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 (Course Plan) طرح دوره

  مشخصات کلی:

 : مدیریت پرستاریگروه آموزشی : پرستاری و مامایینام دانشکده

    پرستاری  کارشناسی: رشته تحصیلی پرستاری  خدمات مدیریت اصول: نام درس

 مشخصات درس:

 10 - 12 شنبه ها سه : ساعت    - پیش نیاز: نظری  واحد 2 تعداد واحد: پرستاری  خدمات مدیریت اصول نام درس:

 1399 - 1400سال تحصیلی  دومسال نیم     زمان برگزاری :

 و  رهبر  مدير،  آن،  انواع  و  ويژگیها  سازمان،  جمله  از  آن  بنیادي  مفاهیم  و  پرستاران  براي  مديريت  درس  اهمیت  با  دانشجويان  ابتدا  درس  اين  در  :دورهشرح  

  سازماندهی،  ريزي،  برنامه  شامل  كه  مديران  وظايف  سپس  و  گیرد  می  قرار  بررسی  مورد  مديريت  در  بنیادي  تئوريهاي  و  مديريت  تاريخچه  و  شده  آشنا  آن  تفاوتهاي
 .شود می مطرح پرستاري مديريت قالب در باشد  می ارزشیابی و كنترل ، ورهبري هدايت كارگزينی،

 

 

 مدير  يك  بعنوان   باشند   قادر  آينده  در   كه  نحوي به   پرستاري  در  رهبري  و   مديريت  هاي  تئوري   و   مفاهیم  اصول، با  پرستاري  دانشجويان   سازي آشنا:  هدف کلی

 . گردند پرستاري حرفه ارتقاء باعث  و كرده وظیفه انجام حرفه اين در بخش  اثر رهبر و

 

   اهداف اختصاصی:

 : رود می انتظار دانشجويان از دوره پايان  در)شناختی حیطه ( ویژه اهداف

 .دهد توضیح پرستاري در را مديريت اهمیت -1
 .كنند بیان  را سازمان انواع سازمان، هاي ويژگی -2
 .دهند توضیح مختصر بصورت  را مديريت تاريخچه -3
 .كنند  بیان  را مديريت از تعريف 2 - حداقل -4
 . كنند بیان  را سیستمی و  كالسیك نئو  كالسیك، تئوريهاي از هريك هاي محدوديت و مزايا اصول، -5

 .دهند توضیح را  Z - تئوري هاي گی ويژ و اصول -6

 .كنند بیان y و X  گاه ديد دو از  را انسان هاي ويژگی -7
 .كنند بیان  را رهبري و مديريت هاي  تفاوت و كرده تعريف را رهبري  -8
 .دهند توضیح را آن بر موثر عوامل و رهبري در اقتضاء نظريه ، كرده بیان را رهبري مختلف هاي سبك  -9

 .دهند توضیح مختصر بصورت را پرستاري خدمات در ورهبري مديريت آيند فر و وظايف ، اصول  -10
 .دهند شرح را مديريت مختلف هاي دوره در ريزي برنامه حیطه  و انواع ، علل آيند، فر و نموده تعريف را  ريزي برنامه  -11
 .كنند  بیان  نظريه يك ذكر با همراه را صحیح گیري تصمیم در مؤثر عوامل و داده راتوضیح مديريت در گیري تصمیم  -12
 .دهند توضیح مثال ذكر با  را آن آيند فر و مشکل حل اصول -13
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 .كنند بیان را پرستاري سازماندهی  در ارتباطی خطوط ، آن هاي ويژگی كرده، تعريف  را سازماندهی اصل  -14
 .كنند بیان  را سازمانی  نمودار و رسمی  غیر رسمی،  ستاد، صف، متمركز، غیر متمركز، سازمانهاي ويژگیهاي  -15
 .كنند ذكر را آن اصول و اختیار تفويض   اختیار، قدرت، منابع قدرت، -16
  .دهند توضیح  را نظارت حیطه تعیین  در موثر عوامل  و نظارت حیطه  -17
 .دهند  توضیح را  آن بر  موثر عوامل و آيند فر كرده، تعريف را  انسانی نیروي تامین -18
 .دهند توضیح هريك ويژگیهاي و  معايب مزايا، با  همراه را )اولیه گروهی، عملیاتی، موردي، (مراقبتی الگوي  -19
 .دهند توضیح را  هدايت بر موثر عوامل و مراحل و كرده تعريف را هدايت -20
 .كنند بیان  را انگیزش  ايجاد در موثر عوامل و فرآيند كرده، تعريف را انگیزش  -21
 .دهند شرح را  بخش  اثر ارتباط يك برقراري در  موثر عوامل و ارتباط فرآيند ارتباط، -22
 .دهند شرح را هماهنگی اصول و كرده تعريف را هماهنگی  -23
 .دهند توضیح  را اجرا زمان نظر از كنترل انواع و آن آيند فر كنترل،  -24
 .كنند بیان را پرستاري خدمات در موفق  بندي بودجه يك انجام بر  موثر عوامل و  بودجه انواع ،  كرده تعريف را بندي  بودجه  و بودجه  -25
 .دهند توضیح آنرا اهداف و اصول عملکرد،  ارزشیابی  -26
 .دهند شرح آنرا  انواع و اصول پرستاري، در انسانی نیروي بهسازي -27
 .دهند توضیح مختصرا“ را  اسالم در رهبري و مديريت -28
 .دهند توضیح را پرستاري با  مرتبط قانونی  و  حقوقی مسائل و قوانین انضباطی، اصول مقررات، و قوانین -29
 .دهند شرح را پرستاري در ان قانونی  هاي وجنبه  نويسی گزارش صحیح اصول و  اطالعات ضبط و ثبت قوانین -30

