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  (ٍاحذ کبسآهَصی 5/0 ًظشیٍاحذ  1) د:ووع واح     5/1  تعداد واحد    ّبی ببلیٌیبخؾهذیشیت خذهبت پشػتبسی دس  :وبم درس

   1396-97  بهمهترم             کالع : مکبن برگساري        1-3ّب ؿٌبِ زمبن برگساري كالس:

 دکتش كبلحی :مدرسیه     كبلحیتْویٌِ دکتش  مسئول درس:

 

  شرح دٍرُ:

هببحث سٍاًـٌبػی ػپغ  ؿَد.اًجبم هی گیشی ٍ حل هـکلیبس، تلوین، لذست ٍ تفَیض اختهشٍسی بش هببًی ٍ اكَل هذیشیتدس ایي دسع ابتذا    

هذیشیت  ،ٍ اًفَسهبتیک، لبًَى ٍ اخالق ػیؼتن اعالػبت بیوبسػتبًی ٍ التلبد، کبسبشد دس هذیشیت ٍ ػبصهبى )استببط، اًگیضؽ، تغییش(، بَدجِ ًَیؼی

 ؿَد.هغشح هی یدس پشػتبسهذیشیت کیفیت  ٍ، اسصؿیببی ػولکشد کبسکٌبى هٌببغ اًؼبًی

ًظیش هذیشیت بحشاى، ، ٍ بشخی هضبهیي هْن هذیشیتی ّبی ببلیٌیبخؾ ّبی سّبشی دس پشػتبسیاكَل هذیشیت ٍ تئَسیکبسبشد  ػالٍُ بش ایي   

 گیشد.شاس هیًیض هغشح ٍ هَسد بحث ل الوللی پشػتبسی، ّبی هلی ٍ بیيٍ آؿٌبیی بب ػبصهبى، ی پشػتبسیٍ حؼببشػ ، اػتبًذاسدّبهذیشیت صهبى

 ّدف کلی: 

ّبی هذیشیت دس اداسُ اهَس ایي ، ٍ کبسبشد اكَل ٍ هْبستدس پشػتبسیػبصی داًـجَیبى بب اكَل، هفبّین ٍ تئَسی ّبی هذیشیت ٍ سّبشی آؿٌب    

چگًَگی اػتفبدُ اص هشاحل سیضی ًیشٍی اًؼبًی جْت اسائِ خذهبت پشػتبسی، کؼب هْبست دس تـخیق ًیبصّبی بیوبساى، کبسکٌبى ٍ ّب، بشًبهِبخؾ

 ّب ٍ ٍاحذّبیٍ دس بخؾآیٌذُ لبدس ببؿٌذ بؼٌَاى یک هذیش ٍ سّبش اثشبخؾ دس ایي حشفِ  کِ دس بِ ًحَیگیشی جْت سفغ هـکالت ٍاحذّب تلوین

 حشفِ پشػتبسی گشدًذ. کیفیت خذهبت ٍ اًجبم ٍظیفِ کشدُ ٍ ببػث استمب هختلف هشالبت پشػتبسی

 بیٌابیٌی:اّداف 

 رٍد:اتوِ ايي درس از داًشجَ اًتظار هیدر خ

 بیبى ًوبیذ)ؿٌبختی( خذهبت پشػتبسیٍظبیف هذیشیت ٍ کبسبشد آى سا دس  .1

 سا تؼشیف ًوبیذ)ؿٌبختی( ای اص فشآیٌذ هذیشیتخالكِ .2

سابیبى ، سیضی، هذیشیت هٌببغ اًؼبًیبَدجِ ، گیشیفشآیٌذ حل هـکل ٍ تلوینلذست ٍ اختیبس ای اص هفبّین هذیشیت ًظیش خالكِ .3

 ًوبیذ. )ؿٌبختی(

 ای پشػتبسی سا جْت یک بخؾ ٍ یک بیوبسػتبى هحبػبِ ًوبیذ)سٍاًی حشکتی(ای ٍ غیش حشفِپشػٌل حشفِ .4

 ()ؿٌبختیؿشح دّذسا سا دس هذیشیت پشػتبسی  ٍ اًَاع آى اّویت استببطاستببط سا تؼشیف ًوَدُ،  .5

