :ساعت

روش ارائه درس

وسیله کمك آموزشي

ارزشیابي و فعالیتهاي
تكمیلي دانشجو

اصول ومبانی مديريت اسالمی

 .1مديريت اسالمی را تعريف كند .

(تعريف مديريت اسالمی ،

 .2وظايف مدير از ديدگاه اسالم را لیست كند .

وظايف مدير از ديدگاه اسالم ،

 .3وظیفه يک مدير بعنوان رهبر را شرح دهد .

يک

 .4نقش روابط ا نسانی در مديريت اسالمی را بیان كند .

مديراسالمی  ،روابط انسانی

 .5نقش يک مدير اسالمی بعنوان الگو را توضیح دهد .

در مديريت اسالمی  ،نقش

 .6لزوم بكارگیري اصول مديريت اسالمی در مديريت

وظیفه

رهبري

يک مدير بعنوان الگو ،لزوم
بكارگیري

اصول

مديريت

اسالمی در مديريت پرستاري
)

پرستاري را شرح دهد.

شناختی

-سخنرانی

ويدئو پروژكتور

شناختی

-بحث گروهی

وايت برد و ماژيک

شناختی

-پرسش و پاسخ

پاور پوينت

شناختی
شناختی
شناختی

كوئیز

امتحان پايان ترم

