طرح درس اصول مدیریت خدمات پرستاری
نام درس :طرح درس اصول مدیریت خدمات
پرستاری
همغغ تسصیلی:

ًیوظبل تسصیلی:

تؼذاد ّ ًْع ّازذّ 2 :ازذ ًظزی

اّل 94-95

در عیّ  16خلظَ

یبدگیزًذگبى :داًؼدْیبى پزطتبری تزم 6

کبرػٌبطی پیْطتَ
گروه مدرسین :خانم اسعدی
فلظفَ درص
ُذف سًذگی آدهی ،رػذ ّ تکبهل در خِت إلی ا ...اطت ّ ایي تٌِب در طبیِی ػٌبخت ثَ اثؼبد
ّخْدی اًظبى هیظّز اطت .لذا ثز هبطت کَ ثز ایي ػٌبخت فبئك آیین .در ایي درص ،ثب آهْسع
اصْل ّ فزآیٌذ هذیزیت خذهبت پزطتبری ،داًؼدْ ثزای ایفبی ًمغ هذیزیت ّ رُجزی در
طیظتوِبی ثِذاػتی ّ درهبًی آهبدٍ هیؼْد .در ایي راطتب ثز اخالق ّ هذیزیت ززفِبی ّ
ارسػِبی اطالهی تأکیذ هیؼْد .ثذیي تزتیت داًؼدْ لبدر خْاُذ ػذ هزالجتِب را ثَ ًسْ
هؤثز ّ کبرآهذ طزپزطتی کٌذ ّ ثب کظت داًغ در سهیٌِی هذیزیت خذهبت پزطتبری ثَ ػٌْاى
ػبهل تغییز ،در خِت پبیغ ّ ثِجْد کیفیت خذهبت پزطتبری فؼبلیت ًوبیذ ّ در خِت تْطؼِی
ززفِی پزطتبری گبم ثزدارد .ثَ ػالٍّ ثز اطتفبدٍ اس هِبرتِبی تفکّز خلّبق در هذیزیت خذهبت
پزطتبری تأکیذ هیگزدد.
ُذف کلّی درص
در ایي درص داًؼدْ ثب داًغ ،اصْل ّ فزآیٌذ هذیزیت خذهبت پزطتبری ّ کبرثزد آى در
طزپزطتی ػزصِِبی هختلف ارائِذٌُذُی هزالجتِبی پزطتبری ثَ فزد ،خبًْادٍ ّ خبهؼَ ثب
تأکیذ ثز اصْل ّ هجبًی هذیزیت اطالهی آػٌب هیؼْد.
اُذاف ّیژٍ درص
در پبیبى ایي درص اًتظبر هیزّد داًؼدْیبى لبدر ثبػٌذ:
 .1هذیزیت را اس دیذگبٍ صبزجٌظزاى ایي ززفَ تؼزیف کٌٌذ.
 .2طیز تسّْل هذیزیت را ثزاطبص پیذایغ ًظزیِِبی هذیزیتی عجمِجٌذی ًوبیٌذ.
 .3اُویّت هذیزیت ّ ًمغ هذیز را تجییي ًوبیٌذ.
ّ .4یژگیِب ّ اصْل کلّی ُز کذام اس ّظبیف هذیزاى را ثیبى ًوبیٌذ.
 .5اصْل اطبطی هذیزیت ػبهل اصل زیغِی ًظبرت ،اصل تخصص ّ  ...را تْضیر ثذٌُذ.
 .6هِبرتِبی هْرد ًیبس ّ ضزّری هذیزاى ردُِبی هختلف را ًبم ثجزًذ.
ّ .7یژگیِبی هذیز را اس دیذگبٍ اطالم تْصیف ًوبیٌذ.
 .8اصْل هذیزیت اطالهی ( ػززصذر ،آطبى ػذى کبر ،رطبیی طخي ،هؼبّى ّ ُوکبر ػبیظتَ،
الِی ثْدى ُذف) را تْضیر ثذٌُذ.
 .9هزازل فزآیٌذ هذیزیت را ثب هزازل فزآیٌذ پزطتبری همبیظَ کٌٌذ.
 .10هذیزیت را ثب اطتفبدٍ اس ًگزع طیظتویک تْضیر ثذٌُذ.

