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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران

 دانشكده پرستاري و مامايي

 

 پرستاري مديريت ارشد ناپیوسته رشته كارشناسي 

 (course plan)طرح دوره نظري 

 مديريت منابع انساني   98-99تحصیلي دومنیمسال 

 
 7370012كد درس :  عزت جعفرجالل مسئول درس: 

 29/3/99امتحان پايان ترم :  عزت جعفرجاللتدوين: تهیه و 

 13 98 دي ماه: تدوين و تهیه تاريخ

  کارشناسی ارشد ناپیوستهعنوان دوره: 

 مدیریت پرستاریرشته: 

 ومدیریت پرستاری  پرستاری سالمندیگروه آموزشي: 

 مدیریت پرستاری  ارشدکارشناسی مقطع تحصیلي: 

 نظریه های نوین مدیریت و رهبری در پرستاریپیش نیاز: 

 4شیفت صبح و 4ساعت معادل 51 واحد کارآموزی 1– ساعت  34واحد نظری 2 واحد )3تعداد واحد:

 شیفت عصرکاری  (

 صبح وعصر کار اموزی دوشنبه ها   8 -10شنبه چهارزمان برگزاري كالس: 

در روزهای تعیین شده جهت کالس و در غیر از این روزها با زمان و مكان مشاوره با اساتید دوره: 

 هماهنگی قبلی با اساتید می باشد.

 7كالس محل كالس: 

 

 آدرس الكترونیكي اساتید:

ezzatjafrjalal@gmail.com    عزت جعفرجالل خانم 

Mahdihasani58@gmail.com  مهدی حسنی آقای دکتر 
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 شرح درس:

منابع انسانی ونظریه های تامین ، تعدیل ونگهداری نیروی انسانی ،  اصول و مبانی مدیریتدر این درس 

کار آفرینی ولزوم استفاده بهینه از نیروی انسانی ، تئوری های هدایت ورهبری وتوانمندسازی نیروی انسانی 

 گیرد.مورد بحث قرار می آن در سازمان های نوآور 

 

 هدف كلي: 

از فرایند مدیریت منابع انسانی وچگونگی جذب ، حفظ ونگهداری نیروی انسانی با توجه به کسب شناخت 

اصول هدایت ورهبری درسازمان وکاربرد آن در پرستاری همچنین شناخت در مورد اصول کار آفرینی 

از این وبرنامه ریزی کسب وکار کوچک در ارائه خدمات پرستاری به نحوی که دانشجو قادر باشد با استفاده 

اصول در راستای حرفه ای شدن پرستاری ، برنامه ریزی مناسب جهت ارائه خدمات کار آفرینانه پرستاری 

 گام بردارد. 

 

  :رئوس مطالب 

 د:ندر پایان این دوره قادر باش از فراگیران انتظار مي رود:

 :حیطه شناختي 

وتاریخچه مدیریت منابع انسانی را کلیات مدیریت منابع انسانی شامل تعریف ، ماهیت وظایف  -

 بیان نماید.

 نظام جبران خدمت شامل حقوق ومزایا را شرح دهد . -

تئوری های خرد وکالن ، جبران خدمت ونظریه های عمده پرداخت دستمزد، روش های  -

 .توضیح دهندطراحی، تحلیل، ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل را 

 کاربرد منابع انسانی را شرح دهد.نظام  -

 شرح دهد.انسانی را  ، حفظ ونگهداری نیروی تامین وتعدیل نیروی -

 برنامه ریزی نیروی انسانی ، روش های برآورد، عرضه وتقاضای نیروی انسانی را توضیح دهد . -

عوامل موثر در کارمند یابی ، منابع کارمند یابی، فرآیند انتخاب فرایند کاریابی وکارمند یابی ،  -

 اجتماعی کردن نیروی انسانی را بیان نماید .نیروی انسانی وفرآیند 

 نظام پاداش ، انضباط واصالح رفتار نامطلوب کارکنان را توضیح دهد. -

فرایند نظام وروابط کاری،تئوری روابط کار،شرایط درون وبرون سازمانی درروابط کاررا توضیح  -

 دهد. 
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ایند آموزش کارکنان ، نظام بهسازی ، آموزش ضمن خدمت وتوانمند سازی منابع انسانی ، فر -

 نظریه های یادگیری، روش های آموزش کارکنان را شرح دهد .

مالحظات ایمنی در محیط کار ، مدیریت ایمنی در محیط کار، روش های بهداشت ودرمان،  -

 معاینات پزشکی ، تربیت بدنی وبرنامه های رفاهی ، بیمه وبازنشستگی کارکنان را بیان نماید.

 ابی درخدمات سالمت راشرح دهد.کار افرینی وبازاری -

ور را شرح آرهبری وکارافرینی ، تکامل کار افرینی وضرورت خالقیت ونوآوری در سازمان های نو -

 دهد.

