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● شرح درس:
مدیریت و رهبری از نقش هایی است که پرستاران در عرصه های مختلف خدمت و در سطوح متفاوت به عهده دارند .از اینرو آشنایی پرستاران
با مدیریت و رهبری برای تحقق اهداف سازمانی ،افزایش کیفیت مراقبتهای پرستاری و بهره وری پرستاران اهمیت دارد .این درس دانشجو را
برای ای فای نقش مدیریت و رهبری در عرصه های مراقبت پرستاری آماده می سازد .مبانی ،اصول و فرایند مدیریت خدمات پرستاری با تکیه
بر ارزشهای اسالمی در این درس آموزش داده میشود.
● هدف كلي:
آشنا نمودن دانشجویان با اصول و چگونگی فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد این مهارتها در عرصه های مختلف مراقبت
پرستاری با تاکید بر اصول و مبانی مدیریت اسالمی.
● اهداف اختصاصي:
 )١تاريخچه مديريت  ،تعريف مديريت  ،فلسفه و رسالت مديريت  ،تعريف مديريت خدمات پرستاري
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4

تاریخچه علم مدیریت را بیان کند .
مدیریت را تعریف نماید .
رسالت مدیریت را توضیح دهد .
مدیریت خدمات پرستاری را شرح دهد .

 )٢تئوريهاي مديريت ( تئوريهاي كالسیك  ،نئوكالسیك  ،علوم رفتاري  ،سیستمیك)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تئوری کالسیك مدیریت را شرح دهد .
تئوری نئوکالسیك مدیریت را شرح دهد .
تئوری علوم رفتاری را توضیح دهد .
تئوری سیستمیك را شرح دهد .
تئوریهای مختلف را با هم مقایسه و نقدکند .
تئوری سیستمیك و فرآیند پرستاری را مقایسه نماید .

 )٣برنامه ريزي( تعريف  ،اهمیت برنامه ريزي  ،اصول و مراحل فرآيند برنامه ريزي  ،انواع برنامه ريزي با تاكید بر برنامه هاي
استراتژيك و تاكتیكال و وجوه تمايزآنها)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

برنامه ریزی را تعریف نماید .
اهمیت برنامه ریزی را شرح دهد .
فرآیند برنامه ریزی را توضیح دهد.
انواع برنامه ریزی را بیان نماید.
انواع برنامه ریزی را مقایسه نماید.
معیارهای ارزیابی یك برنامه ریزی را بیان نماید.

 )٤سازماندهي ( تعريف سازماندهي  ،اصول و فرآيند سازمان دهي (طبقه بندي و تقسیم وظايف و روشهاي مختلف آن در ارائه
مراقبتهاي پرستاري در عرصه هاي مختلف بهداشتي – درماني)  ،ساختار و نمودارتشكیالتي سازماندهي ارائه دهنده خدمات
پرستاري  ،سطوح مختلف مديريت و وظايف هر يك  ،مفاهیم مختلف سازماندهي نقش  ،قدرت  ،اختیار و مسئولیت  ،تمركز و عدم
تمركز ،صف و ستاد .
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

سازماندهی را تعریف نماید .
مفهوم سازمان را توضیح دهد .
فرآیند سازمان دهی و اصول آن را شرح دهد .
روشهای مختلف تقسیم وظایف در پرستاری را توضیح دهد .
ساختار و نمودار تشکیالتی سازمانهای ارائه دهنده خدمات پرستاری را رسم نماید.
سطوح مختلف مدیریت پرستاری را نام ببرد.
مفاهیم مختلف سازماندهی (نقش  ،قدرت  ،اختیار ،مسئولیت ) را توضیح دهد .
معایب و مزایای تفویض اختیار را بیان کند .
صف و ستاد و خطوط مورب در نمودار سازماندهی را شرح دهد .
انواع سازماندهی را با هم مقایسه نماید (مزایا و معایب)