 .11ثیوبرطتبى را ثزاطبص تمظیوبت هْخْد عجمِجٌذی ًوبیٌذ.
ّ .12ازذُبی تؼکیلذٌُذُی ثیوبرطتبى ّ ًمغ کلّی ُزیک را تْضیر ثذٌُذ.
 .13هزازل ثزًبهِزیشی را ًبم ثجزًذ.
 .14فٌْى ثزًبهِزیشی (گبًت ،ثزًبهِزیشی ػجکَ ،پزت ّ طیپیبم) را تْضیر ثذٌُذ.
 .15تصویوگیزی در ػزایظ هختلف اعویٌبى را فِزطت کٌٌذ.
 .16ثیوبراى را ثزاطبص ًْع هزالجت پزطتبری هْرد ًیبس عجمِجٌذی ًوبیٌذ.
 .17رّػِبی تمظین کبر در پزطتبری را ًبم ثزدٍ ،هشایب ّ هؼبیت ُز کذام را تؼزیر ًوبیٌذ.
 .18هزازل تأهیي ًیزّی اًظبًی را ًبم ثجزًذ.
 .19هذیز را ثب رُجز همبیظَ کٌٌذ.
 .20ػیُِْبی رُجزی (هظتجذاًَ ،دهْکزاطی ،هؼبرکتی ،ثیجٌذّ ثبر یب آساد هٌؼبًَ) را تؼزیف
کٌٌذ.
 .21رّػِبی هختلف اًگیشُذُی ثَ پزطتبراى تْطظ هذیزاى پزطتبری را ثزاطبص آهْختِِبی
رُجزی فِزطت کٌٌذ.
 .22صالزیتِب ّ ػولکزدُبی ّیژٍ طْپزّایشر آهْسػی را تجییي ًوبیٌذ.
 .23رّػِبی هختلف ًیبسطٌدی آهْسػی تْطظ هذیزاى ثِظبسی ًیزّی اًظبًی (هذیزاى
آهْسػی) را ًبم ثجزًذ.
 .24چگًْگی کبرثزد فزآیٌذ کٌتزل ّ ًظبرت را تْطظ هذیزاى پزطتبری تجییي ًوبیٌذ.
 .25ضوي ػٌبخت اثشارُبی ارسػیبثی ػولکزد ،کبرثزد ُز کذام را تْضیر ثذٌُذ.
ّ .26یژگیِبی یک ًظبم ارسػیبثی صسیر ػولکزد را تجییي ًوبیٌذ.
 .27اصْل ثْدخِجٌذی را فِزطت ًوبیٌذ.
 .28هظئْلیت هذیزاى پزطتبری را در فزآیٌذ ثْدخِجٌذی تؼزیر ًوبیٌذ.
 .29تذاثیز هذیزاى پزطتبری را در هْالغ ثزّس ثسزاى در هسیغِبی ثبلیٌی تجییي ًوبیٌذ.
 .30آًچَ کَ ثبیذ در گشارػٌْیظی هذیزاى ردُِبی هختلف پزطتبری ػٌْاى گزدد را تجییي ًوبیٌذ.
 .31تخلّفبتی کَ در پزطتبری هیتْاًذ الذاهبت اًضجبعی ثَ دًجبل داػتَ ثبػذ را فِزطت
ًوبیٌذ.
 .32الذاهبت السم ثزای ثزلزاری اًضجبط هؤثز تْطظ هذیزاى پزطتبری را تْضیر ثذٌُذ.
فؼبلیتِبی یبدگیزی
* ًوْدار طبسهبًی را ثَ کبرگیزی اصْل آى تِیَ ّ تذّیي ًوبیٌذ.
* تؼذاد پزطتبراى ُز ثخغ را ثب ثَ کبرگیزی فزهْلِبی عزازی ػذٍ ثزآّرد ًوبیٌذ.
* فُزهِبی هزثْط ثَ ػزذ ّظبیف ردُِبی هذیزیتی پزطتبری را تِیَ ًوبیٌذ.
رّع تذریض :طخٌزاًی ،ثسث ّ گفتکْ
رّع ارسػیبثی
* کٌفزاًض ػلوی
* توزیٌبت ػولی

