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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      

       مديريت پرستاری   گروه آموزشی:      پرستاری ومامایی دانشکده:

 کودکان  پرستاری  ارشدحصیلی:ت یرشتهو  مقطع  

  0/ 5واحد نظری  1  د:نوع واح واحد    1/ 5تعداد واحد:  کودکان پرستاری   ورهبری   مديريتاصول نام درس: 

 -یش نیاز:پ   عملی

   نفر6 تعداد دانشجویان:                         مکان برگزاری:                 :ساعت               :زمان برگزاری کالس: روز

 جعفرجالل مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: جعفرجاللمسئول درس:

ezzatjafarjalal@gmail.com 

 

 فلسفه درس:

درمانی شده است. پرستار بعنوان  -تغییرات و پیشرفتهای اخیر موجب پیچیدگی های بسیاری در سازمانهای بهداشتی

فرد مهم و اصلی در تیم مراقبتی وظیفه ارائه مراقبتها و هماهنگی افراد تیم مراقبتی را به عهده دارد و برای دستتیابی 

کودکتان ت مدیریت و رهبری و  دانش و مهتارت بتالینی در مراقبتت از  به کیفیت برتر در ارائه مراقبتها، نیازمند مهار

 است.

 )لطفا شرح دهید(  شرح دوره:

ضمن آشنایی با مفاهیم بنیتادی    کودکان  در  پرستاری بالینی  در این درس ابتدا دانشجویان با اهمیت درس مدیریت  

ی  وظایف مدیران کته شتامب برنامته ریتزی، آن و تاریخچه مدیریت و تئوریهای بنیادی در رهبری ومدیریت  به بررس

، هدایت، کنترل و کنترل کیفیت ومباحث مهم در رهبری سازمان از جمله ارتباطات ، انگیزش   سازماندهی، کارگزینی

،قدرت حب مشکب ،تصمیم گیری وکاربرد تفکر انتقادی در حب مشکالت متی باشتد کته در قالتب متدیریت ختدمات 

شود پرداخته. همچنین کاربرد اصول اعتبار بخشی ، ایمنتی ومتدیریت خطتر درارائته    مطرح میکودکان  پرستاری در  

 مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. کودکان   خدمات به

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی:  

سیر  ونظریه های مدیریت سازمانی ورفتاری در گستره عمومی وپرستاری و آشنایی دانشجویان با مفاهیم، تئوری ها و

تکاملی ، تغییر وتحوالت وهمچنین بحث وتشخیص نظریه هتای مختلتف رهبتری ، شتیوه هتای گونتاگون رهبتری و 

ات الزم در سازمان هتا چگونگی به کارگیری آن ها در شرایط متفاوت به منظور ارائه نقش ورفتار رهبری وایجاد تغییر

 می باشد.  توسط افراد بهداشتی درمانی  
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 همان اهداف کلی طرح درس است( )در واقعبینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می  است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که   است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 ( .اندکه در واقع همان اهداف رفتاری  است  ویژه تری به نام اهدافقابب تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 پس از پايان اين دوره از دانشجويان انتظار می رود قادر باشند: 

 حیطه شناختی :

 توضیح دهند. .کودکان را در پرستاری ورهبری اهمیت مدیریت   ✓

 را شرح دهند.   کودکان  بخش های  کاربرد آن در رهبری تئوری های مدیریت و   ✓

 مفهوم رهبری را تعریف کرده و تفاوت ها و شباهت های آن را با مدیریت بحث کنند.   ✓

 نظریه ها و سبک های مختلف رهبری را شرح دهند.  ✓

 وظابف و نقش های رهبری را شرح دهند.   ✓

 بکار گیرد. کودکان  اصول ومبانی مدیریت ورهبری را در بخش های   ✓

 .یاتی ، خط مشی واستاندارد و....(را بیان نماید  اصول ومبانی برنامه ریزی )استراتژیک ، عمل ✓

 .تامین نیروی انسانی ) جذب ، نگهداری ، ارتقاء ، بهسازی وتوسعه نیروی انسانی ( را شرح دهد ✓

 . قادر به حب مشکالت سازمان از طریق بکارگیری روشهای مذکور باشد ✓

 .  نمایداصول تصمیم گیری و چهارچوب علمی مدیریت را برای تصمیم مشخص  ✓

 ای تصمیم گیری درگروه بحث نماید.  درخصوص روش ه ✓

   .با استفاده از روش های تفکر انتقادی شرح دهد  روشهای حب مشکب  ✓

   .را تشریح نمایندکودکان ارتباطات سازمانی واهمیت ان در مدیریت پرستاری  ✓

 .کنترل وکنترل کیفیت  را تعریف نموده و اصول و مبانی آن را بیان کند  ✓

 کودکان را شرح دهد.حسابرسی در خدمات پرستاری  اهمیت ✓

 اعتبار بخشی وایمنی در بخش های کودکان را باز شناسد.   ✓

 

