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 فلسفه درس:

درمانی شده است. پرستار بعنوان فرد مهم و  -تغييرات و پيشرفتهاي اخير موجب پيچيدگی هاي بسياري در سازمانهاي بهداشتی

به كيفيت برتر در ارائه اصلی در تيم مراقبتی وظيفه ارائه مراقبتها و هماهنگی افراد تيم مراقبتی را به عهده دارد و براي دستيابی 

 .می باشد   مدیریت خدمات پرستاري در و  دانش برنامه ریزي راهبردي  وعملياتی مراقبتها،  نيازمند مهارت 
 

 شرح درس:

 

فرا گيران با فرایند برنامه ریزي راهبردي وعملياتی آشنا شده وتفاوت آنرا با سایر برنامه ریزي هاي رایج درک می در این درس 

ضمن آشنایی با شيوه ها یا الگوهاي برنامه ریزي استراتژیک ، مهارت الزم را در زمينه نحوه اجراي استراتژي ها در حد كنند و

 تسلط كسب می نمایند .

 

 هدف كلي:

یند برنامه ریزي راهبردي وعملياتی ، مراحل وفرآیند اجرایی آن وتوانمند سازي فراگيران براي استفاده آكسب شناخت نسبت به فر

ضمن آشنایی با مراحل برنامه ریزي عملياتی در جهت  برنامه ریزي  از آن در جهت ارتقاء كيفيت خدمات پرستاري می باشد.

نيروي انسانی برنامه آموزش كاركنان وسایر برنامه ریزي هاي سازمان از جمله برنامه مدیریت بحران ، جهت ارائه خدمات پرستاري 

در تشخيص نيازهاي  سازمان )بيماران، همراهان ، كاركنان (و چگونگی استفاده ازمراحل برنامه بکار گيرند . همچنين كسب مهارت 

ریزي جهت رفع مشکالت واحدهاي خدماتی)بهداشتی، درمانی( قدرت انتقال در دانش پرستاري و آموزش بعضی از توانائی ها در 

 جهت  اجراي  برنامه ریزي هاي عملياتی می باشد. این خصوص  به دیگران به منظور باالبردن كيفيت خدمات پرستاري در

 

 

 اهداف ویژه:در خاتمه این درس از دانشجویان انتظار مي رود كه قادر باشند:

 حيطه شناختي

 واحد ) اواحد نظري + اواحد كارآموزي ( 2تعداد واحد:                               نام درس: برنامه ریزي راهبردي وعملياتي         

 ساعت مشاوره:                                                                        ساعت وروز كالس :

 پيش نياز:  نظریه هاي نوین مدیریت ورهبري در پرستاري            رشته و مقطع: كارشناسي ارشد مدیریت                      

 ezzatjafarjalal@gmail.com    خانم جعفر جالل :مدرسين
 



 اصول ومفاهيم مبانی برنامه ریزي را بيان نماید .

 هد.برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت را با توجه به مراحل برنامه ریزي شرح د

 انواع برنامه ریزي را نام برده و خصوصيات و ویژگی هاي هر كدام)راهبردي،ماهرانه ( را شرح دهد.

 سطوح مختلف برنامه ریزي )استراتژیک ،ميانی وعملياتی ( را بيان نماید .

 .سير تکاملی مفهوم استراتژي را شرح دهد

 اصول ومفاهيم مبانی مدیریت راهبردي راشرح دهد .

 مشخص نماید.تژي را سطوح استرا

 وجه تمایز برنامه راهبردي وعملياتی را مشخص نماید.

 جایگاه سازمانی برنامه ریزي استراتژیک را توضيح دهد. 

 برنامه ریزي استراتژیک وفرآیند اجرا را شرح دهد.

 .فرایند برنامه ریزي استراتژیک را توضيح داده و تحليل نمایند

 را بيان نماید.  الگوهاي برنامه ریزي استر اتژیک

 كاربرد برنامه ریزي استراتزیک را در پرستاري تبيين نمایند.

 چگونگی تدوین خط مشی ورویه ها را توضيح دهد.

 مزایا ومحدودیت هاي برنامه ریزي را برشمرد.  

 ذكر نماید.را ومبانی آینده پژوهی واینده نگاري اصول 

 

 حركتي -حيطه  رواني 

 را در مباحث درسی تمرین نماید .كردن استراتژي اجرا، راهکار و نهادینه 

 در موارد  درسی تمرین نماید .برنامه ریزي وفرآیند اجرایی آن را مهارت در

 نگی تدوین خط مشی ورویه ها را در مدیریت خدمات پرستاري بکار گيرد. چگو

 خط مشی هاي خدمات پرستاري را نقد نماید .

 ررا بکار گيرد  .روشهاي مذكو  در  حل مشکالت سازمان

 را در كارهاي گروهی بکار گيرد. برنامه ریزي مهارت در

 .نماید ارائه سناریوها یی را در راستاي اهداف سازمان طراحی و
 

 حيطه عاطفي ) نگرشي (

 به همکالسان خود منتقل كند. تدوین برنامه هاي راهبردي وعملياتی باورهاي خود را در خصوص چگونگی 

 .در سازمان هاي ارائه خدمات سالمت دفاع كند برنامه ریزي ر خصوص مناسب ترین شيوه از دیدگاه خود د

 با احترام به نظرات دیگران توجه كند.

 مسئوليت خود را در خصوص ارائه بموقع تکاليف و وظایف مربوطه با مشاركت فعال در كالس انجام دهد.

