باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری( )Course Plan

نام درس :اصول مدیری ت خدمات پرستاری

تعداد واحد 2 :واحد تئوری

مقطع :كارشناسي

زمان ارائه درس:

پيش نياز- :
مدرس :خانم دكتر علوی
هدف کلی:
آشنا نمودن دا نشجو با دانش ،اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد آن در سرپرستی عرصه های
مختلف ارائه دهنده مراقبت پرستاری به فرد ،خانواده و جامعه .با تأکید بر عدالت و مبانی مدیریت اسالمی
اهداف ویژه عینی:
در پایان این درس دانشجویان باید قادر باشند:
 مدیریت را از دیدگاه صاحب نظران تعریف کنند.-

مکاتب اصلی مدیریت را توضیح و آنها را نقد و با هم مقایسه کنند.

-

وظایف اصلی و توانایی های الزم برای مدیریت را شرح دهند.

-

اصول و مراحل فرآیند برنامه ریزی را بیان کنند.

 انواع روش های برنامه ریزی را با هم مقایسه نماید. تصمیم گیری و انواع تصمیم گیری را توضیح دهند.-

اصول و فرآیند سازمان دهی را شرح دهند.

 مفاهیم قدرت ،اختیار ،صف ،ستاد ،تفویض اختیار ،تمرکز و عدم تمرکز و حیطه نظارت را توضیح دهند. سطوح مدیریت خدمات پرستاری ،ساختار و نمودار تشکیالت سازمان های ارائه خدمات پرستاری را شرحدهند
-

چگونگی برآورد نیروی انسانی مورد نیاز سیستم ارائه دهنده خدمات پرستاری را شرح دهد.

 روش های تقسیم وظایف جهت ارائه مراقبت پرستاری را توضیح دهند.-

نظریه های رهبری ،سبک های رهبری را توضیح دهند و با یکدیگر مقایسه کنند.

 تئوری های انگیزش و کاربرد آن را در خدمات پرستاری شرح دهند.-

مفاهیم و روش های بودجه بندی و اهمیت و ضرورت بودجه بندی برای مدیران پرستاری را بیان کنند.

 مفهوم ارتباطات در سازمان را توضیح دهند. فرآیند و انواع کنترل و ارزشیابی عملکرد خدمات پرستاری را توضیح دهند. قوانین و مقرارات و کاربردآن را در خدمات پرستاری شرح دهند. مدیریت در بحران و بالیا را شرح دهند.-

تکالیف و وظایف دانشجویان:

 حضور فعال و منظم در کالس شرکت در بحث و پرسش و پاسخ -تحقیق در مورد مباحث مدیریتی در کالس (ارائه برنامه یک ماهه پرستاری)

روش تدریس:
سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
الگوی تدریس :
پیش سازمان د هنده – تفکر استقرایی  -تمرین
وسایل آموزشی:
کامپیوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:
حضور و غیاب منظم ،امتحان میان ترم به صورت چهار گزینه ای (آزمون تکوینی)  -امتحان پایان ترم (تراکمی) به
صورت چهار گزینه ای ،فعالیت های کالسی و کوئیز
نحوه محاسبه ارزشیابی:
درصد نمره

روش ارزشیابی
آزمون میان ترم

4

فعالیت های کالسی

1

آزمون پایان ترم

15

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقررات:
 حداقل نمره قبولی 10 تعداد دفعات غیبت موجه در کالس  3جلسه ،در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر بهحذف درس و غیبت غیر موجه منجر به کسب نمره  Fخواهد شد.
منابع:
 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایرران،
.1385
 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری ،انتشارات بشری .تهران.1386.
 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری.1384.
 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات پرستاری
جلسه
1

هفته

تاریخ

تعداد واحد 2 :

مدرس :خانم دکتر علوی

موضوع تدریس
تعریف مدیریت از دیدگاه صاحبنظران ،مکاتب اصلي مدیریت

2

بيان سطوح مدیریت ،اصول و وظایف اصلي مدیر

3

فرآیند و اصول برنامه ریزی  ،مقایسه انواع برنامه ریزی،

4

تصميم گيری

5

تعریف سازمان ،سازمان دهي ،نمودار سازماني ،تعریف مفاهيم ،اختيار.تفویض اختيار ،تمركز  -عدم
تمركز

6

روشهای پيشبيني و تامين منابع انسان در خدمات پرستاری

7

انواع روش های تقسيم وظایف در پرستاری

8

تعریف هدایت ،رهبری و تئوریهای انگيزش در رهبری

9

ادامه تئوری های انگيزش

10

تعریف كنترل و شرح فرآیند كنترل  -مراحل و اصول بودجه بندی

11

قوانين و مقرارت ،اصول گزارش نویسي ،مسئوليت های قانوني پرستار

12

ت عریف ارتباطات ،فرآیند و روش های برقرای ارتباط

13

مدیریت بحران و بالیا

14

مدیریت بحران و بالیا

15

آموزش ضمن خدمت و روش های مختلف بهسازی نيروی انساني

16

اصول و مباني مدیریت اسالمي در مدیریت خدمات پرستاری

فعالیت ها

17

اصول و مباني مدیریت اسالمي در مدیریت خدمات پرستاری

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همرراه برا بحرث گروهری و

وسایل آموزشی:

پرسش و پاسخ

وایت برد –کامپیوتر

مدرس :خانم دکتر علوی

هدف کلی :تعریف مدیریت از دیدگاه صاحبنظران ،مکاتب اصلی مدیریت
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

1

تعریف مدیریت از

تعریف مدیریت

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

تاریخچه مدیریت

مدیریت را تعریف کند.