 حرکتی  –روانی حیطه 

 برطبق نیاز  ) آموزش ضمن خدمت وباز آموزی ها ( راخود برنامه ای آموزشی آموزیدرمحیط کار ✓



 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 3 

 .)افراد ،سازمان، جامعه ( طراحی نماید     

 .باشددر محیط بالینی کودکان قادر به طراحی وبکار گیری ابزار حسابرسی دربخش های   ✓

 مهارت در رهبری گروه را در کارهای گروهی بکار گیرند. )روانی حرکتی (  ✓

 طراحی وایفای نقش نماید. )روانی حرکتی ( بخش کودکان سناریوها یی را در راستای اهداف   ✓

 

 حیطه نگرشی :

در بخش هتای ه انگیزشی ژو در مورد تکنیکهای ویبیان نموده مفهوم انگیزش را روانشناسی درمدیریت وسازمان ،   ✓

   .بحث نمایندکودکان  

با تاکید بر بخش  های ارائه خدمات سالمت از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین شیوه رهبری در سازمان  ✓

   دفاع کنند.های کودکان 

با استدالل به همکالسان خود منتقب بخش های کودکان  باورهای خود را در خصوص چگونگی مقابله با مشکالت  

 با احترام به نظرات دیگران توجه کنند.   وکنند.

ارائه بموقع تکالیف   ✓ با مشارکت فعال در کالس و  مربوطه  انجام تکالیف و وظایف  را در خصوص  مسئولیت خود 

 عهده دار شوند.  

یت های یاددهی و یادگیری: سخنرانی، پرسش و پاسخ، فیلم ،کار در گروه های کوچک و بحث گروهی عهده دار فعال

 شوند.  

 ، فیلم  ویدئو پروژکتور، وایت برد،اورهد و ماژیک  وسایب کمک آموزشی:

 انجام  آزمون پایان ترم، حضور فعال در کالس)وقت شناسی و مشارکت در بحث(، تکالیف عملی  روش ارزشیابی:    

 درصد تخصیص یافته برای هر فعالیت:        

 %    5حضور فعال در کالس و شرکت در بحث وتکالیف کالسی              

 % 50                                                            دوره  آزمون پایان   

 % 15                                                         میان دوره   تکالیف    

 % 20                   تهیه محتوا برای یک ارائه سمینار دانشجویی           

 %  10                         دو بیب کارت مرتبط با سمینار                 تهیه                            

 100                  جمع                                                           
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شایان ذکر است: جهت دریافت راهنمائی با توجه به برنامه اساتید راهنما به دانشکده پرستاری و مامائی گروه آموزش 

جعفرجالل طبق برنامه نصب شده برروی درب اتاق  اساتید مراجعه  مدیریت پرستاری نیم طبقه نهم  اتاق آخر خانم

 نمایند. آمادگی ومطالعه فردی منابع توسط دانشجویان وبحث در کالس درکلیه مباحث جلسات ضروری است.

 کار اموزی در هشت هفته دوم جهت انجام پروژه ها  در مراکز اموزشی درمانی دانشگاه خواهد بود.  

پیشاپیش  ازحسن  وظیفه شناسی ، مسئولیت پذیری ، آمادگی جهت حضور در جلسات و ارائه به موقع تکالیف  

 ووظایف  شما عزیزان سپاسگزاری می نماییم  

 

 

 با آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجويان عزيز  

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حب مسئله)  گروهیبحث 

 سناریو نویسی و مطالعه فردی    )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید(   وظايف و تکالیف دانشجو:

، تهیته ابتزار حسابرستی) ایتن ابتزار متی توانتد در سمینار گروهی ، تهیه بیب کارت مرتبط با عناوین سمینار فردی  

 کاراموزی مورد استفاده دانشجو قرار گیرد ( 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

   Role playفیلم آموزشی ،    ببرید(  لطفاً نام)  سایر موارد

 )از نمره کل(  :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

                                                        نمره درصد %05دوره  آزمون پایان ترم        نمره درصد %15دوره ای  تکالیف 

 جلسه اخذ خواهد شد 8در انتهای 

 نمره درصد %5شرکت فعال در کالس     نمره درصد%03 سمینار ودو بیب کارت  انجام 

 ----------ببرید(    ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 ایران دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي  ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره    حطر    

 5 

 توجه: 

الزم به ذکر است بیست درصد مطالب در تدريس اين درس از طريق سیستم الکترونیکی 

انجام خواهد شد لذا دانشجويان عزيز با مراجعـه بـه موقـع وانجـام آن ودريافـت    نويد

 يادگیری می توانند ايفا نمايند . بازخورد نقش فعالی را در 

ه  سمينارمطالب خود را بطور منظم و مرتب دانشجويان موظف مي باشند دو هفته قبل از تاريخ ارائ

 براساس چهارچوب تعيين شده تحويل استاد مربوطه دهند.

