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 پرستاریهديريت  گرٍُ آهَزشی:                                                   پرستاری هاهايی داًشکدُ:

 69ٍرٍدی هْر - پرستاریهديريت کارشٌاسی ارشد  تحصیلی: یرشتٍِ هقطغ 

 

  ًظشی د:حووع وا             2  تعداد واحد      پشػتبسیٍ سّبشی دس هذیشیت ّبی ًَیي ًظشیِ :وبم درس

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

 صبلحیدکتش تْویٌِ  –هٌصَسُ اؿملی فشاّبًی دکتش  :مدرسیه                                     صبلحیتْویٌِ دکتش  مسئول درس:

 

 ف کلیدّ

ّب ٍ اصَل ًَیي هذیشیت ٍ کؼب ؿٌبخت دس هَسد ًظشیِ، دس پشػتبسیػبصی داًـجَیبى بب اصَل، هفبّین ٍ تئَسی ّبی هذیشیت ٍ سّبشی آؿٌب    

 سّبشی؛ ٍ ؿٌبخت ػبصهبًْبی بْذاؿتی دسهبًی جْت بکبسگیشی اصَل هذیشیت ٍ سّبشی دس آًْب.

 درس شرح

گیشی نهغشح ؿذُ، ٍظبیف هذیشاى ٍ چگًَگی تصوی ّبی بْذاؿتی دسهبًی بِ ػٌَاى ػیؼتنّبی ػبصهبىی ػبصهبى ٍ ٍیظگدس ایي دسع ابتذا     

ّبی جذیذ دس هذیشیت، هغشح ٍ بِ بحث ؿَد ٍ ػپغ تئَسیاًجبم هی بى دس ًظبم ػالهت، هشٍسی بش هفبّین ٍ هشاحل اصلی فشآیٌذ هذیشیت آً

ذس پشػتبسی ًیض پشداختِ خَاّذ ؿذ. پغ اص آى سیضی، استببعبت ػبصهبًی، ًظبست ٍ ّذایتبَدجِتحت ایي ػٌبٍیي بِ چگًَگی گزاؿتِ خَاّذ ؿذ. 

 ؿَد.کبسبشد آى دس هذیشیت پشػتبسی بِ بحث گزاؿتِ هیّبی سّبشی هغشح ؿذُ ٍ چگًَگی ّبی ًَیي دس هذیشیت ٍ سّبشی، ٍ ػبکًظشیِ

 ساػت( 43رئَس هطالب )

 درهبًی  - تبریخچِ ادارُ اهَر خذهبت بْذاشتی 

  درهبى بِ ػٌَاى یك سیستن –ٍیضگی ّبی سبسهبى ّبی بْذاشتی 

  درهبًی بِ ػٌَاى یك سیستن –شبكِ تصوین گیزی در سبسهبى ّبی بْذاشتی 

  درهبًی –ٍظبیف هذیزاى در سیستن ّبی بْذاشتی 

  در پزستبریآًْب كبربزد  ٍ  هذیزیتًَیي  تئَریْب ٍ ًظزیِ ّبی 

  فلسفِ ، هبهَریت، اّذاف ٍ طزحْبی اجزایی( ریشی فزایٌذ بزًبهٍِ  هقذهبت( 

 سبختبرّبی سبسهبًی در ٍاحذ پزستبری  

  سبسهبًی فزایٌذ ارتببطبت 

  در ٍاحذ پزستبریٍ هذیزیت اهَر هبلی بَدجِ بٌذی 

 ّذایت ، ّوبٌّگی ٍ  ًظبرت ببلیٌی 

 رّبزی، توبیش هذیزیت بب رّبزی 

 ِّبی رّبزیاًَاع ًظزی 

 ّبی رّبزی سبك 

 بی ًَیي رّبزی )رّبزی اخالقی، رّبزی هؼٌَی(ّسبك 

 اّداف 

 رٍد:در خاتوِ ايي درس از داًشجَ اًتظار هی

 دسهبًی بِ ػٌَاى یک ػیؼتن سا بـٌبػذ ٍ بیبى کٌذ )ؿٌبختی( –ّبی بْذاؿتی ٍیظگی ّبی ػبصهبى .1