 ّبی بْبَد اًگیضؽ دس پشػتبسی سا ؿشح دّذ.اًگیضؽ ٍ سٍؽ .6

 اػتبًذاسد ٍ حؼببشػی دس پشػتبسی سا بیبى کٌذ)ؿٌبختی( .7

 هذیشیت اػتشاتظیک ساتؼشیف ًوبیذ)ؿٌبختی( .8

 سا بیبى کٌذ)ؿٌبختی( بخؾبیوبسػتبى ٍ دس دس  دس ًظبم ػالهت، هذیشیت ٍ استمبی کیفیت .9

 لبًَى ٍ اخالق دس هذیشیت پشػتبسی سا تَضیح دّذ. .10

 .هذیشیت بحشاى، اكَل ٍ فشآیٌذ آى سا ؿشح دّذ .11

 ، اكَل ٍ فشآیٌذ آى سا ؿشح دّذ.صهبىهذیشیت  .12

 سا بیبى کٌذ)ؿٌبختی( ًظبم ػالهت ٍ دس خذهبت پشػتبسیاكَل کلی ػیؼتن اعالػبت بیوبسػتبًی ٍ کبسبشد آى دس  .13

 هؼئَلیت خَد سا دس خلَف اسائِ بوَلغ تکبلیف ٍ ٍظبیف هشبَعِ بب هـبسکت فؼبل دس کالع اًجبم دٌّذ)ػبعفی( .14
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 تدريس:ّای شیَُ

 پشػؾ ٍ پبػخ   ػخٌشاًی بشًبهِ سیضی ؿذُ   ػخٌشاًی

 (TBLیبدگیشی هبتٌی بش تین)  (PBLیبدگیشی هبتٌی بش حل هؼئلِ)  بحث گشٍّی

 ----------------- )لغفبً ًبم ببشیذ( ػبیش هَاسد

  ٍظايف ٍ تکالیف داًشجَ:

 اص فشاگیشاى اًتظبس هی سٍد: 

 هبدگی الصم سا لبل اص حضَس دس جلؼبت کؼب ًوبیذ.بش اػبع جذٍل صهبًی دسع، آ -
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 ای گؼتشؽ دٌّذ.خَد سا اص عشیك هغبلؼبت کتببخبًِبب اػتفبدُ اص بحث ّبی هغشح ؿذُ، هؼلَهبت  -

 ّبی پظٍّـی سا هَسد اػتفبدُ لشاس دادُ ٍ اػتٌبد كحیح بِ ایي هٌببغ داؿتِ ببؿٌذ.لیف خَد هٌببغ جذیذ ػلوی ٍ یبفتِدس تْیِ تکب -

 ّبی آهَصؿی خَد سا دًببل ًوبیٌذ.ِهشبَعِ بشًبه ذیهؼئَلیت یبدگیشی ّش چِ بیـتش خَد سا بِ ػْذُ گشفتِ ٍ تحت ًظش اػبت -

 بِ عَس هذاٍم، هٌظن ٍ هشتب بذٍى غیبت دس کالع ّبی دسع حضَس یبفتِ ٍ دس بحث ّبی ػلوی ؿشکت هَثش داػتِ ببؿٌذ. -

 شکت کٌٌذ.ؿآهبدگی کبهل دس جلؼبت آصهَى ذُ اسائِ ًوَدُ ٍ بب ّبی تؼییي ؿتکبلیف خَد سا دس صهبى -

حذاکثش ببیذ چٌبًچِ غیبت هَجِ ببؿذ )بب اسائِ گَاّی هؼتبش( فشاگیش  ًوشُ كفش هٌظَس خَاّذ ؿذ ٍ  دس آصهَىغیش هَجِ دس كَست غیبت  -

 ًوشُ كفش بشای ٍی هٌظَس خَاّذ ؿذ. دس غیش ایي كَست. اػتبد هشبَعِ هشاجؼِ ًوبیذبِ  آصهَىیک ّفتِ بشای اًجبم ظشف 

هٌظَس  دسعًوشُ كفش بشای بیؾ اص حذ هجبص غیش هَجِ غیبت  ػبػبت بیـتش ببؿذ. دس كَست 17/4 غیبت دس کالع ًببیذ اص حذ هجبص -