* آسهْى ًِبیی
ّظبیف داًؼدْیبى
آًچَ کَ هظلّن اطت ثزای ًیل ثَ اُذاف آهْسػی در ایي درص تٌِب هذرطیي لبدر ثَ ثزرطی،
ارسیبثی ّ ارائِی کلیِّی هفبُین ّ هتْى ػلوی ًخْاُذ ثْد ّ ّظیفَ ّ تؼِّذ داًؼدْیبى اطت کَ
ثَ تمْیت ثٌُیَ ػلوی خْد ثپزداسًذ ّ در اًدبم تکلیف هسّْلَ توبم طؼی ّ کْػغ خْد را ثٌوبیٌذ.
در ایٌدب تذکّز چٌذ ًکتَ هِن ثَ ًظز هیزطذ .داًؼدْیبى ثبیذ:
 .1در هْرد هْضْػبت ّ هفبُین درص ثَ هغبلؼَ ػویك کتبثخبًِبی ثپزداسًذ.
 .2تٌِب در هْرد یبدگیزی هفبُین ثَ کالص ّ هغبلت آى اکتفب ًٌوبیٌذ.
 .3خلّبلیت ّ اثتکبر را در اًدبم تکبلیف خْد هذًّظز داػتَ ثبػٌذ.
 .4در هْرد کٌفزاًض ػلوی:
* یک ُفتَ لجل اس ارائَ ،کلّیِی هغبلت ثَ تأییذ هذرطیي خِت ارائَ ثزطذ ّ تسْیل کتجی هغبلت
ارائَ ػذٍ ًیش یک ُفتَ ثؼذ اس ارائَ تؼییي هیؼْد.
* در تِیـَ هغبلت ثَ هٌظْر ارائـَ در کالص ،ثبیظتی ثب هذرطیي هؼبّرٍ ًوْدٍ تب کلیِی هغبلت
اس ًظز ػلوـی هْرد تأییـذ لزار گزفتَ ّ اس عزفی خٌجِِبی کبرثزدی یبدگیزی ًیش تمْیت گزدد.
* داًؼدْیبى هستزم هیتْاًٌذ اس ػٌبّیي پیؼٌِبدی سیز ثَ هٌظْر اًدبم تکبلیف اطتفبدٍ ًوبیٌذ:
 .1هذیزیت تضبد
 .5هذیزیت هزالجت
پزطتبری در هٌشل

 .2هذیزیت
اطتزص
 .6هذیزیت
تغییز

 .3هذیزیت سهبى
 .7پْیبیی گزٍّ ّ
کبرثزد آى

 .4اُویت اطتبًذارد در
هذیزیت پزطتبری
 .8هِبرتِبی تفکز اًتمبدی در
هذیزیت پزطتبری

خذّل سهبًجٌذی ّازذ درطی اصْل هذیزیت خذهبت پزطتبری
خلظَ هستْای آهْسػی
 .1تؼزیف هذیزیت اس دیذگبٍ صبزجٌغزاى
 .2گذری ثز ًظزیِِبی هذیزیت:
الف) هذیزیت کالطیک (ػلوی) هتؼکّل اس ًظزیَ تیلْر ،فبیْلیظن ّ ثْرّکزاطی هبکض ّثز
1
ة) هذیزیت ًئْکالطیک یب رّاثظ اًظبًی (هغبلؼبت التْى هبیْ یب هغبلؼبت ُبثْرى)
ج) ًغزیِِبی خذیذ هذیزیت هتؼکّل اس ًغزیَ ػوْهی طیظتوِب ّ ًظزیَ هذیزیت التضبیی
 .3تؼزیف هفبُیوی هثل طبسهبى ،هذیزُ ،ذف ،اثزثخؼی ّ کبرآیی
 .1هؼزّفی  9اصل اطبطی هذیزیت :اصل ُوبٌُگی ّ ّزذت ُذف ،اصل تخصص ،اصل
زیغَ ًغبرت ،اصل طلظلَ هزاتت ،اصل تؼبدل ،اصل اًؼغبفپذیزی ّ هذاّهت ،اصل
کبرآیی ،اصل ّزذت فزهبًذُی ،اصل اختیبر ّ هظئْلیت (اصل هظئْلیت ،اصل تٌبطت،
2
اصل اطتثٌبء)
ّ .2ظبیف هذیزاى :ثزًبهِزیشی ّ تصویوگیزی ،طبسهبًذُی ،کٌتزل ّ ًظبرتُ ،ذایت ّ
رُجزی
 .1هجبًی هذیزیت اطالهی
ً .2ظزیَ اطالم درثبرُی هذیزیت ّ رُجزی
3
 .3ػزایظ ّ اّصبف هذیز در ًظبم هذیزیت اطالهی
 .4اصْل هذیزیت اطالهی :ػزذ صذر ،آطبى ػذى کبر ،رطبیی طخي ،هؼبّى ّ ُوکبر
ػبیظتَ ،الِی ثْدى ُذف