10

تئوری مدیریت کالسیک

تاریخچه مدیریت را بیان کند.

15

تئوری مدیریت نئوکالسیک

اصول ،مزایا و معایب مدیریت کالسیک را توضیح دهد.

تئوری مدیریت سیستمی

اصول ،مزایا و معایب مدیریت نئوکالسیک را توضیح دهد.

15

تئوری مدیریت اقتضایی

اصول ،مزایا و معایب مدیریت سیستمی و اقتضایی را

15

توضیح دهد.

15

دیدگاه صاحبنظران،
مکاتب اصلی مدیریت

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف پرسش و پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :بیان سطوح مدیریت اصول و وظایف اصلی مدیر
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

2

بیان سطوح مدیریت

بیان سطوح مدیریت

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

اصول و وظایف اصلی مدیر

سطوح مدیریت را بیان کند.

POSTCORB

وظایف اصلی مدیر را توضیح دهید.

اصول مدیریت هنری فایول

 POSTCORBرا شرح دهد.

اصول و وظایف اصلی
مدیر

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف پرسش و پاسخ

اصول مدیریت هنری فایول را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :فرآیند و اصول برنامه ریزی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

3

فرآیند و اصول برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

فرآیند برنامه ریزی

برنامه ریزی را تعریف کند.

انواع برنامه ریزی

فرآیند برنامه ریزی را توضیح دهد.

گام های برنامه ریزی

انواع برنامه ریزی را شرح دهد.

تکنیک های برنامه ریزی

گام های برنامه ریزی را بیان کند.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف پرسش و پاسخ

تکنیک های اجرای برنامه ریزی را توضیح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :تصمیم گیری

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

4

تصمیم گیری

تعریف تصمیم گیری

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

انواع تصمیم ها

تصمیم گیری را تعریف کند

روش های تصمیم گیری

انواع تصمیم گیری را بیان نماید.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی پرسش و پاسخ

روش های تصمیم گیری را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برا ی اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائ ی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه ت عالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :سازمان دهی

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

5

سازمان دهی

تعریف سازمان ،سازمان دهی،

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

نمودار سازمانی ،انواع سازمان

سازمان ،سازماندهی را تعریف کند.

تعریف مفاهیم ،اختیار.تفویض

مشخصات نمودار سازمانی را شرح دهد.

اختیار ،تمرکز  -عدم تمرکز

انواع سازمان(رسمی  -غیر رسمی) را توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پرسش و پاسخ

مفاهیم تقسیم کار ،صف ،ستاد ،تمرکز ،عدم تمرکز،
حیطه کنترل و توفویض اختیار را شرح دهد.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و
پاسخ

مدرس :خانم دکتر علوی

وسایل آموزشی:
وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :مدیریت نیروی انسانی

جلسه رئوس مطالب
6

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

اهمیت مدیریت انسانی

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی

اهمیت مدیریت انسانی را بیان کند.

پرستاری

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی پرستاری را شرح دهد

روش های محاسبه نیروی انسانی

روش های محاسبه نیروی انسانی پرستاری در بخش های مختلف

پرستاری در بخش های مختلف

را توضیح دهد.

مدیریت
نیروی انسانی

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی Questioning

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهرا ن ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی :وایت

مدرس :خانم دکتر

برد –کامپیوتر

علوی

هدف کلی :مدیریت نیروی انسانی

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

7

مدیریت نیروی انسانی

انواع روش های تقسیم وظایف

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

در پرستاری

انواع روش های تقسیم وظایف در پرستاری را

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف پرسش وپاسخ

شرح دهد.
مزایا و معایب هر کدام را بایکدیگر مقایسه کند
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :هدایت و رهبری

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

8

هدایت و رهبری

تعریف رهبری

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

منابع قدرت

رهبری تعریف را کند.

شیوه های رهبری

منابع قدرت را بیان کند.

تئوری های انگیزش در رهبری

شیوه های رهبری را توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف پرسش وپاسخ

تئوری های انگیزش در رهبری را شرح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته

پرستاری

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :رهبری و هدایت

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

9

رهبری و هدایت

تئوری های انگیزش در رهبری

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف پرسش وپاسخ

تئوری های انگیزش در رهبری را هم مقایسه کند.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خ الصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :کنترل و بودجه بندی

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

10

کنترل و بودجه بندی

تعریف کنترل

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

فرآیند کنترل

کنترل را تعریف کند.

انواع کنترل

مراحل فرآیند کنترل را شرح دهد

روش های کنترل

انواع کنترل را و روش های آن را توضیح دهد.

