
 
 

 

  

 
 

 

 

 ( lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه اول 
 

 پرستاری كارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98 دومنيم سال  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18 ساعت:                    شنبهيك     روز: خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43 تعداد دانشجويان  : 

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دكتر بذرافشان مدرس:  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 خدمات بهداشتي درمانيسيستم  تعريف مديريت و اهميت آن در  :    عنوان درس

  آَشنا شود.و اهميت آن دانشجو با تعريف مديريت هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .تاریخچه مدیریت را شرح دهد ▪

 .توضيح دهدرا پرستاري مدیریت  ▪

 .بيان كنداهداف مدیریت را  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 



  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 دوم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 مکاتب و نظريه هاي مديريت:    عنوان درس

 آَشنا شود.دانشجو با انواع نظريه هاي موجود مديريتي هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نظریه هاي مدیریت كالسيک را شرح دهد.  ▪

 نظریه هاي مدیریت كالسيک را با یكدیگر مقایسه كند. ▪

 نقاط قوت و ضعف نظریه هاي مدیریت كالسيک را شرح دهد. ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 . 1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 . 1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •



 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 سومجلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 مکاتب و نظريه هاي مديريت:    عنوان درس

 آَشنا شود.دانشجو با انواع نظريه هاي موجود مديريتي هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كالسيک را شرح دهد. نئونظریه هاي مدیریت  ▪

 نظریه هاي مدیریت نئوكالسيک را با یكدیگر مقایسه كند. ▪

 نقاط قوت و ضعف نظریه هاي مدیریت نئوكالسيک را شرح دهد. ▪

 یكدیگر مقایسه كند.نظریه هاي مدیریت كالسيک و نئو كالسيک را با  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .منير، عابدي تيمورعباس زاده قنواتی  .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •



 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 
 

 چهارم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 ع واحد: تئوري نو
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 )برنامه ريزي و مشکل گشايي(  اصول مديريت:    عنوان درس

 مديريت در سازمان ها آشنا باشد.دانشجو با انواع وظايف اصلي هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. پرستارينحوه انجام برنامه ریزي در  ▪

 را توضيح دهد. پرستاريفرایند مشكل گشایی در  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   



 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 پنجمجلسه 
 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 )سازماندهي(  اصول مديريتعنوان درس :  

 سازمان ها آشنا باشد.دانشجو با انواع وظايف اصلي مديريت در هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. پرستارينحوه انجام سازماندهی در  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392بشري، چاپ دوم، سال دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •



 
 
 

 ششم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 )كنترل و نظارت(  اصول مديريتعنوان درس :  

 باشد.دانشجو با انواع وظايف اصلي مديريت در سازمان ها آشنا هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را توضيح دهد. پرستارينحوه انجام كنترل و نظارت در  ▪

 را توضيح دهد.پرستاري  پرسنلاهميت موضوع كنترل و نظارت در بهبود عملكرد  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 . 1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 . 1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 اصول و مراحل تصميم گيريعنوان درس :  

 آشنا باشد.با تصميم گيري و مراحل آن  دانشجو هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 تصميم گيري را تعریف نماید. ▪

 مشخصات تصميم را مشخص كند. ▪

 انواع تصميم را تعریف نماید و براي هر یک مثالی ذكر كند. ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •



 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 هشتمجلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 مديريت زمان در پرستاريعنوان درس :  

 آشنا باشد. انواع روش هاي بهينه استفاده از زماندانشجو هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .كند اهميت مدیریت زمان را در كار یک عضو تيم سالمت بيان  ▪

 .شماردرموانع مهم مدیریت زمان را ب ▪

 .را توضيح دهد پرستاري در مدیریت زمانروشهاي انواع  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 



 
 
 
 
 

 نهمجلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 مديريت در بال و بحرانعنوان درس :  

 باشد.آشنا  مديريت در بال و بحراندانشجو با انواع هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مشخصه هاي بال را بيان كند. ▪

 اصول و مراحل مدیریت در بال را شرح دهد. ▪

 مداخله در بحران را توضيح دهد. ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392بشري، چاپ دوم، سال دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •



 

 

 

 جلسه دهم 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 ، اختيار و تفويض اختيار در سازمان هارهبري و سبك هاي رهبريعنوان درس :  

 آشنا باشد.با انواع سبك هاي رهبري  دانشجو هدف كلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 رهبري را توضيح دهد. ▪

 انواع سبک هاي رهبري را با یكدیگر مقایسه كند. ▪

 اختيار و قدرت را تعریف نماید. ▪

 تفویض اختيار را در سازماندهی شرح دهد. ▪

 اصول تفویض اختيار را توضيح دهد. ▪

 فرایند تفویض اختيار را تبيين نماید. ▪

 مزایا و معایب تفویض اختيار را شرح دهد. ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، ه. دي معصومه، زردشت رقيصي .5

