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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 مديريت       گروه آموزشی:پرستاری ومامايی                                        دانشکده:

 ارشد روانپرستاری حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 - یش نیاز:پ    واحد 5/1      تعداد واحد:                  مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکینام درس: 

   ساعت( 43جمعاً) -ساعت( 26) واحد کارآموزی 5/0 -ساعت(  17)واحد نظری 1 د:نوع واح   

  LMS &BBB مکان برگزاری:                                   :زمان برگزاری کالس: روز

            عزت جعفرجالل  ل درس:مسئو  تعداد دانشجویان:

  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

، با تاکید بر ورهبری  در خدمات پرستاری  تاریخچه، تئوریها، اصول و وظایف مدیریت ابتدا مروری براین درس در 

حسابرسی ارتقای کیفیت،  بهبودو فرآیندریت پرستاری )ارتباط وانگیزش رضایت شغلی (، در مدی روانشناسی مفاهیم

پرستاران را جهت اداره همه جانبه و بودجه بندی  مراقبت های روانپرستاری ، کنترل وارزشیابی عملکرد کارکنان 

 .می پردازد پرستاری رهبری ومدیریت 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

فرآیند رهبری ومدیریت ، تاریخچه، تئوریها، اصول و وظایف مدیریت، با تاکید بر مفاهیم، این درس ضمن مرور 

 ، پرستاران را جهت اداره همه جانبهخدمات پرستاری  ارتقای کیفیت، استانداردهای پرستاری و مدیریت بهبود و

 آماده می کند.مدیریت در بخش های روانپزشکی  رهبری و به منظور ارتقای توانمندی هایسازمانها 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری ست ا ویژه تری به نام اهداف قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 هداف رفتاریا

 در پایان این درس انتظار می رود، دانشجو بتواند:

  حیطه شناختی :

  .تئوری های مدیریت و کاربرد آن در روانپرستاری  را شرح دهد 

 .مبانی و اصول مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی را توضیح دهد 

 ی را در روانپرستاری  توضیح دهد.اهمیت مدیریت ورهبر 
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 مفهوم رهبری را تعریف کرده و تفاوت ها و شباهت های آن را با مدیریت بحث کند 

  تشریح نمایند. بالینی سبک های مختلف رهبری و چگونگی کاربرد آن ها را در شرایط مختلف 

  .وظابف و نقش های رهبری را شرح دهند 

  ا بیان نمایند.در سازمان رمفاهیم قدرت و اختیار 

  بهسازی نیروی انسانی  را با تاکید برآموزش ضمن خدمت شرح دهد.و تامین 

  ارزیابی نماید.های بالینی از دیدگاه روان پرستاری عملکرد کارکنان بخش 

  .قادر به حل مشکالت سازمان از طریق بکارگیری روشهای مذکور باشد 

 ی تصمیم مشخص نماید. اصول تصمیم گیری و چهارچوب علمی مدیریت را برا 

  .درخصوص روش های تصمیم گیری درگروه بحث نماید 

 در حل مشکالت بالینی را بازشناسد. کاربرد تفکر خالق وانتقادی. 

  کاربرد روانشناسی در مدیریت را مرور واهمیت انرا در اداره سازمان ذکر نمایند 

 ماید. ارتباطات سازمانی واهمیت ان در مدیریت پرستاری را تشریح ن 

  . اصول و مبانی کنترل وکنترل کیفیت تشریح نماید 

  را شرح دهد.    روان پرستاری اهمیت حسابرسی در خدمات پرستاری در بخش های 

 .بودجه نویسی و اقتصاد در مدیریت پرستاری را توضیح دهد 

 . کاربرد مدلهای کیفی را در مدیریت خدمات پرستاری  تحلیل نماید 

  و بین المللی پرستاری و کاربرد علم آمار و انفورماتیک در مدیریت پرستاری آشنا شود.با سازمانهای ملی 

 

 حیطه عاطفی )باور ها و نگرش ها (   :

  از دیدگاه خود در خصوص مناسب ترین شیوه رهبری در سازمان های ارائه خدمات سالمت دفاع کند.  

  استدالل به همکالسان خود منتقل کندباورهای خود را در خصوص چگونگی مقابله با مشکالت  با.  

  بحث نماید . با استناد به روانشناسی مدیریت در مورد تکنیکهای ویزه انگیزشی 

  .با احترام به نظرات دیگران توجه کنندو با بکار گیری شیوه های نقدآنان را متقاعد نماید 
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 عال در کالس و ارائه بموقع مسئولیت خود را در خصوص انجام تکالیف و وظایف مربوطه با مشارکت ف

 تکالیف عهده دار شود.

 .کار در گروه های کوچک و بحث گروهی عهده دار شود 

 حیطه روان حرکتی )مهارت ها( : 

  .اصول ومبانی مدیریت ورهبری را در بخش های بالینی بکار گیرد 

 نماید. درمحیط کاری خود برنامه ای آموزشی برطبق نیاز )افراد ،سازمان، جامعه ( طراحی 

  در طراحی و تجهیز بخش های روان پزشکی با حفظ ایمنی بیمار و رعایت نکات ساختمانی مشارکت

 جوید.