 

 - حرکتی روانی حیطه در
 . نمايد تمرين درسی مباحث در را انتقادي فکر -1
 . نمايد تمرين درسی موارد در كار درتقسیم مهارت  -2
 .باشد عملی تمرين در  حرفهاي وغیر حرفهاي انسانی نیروي آورد بر  و كار حجم محاسبه به قادر  -3
 .گیرد بکار را نیاز مورد مهارتهاي سخنرانی  ارائه در -4
 .گیرد بکار گروهی كار در را گروه رهبري در مهارت -5

 

 ) نگرشی(  عاطفی حیطه
 كند  دفاع سالمت خدمات  ارائه هاي سازمان در رهبري شیوه ترين مناسب خصوص در خود ديدگاه از -1
 .كند توجه  ديگران نظرات به احترام با -2
 .دهد انجام كالس در فعال مشاركت با  مربوطه وظايف و تکالیف بموقع ارائه  خصوص در را خود مسئولیت -3
 .شود دار راعهده گروهی بحث و كوچك  هاي كاردرگروه -4

 

−  
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 adel.m@iums.ac.ir عادل مهربان خانم دكتر –ezzatjafarjalal@gmail.com  جعفرجالل خانم  سركار نام مدرس یا مدرسین :

 از دانشجويان انتظار مي رود: وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 مباحث به صورت مجازي.  در مستمر مشاركت و كالس در فعال شركت −

 تأخیر  صورت  در .  نمايد  شركت  فعال بطور  كالس  هاي  بحث  در  و  يابد  تأخیرحضور  آنالين بدون  كالس  جلسات  تمامی  در  رود  می  انتظار  از دانشجو −
 در  شركت  از  دانشجو  شدن  محروم  باعث ساعت( كالس  8 جلسه 4) مجاز  حد  از  بیش  غیبت . خواهد شدبه منزله ي غیبت محسوب  دقیقه  15 از  بیش

 .میشود دوره پايان امتحان

 . قبلی مباحث از هرجلسه در سئواالت به  پاسخ و  )كنفرانس( مقرر موعد  در درسی تکالیف  ارائه −
 آمادگی با درس هاي كالس در غیبت بدون  و منظم و مداوم حضور −

 عادل مهربان دكتر ول درس :نام مدرس مسئ

 adel.m@iums.ac.ir      02143651817 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل   مبنای ارزشیابی  

 ( نمره 10)  %50 آزمون پايانی

برگزار خواهد شد. الزم به ذكر   LMSدر سامانه    و   باشد  میبه صورت مجازي    امتحان:  امتحان  شرح

 است كه هر دانشجو فقط يکبار امکان شركت در آزمون خواهد داشت )با يك آي پی(. 
 :  از عبارتند سئواالت  نوع 

 گزينه  چند 1-

 غلط  و صحیح 2-

 كردنی  جور 3-

 پاسخ كوتاه تشريحی 4-

 یخال جا 5-

 ( نمره 2)  %10 گروهی  سمینارهایانجام 

 : گروهی سمینارهای  ارزشیابی معیارهای
 امتیاز   20 الکترونیك   ارائه  ارزشیابی موارد
 نمره  2موقع به  تحويل و  شناسی وقت -1
 نمره 2صفحات گذاري شماره  و نويسی فهرست -2
رفرنس   ابتدا،  در فهرست مثالً خود جاي در مورد هر بندي( آوردن  تیتر )تايپ تدوين طرز -3