4

5

7ّ6

8
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 .1تؼزیف هذیزیت پزطتبری
ً .2مغ فزآیٌذ هذیزیت در اخزای فزآیٌذ پزطتبری
 .3هِبرتِبی هْرد ًیبس ّ ضزّری هذیزاى ردُِبی هختلف (فٌّـی ،اًظـبًی ،ادراکـی)
 .1اًْاع ثیوبرطتبى )1 :تبثؼِی ّسارت ثِذاػت )2 ،تست پْػغ طبیز طبسهبًِبی دّلتی،
 )3تست پْػغ ثخغ خصْصی
 .2تمظیوجٌذی ثیوبرطتبًِب اس ًظز فؼبلیت )1 :ػوْهـی )2 ،تخصصـی )3 ،فْق تخصصـی
ّ .3ازذُبی ثیوبرطتبى ّ کبرکزد ُز کذامّ :ازذ اداری ،رادیْلْژی ،زظبثذاری ،آسهبیؼگبٍ،
پذیزع ّ تزخیص ّ ...
 .4هؼزّفی ّازذ پزطتبری ّ هذیزیت آى
 .5ثخؼِبی هختلف ثیوبرطتبى
 .6تؼکیالت هذیزیت پزطتبریّ )1 :سارت )2 ،داًؼگبُِب )3 ،ثیوبرطتبًِب (هتزّى ،هؼبًّیي
هتزّى ،طْپزّایشراى ّ طزپزطتبراى)
 .3فزآیٌذ ثزًبهـَ  .4 -فٌْى ثزًبهِزیشی :گبًت،
  .2اًْاع .1تؼزیف ثزًبهَ
ثزًبهِزیشی ػجکَ،پزت ّ
ثزًبهــــــِزیشی ریشی
ریشی
طیپیبم
  .6تصویوگیزی در ػزایظ هختلف اعویٌبى .5تؼزیف تصوین
گیزی
 .4رّػِبی تمظین کبر در
ً .3وْدار
 .2طبسهبى
 .1تؼزیف
پزطتبری
طبسهبًی
رطوی ّ غیز
طبسهبًذُی
رطوی
 .5تمظیوجٌذی
 .6هؼزّفی هفبُین طبسهبًذُی :لذرت ،صف ّ طتبد ،اختیبر
ثیوبراى اس لسبػ
(تفْیض) ،توزکش ّ ػذم توزکش ،زیغَ ًظبرت
هزالجت پزطتبری
 .2رّػِبی
 .1تؼزیف کبرگشیٌی
 .3اًْاع ّ ػزایظ
 .4ػزذ ّظبیف کبرکٌبى
خلت داّعلجبى
اطتخذام
اطتخذام
 .5رّػِبی ثزآّرد ًیزّی اًظبًی در پزطتبری ثزای ثخؼِبی هختلف
 .1رُجزی ّ
فزآیٌذ آى

 .4اًگیشع :گذری ثز
 .2تفبّت هذیز ّ  .3ػیُِْبی رُجزی
(هظتجذاًَ ،دهْکزاطیً ،ظزیِِبی هستْایی ّ
رُجز
فزآیٌذی
هؼبرکتی ،آسادهٌؼبًَ
 .6عزازی ػغل :تْطؼَ ػغلی ،چزخغ ػغلی،
 .5ارتجبعبت
غٌیظبسی
-
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 .4رّػِبی
هختلف اًگیشٍ
دُی ثَ پزطتبر
خلظَ هستْای آهْسػی
 .1ثِظبسی پزطتبراى
 .2رّػِبی ًیبسطٌدـی آهْسػی
 .3ثزًبهِزیشی ثزًبهِِبی ثِظبسی پزطٌل
11
 .4رّػِبی ارسػیبثی ثزًبهِِبی آهْسػی
 .5آهْسػِبی تْخیِی ،آهْسع ضوي خذهت ّ اُویت آى
 .6ػولکزدُبی طْپزّایشر آهْسػی
 .3هؼکالت ّ هْاًغ
 .2رّػِبی
12
 .1فزآیٌذ کٌتـزل
کٌتـزل
کٌتزل
 .1تؼزیف ارسػیبثی ػولکزد
 .2اُذاف ّ اصْل ارسػیبثی
13
 .3اثشارُبی ارسػیبثی ػولکزد (ػیُِْبی ارسػیبثی)
ً .4ظبم صسیر ارسػیبثی ػولکزد
 .2اُذاف ّ فزآیٌذ ثْدخَ  .3 -اًْاع
 .1تؼزیف ثْدخِجٌذی
ثْدخَ
ثٌذی
14
 .5هظئْلیت هذیزاى پزطتبری در فزآیٌذ ثْدخِجٌذی