 ٍاحذ دسػی حزف هی ؿَد.ٍ دس كَست هَجِ بَدى  خَاّذ ؿذ

 تکالیف

 عکالّبی بحثسکت فؼبل دس بـحضَس دس توبهی جلؼبت ٍ ه -

)همبالت تحمیمی مىابع جدید ي بٍ ريس 3حداقل وفزٌ با استفادٌ اس  3-4َای در گزيٌ بِ كَست کتبیاسائِ یکی اص هببحث دسػی ، پزيصٌ داوشجًیی -

 :بُ ٍ طٍسًبل هؼتبش چبپ ؿذُ ببؿذ(بِ بؼذ بَدُ ٍ دس پبیگ 2013التیي اص ػبل  

، حسابرسی در پرستاری، اقتصاد سالهت، تفکر الوللی پرستارییيّای هلی ٍ بشٌايی با سازهاىآ  هدیریت بحراى و بالیب،

         ، ( در ًظام سالهت ٍ بیوارستاىMISسیستن اطالػات )،هديريت خالق ٍ ًقاداًِ در هديريت، هديريت تغییر
 

کتبی،  پشٍطُبِ هَلغ ضشٍسی اػت. ًَؿتي هٌببغ هَسد اػتفبدُ، سػبیت آئیي ًگبسؽ، تبیپ تویض ٍ هشتب ٍ بب فًَت هٌبػب ٍ یکذػت، ٍ اسائِ  

 .تٌظین ؿَدؿشح صیش بِ

 ارائِ کتبی 

 اهتیبص هَاسد اسصؿیببی

 ٍلت ؿٌبػی ٍ تحَیل بِ هَلغ

 فْشػت ًَیؼی ٍ ؿوبسُ گزاسی كفحبت

آٍسدى ّش هَسد دس جبی خَد هثالً فْشػت دس ابتذا، سفشًغ  عشص تذٍیي ) تبیپ تیتش بٌذی(،

 اًتْبی هغبلب ٍ ...چکیذُ دس

 هحتَا دس سابغِ بب هَضَع

 )هٌبغ 5ًَیؼی ٍ تؼذاد هٌببغ)حذاللهٌببغ هَسد اػتفبدُ بب تَجِ بِ اكَل سیفشًغ رکش 

 ًوشُ 1

 ًوشُ 1

 ًوشُ 1
 

 ًوشُ 6

 ًوشُ 1

 ًوشُ 10 

 

 ٍسايل کوک آهَزشی:   

   پشٍطکتَس اػالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت بشد

 : ًوبیؾ فیلن آهَصؿیػبیش هَاسد

 

 )از ًورُ کل( :درصد ًورُی ٍ ًحَُ ارزشیاب

   (16)ًوشُ دسكذ 80 آصهَى پبیبى تشم   ًوشُ دسكذ -آصهَى هیبى تشم 

 (1)ًوشُ دسكذ 10ؿشکت فؼبل دس کالع حضَس ٍ    (3) ًوشُ دسكذ 15 اًجبم تکبلیف 

 ًَع آزهَى
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  غلظ -كحیح    جَس کشدًی           ایچٌذگضیٌِ       پبػخ کَتبُ     تـشیحی

زير ارتباط  با ايویليا  ٍ  471شوارُ تلفي داخلی  ،صالحیدفتر دکتر  9ًین طبقِ  يا هشاٍرُ بِ دريافت راٌّوائیدر صَرت ًیاز بِ 

     Salehi.t@iums.ac.ir       برقرار ًوايید.

 : ساػت( 69) کارآهَزی

 گضاسؽ   ِیآى، تْ ّبیٍ بخؾ فیبب ٍظب ییآؿٌب ،یاص ػبصهبى ًظبم پشػتبس ذیببصد -

کِ ٍظبیف هشتبظ بب بْبَد کیفیتت ٍ اػتببسبخـتی داسًتذ، ساًتذ کیفیتت بتب        ،یهحل کبسآهَص وبسػتبىیهَجَد دس ب یّب تِیکو ببصدیذ ٍ آؿٌبیی بب -

 ّوبٌّگی دفتش پشػتبسی ٍ اسائِ گضاسؽ

 بْذاؿت بب اسائِ گضاسؽّبی هذیشیتی هؼبًٍت پشػتبسی دس ٍصاست ببصدیذ ٍ آؿٌبیی بب ػبختبس، ػولکشد ٍ صیشهجوَػِ -
 

 اًگلیسی: هٌابغ -
1. Tomey, A.M (2008) Guide to nursing management and leadership. 8

th
 Ed. Mosby, USA. 