  

 وقت شناسي و تحويل به موقع  

 فهرست نويسي و شماره گذاري صفحات

طرز تدوين ) تايپ تيتر بندي(،آوردن هر مورد در جاي خود مثاًل فهرست در ابتدا، رفرنس  

 درانتهاي مطالب و ...چكيده  

 محتوا در رابطه با موضوع 

منبع( 5ذكر:منابع مورد استفاده با توجه به اصول ريفرنس نويسي و تعداد منابع)حداقل   

 نمره  1

 نمره  1

 نمره  1

 نمره 2

 نمره  4

 نمره  1

  

  

 آمادگي جهت ارائه مطلب  

 استفاده از وسايل سمعي و بصري، پاورپوينت، پمفلت و ... 

 تنظيم وقت 

 ايجاد انگيزه و شنوندگان جهت طرح سئول و جلوگيري از يكنواختي و خسته كننده بودن 

 توان پاسخگوئي 

 نمره  4

 نمره  2

 نمره  1

 نمره  5/1

 نمره  5/1

  

: چكيده دريك صفحه شامل:  عنوان،مقدمه،اهداف،بحث وبررسي،پيشتهادات ونتيجه گيري  

 حداقل سه واژه هاي كليدي ذكرشود.  در انتها
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)لطفا نام ببريد( منابع پیشنهادی برای مطالعه:   
1. Cherry, Barbara and Jacob, Susan R. (2011) Contemporary Nursing: Issues, 

Trends, & Management, 5th Edition. Mosby Inc. 

2. Finkelman, Anita Ward (2016). Leadership and management for nurses. 3th Ed. 

USA: Pearson Education, Inc. 

3. Huber, Diane. (2017) Leadership and nursing care management. 6th Ed. Elsevier, 

USA. 4. Kelly, P. Tazbir, J. (2013) Essentials of Nursing Leadership & Management. 

3rd New York: Delmar. 

5. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2017) Leadership roles and management functions 

in nursig. 9th Ed 

6. Murray, Elizabeth J., (2017). Nursing Leadership and Management. Philadelphia: 

F.A. Davis Company. 

7. Sullivan, E.J. (2017) Effective Leadership and Management in Nursing. 9th Ed. 

New York: Pearson Education International. 
1. 5 

8. Swansburg, R.J., Swansburg, R.C. (2010) Introduction to management and 

leadership for nurse managers. 4th Ed. Jones and Bartlett Publishers, USA. 

9. Yoder-Wise Patricia S. (2015) Leading and Managing in Nursing. 6th Ed. St. 

Louis, Missouri: Mosby, an imprint of Elsevier Inc. 

 اینترنتی  . .2

- Http: //JCA HO. Org/accredited + organization 

- http://www.inlm.org/inmdl/ 

- http://diglib.tums.ac.ir/ (Ovid, proquest, Elsevier, pub med, nursing index, web of 

science) 

- http://www.nursingcenter.com/library/index.asp#journals 

- journal of Nursing management: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 

- JONA (Journal of Nursing Administration): http://journals.lww.com/jonajournal/ 

 

  فارسی منابع

 درسی واحد شده تعیین سرفصل جديدترين اساس بر :مامايی و پرستاری مديريت .نیره يعقوبیان،  -

 1394 سال 4 چاپ بشری،  وتبلیغ نشر مامايی،  و پرستاری در آن کاربرد و مديريت اصول

 1386 بشری،  تهران،  پرستاری،  خدمات مديريت اصول محمد،  میر حسینی،  -

 1388 بشری،  نشر ،  پرستاری مديريت اصول ت،  صالحی ن،  نیری دهقان -

 1395 سمت،  انتشارات مديريت،  اصول علی،  ،  رضايیان -

 1396 .باشی حکیم نشر .تهران مديريت،  مبانی و اصول ،  عبداهلل جاسبی،   -

 1385 . سالمی نشر . اسالمی مديريت ومبانی اصول ،  جعفرجالل -  

  1396جعفرجالل ، ع،محمدی فیروزه،م. سالمت الکترونیکی.انتشارات مهتاب  -

سايت های معتبر نظام پرستاری ، ومعاونت پرستاری وزارت بهداشت ودرمان ، انجمن علمی پرستاری   -

 انجمن علمیايران ، انجمن علمی پرستاری قلب ايران ، دفتر اعتبار بخشی وزارت بهداشت ودرمان ، 

 ، موسسه استاندارد ملی  ان کودک  اعصاب
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