انواع بودجه بندی

انواع بودجه بندی را شرح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف ارزشیابی

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعو دی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :قوانین و مقررات(انظباط)

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

11

قوانین و مقررات(انظباط)

تعریف انظباط

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

نظریه های تقویتی

انظباط را تعریف کند.

انواع تخلفات و خطاها در پرستاری

نظریه هی تقویتی را شرح دهد

نحوه برخورد با خطاهای پرستاری

انواع تخلفات و خطاهای پرستاری را شرح دهد.

اصول گزارش نویسی در پرستاری

نحوه رسیدگی به خطاهای پرستاری را توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و
پاسخ و رفع اشکال

اصول گزارش نویسی در پرستاری را توضیح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :ارتباطات

جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

12

ارتباطات

تعریف ارتباطات

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

فرآیند ارتباط

ارتباط را تعریف کند.

روش های برقرای ارتباط

فرآیند ارتباط بیان کند.

شبکه های ارتباط

روش های برقرای ارتباط را شرح دهد.

جلسه ،انواع جلسات

انواع شبکه های ارتباط را توضیح دهد.

اهمیت مهارت های ارتباطی در

جلسه ،انواع جلسات را توضیح دهد.

پرستاری

اهمیت مهارت های ارتباطی در پرستاری را شرح

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف پرسش و
پاسخ و ررفع اشکال

دهد.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهری و
پرسش و پاسخ

پرستاری

وسایل آموزشی:

مدرس :خانم دکتر علوی

وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :مدیریت بحران و بالیا
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

13

مدیریت بحران و بالیا

تعریف بحران و مدیریت بحران

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

انواع بحران

بحران و مدیریت بحران تعریف کند.

گام های مقابله با بحران

انواع بحران ر ا بیان کند

وظایف واحد های مقابله با بحران

گام های مقابله با بحران را توضیح دهد.

در پرستاری

وظایف واحد های مقابله با بحران را شرح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف ارزشیابی
و رفع اشکال

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مردیریت در پرسرتاری و مامرائی ،انتشرارات دانشرگاه علروم

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

پزشکی ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

روش تدددریس :سررخنرانی همررراه بررا بحررث
گروهی و پرسش و پاسخ

پرستاری

مدرس :خانم دکتر علوی

وسایل آموزشی:
وایت برد –کامپیوتر

هدف کلی :بهسازی نیروی انسانی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

15

بهسازی نیروی انسانی

آموزش ضمن خدمت و روش های

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

مختلف بهسازی نیروی انسانی

روش های مختلف بهسازی نیر وی انسانی را

آموزش بزرگساالن

توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه صرف ارزشیابی پرسش
و پاسخ

اصول آموزش بزرگساالن را شرح دهد.
تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران.1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران  .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری.1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

ایران.1385،

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و

وسایل آموزشی:

پرسش و پاسخ

وایت برد –کامپیوتر

مدرس :خانم دکتر علوی

هدف کلی :مبانی مدیریت اسالمی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

16

مبانی مدیریت اسالمی

اصول و مبانی مدیریت اسالمی

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

در مدیریت خدمات پرستاری

اصول و مبانی مدیریت اسالمی در مدیریت
خدمات پرستاری را شرح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارز شیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف ارزشیابی
و رفع اشکال

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 . 1آمادگی

3

منابع:

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -1هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 . 4ارائه مطالب

70

 -2حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 .5خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -3موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 .6ارزشیابی

3

 -4مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 . 7تعیین تکلیف و اختتام

2

 . 8جمع کل:

ایران.1385،

باسم ه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه پرستاری
نام درس :اصول مدیریت خدمات

مقطع :کارشناسی پیوسته پرستاری

پرستاری

روش تدریس :سخنرانی همراه با بحث گروهی و

وسایل آموزشی:

پرسش و پاسخ

وایت برد –کامپیوتر

مدرس :خانم دکتر علوی

هدف کلی :مبانی مدیریت اسالمی
جلسه

رئوس مطالب

اهداف جزئی

اهداف رفتاری

حیطه

17

مبانی مدیریت اسالمی

مبانی مدیریت اسالمی در

پس از یادگیری دانشجو قادر است:

شناختی

مدیریت خدمات پرستاری

اصول و مبانی مدیریت اسالمی در مدیریت
خدمات پرستاری را شرح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 5دقیقه پایانی صرف ارزشیابی
و رفع اشکال

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .9آمادگی

3

منابع:

 .10شروع موضوع درس و بیان اهداف

3

 -5هرو آبادی ،شیفته و مرباغی اکرم ،مدیریت در پرستاری و مامائی ،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی

 . 11پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

4

 .12ارائه مطالب

70

 -6حسینی ،میر محمد .اصول مدیریت خدمات پرستاری  ،انتشارات بشری.تهران1386.

 . 13خالصه کردن نتیجه گیری

5

 -7موسوی سید احمد و همکاران .اصول و مبانی مدیریت در پرستاری1384.

 . 14ارزشیابی

3

 -8مسعودی اصل ،اصول مدیریت خدمات پرستاری ،تهران ،انتشارات جامعه نگر.1393.

 .15تعیین تکلیف و اختتام

2

 .16جمع کل:

ایران.1385،