 نمره   2چکیده... و مطالب درانتهاي
 نمره  8بروز  ومطالب موضوع با رابطه  در محتوا -4
 نمره   4 )منبع 5 منابع )حداقل تعداد  و نويسی رفرنس اصول  به  توجه با استفاده مورد ذكرمنابع -5



 

4 
 

 نمره   2 استاد تايید  با التین اينترنتی بروز  و معتبر ومجالت منابع  از استفاده از -6
 

 مطالب   همراه  و   تهیه  مناسب  پاسخ  با  همراه  سئوال  5  خود  گروهی  سمینار  مطالب  از   دانشجويان:  توضیح

 .نمايند  ارائه

 انتها   در  گیري  ونتیجه  وبررسی،پیشنهادات  عنوان،مقدمه،اهداف،بحث :  شامل  صفحه  دریک  چکیده 

 .ذكرشود كلیدي هاي واژه سه حداقل
  دريافت  جهت  باشد  می  مطالب  موقع  به  ارائه  و  گروهی  كار  كننده  هماهنگ  گروه  هر  مسئول:  است  ذكر  شايان

 رح درس آورده شده است مکاتبه شود. طداي تايمیل اساتید كه در اب با راهنمائی

 شماره  جالل  جعفر   خانم   سركار  استاد  با ايمیل  مشاوره  يا  راهنمائی   دريافت  جهت:    کنفرانس   یک  گروه

 ،  802 داخلی تلفن

دكتر    خانم  سركار  استاد  با ايمیل  مشاوره  يا  راهنمائی   دريافت  جهت:    کنفرانس   چهار  ،   سه  دو،  گروه

 817عادل مهربان يا تلفن داخلی 
 

  در   نقادانه  و  خالق  تفکر  سالمت، اقتصاد  پرستاري،  در  حسابرسی:  کنفرانس  جهت  پیشنهادی  مباحث

  مديريت   بیمارستان،   و   سالمت  نظام  در HIS) و   (MISاطالعات  سیستم  مديريت  تغییر،  مديريت  مديريت،
  راهبردي ( استراتژيك ريزي برنامه ،  گروهی كار ، سالمت نظام در  DRGپرداخت روش پرستاري، در مالی

  نقش   و  سازمانی   فرهنگ  منزل،  در  پرستاري  مراقبت  مديريت  تضاد،  مديريت   باليا،  و   بحران  در  ،مديريت)  
  پژوهش   كاربرد  مديريتی،  استانداردهاي  پرستاري،  مديريت  در  كامپیوتر  كاربرد  ،   ايمنی  فرهنگ   مديريت،   در  آن

  ،   استراتژيك  تفکر  مهارتهاي  پرستاري،  خدمات  مديريت  در  انتقادي  تفکر  مهارتهاي  ،   مديريت  در  وآموزش
  و   خدمت  ضمن  اموزش  اثربخشی  ،  كیفیت  وتضمین  كیفیت  كنترل  پرستاري،  خدمات  استانداردسازي  اهمیت
 .باشد  می............ و شفل  ترک جابجايی،  ، غیبت مديريت  ،  انسانی نیروي ريزي برنامه مستمر،

حضور و مشاركت در كالس ، تاالر گفتگو   
 و چت روم  

 ( نمره 1)  5%

 نمره   7  %35 تکالیف در طول دوره  انجام 

 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. 
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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  1.
- 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 
نشر و  ،  تاري و مامايی: بر اساس جديدترين سرفصل تعیین شده واحد درسی اصول مديريت و كاربرد آن در پرستاري و مامايی مديريت پرسيعقوبیان، نیره.   -1

 1394سال  4چاپ  ،تبلیغ بشري
 1395 نی، نشر  عمومی، مديريت مهدي، سید  الوانی، -2
 بانکداري عالی  موسسه انتشارات عمل،   تا تئوري از  مديريت و سازمان پ، گوهر ساسان  ، م پاريزي نژاد ايران -3
 1386 دهم، چاپ ايران، -4
 1386 بشري، تهران، پرستاري، خدمات مديريت اصول محمد، میر حسینی، -5
 1388 بشري، نشر ، پرستاري مديريت اصول ت، صالحی ن،  نیري دهقان -6
 1395 سمت، انتشارات مديريت، اصول علی، ، رضايیان -7
 1396. باشی  حکیم نشر. تهران مديريت، مبانی و اصول ،  عبداهلل جاسبی، -8
 1389.  نگر  جامعه نشر. پرستاري مديريت اصول. ا اصل مسعودي -9

