دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند
دفتر توسعه مطالعات دانشکده علوم پزشکی (آموزش مجازی)
گروه پرستاری
فرم طرح درس الکترونیکی

عنوان درس  :اصول مدیریت خدمات پرستاری

مدت درس الكترونيكي(برحسب ساعت) 34 :ساعت

گروه هدف  :دانشجویان مقطع کارشناسي پرستاری

رشته/رشته های تحصيلي :پرستاری
محل اجرا :سيستم  LMSدانشگاه و نرم افزار Adobe Connect

مشخصات مسئول درس:

عسل سراجی-دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری-هیأت علمی گروه پرستاری

مسئول درس :عسل سراجي

تلفن تماس021-73122-29:

پست الكترونيك

a.seraj3713@gmail.com

مقدمه (توضيح مختصری از دوره  /درس)
مدیریت و رهبری از نقش هایي است که پرستاران در عرصه های مختلف خدمت و در سطوح متفاوت به عهده
دارند .از این رو آشنایي پرستاران با مدیریت و رهبری برای تحقق اهداف سازماني ،افزایش کيفيت مراقبت های
پرستاری و بهره وری پرستاران اهميت دارد .این درس دانشجو را برای ایفای نقش مدیریت و رهبری در عرصه
های مراقبت پرستاری آماده مي سازد .مباني ،اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری با تكيه بر ارزش های
اسالمي د این درس آموزش داده مي شود.

هدف كلي
آشنا نمودن دانشجو با دانش مدیریت ،اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و كاربرد آن در
سرپرستي عرصه ها و سطوح مختلف و ارائه مراقبت های پرستاری با تأكید بر كاربرد عدالت و مباني
مدیریت اسالمي

اهداف رفتاری
در پایان درس دانشجویان قادر باشند:
 .1مدیریت را از دیدگاه صاحب نظران تعریف کنند.
 .2تاریخچه مدیریت را به اختصار بيان و مكاتب اصلي مدیریت را نام ببرند.
 .3سطوح مدیریت خدمات پرستاری را توضيح دهند.
 .4اصول و وظایف مدیریت فرآیند و اجزا ء مدیریت خدمات پرستاری را به اختصار بيان کند.
 .5تصميم گيری و مفاهيم مرتبط با آن را تعریف ،انواع آن را بيان و روش های تصميم گيری در شرایط
مختلف را توضيح دهد.
 .6برنامه ریزی و مفاهيم مرتبط با آن را تعریف ،انواع آن را بيان و انواع روش های برنامه ریزی در شرایط
مختلف را توضيح دهد.

 .7سازماندهي ،تعرف و مفاهيم مرتبط با آن ،فرآیند سازماندهي  ،صف و ستاد ،تفویض اختيار ،تمرکز و
عدم تمرکز  ،حيطه نظارت و ارزشيابي خدمات پرستاری در سطوح مختلف را آن را تعریف ،و به
اختصار شرح دهد.
 .8روش های برآورد نيروهای انساني مورد نياز در پرستاری با توجه به استانداردها ،استخدام ،به کارگيری
نيروی جدید  ،آشناسازی و شرح وظایف کارکنان ،نقش مدیران پرستاری در بهسازی نيروی انساني را
بيان کند.
 .9نظریه های رهبری ،سبك های رهبری ،انگيزش ،ارتباطات ،هوش هيجاني ،تغيير و طراحي شغل را
بيان کند.
 .11مفاهيم و اصول کنترل و ارزشيابي عملكرد خدمات پرستاری ،انواع کنترل ،روش های آن و ارزشيابي
عملكرد را بداند و توضيح دهد.
 .11تعریف مفاهيم اعتبار بخشي و حاکميت باليني و روش انجام آن و نقش پرستاران را بداند و توضيح
دهد.
 .12اصول ارتقای مستمر کيفيت مراقبت ها ،روش ها ،استانداردها و الگوی ارتقا کيفيت را بشناسد و توضيح
دهد.
 .13اهميت و ضرورت بودجه بندی ،مفاهيم ،روش های بودجه بندی و کاربرد فناوری در بودجه بندی برای
مدیران پرستاری را بداند و به اختصار توضيح دهد.
 .14حاکميت باليني را تعریف و مراحل آن را نام ببرد.
 .15اعتبار بخشي را تعریف و انواع آن را نام ببرد.
 .16اصول گزارش نویسي و ثبت وقایع و مسئوليت های قانوني پرستار را به خوبي بداند و توضيح دهد.
 .17قوانين و مقررات حاکم بر کار پرستاری ،انواع جرایم و خطاهای پرستاری و نحوه رسيدگي به آن ها را
بشناسد را بيان کند.
 .18اهميت و شيوه کاربرد اخالق و ارزش های اسالمي در مدیریت خدمات پرستاری را بداند و توضيح دهد.
نحوه ارائه درس:

مجازی 

ترکيبي(حضوری-مجازی)

روش ارزشیابي
عنوان

ردیف

نمره

مثال

1

حضور فعال

 1نمره

2

آزمون های حين دوره (ميان ترم ،کوئيز و)...

