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 (Course Plan) طرح دوره

  مشخصات کلی:

 : مدیریت پرستاریگروه آموزشی : پرستاری و مامایینام دانشکده

 : دکترای تخصصیرشته تحصیلی گذاری در پرستاری رهبری و سیاستمدیریت، : نام درس

 مشخصات درس:

    - پیش نیاز: ( عملیواحد 5/0  -نظری واحد) 5/1 تعداد واحد: گذاری در پرستاری رهبری و سیاستمدیریت،  نام درس:

 1399 - 1400اول سال تحصیلی سال نیم     زمان برگزاری :

ها در سیاستگذاری حوزه  کاربرد اين بنیانهای عمومی سیاستگذاری در امور سالمت و اين درس برای آشنا کردن دانشجو با بنیان :دورهشرح 

سازی اين هپرستاری تدوين شده است. در اين درس، فلسفه سیاستگذاری در سالمت، چگونگی تدوين سیاست در حوزه پرستاری، چگونگی پیاد

ارزيابی آنها به بحث گذاشته میسیاست ارتباط آنها با سیاسشوند. همچنین، درباره مقولهها و نحوه  اقتصاد و اخالق و  تگذاری در حوزه های 

 شود. پرستاری و نیز، سیاست پژوهی بحث می

به طوری    نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی استريزی در  گذاری و برنامهسیاستمديريت، رهبری،  توسعه دانش دانشجويان درباره  :  هدف کلی

ها، ارزيابی آنها، و  گذاری، اجرای سیاستکه دانشجو ارتباط و جايگاه خدمات پرستاری در مجموعه نظام سالمت را درک کند و با فرآيند سیاست

 حوزه پرستاری آشنا شود. نظام سالمت و در تغییر سیاست در 

   اهداف اختصاصی:

  را توضیح دهد. گذاری حوزه سالمتمفاهیم تخصصی سیاست −

 گذاری در حوزه پرستاری را توضیح دهد.ضرورت سیاست −

 فرآيند تدوين سیاست در نظام سالمت را شرح دهد. −

 های نظام سالمت / حوزه پرستاری را به بحث بگذارد.سازی سیاستهچگونگی پیاد −

 های اجرا شده را بیان کند.فرآيند ارزيابی سیاست −

 .نقد نمايد  بیان و  حوزه پرستاری را با اقتصاد و اخالق گذاری در ارتباط سیاست −

 را توضیح دهد. یآموزش و پژوهش پرستار،  نیدر بال گذاریاستیس −

 را شرح دهد. استیدر س  یپژوه  ندهيو آ  یپژوه استیس −
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 (adel.m@iums.ac.ir( دکتر مرضیه عادل مهربان –دکتر تهمینه صالحی  نام مدرس یا مدرسین :

 از دانشجويان انتظار می رود: وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 .و در صورت وجود نقص، در جهت رفع آن تالش کنند باشند را داشتهجهت فراگیری مطالب   ورد نیاززيربنای علمی م −

 بر اساس جدول زمانی ارائه دروس، آمادگی نظری الزم برای حضور در کالس و مشارکت در بحث ها را کسب نمايند. −

 .سعی در ارتقای دانش خود داشته باشند مطالعات کتابخانه ای کمکو با    گیرندعهده ه خود را ب رگیری هر چه بیشتيادمسئولیت  −

 تاخیر نداشته باشند.و    بددرس حضور ياآنالين طور منظم و بدون غیبت در کالس های  ه ب −

 شرکت فعال داشته باشند.و بحث گروهی    یدر مباحث کالس −

 ه کنند.هیتراهنمايی اساتید  با  منابع علمی و يافته های حاصل از پژوهش ها  با استفاده از تكالیف خود را  −

 حويل دهند.تئه و اار ،در تاريخ مقررطبق چارچوب تعريف شده و تكالیف خود را  −

 دکتر تهمینه صالحی  ول درس :نام مدرس مسئ

 salehi.t@iums.ac.ir      02143651714 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

 ارزشیابی دانشجو :  

 درصد از نمره کل   مبنای ارزشیابی  

 - آزمون پایانی

پاسخ به   انجام تکالیف و
 تمرین

توسط  شده مرتبط با مباحث درس،    یمقاله به روز و معتبر و با استفاده از منبع معرف  2  استفاده از حداقلبا    یجلسه درس  کی  -   35%
گروه برسد   انیبه دست دانشجو  زیروز قبل از ارائه ن  3و    دهیاستاد رس  دییبه تا  د یمطلب آماده شده باو ارائه شود.  آماده    دانشجو  2یا    1

 (flipped learning  معکوس   سیتدر) داشته باشنددر بحث مشارکت فعال  و ندیکه قبل از کالس مطالعه نما

حضور و مشارکت در کالس  
 ، تاالر گفتگو و چت روم  

10% 

های  ارزیابی و نقد یکی از سیاست به بررسی،  گیری از دانش حاصل از بخش نظری اين درس،با بهرهدانشجو  - %55 عملیجهت واحد انجام پروژه 