 )٥هدايت و رهبري ( تعريف هدايت و رهبري ،شیوه هاي رهبري و كاربرد آن در هدايت فعالیتهاي خدمات پرستاري  ،عوامل موثر
در هدايت و رهبري ( ارتباطات  ،انگیزش  ،حل مشكل و تصمیم گیري) و كاربرد آن دراداره امور پرستاري ،مقايسه رهبري
و مديريت ،مشخصات رهبر اثربخش در پرستاري)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

هدایت و رهبری را تعریف نماید .
شیوه های رهبری را شرح دهد .
شیوه های رهبری را مقایسه کند .
کاربرد شیوه های رهبری در هدایت فعالیتهای خدمات پرستاری را توضیح دهد .
عوامل موثر در هدایت و رهبری را بیان نماید .
کاربرد عوامل موثر در هدایت و رهبری را در اداره امور پرستاری توضیح دهد .
رهبری و مدیریت را مقایسه نماید .
مشخصات رهبر اثر بخش در پرستاری را توضیح دهد .

 )٦كنترل و نظارت در مديريت ( تعريف كنترل و نظارت  ،انواع كنترل و نظارت  ،فرآيندك نترل  ،راههاي عملي كنترل  ،ويژگیهاي
نظارت و كنترل موثر ،موانع كنترل و نظارت  ،گامهاي اساسي در فرآيندكنترل)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
 .1کنترل و نظارت را تعریف نماید .

.2
.3
.4
.5
.6
.7

انواع کنترل و نظارت را نام ببرد .
فرآیند کنترل و مراحل الزم جهت اجرای آن را توضیح دهد .
راههای عملی کنترل را شرح دهد .
ویژگیهای نظارت و کنترل موثر را بیان نماید .
موانع کنترل و نظارت اثر بخش را نام ببرد .
گامهای اساسی در فرآیند کنترل را لیست نماید .

 )٧مراحل تامین نیروي انساني( تعريف برنامه ريزي نیروي انساني  -مراحل فرآيند برنامه ريزي نیروي انساني كارگزيني و روشهاي
محاسبه نیروي انساني درپرستاري – پیش بیني نیروي انساني درپرستاري  ،عوامل موثردر برنامه ريزي نیروي انساني  ،فرمولهاي
نحوه تعیین نیروي انساني مورد نیاز)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

برنامه ریزی نیروی انسانی را تعریف نماید .
مراحل فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی را توضیح دهد .
روشهای محاسبه نیروی انسانی در پرستاری را نام ببرد .
نحوه پیش بینی نیروی انسانی در پرستاری را شرح دهد .
عوامل موثر در برنامه ریزی نیروی انسانی را بیان نماید .
فرمولهای نحوه تعیین نیروی انسانی مورد نیاز را بکار ببرد .

 )٨روشهاي مختلف بهسازي نیروي انساني ( روشهاي مختلف آموزش حین خدمت آموزش مدام  ،اهداف آموزش مدام ،اصول
آموزش مدام  ،تعیین نیازهاي آموزشي كاركنان جهت آموزش مدام ،فرآيند و مراحل آموزش مدام)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

روشهای مختلف آموزش حین خدمت را نام ببرد .
آموزش مدام را تعریف نماید .
اهداف آموزش مدام را بیان کند .
اصول آموزش مدام را توضیح دهد .
نیازهای آموزش کارکنان جهت آموزش مدام را تعیین نماید.
مراحل آموزش مدام را لیست نماید .

)٩مراحل و اصول بودجه بندي (تعريف بودجه بندي  ،اهمیت بودجه بندي و نقش بودجه و نقش بودجه بندي در ارائه خدمات
پرستاري  ،انواع روشهاي بودجه بندي درخدمات پرستاري)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5

بودجه بندی را تعریف نماید .
اهمیت بودجه و اثر آن در ارائه خدمات پرستاری را شرح دهد .
انواع روشهای بودجه بندی را لیست نماید.
روشهای بودجه بندی را توضیح دهد .
روشهای بودجه بندی را مقایسه نماید .