 نقش محیط دررشد وتقویت کارافرینان ، تعامل اقتصاد وفرهنگ در کار آفرینی را ذکر نماید. -

 تشریح نماید.ستاری را مدیریت وبرنامه ریزی کسب وکارهای کوچک در ارائه خدمات پر -

 رویکردها ، مدلهای کار آفرینی وسازمان های نوآور بهداشتی درمانی را برشمرد. -

 رویکردهای جدید در آموزش کار افرینی را بیان نماید. -

 فرینی را شرح دهد.آمعیارهای تصمیم گیری ومدیریت خطر در کار  -

 سیاستگزاری در کسب وکار وبازاریابی ونظریه های مربوطه را بیان نماید.  -

 تحقیق در بازاریابی سالمت واستراتژیهای بازاریابی سالمت را بیان نماید . -

 حیطه نگرشي )عاطفي(

در  روش های جلب ، جذب ونگهداری نیروی انسانی از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین  -

 دفاع کنند. با تاکید بر اقتصاد مقاومتی سازمان های ارائه خدمات سالمت 

 درگروه بحث نماید. مناسب جهت براورد نیروی انسانی درخصوص روش های  -

با استدالل به  کمبود نیروی انسانی باورهای خود را در خصوص چگونگی مقابله با مشکالت  -

 همکالسان خود منتقل کنند. 

 درگروه بحث نمایند.  خصوصیات ومهارت های الزم جهت مدیران در مورد  -

 با احترام به نظرات دیگران توجه کنند.  -

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

 بموقع تکالیف عهده دار شوند. 

 رواني حركتي

 . کسب نمایندرهای گروهی را در کا ورد نیروی انسانی آبر مهارت در  -

 طراحی نماید.  وبیمارستان سناریوها یی را در راستای اهداف بخش   -
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خش ها وبروش های مناسب برآورد نیروی انسانی جهت بیمارستان قادر به طراحی وبکار گیری  -

 در محیط بالینی باشد.

 نماید. نقدطراحی و درمحیط کارآموزی خود برنامه ای را برطبق نیاز  )افراد ،سازمان، جامعه ( -

 هاي تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم) (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 

 وسايل كمک آموزشي:  

   ■اسالید پروژکتور  تخته و گچ  ■وایت برد

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

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 

مقاله  2)انتخاب یک موضوع از سر فصل ها و ارائه در کالس به همراه درصد نمره % 40انجام تکالیف ■

 پاسخگویی به سئواالت طرح شده در کالس بر اساس جستجو در منابع معتبر   (تبط با موضوع مر

 درصد نمره50 آزمون پایان ترم  ■

     درصد نمره10در کالس وحضور شرکت فعال ■

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

 

 نوع آزمون

   غلط -صحیح         جور کردنی ■ایچندگزینه       ■پاسخ کوتاه     تشریحی

 -----------ساير موارد 

  

  

 با آرزوي موفقیت دانشجويان
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توجه: الزم به ذكر است بیست درصد مطالب در تدريس اين درس از طريق سیستم الكترونیكیي  

انجام خواهد شد لذا دانشجويان عزيز با مراجعه به موقع وانجام آن ودريافت بازخورد نقش فعالي 

 توانند ايفا نمايند .را در يادگیري مي 

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

 چهارچوب تعيين شده تحويل استاد مربوطه دهند.

 امتياز نمره 10موارد ارزشيابي ارائه كتبي

 وقت شناسي و تحويل به موقع 

 اتفهرست نويسي و شماره گذاري صفح

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

 نمره2

 نمره 4

 نمره 1

 امتياز نمره 10موارد ارزشيابي ارائه شفاهي

 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

 نمره20 کل نمره ارائه  کتبی وشفاهی 

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

 حداقل سه واژه هاي كليدي ذكرشود.
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:)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادي براي مطالعه:   

1. Huber, D.L. (2009) Leadership and nursing care management. 4th Ed. 
Elsevier, USA. 

2. Mariner Tomy, A. (2012) Guide to nursing management and 
leadership. 7th Ed. Mosby, USA. 

3. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2017) Leadership roles and management 
functions in nursig. 6th Ed. Lippicott, Williams & Wilkins, USA. 

4. Russel,L.,Swansburg,R.J.,Swansburg, R.C. (2006) Management and 
Leadership for Nurse Administrators. 4th Ed. Jones and Bartlett 
Publishers, USA. 

5. Sullivan, E.J., Decker, P,J. (2012) Effective Leadership and Management 
in Nursing. 6th Ed. Pearson Education International. 

6. Swansburg, R.J., Swansburg, R.C. (2010) Introduction to management 
and leadership for nurse managers. 4th Ed. Jones and Bartlett 
Publishers, USA. 

7. Schilling me ann., Judith and etal(2006). Five keys to successful nursing 
management. Lippincott Williams & Wilkins A welters clawer company. 

Gillis, Ann.(1998).nursing management a systemic Approach.  New york :W.B 

Saunders co, 

8. Http: //JCA HO. Org/accredited + organization , Pub med& Elsevier &  
e-Books and another references  in the library 

 1388دهقان نیری ن، صالحی ت، اصول مدیریت پرستاری ، نشر بشری،  .1

 1385جاسبی، عبداهلل ، اصول و مبانی مدیریت، مرکز انتشارات علمی آزاد اسالمی، تهران،  .2

 1387مسعودی اصل ا. اصول مدیریت پرستاری.  نشر جامعه نگر.  .3

های معتبر نظام پرستاری ، ومعاونت پرستاری وزارت بهداشت ودرمان ، انجمن  سایت .4

تبار بخشی وزارت علمی پرستاری ایران ، انجمن علمی پرستاری قلب ایران ، دفتر اع

 ، موسسه استاندارد ملیبهداشت ودرمان 

 

 

 

 

 

 