 5نمره

3

آزمون پایان ترم

 11نمره

4

انجام تكاليف و ارائه کار گروهي

 3نمره

5

 1نمره

شرکت فعال در فضاهای مشارکتي

استاد بسته به اهميت هر یك از موارد ،مي تواند نمرات آنها را تغيير دهد.

ابزارهای ارائه درس مجازی
موارد مورد نياز برای ارائه درس

عنوان

توضيحات

اسالید

محتوای الكترونيك دوره/درس

سرفصل های کامل درس براساس
ضوابط اعالم شده وزارت بهداشت،؛
درمان و آموزش پزشكي که مي
تواند بصورت محتوای متن،

 LMSو پست الكترونيكي

تاالرهای گفتگو

Easy Quizzy

آزمون ها

دیداری شنيداری ،انيميشن،
اسالید ،فيلم و  ...باشد.
فضای مشارکتي از نوع یادگيری
الكترونيك غير همزمان مي باشد
که برای بحث و تبادل نظر ميان
استاد و فراگيران در مورد
موضوعات مرتبط با محتوای
دوره/درس ،به کار مي رود.

&
Ispring

آزمون های آنالین کهه از سهواالتي
که قبال طراحي شده  ،انجام
مي شوند و بالفاصهله نتيجهه انهواع
آزمونها (به جز تشریحي) محاسبه
شده و به فراگير بازخورد داده مهي

شود.


تكاليف

گروهي و انفرادی

تكاليف ،برنامه هایي هستند که
استاد درس به فراگيران به صورت
الكترونيكي عرضه مي نماید تا در
مهلت مقرر انجام داده و به استاد
درس تحویل دهند.



اتاق گپ

یا  chat roomامكان مكالمه
همزمان استاد و فراگيران در یك
درس را فراهم مي نماید .توصيه
مي شود برای درس های کامال
مجازی حداقل دو جلسه گپ به
ازای هر واحد درسي ،برنامه ریزی
شود.

شفاهي(ميكروفون)
نوشتاری



منابع

فهرست منابع چاپي درس بایستي
در این قسمت عرضه شود ،تا
فراگيران بتوانند به آنها رجوع
نمایند.



لينك ها

ارائه مقاالت ،کتاب های آنالین و
وب سایت های مرتبط با
درس نيز بسيار ضروری و مناسب
مي باشد.

-

واژه نامه

ایجاد واژه نامه درس به صورت
فعال در متن دروس با
حداقل  111واژه

با استفاده از  Podsو سپس Poll

نظرسنجي

نظرسنجي فراگيران درباره مطالب
درسي و تعامل استاد با فراگيران

در صورت نياز به هر کدام از ابزار های مورد نياز ،در محل مورد نظر و در کنار عنوان ها عالمت بزنيد

وظایف و تكالیف فراگیر:







قبل از حضور درکالس در مورد درس ھمان جلسه (طبق طرح درس) مطالعه داشته باشد.
به موقع در کالس حاضر شود و اعالم حضور شفاهي کند.
رعایت حرمت کالس و استاد را بنماید.
در  Chat Roomجز مطالب مرتبط درس و کالس مطلبي زا مطرح نكند.
در بحثھا فعاالنه شرکت نماید.

 تكاليف را بموقع ارائه نماید.
 در تمام ارزیابي های برگزار شده دوره ای ،نهایي و مستمر شرکت داشته باشد.

منابع تكمیلي برای مطالعه:
-1
-2
-۳
-4
-۵
-۶

مورهد جی ،و گریفین آر ،رفتار سازمانی (ویرایش جدید) .ترجمه سید مهدی الوانی و غالمرضا معمارزاده .چاپ هیجدهم.
تهران ،انتشارات مروارید. 1۳۹1 .
بالنچارد ،كنث .هرسی ،پال ،مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی) .ترجمه دکتر على عالقه بند ،تهران :مؤسسه
انتشارات امیرکبیر1۳۹1 ،
آصف زاده ،سعید .شناخت بیمارستان ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1۳۶۹ ،
هروآبادی ،شفیقه و مرباغی ،اکرم .مدیریت پرستاری و مامائی .تهران :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و
درمانی ایران .1۳۷۵
رضائیان ،على .اصول مدیریت .تهران :انتشارات سمت.1۳۸۵ .
مکارم شیرازی ،ناصر ،مدیریت و فرمان دهی در اسالم ،قم :انتشارات هدف 1۳۶۷
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