 1385.  سالمی نشر.   اسالمی مديريت ومبانی اصول ، جعفرجالل -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gisoom.com/book/1952761/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/
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 جدول زمان بندی دروس : 

 نام مدرس روش تدریس  عنوان مطلب ساعت  تاریخ  جلسه 

1.  14/11/99 
و فرآيند  وظايف ، اصول ، درس، تعاريف مديريت، سطوح  طرحآشنايی با 10 - 12

 ، مديريت
كالس آنالين: سخنرانی،  

 پرسش و پاسخ 
 دكتر عادل مهربان 

2.  21/11/99 
 هاي مديريت تئوريتاريخچه و  10 - 12

theory classic & neoclassic& 

كالس آفالين اساليد  

 MP4بصورت 
 دكتر عادل مهربان 

 اعتبار بخشی و حاكمیت بالینی 12-9 28/11/99  .3
كارگاه آنالين و منابع 

 آفالين
 استاد جعفرجالل 

4.  5/12/99 

12 - 10 
 organizingفرآيند سازماندهی      اصول ومبانی 

 method of assignmentهاي تقسیم كار در پرستاري روش

كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 استاد جعفرجالل 

5.  12/12/99 
12 - 10 Planning اصول ومبانی فرآيند برنامه ريزي Strategic& tactical 

planning   بودجه بنديpersonal budgeting 
 دكتر عادل مهربان  آنالين كالس آ

6.  19/12/99 
 & HRM         مديريت منابع انسانی، تامین نیروي انسانی 10 - 12

Staffing 
 جعفرجالل استاد   كالس آنالين 

7.  11/1/1400 

12 - 10 
 بهسازي كاركنان )آموزش ضمن خدمت(

staff development 

كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 استاد جعفرجالل 

8.  24/1/1400 
 حل مشکل و تصمیم گیريفرآيند 10 - 12

solving decision making & problem 
 دكتر عادل مهربان  كالس آنالين 

9.  31/1/1400 

12 - 10 

 communication  organizationalت سازمانی  ارتباطا 
كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 استاد جعفرجالل 

10.  7/2/1400 

12 - 10 

 Leadershipتئوري ها و سبکهاي رهبري 
كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 دكتر عادل مهربان 

11.  14/2/1400 
12 - 10 

 Coordinating & leading ،هدايت، هماهنگی
كالس آفالين اساليد با نرم  

 افزار كمتازيا 
 استاد جعفرجالل 

12.  21/2/1400 

 , motivation انگیزش 10 - 12

 تعهد سازمانی وتعهد حرفه اي  Job satisfaction رضايت شغلی 
organizational commitment, professional 

commitment 

آفالين اساليد با نرم  كالس 
 افزار كمتازيا 

 دكتر عادل مهربان 

13.  28/2/1400 

12 - 10 
 ارزشیابی عملکرد  -كنترل و ارزشیابی  

performance appraisal controlling& 

كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 استاد جعفرجالل 
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14.  4/3/1400 

12 - 10 
 عملکرد نارسا و اصول انضباطی  ،قوانین و مقررات

low& discipline 

كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 استاد جعفرجالل 

15.  11/3/1400 

 اصول ثبت و مستند سازي  گزارش دهی، 10 - 12

Documentation & recording, reporting 
 پیشگیري از خطا در پرستاري و قوانین كیفري و انتظامی

كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 استاد جعفرجالل 

16.  18/3/1400 

كالس آفالين اساليد   personal budgetingبودجه بندي   10 - 12

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

اساليد بصورت   دكتر عادل مهربان 

PPS صدا   
 گذاري شده

17.  25/3/1400 

12 - 10 

 مديريت اسالمی  مبانی
كالس آفالين اساليد  

صدا گذاري   PPSبصورت 
 شده

 دكتر عادل مهربان 

 است.  آفالين يا  آنالين روش تدريس شامل 

 