 .كاردرگروه هاي كوچک و بحث گروهی راعهده دار شود

 

 

 

 هاي تدریس:يوهش



 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگيري مبتنی بر تيم) (PBLیادگيري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 

 وسایل كمک آموزشي:  

   ■پروژكتور اسالید  تخته و گچ  ■وایت برد

 --------------د  )لطفاً نام ببرید( سایر موار

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشيابي و 

 % درصد نمره پاسخگویی به سئواالت طرح شده در كالس بر اساس جستجو در منابع معتبر20انجام تکاليف ■

 صد (  در10مقاله مرتبط با موضوع 2%  به همراه 20)انتخاب یک موضوع از سر فصل ها و ارائه در كالس 

   درصد نمره10شركت فعال وحضور در كالس ■درصد نمره         40آزمون پایان دوره  ■

%100جمع نمرات :                                                          

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 نوع آزمون

 غلط   -صحيح         جور كردنی ايچندگزینه       ■پاسخ كوتاه     تشریحی

 سایر موارد: 

 وظایف و تکاليف دانشجو:

  از دانشجو انتظار می رود در تمامی جلسات كالس بدون تأخير حضور یابندو در بحث هاي كالس بطور فعال شركت نماید. در

 م باشنددقيقه غيبت از ورود به كالس درس اجتناب نموده و بدینوسيله درحفظ نظم كالس سهي15صورت تأخير بيش از 

  ( باعث محروم شدن دانشجو از شركت در امتحان پایان دوره شده و واحد 4جلسه  2غبيت بيش از حد مجاز )ساعت كالس

 درسی باید مجدداً تکرار شود.

 و موظف است در زمان مقرر در آزمون هاي دوره اي كالس شركت جوید. در صورت غيبت غير موجه در هر یک از آزمون دانشج

ها نمره صفر براي آن آزمون منظور می شود و در صورتی كه غيبت موجه باشد الزم است دانشجو جهت مشخص شدن وضعيت 

 موجه طبق ایين نامه آموزشی می باشد .( امتحان خود به مدرسين   مربوطه مراجعه نماید. ) قوانين

  هفته قبل از تایخ ارائه سمينار، مطالب را به مدرس مربوطه تحویل داده و پس از رفع اشکال، در تاریخ  2دانشجو موظف است

نخواهد شد لذا  تعيين شده مطالب را ارائه نماید. )شرط اصلی  ارائه كنفرانس(پس از اتمام كالسها به هيچ عنوان سميناري پذیرفته

 از دانشجویان عزیز تقاضامندیم وقت خود را به گونه اي تنظيم فرمایند تا تکاليف در خواستی به موقع ارائه شود .

  ضمناً نوشتن منابع مورد استفاده و رعایت آئين نگارش و تميز و مرتب نوشتن و ارائه به موقع ضروري است.سمينار گروهی در دو

نمره می باشد. به شرح زیر می باشد دانشجویان موظف می باشند دو هفته قبل از  10هربخش آن داراي  بخش شفاهی و كتبی كه

تاریخ ارائه مطالب را جهت ارائه با استاد جعفرجالل نيم طبقه نهم گروه پرستاري سالمندي ومدیریت خدمات پرستاري  كنترل 

 معتبر علمی بروز در ارزشيابی منظور خواهد شد جستجوي منابع توسط دانشجویان واستفاده از منابع نمایند.

 خواهد شد.و............آموزش  الکترونيکی از طریق ال ام اس حضوري و% مطالب وبرخی تکاليف وكوئيزها در هرجلسه بصورت 20

ما عزیزان پيشاپيش  از وظيفه شناسی ، مسئوليت پذیري ، امادگی جهت حضور در جلسات و ارائه به موقع تکاليف ووظایف  ش

. سپاسگزاري می نمایيم  

 



 معيارهاي ارزشيابي سمينارهاي گروهي :

 

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه كتبي

 وقت شناسي و تحویل به موقع

 فهرست نویسي و شماره گذاري صفحات

طرز تدوین ) تایپ تيتر بندي(،آوردن هر مورد در جاي خود مثالً فهرست در ابتدا، 

ب و ...چكيدهرفرنس درانتهاي مطال  

 محتوا در رابطه با موضوع ومطالب بروز اینترنتي از منابع ومجالت معتبر علمي

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

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره2  

نمره 4  

نمره 1  

نمره 10   

 

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه شفاهي

گي جهت ارائه مطلب وتسلطآماد  

 استفاده از وسایل سمعي و بصري، پاورپوینت، پمفلت و ...

 تنظيم وقت

 ایجاد انگيزه در شنوندگان جهت طرح سئوال و جلوگيري از یكنواختي و خستگي

 توان پاسخگوئي

نمره 4  

نمره 2  

نمره 1  

نمره 5/1  

نمره 5/1  

نمره 10   

 

 

سئوال و پاسخ مناسب تهيه و همراه مطالب ارائه نمایند.10روهي خود توضيح: دانشجویان از مطالب سمينار گ  

چكيده دریک صفحه شامل: عنوان،مقدمه،اهداف،بحث وبررسي،پيشنهادات ونتيجه گيري در انتها حداقل سه واژه 

 هاي كليدي ذكرشود. 

تایيد استاد راهنما  التين با  الزم به ذكر است  جهت تهيه محتوا الزم است از منابع ومجالت معتبر و بروز اینترنتي

 .استفاده گردد.
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