 ) ١٠قوانین  ،مقررات و كاربردآن در خدمات پرستاري ( قوانین و مقررات استخدامي  ،لزوم اجراي قانون  ،قوانین و مقررات كلي
استخدامي در ايران  ،قوانین و مقررات استخدامي در وزارت بهداشت و درمان  ،قوانین و اصول اخالقي ( اقدامات انضباطي وتخلفات
اداري)
 .١در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
 .2قوانین و مقررات استخدامی را توضیح دهد .
 .3لزوم اجرای قانون را بیان نماید .
 .4قوانین ومقررات استخدامی در ایران را شرح دهد .

 .5قوانین ومقررات استخدامی وزارت بهداشت و درمان را توضیح دهد .
 .6رعایت اصول اخالقی در اجرای مقررات را شرح دهد .
 .7اقدامات انضباطی و انواع تخلفات اداری را توضیح دهد .
) ١١مديريت در بحران و باليا( تعريف مديريت بحران ،لزوم آمادگي پرستاران براي مديريت بحران و باليا  ،مديريت استرس  ،نقش
پرستار در مديريت بحران  ،فرآيند مديريت بحران و مراحل آن)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5

مدیریت بحران را تعریف نماید .
اهمیت آمادگی پرستاران جهت مدیریت بحران را بیان کند .
مدیریت استرس را توضیح دهد .
نقش پرستار در مدیریت بحران را شرح دهد .
فرآیند مدیریت بحران و مراحل آن را بیان کند .

 ) ١٢مفاهیم و فرآيند ارزشیابي عملكرد در پرستاري ( تعريف ارزشیابي عملكرد ،اهداف ارزشیابي عملكرد ،علل و اهمیت ارزشیابي
عملكرد ،انواع روشهاي ارزشیابي عملكرد ،مشكالت و خطاها در ارزشیابي عملكرد)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ارزشیابی عملکرد را تعریف نماید .
اهداف ارزشیابی عملکرد را توضیح دهد .
علل و اهمیت ارزشیابی عملکرد را شرح دهد.
انواع روشهای ارزشیابی عملکرد را توضیح دهد .
انواع روشهای ارزشیابی عملکرد را مقایسه نماید .
مشکالت و خطاها در ارزشیابی عملکرد را لیست نماید .

 ) ١٣اصول صحیح گزارش نويسي و ثبت درپرونده ( تعريف گزارش دهي وگزارش نويسي  ،نكات مهم و قانوني درگزارش دهي و
گزارش نويسي  ،مشخصات يك گزارش خوب  ،انواع گزارش دهي و گزارش نويسي  ،اهداف گزارش نويسي وگزارش دهي)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

گزارش دهی وگزارش نویسی را شرح دهد .
نکات مهم و قانونی درگزارش دهی  ،وگزارش نویسی را توضیح دهد .
مشخصات یك گزارش خوب را لیست کند .
انواع گزارش دهی را شرح دهد .
انواع گزارشی نویسی را توضیح دهد .
انواع گزارش نویسی را در فرمهای مختلف بیمارستانی بکار گیرد.
اهداف گزارش دهی وگزارش نویسی را شرح دهد .

) ١٤شرح وظايف رده هاي مختلف پرستاري (تعريف شرح وظايف تعريف ويژگي شغل  ،تعريف شرح شغل  ،عوامل تعیین كننده
ويژگي و توصیف شغل  ،عوامل موثر درتعیین شرح وظايف  ،شرح وظايف پرستار ،شرح وظايف ،سرپرستار ،شرح وظايف سوپروايزر،
شرح وظايف مدير پرستاري)
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

شرح وظایف را تعریف نماید .
ویژگی و شرح شغل را مقایسه نماید .
عوامل موثر در ویژگی شغل را شرح دهد .
عوامل موثر در شرح شغل را شرح دهد .
شرح وظایف پرستار مراقب بیمار را توضیح دهد .
شرح وظایف سرپرستار را لیست کند .