 (lesson Plan)طرح درس 

  :مقطع تحصیلی مديريت پرستاري  :گروه آموزشی پرستاري مامايی :نام دانشکده

 -  :پیش نیاز مدیریت پرستاری  :نام درس

 دكتر مرضیه عادل مهربان – جعفر جالل  خانم استاد :نام مدرس

 دكتر مرضیه عادل مهربان :ولئنام مدرس مس

 يك بعنوان  باشند قادر آينده در كه  نحوي به پرستاري در رهبري و مديريت هاي تئوري و مفاهیم اصول، با پرستاري دانشجويان سازي آشنا :هدف کلی درس

 . گردند پرستاري  حرفه ارتقاء باعث  و كرده وظیفه انجام حرفه اين در بخش  اثر رهبر و مدير

 

 اهداف ويژه  اهداف بینابینی  جلسه 
روش  

 تدريس
 تکلیف / پروژه رسانه آموزشی 

 1جلسه 

آشنايی باطرح درس، تعاريف  

مديريت، سطوح،  اصول،  

 وظايف و فرآيند مديريت، 

 .دهد توضیح پرستاري   در را مديريت اهمیت

 .كنند بیان را  سازمان انواعسازمان،  هاي ويژگی

 .كنند بیان را مديريت  از  تعريف 2 حداقل 

 

كالس 

آنالين:  

سخنرانی،  

پرسش و  

 پاسخ

Big Blue 

Button 

 ندارد
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 2جلسه 

تاريخچه و تئوري هاي  

 مديريت 

theory classic & 

neoclassic& 

 .دهند توضیح مختصر بصورت  را مديريت تاريخچه

 تئوريهاي  از هريك  هاي محدوديت  و  اصول، مزايا

 . كنند بیان را سیستمی و  كالسیك كالسیك، نئو

 . دهند  توضیح را سیشتمیك   تئوري هاي گی ويژ و  اصول

 .كنند بیان y و  X  گاه ديد دو  از را انسان هاي ويژگی

 

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

MP4 

 ندارد

 3جلسه 

اعتبار  و  حاكمیت بالینی

 بخشی

كاربرد آن در مراكز درمانی را شناخته و  حاكمیت بالینی و 

واهداف وشاخص هاي   به آن عمل نمايد. اعتبار بخشی

 ايمنی در اعتبار بخشی 

كارگاه  

آنالين و  

منابع 

 آفالين

Big Blue 

Button 

 آزمون

 4جلسه 

اصول ومبانی فرآيند  

سازماندهی       

organizing 

روشهاي تقسیم كار در  

 method ofپرستاري 

assignment 

  آن ، خطوط هاي كرده، ويژگی تعريف را سازماندهی  اصل 

 .كنند  بیان را  پرستاري سازماندهی در ارتباطی

متمركز، صف، ستاد،   متمركز، غیر سازمانهاي ويژگیهاي

 .كنند بیان را سازمانی نمودار و  رسمی رسمی، غیر

  همراه  را) موردي، عملیاتی، گروهی، اولیه( مراقبتی الگوي

 .دهند توضیح هريك ويژگیهاي و  مزايا، معايب با

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

يك نمونه از  

چارت سازمانی  

ر ابراي يك  

واحد پرستاري 

در يك 

بیمارستان 

 واقعی بیاورد.

 5جلسه 

Planning   اصول ومبانی

 فرآيند برنامه ريزي 

 

  حیطه و  علل ، انواع آيند،  فر و  نموده  تعريف را ريزي برنامه

.  دهند شرح را مديريت مختلف هاي  دوره در ريزي برنامه

را  Strategic& tactical planningنمونه يك

 بنويسند. 

كالس  

 آنالين آ

Big Blue 

Button 

يك نمونه  

ريزي برنامه 

اسنرانژيك ارائه  

 نمايد.

 6جلسه 

مديريت منابع انسانی، تامین  

  HRMنیروي انسانی         

& 

Staffing 

  موثر عوامل و  آيند كرده، فر  تعريف را انسانی نیروي تامین

 . دهند توضیح  را آن بر

 

كالس 

 آنالين

Big Blue 

Button 

محاسبه نیروي  

انسانی موزد  

نیاز براي يك  

 بخش 

 7جلسه 

بهسازي كاركنان )آموزش  

 ضمن خدمت(

staff development 

  شرح آنرا انواع و  پرستاري، اصول در انسانی نیروي بهسازي

 .دهند

 