 بیبى ًوبیذ)ؿٌبختی( دس ًظبم ػالهت ٍ دس خذهبت پشػتبسی سا ٍظبیف هذیشاى .2

 )ؿٌبختی( سا تؼشیف ًوبیذ فشآیٌذ هذیشیت ای اصخالصِ .3

 سیضی ٍ اجضا اصلی آى سا ؿشح دّذ )ؿٌبختی(.فشآیٌذ بشًبهِ .4
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 بیبى ًوبیذ )ؿٌبختی( سا ٍ هذیشیت هبلی دس ٍاحذ پشػتبسیسیضی، بَدجِ، اصَل آى، بَدجِ .5

 ػبختبسّبی ػبصهبًی ٍ ػبصهبًذّی دس پشػتبسی سا ؿشح دّذ )ؿٌبختی(. .6

 ّبی آى سا بیبى ًوبیذ )ؿٌبختی(.َاًغ ٍ تؼْیل کٌٌذُاستببعبت ػبصهبًی، ه .7

 )ؿٌبختی( یبى ًوبیذب ّبی بْذاؿتی دسهبًی سا بِ ػٌَاى یک ػیؼتنٍ  فشآیٌذ آى دس ػبصهبى گیشیتصوین .8

 ّب سا ؿشح دّذ )ؿٌبختی(ّبی ًَیي هذیشیت ٍ کبسبشد آى دس پشػتبسی سا بیبى کشدُ ٍ افتشاق آىتئَسی .9

 بست ببلیٌی سا بیبى ًوَدُ ٍ ابضاس آى سا ؿشح دّذ )ؿٌبختی(ّذایت، ّوبٌّگی ٍ ًظ .10

 سّبشی ٍ توبیض آى بب هذیشیت سا بیبى ًوبیذ )ؿٌبختی(. .11

 .)ؿٌبختی( سا ؿشح دّذٍ کبسبشد آى دس پشػتبسی  ّبی سّبشیّب ٍ ػبکًظشیِ .12

 ّبی ًَیي دس سّبشی سا دػتِ بٌذی کشدُ ٍ بیبى ًوبیذ )ؿٌبختی(.ًظشیِ .13

 سّبشی بب هذیشیت پشػتبسی ًگشؽ جذیذی پیذا کٌذ )ػبعفی(هذیشیت ٍ ّبی ًَیي بِ اًغببق ًظشیِ .14

 هؼئَلیت خَد سا دس خصَف اسائِ بوَلغ تکبلیف ٍ ٍظبیف هشبَعِ بب هـبسکت فؼبل دس کالع اًجبم دٌّذ)ػبعفی( .15

 

 ّای تدريس:شیَُ

   (PBLگیشی هبتٌی بش حل هؼئلِ)یبد        بحث گشٍّی               پشػؾ ٍ پبػخ              ػخٌشاًی

 

  ٍظايف ٍ تکالیف داًشجَ:

 اص فشاگیشاى اًتظبس هی سٍد: 

 بش اػبع جذٍل صهبًی دسع، آهبدگی الصم سا لبل اص حضَس دس جلؼبت کؼب ًوبیذ. -

 ای گؼتشؽ دٌّذ.خَد سا اص عشیك هغبلؼبت کتببخبًِبب اػتفبدُ اص بحث ّبی هغشح ؿذُ، هؼلَهبت  -

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

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

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

 شکت کٌٌذ.ؿآصهَى  ِآهبدگی کبهل دس جلؼّبی تؼییي ؿذُ اسائِ ًوَدُ ٍ بب تکبلیف خَد سا دس صهبى -

هٌظَس  دسعًوشُ صفش بشای جبص بیؾ اص حذ هغیش هَجِ غیبت  ػبػبت بیـتش ببؿذ. دس صَست 17/4 غیبت دس کالع ًببیذ اص حذ هجبص -

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

 