  .قادر به طراحی وبکار گیری ابزار حسابرسی دربخش های روان باشد 

  .مهارت در رهبری گروه را در کارهای گروهی بکار گیرند 

 سازمان طراحی وایفای نقش نماید. رکنان درایمنی بیماروکا سناریوها یی را در راستای اهداف 

 واحد کارآموزی 

 برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مراقبت از بیمارخدمات: 

نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده )برنامه ریزی ترخیص بیمار و پیگیری آن در  -

 منزل(

 نامه ریزی آموزش مداوم مبتنی بر نیازهای مذکوربررسی نیازهای آموزشی کارکنان و بر -

آشنایی با سطوح مدیریتی مراکز خدمات بهداشتی و درمانی با همکاری و مشارکت مدیران مسئول در  -

 برنامه ریزیهای مدیریتی و نحوه ارزشیابی و مدیریت

 ی شدهبا توجه به برنامه زمانبندبالینی بزرگسال دارای مشکالت روانپزشکی بخشهای عرصه: 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

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

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



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 درسي و آموزشي ریزیامهواحد برن

(Course Plan) دوره   حطر   

 4 

ال ام اس بصورت اف الین  از طریقنحوه تدریس به صورت سخنرانی و بحث گروهی توسط مدرس مربوطه 

خواهد بود. همچنین برخی از مطالب این واحد درسی با توجه بیگ بلو باتن ال ام اس و  وسیستم انالین 

به پیش زمینه دانشجویان از درس مدیریت پرستاری در مقطع کارشناسی و با تکیه بر منابع و متون 

جدید، تحت نظارت مدرس مربوطه به صورت کنفرانس ارائه می گردد و بحث و تبادل نظر با دانشجویان 

 انجام می شود.مجازی های کانال در 

موضوعات کنفرانس : استانداردهای مراقبتی در بخش های روانپرستاری ، ايمنی ومديريت خطر در بخش 

   و................  ر مدريت های روانپرستاری ، کاربرد جنبه های روانشناسی د

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 در جلسات نظری و کارآموزی حضور فعال داشته باشد. -

 مقاالت جدید در زمینه محتوای درس را مطالعه نماید.  -

 در بحث های گروهی مشارکت فعال داشته باشد. -

 ا به موقع انجام و ارائه دهد.تکالیف واگذارشده مربوط به واحدهای نظری و کارآموزی ر -

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 ماژیک و وایت برد، ویدئوپرژکتورببرید(  سایر موارد  )لطفاً نام

 تحلیل علمی ونقد یک موقعیت   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

  نمره( درصد% 40) اجرا وتدوین پروژهآزمون پایان ترم درصد نمره% 20یان دوره ای  آزمون م

 نمره درصد% 10شرکت فعال در کالس  نمره  درصد %20بیب کارتدو ارائه لکچر و انجام تکالیف

ئاه چاک لیسات    استفاده از منابع بروز در انجاام تکاالیف وتواناایی در سارا مطالاب وارا     ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 % از نمره منظور خواهد شد .10حسابرسی مراقبتی در ارزشیابی تکالیف 

 شیوه ارزشیابی درس)کارآموزی(

 شرکت فعال در محیط بالینی در زمانهای تعیین شده  -

 سمینار مسائل مدیریت پرستاری و ارائه پروژه درسی  -

 عیت موجود با مطلوب ارزیابی کارآموزی و پروژه کارآموزی مدیریت بر اساس مقایسه وض -

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی              ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی
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دانشجويان موظف مي باشند دو هفته قبل از تاريخ ارائه  سمينارمطالب خود را بطور منظم و مرتب 
 براساس چهارچوب تعيين شده تحويل استاد مربوطه دهند.

 امتياز ابي ارائه كتبيموارد ارزشي

 وقت شناسی و تحویل به موقع 

 فهرست نویسی و شماره گذاری صفحات

طرز تدوین ) تایپ تیتر بندی(،آوردن هر مورد در جای خود مثالً فهرست در ابتدا، رفرنس درانتهای مطالب و 

 ...چکیده 

 محتوا در رابطه با موضوع

منبع(5رنس نویسی و تعداد منابع)حداقل ذکر:منابع مورد استفاده با توجه به اصول ریف  

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 1

 نمره1

 نمره 5

 نمره 1

 

 نمره 10 کل نمره ارائه کتبی 

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه شفاهي

 آمادگي جهت ارائه مطلب 

 استفاده از وسايل سمعي و بصري، پاورپوينت، پمفلت و ...

 تنظيم وقت

 ت طرح سئول و جلوگيري از يكنواختي و خسته كننده بودنايجاد انگيزه و شنوندگان جه

 توان پاسخگوئي

 تنظيم ده سئوال تستی براساس اهداف درس از مطالب 

 نمره 4

 نمره 2

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 10 

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

    review articleبراساس فريم  داقل سه واژه هاي كليدي ذكرشود.در انتها ح
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