شود(. متن  های تدوين سیاست، اجرای سیاست و ارزيابی سیاست میحوزهدازد )نقد شامل  بپروزارت بهداشت  

 کلمه باشد. 5000کلمه و حداکثر  3500اصلی گزارش حداقل 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه:          

  شود.منابع به دانشجويان عرضه میبرخی  فايل الكترونیک 

1. Mason, j. Gardner, B. Outlaw m F. O'Grady,T. 2020. Policy and Politics in Nursing and Healthcare. (8th 

Edition). Elsevier. (The main reference).      فایل پی دی اف ورژن 7 موجود است 

2. Garston, L N. 2015. Public Policy Making: Process and Principles. (3rd Edition), Tylor and Francis. 

3. Milstead JA. & Short NM. 2019. Health Policy and Politics: A Nurse's Guide (6th Edition); Jones & 

Bartlett Learning. 

mailto:adel.m@iums.ac.ir
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4. Bernheimer, T. Grumbach, K. 2016. Understanding health policy: a clinical approach. 7TH edition New 

York. McGraw-Hill Education. 

5. Goudreau K. A. and Smolensky M. C. 2018. Health Policy and Advanced Practice Nursing: Impact and 

Implications. 2nd Ed. Springer publishing company     فایل پی دی اف  موجود است   

6. Grady. A. Shaping health policy through nursing research. 2011. New York: Springer.  

7. Hinshaw, AS., Shaping health policy through nursing research, 2011. Springer.  

8. Nickitas D M., Middaugh D J., et al. 2020. Policy and Politics for Nurses and Other Health Professionals: 

Advocacy and Action. (3rd Edition) by Jones & Bartlett Learning 

9. Hinshaw, A S, Shaping health policy through nursing research, 2011. Springer. 

10. POLICY ANALYSIS TOOLKIT: A guide for researchers on being policy-relevant. 2017. Center for 

health economics & policy; institute for public health Washington University 

 است  موجودفایل پی دی اف   1392بر شواهد در نظام سالمت. نشر دانشگاه علوم پزشکی بابل   یمبتن یگذار است یس. س ید. و موعود ی روانینصراهلل پور ش. 11

 .انتشارات سمت.  1394. تهران. یعموم یگزار استیو اصول س ی. مباندرضایحم ،یملک محمد. 12

 جدول زمان بندی دروس : 

 نام مدرس روش تدریس  عنوان مطلب ساعت  تاریخ  جلسه 

جلسه  

1 

ای بر  گذاری، مقدمهسیاست و سیاستمعرفی درس/  3-1 22/6/99
 گذاری در سالمت سیاست

: سخنرانی، پرسش و پاسخ و  کالس آنالین

 PPT ،PDF،  بحث

 دکتر صالحی 

جلسه  

2 

گذاری حوزه مفاهیم تخصصی سیاست  و خچهیتار 3-1 29/6/99
 سالمت 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ و  کالس آنالین

 ، PPTبحث،  

 دکتر صالحی 

جلسه  

3 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ با  کالس آنالین تدوین سیاست   نیروهای شکل دهنده سیاست،   3-1 5/7/99

 ، و فیلمPPT  ،PDFاستفاده از 

 دکتر عادل مهربان  

جلسه  

4 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ با  کالس آنالین اجرای سیاست   3-1 12/7/99

 ، و فیلمPPT  ،PDFاستفاده از 

 دکتر عادل مهربان 

جلسه  

5 

 ارزیابی و اصالح سیاست   3-1 19/7/99
 گذاری و جنبه های اقتصادی، اخالقی، سیاسی سیاست 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ و  کالس آنالین

 ، PPTبحث،  

 پیرویدکتر 

جلسه  

6 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ با  کالس آنالین در بالین   گذاریسیاست 3-1 3/8/99

 ، و فیلمPPT  ،PDFاستفاده از 

 دکتر عادل مهربان  

جلسه  

7 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ با  کالس آنالین در آموزش و پژوهش پرستاری گذاریسیاست 3-1 10/8/99

 ، و فیلمPPT  ،PDFاستفاده از 

 دکتر عادل مهربان 

جلسه  

8 

: سخنرانی، پرسش و پاسخ و  کالس آنالین و آینده پژوهی در سیاست  سیاست پژوهی 3-1 17/8/99

 ، PPTبحث،  

 دکتر صالحی 

 است. روش تدریس شامل حضوری یا مجازی 
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 (lesson Plan)طرح درس 

 دکترای تخضضی :مقطع تحصیلی مدیریت پرستاری  :گروه آموزشی پرستاری مامایی :نام دانشکده