 تکالیف

 کالعّبی بحثسکت فؼبل دس بـحضَس دس توبهی جلؼبت ٍ ه -

التیي تحمیمی )همبالت  هٌببغ جذیذ ٍ بِ رٍس 3حذاقل ًفزُ بب استفبدُ اس  3 در گزٍُ بِ صَست کتبیاسائِ یکی اص هببحث دسػی ، پزٍصُ داًشجَیی -

 :طٍسًبل هؼتبش چبپ ؿذُ ببؿذ(/ بُ ٍ دس پبیگ ببؿذبِ بؼذ  2013اص ػبل  

، ٍ رّبری پرستاری ، اقتصاد سالهت، تفکر خالق ٍ ًقاداًِ در هديريتالوللی پرستاریّای هلی ٍ بیيشٌايی با سازهاىآ

 ساختار هَثر در پرستاری ايراى. هفَْم قدرت در پرستاری ٍ چگًَگی کسب آى 

 

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

 .تٌظین ؿَدؿشح صیش بِ
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 ارائِ کتبی

 اهتیبص هَاسد اسصؿیببی

 ٍلت ؿٌبػی ٍ تحَیل بِ هَلغ

 فْشػت ًَیؼی ٍ ؿوبسُ گزاسی صفحبت

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

 اًتْبی هغبلب ٍ ...چکیذُ دس

 هحتَا دس سابغِ بب هَضَع

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

 ًوشُ 1

 ًوشُ 1

 ًوشُ 1
 

 ًوشُ 6

 ًوشُ 1

 ًوشُ 10 

 

 آهَزشی:   ٍسايل کوک 

   ًوبیؾ فیلن آهَصؿی  پشٍطکتَس اػالیذ  ٍایت بشد

 

  :درصد ًورًُحَُ ارزشیابی ٍ 

   (16) ًوشُ% 80 آصهَى پبیبى تشم   ًوشُ دسصذ -آصهَى هیبى تشم 
 (1) %5 یبددّی فزآیٌذ یبدگیزی ٍ شزكت فؼبل در ٍحضَس                      (3) ًوشُ% 15 اًجبم تکبلیف 

 ًَع آزهَى

  غلظ -صحیح    جَس کشدًی           ایچٌذگضیٌِ       پبػخ کَتبُ     تـشیحی

 

زير ارتباط  با ايویليا  ٍ  473شوارُ تلفي داخلی  ،صالحیدفتر دکتر  9ًین طبقِ  يا هشاٍرُ بِ دريافت راٌّوائیدر صَرت ًیاز بِ 

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

 

 اًگلیسی: هٌابغ -
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. Gopee N. Galloway J. (2017) leadership and management in health care. )3th. Ed). New      

Delhi. SAGE publishing Ltd. 
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. 

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
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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. Tomey, A.M (2008) Guide to nursing management and leadership. 8
th

 Ed. Mosby, USA. 

11. 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/  

 ارسی:هٌابغ ف

 1395الَاًی، سیذ هْذی، هذیزیت ػوَهی، ًشز ًی،  .1

 1386ایزاى ًضاد پبریشی م ، سبسبى گَّز پ، سبسهبى ٍ هذیزیت اس تئَری تب ػول، اًتشبرات هَسسِ ػبلی ببًكذاری ایزاى، چبپ دّن، .2

 1386حسیٌی، هیز هحوذ، اصَل هذیزیت خذهبت پزستبری، تْزاى، بشزی،  .3

 1388َل هذیزیت پزستبری ، ًشز بشزی، دّقبى ًیزی ى، صبلحی ت، اص .4

 1395رضبییبى ، ػلی، اصَل هذیزیت، اًتشبرات سوت،  .5

 1396جبسبی، ػبذاهلل ، اصَل ٍ هببًی هذیزیت، تْزاى. ًشز حكین ببشی.  .6

   1389هسؼَدی اصل ا. اصَل هذیزیت پزستبری.  ًشز جبهؼِ ًگز .  .7

   1394ش. فزاس اًذیشِ سب :  هتزجن: كَرٍش بزار پَر، اًتشبرات:تحَل ٍ تَسؼِ سبسهبىتَهبط جی كبهیٌگش، كزیستَفز جی،  .8