 .7شرح وظایف سوپروایزر را بیان کند .
 .8شرح وظایف مدیرپرستاری را توضیح دهد .
) ١٥اصول ومباني مديريت اسالمي (تعريف مديريت اسالمي  ،وظايف مدير از ديدگاه اسالم  ،وظیفه رهبري يك مديراسالمي  ،روابط
انساني در مديريت اسالمي  ،نقش يك مدير بعنوان الگو ،لزوم بكارگیري اصول مديريت اسالمي در مديريت پرستاري )
در پايان جلسه درسي دانشجو بايد قادر باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

مدیریت اسالمی را تعریف کند .
وظایف مدیر از دیدگاه اسالم را لیست کند .
وظیفه یك مدیر بعنوان رهبر را شرح دهد .
نقش روابط ا نسانی در مدیریت اسالمی را بیان کند .
نقش یك مدیر اسالمی بعنوان الگو را توضیح دهد .
لزوم بکارگیری اصول مدیریت اسالمی در مدیریت پرستاری را شرح دهد.

 روش آموزش :
استفاده از روش سخنرانی  ،پرسش و پاسخ  ،بحث کالسی و استفاده از وسایل کمك آموزشی (ویدئو پروژکتور) مطالب درس ارائه میگردد .برخی
جلسات به کنفرانس دانشجوئی ( نیم ساعت هرجلسه) اختصاص داده میشود ( .کنفرانسها مربوط به مطالب جدید ژورنالهای مدیریت میباشد)
 شرائط اجرا:
.1
.2
.3
.4

امکانات آموزشی
سالن سخنرانی
وسایل کمك آموزشی (ویدئوپروژکتور)
آموزش دهنده  :مهناز حلیانی

 منابع اصلي درس:
 .1تقوی دامغانی  ،رضا  -نگرش برمدیریت اسالمی ویرایش دوم تهران  ،سازمان تبلیغات .
 .2برایسون  ،جان ام  ،برنامه ریزی استراتژیك برای سازمانهای دولتی وغیردولتی  ،ترجمه عباس منوریان چاپ اول تهران مرکز آموزش
مدیریت دولتی.
 .3جیمزبراین  ،کویین  ،مینزبرگ  ،هنری  ،جمیز ،رابرت ام  0مدیریت استراتژیك و فرآینداستراتژی ترجمه محمد صائبی  ،چاب دوم.
تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 .4مکارم شیرازی  ،ناصر -مدیریت وفرمان دهی دراسالم  .ویرایش سوم قم مدرسه االمام علی بن ابیطالب
 .5هروآبادی  ،شیفته اصول مدیریت درخدمات پرستاری .
6. Howkins,E, & Thornton . Managingand Leading Introduction: in Health Care (1st ed). Landon:
Bailliere Tindall.
7. Gillies, D.A- Nursing Managenent a system approach(3th ed) philadelphia : W.B. Saunders.
8. Marriner- Tomey, A. Guide Nursing Management and Leadership (6th ed).St louis: Masby.
9. Swansburg, R.C . Intraduction Management and leadership for Nurse Managers.(3td ed.) Baston :
dones and Bartlett.
10. Tappen, R.M. . Nursing leadership and Managemen: Concepts and practice. (4thed.)philadelphia:
F.A.Aaris
جهت استفاده از منابع فوق از جدیدترین ویرایش استفاده گردد.

 نحوه ارزشیابي :
.1
.2
.3
.4

ارزشیابی بصورت کتبی
شرکت دانشجو در بحثها.
مقررات :حداقل نمره قبولی  10نمره
تعداد دفعات مجاز غیبت کالس  4/17مجموع ساعات تدریس

