
 صفحه اولباسمه تعالی                                                                                                                

             نام استاد                         برنامه هفتگی تدریس درس

 

 سال           تابستان           دوم            اول: نیمسال

 کارشناسی ارشد            کارشناسی پیوسته              کارشناسی ناپیوسته    مقطع کاردانی

    ساعت کالس روز کالس

 

  

 

 صفحه اولباسمه تعالی                                                                                                      

             نام استاد                         برنامه هفتگی تدریس درس

 

 5931 -5931سال           تابستان           دوم            اول: نیمسال

 کارشناسی ارشد            کارشناسی پیوسته              کارشناسی ناپیوسته    مقطع کاردانی

    ساعت کالس روز کالس

 

  

 

 صفحه اولباسمه تعالی                                                                                                        

             نام استاد                         برنامه هفتگی تدریس درس

 

 5931 -5931سال           تابستان           دوم            اول: نیمسال

 کارشناسی ارشد            کارشناسی پیوسته              کارشناسی ناپیوسته    مقطع کاردانی

    ساعت کالس روز کالس

 

 عباس نژاد فرآیند آموزش به بیمار

√   

   √ 

 
 03/22 -03/21 یکشنبه

اخالق پرستاری و ارتباط 

 حرفه ای
 عباس نژاد

√   

   √ 

 
 33/8 – 03/9 یکشنبه

اصول مدیریت خدمات 

 پرستاری
 

√   

   √ 

 
  

 عنوان درس 

تعریف سازمان ، ویژگیهای سازمان ، تعریف مدیریت ، سطوح مدیریت ، مهارتهای )سازمان و مدیریت هفته اول
 (مدیران ، مدیران موفق و موثر

 مروری بر تاریخچه مدیریت ، نظریات و دیدگاههای مدیریت  هفته دوم

 اصول و وظایف مدیریت  هفته سوم

 (مسئله یابی ، موقعیتهای تصمیم گیری ، مراحل منطقی حل مسئله احساس مشکل ،)تصمیم گیری و حل مسئله هفته چهارم

تعریف برنامه ریزی ، اهمیت و ضرورت برنامه ریزی ، اهداف برنامه ریزی ، انواع برنامه )برنامه ریزی هفته پنجم
 (ریزی ، فرآیند برنامه ریزی

 ...(تعریف رهبری ، سبک رهبری ، نظریات رهبری و )هدایت و رهبری هفته ششم

تعریف سازماندهی ، مفاهیم و اصطالحات سازماندهی ، ساختار سازمانی ، نمودار سازمانی ، )سازماندهی عفته هفتم
 (صف و ستاد ، تفویض اختیار ، حیطه نظارت ، تمرکز و عدم تمرکز

 انگیزشتعریف انگیرش ، نظریه های انگیزش ، فرآیند اساسی انگیزش و روشهای افزایش )انگیزش  هفته هشتم

 (تعریف کنترل ، فرآیند کنترل ، انواع کنترل ، مشکالت و خصوصیات کنترا)کنترل هفته نهم

تعریف ارتباطات ، نقش ارتباطات ، انواع ارتباطات ، شیوه های ارتباطی ، اجزای مدل ارتباطات )ارتباطات هفته دهم
 (، موانع ارتباطی ، ارتباط موثر ، اهداف ارتباطات در سازمانها

 برنامه ریزی خدمات بهداشتی درمانی و مدیریت منابع انسانی هفته یازدهم

کارگزینی و روشهای محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به استانداردها ، روشهای تقسیم کار در  هفته دوازدهم
 پرستاری

ضرورت بودجه بندی ، روشهای بودجه بهسازی منابع انسانی ، مراحل و اصول بودجه بندی ، اهمیت و  هفته سیزدهم
 بندی

 اصول صحیح گزارش نویسی و ثبت پرونده در پرستاری هفته چهاردهم

 حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی هفته پانزدهم

 کاربرد اخالق و ارزشهای اسالمی در مدیریت خدمات پرستاری هفته شانزدهم

 



 صفحه دوم                                                                                                                                                                         

 .............درس: منابع درسی

 

 

 : کتابها

 .1831، ( علوم پزشکی)نشر و تبلیغ بشری: تهران. اصول مدیریت خدمات پرستاری . یر محمدحسینی ، م -1

 .1833، ( علوم پزشکی)نشر و تبلیغ بشری: تهران. اصول مدیریت پرستاری . دهقان نیری ، ناهید و صالحی ، تهمینه  -2

 .1833یارآشنا ،  انتشارات: مشهد. اصول مدیریت پرستاری . سلطانی ، علی و شفیعی ، ابوالقاسم  -8

 .1831نشر جامعه نگر ، : تهران. اصول مدیریت خدمات پرستاری . مسعودی اصل ، ایروان  -4

 .1834موسسه انتشاراتی خسروی ، : تهران. اصول و مبانی مدیریت در پرستاری . موسوی ، احمد و همکاران  -5

 

 : مقاالت

 

 

 : سایر مراجع

                                                                                                                                                          

 امضای استاد

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 اصول مدیریت خدمات پرستاری

 

 نسخه ای جهت درج درپرونده های گروه آموزشی 