2. Cherry, Barbara and Jacob, Susan R. (2011) Contemporary Nursing: Issues, Trends, & Management, 

5th Edition. Mosby Inc. 

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

Education, Inc.  

4. Huber, Diane. (2017) Leadership and nursing care management. 6
th

 Ed. Elsevier, USA. 

5. Kelly, P. Tazbir, J. (2013) Essentials of Nursing Leadership & Management. 3
rd

 New York: Delmar.  

6. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2017) Leadership roles and management functions in nursig. 9
th

 Ed 

7. Murray, Elizabeth J., (2017). Nursing Leadership and Management. Philadelphia: F.A. Davis 

Company. 

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

 Ed. New York: Pearson 

Education International. 

9. Swansburg, R.J., Swansburg, R.C. (2010) Introduction to management and leadership for nurse 

managers. 4
th

 Ed. Jones and Bartlett Publishers, USA. 

10. Yoder-Wise Patricia S. (2015) Leading and Managing in Nursing. 6th Ed. St. Louis, Missouri: 

Mosby, an imprint of Elsevier Inc. 

  اينترنتيمنابع 

- 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/  

http://www.amazon.com/Contemporary-Nursing-Issues-Trends-Management/dp/0323069533/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1423303843&sr=1-2&keywords=cherry+Jacob+nursing+management+2011
http://www.amazon.com/Contemporary-Nursing-Issues-Trends-Management/dp/0323069533/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1423303843&sr=1-2&keywords=cherry+Jacob+nursing+management+2011
http://www.inlm.org/inmdl/
http://diglib.tums.ac.ir/
http://www.nursingcenter.com/library/index.asp#journals
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 1395الوانی، سید ههدی، هدیریت عووهی، نشر نی،  .1

هدیریت از تئوری تب عول، انتشبرات هوسسه عبلی ببنکداری ایراى نژاد پبریسی م ، سبسبى گوهر پ، سبزهبى و  .2
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 1396، اصول و هببنی هدیریت، تهراى. نشر حکین ببشی.  جبسبی، عبداهلل .6

   1389هسعودی اصل ا. اصول هدیریت پرستبری.  نشر جبهعه نگر .  .7

 

 

 

 

 استاد هربَط ػٌَاى هطالب تاريخ جلسِ

  ي اَداف، مباوی مدیزیت، مزيری کلی بز اصًل مدیزیت درسطزح آشىایی با  44/44/69 1
 ي َدایت، وظارت ي کىتزل(  ریشی، ساسماودَی، رَبزی)بزوامٍ 

 دکتش كبلحی

 

2 14/44/69 
 

                               power & authority                             قدرت ي اختیار، تفًیض اختیار
    decision making & problem solving             حل مشکلگیزی ي تصمیم

 // 

 پزستاری کار تقسیم َایريش ،یجذب ي وگُدار ،یاوساو یزيیو هی: تامیساومىابع او تیزیمد 12/44/69 3

  ، ارسشیابی عملکزد در پزستاری یآمًسش ضمه خدمت ي باسآمًس ،یاوساو یزيیو یبُساس

// 

 استاوداردَا ي حسابزسی در پزستاری   5/12/96 4
 مدیزیت جلسات  

// 

 قاوًن در مدیزیت 12/12/96 5
 

// 

 خالق در مدیزیت ا 19/12/96 6
 مدیزیت سمان

// 

// 

 //       (ي اوگیششارتباطات  )تغییز، رياوشىاسی در مدیزیت ي ساسمان  18/1/97 7

 (MISمدیزیت ي طزاحی سیستم اطالعاتی ) تؼغیل سػویجبشاى  8
 آمار ي اوفًرماتیک در مدیزیت پزستاری 

LMS 
 

 دکتش كبلحی آصهَى پبیبى تشم - 