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .6

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .7

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .8

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  



 دقيقه    30مدت زمان:    بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 
 

 يازدهم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 پرستاري انگيزش و ارتباطات در عنوان درس :  

 دانشجو با انگيزش و انواع ارتباطات در سازمان آشنا باشد.هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد. پرسنل پرستارينقش انگيزش در ارتقاء كار  ▪

 را شرح دهد. پرستاريعلل بی انگيزگی در  ▪

 نماید.نظریه هاي انگيزش در سازمان را تبيين  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .تيمورعباس زاده قنواتی منير، عابدي  .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   



 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 دوازدهم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 پرستاري در  تامين نيروي انسانيعنوان درس :  

 آشنا باشد. پرستارييروي انساني در دانشجو با تامين و برنامه ريزي نهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اهميت نيروي انسانی و تامين آن را شرح دهد. ▪

 عوامل موثر بر جذب و نگهداري نيروي انسانی را شرح دهد. ▪

 روش هاي محاسبه نيروي انسانی را شرح دهد. ▪

 انسانی توضيح دهد.در مورد روش هاي بهسازي نيروي  ▪

 اهداف آموزش ضمن خدمت و مراحل آن را شرح دهد. ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393نشر جامعه نگر، ه. مدیریت در اتاق عمل، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   



 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 سيزدهم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18ساعت:      شنبه              يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 

 اصول گزارش نويسي و ثبت در پرونده عنوان درس :  

آشنا باشد و بتواند گزارشي در اين زمينه  گزارش نويسي و ثبت پروندهدانشجو با اصول هدف کلی درس :  

 آماده نمايد.
 

 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 در مورد اهميت قانونی و اخالقی گزارش نویسی و ثبت پرونده توضيح دهد. .1

 نكات اساسی در گزارش نویسی را توضيح دهد. .2

 مختلف گزارش نویسی در بخش هاي مختلف توضيح دهد.در مورد روش هاي  .3

 یک نمونه از گزارش پذیرش بيمار فرضی را بنویسد. .4

 یک نمونه از گزارش ترخيص بيمار فرضی را بنویسد. .5

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392بشري، چاپ دوم، سال دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   



 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 

 چهاردهمجلسه 
 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 فرايند كنترل و ارزشيابيعنوان درس :  

 باشد. دانشجو با نحوه انجام كنترل و نظارت توسط مدير در سازمان آشنا هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 كنترل و نظارت را تعریف كند. ▪

 انواع كنترل و نظارت را نام ببرد.  ▪

 فرایند و مراحل كنترل را شرح دهد. ▪

 ویژگی هاي نظارت و كنترل موثر را تبيين نماید. ▪

 ارزشيابی عملكرد را تعریف كند. ▪

 شرح دهد.اهداف ارزشيابی عملكرد را  ▪

 ویژگی هاي یک ارزشيابی خوب و موثر را شرح دهد. ▪

 مراحل ارزشيابی را شرح دهد. ▪

 ابزارهاي ارزشيابی را نام ببرد.  ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :

 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392بشري، چاپ دوم، سال دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر  .3

 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4



 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه    40مدت زمان : 

 دقيقه   20مدت زمان :  

 دقيقه    30مدت زمان:   

 دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دقيقه    10مدت زمان :   ارزشیابی درس  •

 
 

 پانزدهم جلسه 

 كارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                                  پرستاریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 98نيم سال دوم  تاريخ ارائه درس : 98سال تحصيلي  :  

 16-18شنبه                  ساعت:  يك روز:     خدمات پرستاري مديريت اصول نام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: تئوري 
 

 43تعداد دانشجويان  :  

 دكتر بذرافشان  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 مدرس: دكتر بذرافشان  دقيقه  90مدت كالس: 

  13/11/98تاريخ تدوين و بازنگري: 

 
 

 بودجه بندي و مديريت ماليعنوان درس :  

 بودجه بندي و نحوه انجام آن آشنا باشد.دانشجو با اصول هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :  

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 بودجه بندي را تعریف كند. ▪

 انواع بودجه را توضيح دهد. ▪

 انواع بودجه بندي را با یكدیگر مقایسه كند. ▪

 مراحل بودجه بندي را بيان كند. ▪

 فواید و اصول بودجه بندي را شرح دهد. ▪

              بصري، پرسش و پاسخ -سخنراني، استفاده از وسايل سمعي روش آموزش : 

 : كالس درس ، سيستم كامپيوتر، تخته سفيد امکانات آموزشی

   منبع درس  :
 .1393ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دي معصومه، زردشت رقيصي .1

 1383.مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور .2

 .1392دهقان نيري ناهيد. اصول مدیریت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال  .3



 .1391حسينی مير محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاري نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقيقه   10مدت زمان:     مقدمه  •

  كلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪
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