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

اجراي يك 

برنامه اموزشی  

 در كاراموزي  
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 8جلسه 

فرآيندحل مشکل و تصمیم  

 گیري

solving decision 

making & problem 

  در مؤثر عوامل و  داده  راتوضیح مديريت در گیري تصمیم

 . كنند بیان نظريه يك ذكر با همراه را صحیح گیري تصمیم

  توضیح مثال  ذكر با  را  آن آيند فر و  مشکل حل اصول

 .دهند

 . نمايد تمرين درسی مباحث  در  را انتقادي تفکر

كالس 

 آنالين

Big Blue 

Button 
حل يك مشکل 

بر اساس فرايند  

 مشکل گشايی

ارتباطات سازمانی    9جلسه 

communication  

organizational 

  ارتباط  يك برقراري در موثر  عوامل و  ارتباط   ارتباط، فرآيند

 . دهند  شرح را  بخش اثر

 

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

 ندارد

تئوري ها و سبکهاي رهبري   10جلسه 

Leadership 

  در اقتضاء نظريهكرده ،  بیان را  رهبري  مختلف هاي سبك

 .دهند توضیح را  آن بر موثر عوامل و  رهبري

  خدمات در ورهبري مديريت  آيند فر و  اصول ، وظايف

 .دهند   توضیح مختصر  بصورت را پرستاري
كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

  ترين مناسب

 در رهبري شیوه

 هاي سازمان

  خدمات ارائه

  از را  سالمت

 خور ديدگاه

 .نمايد تحلیل

هدايت، هماهنگی،   11جلسه 

Coordinating & 

leading 

  را  هدايت بر موثر  عوامل  و  مراحل و  كرده   تعريف را هدايت

 . دهند توضیح

 . دهند شرح را هماهنگی اصول و  كرده تعريف را هماهنگی

كالس 

 آفالين 

اساليد با نرم افزار  

 كمتازيا 

 ندارد

  motivationانگیزش  12 جلسه

 Jobرضايت شغلی 

satisfaction   تعهد

 سازمانی وتعهد حرفه اي 

organizational 

commitment, 

professional 

commitment 

  ايجاد در  موثر  عوامل و  كرده، فرآيند تعريف  را انگیزش

 .كنند  بیان را انگیزش

 .گیرد كار به  را شغلی رضايت با  مرتبط تئوريهاي انواع

 

كالس 

 آفالين 

اساليد با نرم افزار  

 كمتازيا 

 ندارد

  -كنترل و ارزشیابی    13جلسه 

 ارزشیابی عملکرد 

performance 

appraisal 

controlling& 

  را  اجرا زمان نظر از كنترل انواع و  آن آيند كنترل، فر

 . دهند توضیح

 . دهند توضیح آنرا اهداف و  عملکرد، اصول  ارزشیابی

 

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

 ندارد



 

10 
 

قوانین و مقررات، عملکرد   14جلسه 

 نارسا و اصول انضباطی 

low& discipline 

 حقوقی  مسائل و  انضباطی، قوانین   مقررات، اصول و  قوانین

 .دهند  توضیح را پرستاري با مرتبط قانونی و 

 

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

 ندارد

گزارش دهی اصول ثبت و   15جلسه 

 مستند سازي 

Documentation & 

recording, 

reporting 

پیشگیري از خطا در  

پرستاري و قوانین كیفري و 

 انتظامی 

  گزارش صحیح اصول و  اطالعات  ضبط و  ثبت قوانین

 . دهند شرح را پرستاري  در ان قانونی هاي وجنبه نويسی

 

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

 ثبت مورد يك

 انجام صحیح

 .دهند

 personalبودجه بندي   16جلسه 

budgeting 

  عوامل  و  بودجه كرده ، انواع  تعريف را بندي بودجه و  بودجه

  پرستاري خدمات  در موفق  بندي بودجه يك انجام بر موثر

 كنند  بیان را

كالس 

 آفالين 

اساليد بصورت  

PPS   صدا گذاري

 شده

 ندارد

 17جلسه 
  را اسالم در رهبري و  مديريت اجتماعی و  فردي ويژگیهاي مبانی مديريت اسالمی 

 .دهند  توضیح“ مختصرا

كالس 

 آفالين 

 ندارد 

 

   است.اهداف بینابینی : همان رئوس مطالب   •

 حركتی (  –اهداف ويژه : بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان   •

   اسخ ، گروه كوچك، آزمايشی و غیره.سخنرانی ، پرسش و پمجازي، : شامل انواع روش ها مانند روش تدريس •

 .. ، پاورپوينت با صدا ، پاورپوينت بی صدا ، فیلم آموزشی ، محتواي تعاملی ، پادكست و pdf  ،word: در مورد جلسات مجازي شامل : فايل رسانه آموزشی  •
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