 -  :پیش نیاز گذاری در پرستاری رهبری و سیاستمدیریت،  :نام درس

 دکتر مرضیه عادل مهربان –تهمینه صالحی  دکتر :نام مدرس

 دکتر تهمینه صالحی  :ولئنام مدرس مس

به  بهداشتی درمانی استنظام ارائه خدمات ريزی در گذاری و برنامهسیاستمديريت، رهبری،  توسعه دانش دانشجويان درباره  :هدف کلی درس

ها، ارزيابی  گذاری، اجرای سیاستطوری که دانشجو ارتباط و جايگاه خدمات پرستاری در مجموعه نظام سالمت را درک کند و با فرآيند سیاست

 حوزه پرستاری آشنا شود.نظام سالمت و در آنها، و تغییر سیاست در 

 

 تکلیف / پروژه  رسانه آموزشی   تدریس روش  اهداف ویژه  اهداف بینابینی  جلسه 

جلسه  

1 

سیاست و  معرفی درس/ 
ای  گذاری، مقدمه سیاست

گذاری در  بر سیاست 
 سالمت 

و   رانینظام سالمت ا  از یکل بیانی
و    استیسرا ارائه دهد.   ساختار آن
 را شرح دهد.  گذاریاستیس فرآیند کلی

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

کتب    PDFپاورپوینت و فایل 

کالس آنالین از  و مقاالت. 

اسکای روم، ادوب طریق 

 Big Blue Bottomکانکت، 

- 

 جلسه

2 

مفاهیم  و خچهیتار
گذاری  تخصصی سیاست

 حوزه سالمت 

تاریخچه مختصری از سیاستگذاری در 
 8نظام سالمت را توضیح دهد. حداقل  

ساستگذاری را با توضیح مفهوم اصلی 
 مختصر بیان نماید.

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

پیش مطالعه  //                //
حداقل یک مقاله 

 به روز و مرتبط 

جلسه  

3 

نیروهای شکل دهنده  
 تدوین سیاست   سیاست،  

فرایند تدوین سیاست زا شرح دهد و برای 
نیروهای   هر مسئله مثال ملموس بیاورد.

بر سیاستگذاری را شناخته و موارد  موثر 
 مشابه در پرستاری را تحلیل نماید.

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

پیش مطالعه و  //                //
تهیه مطلب جهت 

ارائه و بحث  
 گروهی

جلسه  

4 

انواع مدلهای کاربردی در سیاستگذاری را  اجرای سیاست  
بهترین مدل انتخابی در بهداشت  بداند و  

 و درمان را پیشنهاد دهد. 

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

پیش مطالعه و  //                //
تهیه مطلب جهت 

ارائه و بحث  
 گروهی

جلسه  

5 

 ارزیابی و اصالح سیاست  
گذاری و جنبه  سیاست 

های اقتصادی، اخالقی،  
 سیاسی 

ارزیابی و اصالح سیاست چگونگی انجام 
-را توضیح دهد. برای هر یک از جنبه 

و اخالقی   سیاسیهای اقتصادی، 
 سیاستگذاری د مثال عینی بیان نماید.

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

پیش مطالعه  //                //
حداقل یک مقاله 
 به روز و مرتبط.  
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جلسه  

6 

حوزه در بالین   گذاریسیاست در  اصلی  را  سیاستهای  سالمت  ی 
فرایند تدوین تا تصویب مشخص کند و  

 سیاست های بالینی

 را در یک مورد مثال زند.

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

پیش مطالعه و  //                //
تهیه مطلب جهت 

ارائه کنفرانس  
 1 گروه

جلسه  

7 

در   گذاریسیاست
آموزش و پژوهش  

 پرستاری 

را   سیاستهای جدید در آموزش پرستاری 
نقد و بررسی نماید و عوامل موثر در آن 
را تعیین کند. تفاوت پژوهش در سیاست  
نماید.  درک  را  پژوهی  سیاست  و 

های علوم سیاستهای فعلی در امر پژوهش 
 پزشکی را نقد نماید.

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

پیش مطالعه و  //                //
تهیه مطلب جهت 

کنفرانس  ارائه 
 2 گروه

جلسه  

8 

و آینده   سیاست پژوهی
 پژوهی در سیاست 

سیاست پژوهی و آینده پژوهی را  
ها و  مختصرا شرح دهد. ویژگی

/ سیاست  مفروضات آینده پژوهی
 را بیان نماید. پزوهی

  کالس آنالین
سخنرانی، پرسش  

 و پاسخ

 هپیش مطالع //                //
ارائه   -دانشجویان 

 3 کنفرانس گروه

  :روش تدریس. (حرکتی – ، عاطفی و روان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )شناختیبیان  اهداف ویژه : است. همان رئوس مطالب  اهداف بینابینی: •

،   pdfدر مورد جلسات مجازی شامل : فایل  :رسانه آموزشی  ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره.اسخ ، پرسش و پسخنرانیمجازی، شامل انواع روش ها مانند 

word پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ، محتوای تعاملی ، پادکست و ،.. 



 

6 
 

 