 1380. ّبی ًَیي در هذیزیت ٍ تَسؼِ، هتزجن: غالهزضب طبلقبًی، اًتشبرات: ػلن ٍ ادةظزیًٍِیلیبم جی. دایز،   .9

  فزدا،، هتزجن: هحسي قذهی، اًتشبرات:هَسسِ فزٌّگی ٌّزی پیبم ، ًظزیِ ّبی ًَیي سبسهبى ٍ هذیزیتپیتز دراكز .10

  1389. ، اًتشبرات داًشگبُ شْیذ چوزاى اَّاسیي هذیزیت )هببًی ًظزی ٍ تجزبی(ًظزیِ ّبی ًَ .یذاهلل، هْزػلی سادُ .11

 

 

 

 

 

http://www.inlm.org/inmdl/
http://diglib.tums.ac.ir/
http://www.nursingcenter.com/library/index.asp#journals
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 جدول زمانی درس

 

 

 

 هدرس ػٌَاى هطالب تاريخ جلسِ

 ، طزح كلی فزآیٌذ هذیزیت،ٍ اّذاف، ٍظبیف ٍ سطَح هذیزیت درططزح آشٌبیی بب  17/11/96 1
 درهبًی بِ ػٌَاى یك سیستن –ّبی بْذاشتی سبسهبىسبسهبى ٍ ٍیضگی ّبی 

 دکتش صبلحی

2 24/11/96 
 

 دکتش فشاّبًی سیضی ٍ اجضا اصلی آىشآیٌذ بشًبهِف

 دکتش صبلحی سیضی ٍ هذیشیت هبلی، فشآیٌذ بَدجِ سیضیبشًبهِ 1/12/96 3

 دکتش فشاّبًی تبسیػبصهبًذّی ٍ هفبّین اصلی آى، ػبختبسّبی ػبصهبًی دس پشػ 8/12/96 4

 دکتش صبلحی گیزی ٍ حل هشكل ٍ اثزبخشی آى در هذیزیت پزستبریتصوین 15/12/96 5

 دکتش صبلحی ٍ ابشار  آى در پزستبری ّذایت، ٍ ّوبٌّگی 22/12/96 6

 دکتش فشاّبًی كٌتزل ٍ ًظبرت ببلیٌی 14/1/97 7

. بشلشاسی استببط اثشبخؾ دسهبًی/ ّبی آىاستببعبت ػبصهبًی، هَاًغ ٍ تؼْیل کٌٌذُ 21/1/97 8

 ػبصهبًی

 دکتش فشاّبًی

 دکتش فشاّبًی رّبزی ٍ هفَْم  قذرت.، هذیزیت، رّبزی ٍ توبیش ایي دٍ هفَْم 28/1/97 6

 دکتش صبلحی  ، ّبی ًَیي هذیزیت ٍ كبربزد آًْب در هذیزیت پزستبریتئَریّبی هذیزیت، تئَری 4/2/97 41

44 11/2/97 

 تؼغیل سػوی

 دکتش صبلحی  21ّبی هذیشیت دس لشى ًظشیِ پیتش دساکش: چبلؾ؛ ّبی ًَیي هذیشیتببلِ هبحث تئَسیدً
LMS 

 دکتش فشاّبًی تئَری َّش ّیجبًی ٍ كبربزد در هذیزیت ٍ رّبزی  ،ّبی رّبزیسبك 18/2/97 41

 دکتش فشاّبًی ی ٍ اخالقی، رّبزی هؼٌَگزارّبزاى تحَل –گزا : رّبزاى ػولّبی ًَیي رّبزیتئَری 25/2/97 44

 دکتش صبلحی LFC،  آشٌبیی بب هوتبس یرّبز، خذهتگذار یرّبزی، رّبز یّبيیگشیجب ِیًظز 1/3/97 43

 دکتش صبلحی ّذف گزا یرّبز، كیشهبتیكبر یرّبز، یاسٌبد رّبزّبی ِیًظز 8/3/97 41

49 15/3/97 

 تؼغیل سػوی

 دکتش فشاّبًی بزی پزستبریاًگیششی در هذیزیت ٍ رّّبی هفبّین ٍ تئَری
LMS 
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