ّ .4یژگیِبی طیظتن
کٌتزلی هؤثز

 .4اصْل ثْدخِجٌذی

15

16

17

.1
.2
.3
.1

تؼزیف ثسزاى
هذیزیت ثسزاى ّ تذاثیـز هذیزاى پزطتبری در هْالغ ثزّس ثسزاى در هسیغِبی ثبلیٌی
ثزًبهِزیشی پیؼجیٌیکٌٌذٍ خِت ثسزاى (تذاثیـز پیؼگیزی اس ثسزاى)
اصْل گشارػٌْیـظی صسیر

.2
.3
.1
.2
.3
.4

ًسٍْ گشارػٌْیظی تْطظ هذیزاى ردُِبی هختلف پزطتبری
هظئْلیتِبی لبًًْی پزطتبراى در فزآیٌذ ثجت ّلبیغ
همزرات ّ اًضجبط
فزآیٌذ همزرات ّ اًضجبط
اصْل همزرات ّ اًضجبط
تخلّفبتی کَ در پزطتبری الذاهبت اًضـجبعی ثَ دًجبل دارد

هٌبثغ اصلی درص :کلّیِی هٌبثغ هزثْط ثَ «هذیزیت هٌبثغ اًظبًی» لبثل اطتفبدٍ هیجبػذ.
* هؼزّفی ثزخی اس هٌبثغ فبرطی
 .1هبهفْرد ،آلي .راُکبرُبی هذیزاى در تْطؼۀ هذیزیت .تزخوَ غالهزضب عبلمبًی ّ طیذ
اطوبػیل اصغزپْر .چبپ اّل .تِزاى :ػلن ّ ادة..
 .2ایزاًٌژاد پبریشی ،هِذی .طبطبًگِز ،پزّیش .طبسهبى ّ هذیزیت استئْری تب ػول .چبپ
ُفتن .هؤطظَ ػبلی ثبًکذاری ایزاى ،ثبًک هزکشی خوِْری اطالهی ایزاى.
 .3داگالص ،لْرای .هذیز ّ رُجز اثزثخغ در پزطتبری .تزخوَ فبعوَ ًیکؼکزًیب .تِزاى:
ثؼزی.،
 .4خی ،هْرُذ ّ آر ،گزیفیي .رفتبر طبسهبًی .تزخوَ طیذ هِذی الْاًی ّ غالهزضب
هؼوبرسادٍ .چبپ ُؼتن .تِزاى :اًتؼبرات هزّاریذ..
 .5ثالًچبرد ،کٌثُ .زطی ،پبل .هذیزیت رفتبر طبسهبًی (کبرثزد هٌبثغ اًظبًی) .تِزاى:
هؤطظَ اًتؼبرات اهیزکجیز.
 .6آصفشادٍ ،طؼیذ .ػٌبخت ثیوبرطتبى .تِزاى :اًتؼبرات داًؼگبٍ تِزاى.
ُ .7زّآثبدی.ع ّ هزثبغی.الف .هذیزیت پزطتبری ّ هبهبئی .تِزاى :داًؼگبٍ ػلْم پشػکی ّ
خذهبت ثِذاػتی ّ درهبًی ایزاى.
 .8لبثلدْ ،هٌیژٍ .کبرثزد هِبرتِبی هذیزیت در خذهبت پزطتبری .تِزاى :آیٌذُظبساى.
سهظتبى.
ُ .9زّآثبدی ،ػفیمَ .هزثبغی ،اکزم .هذیزیت پزطتبری ّ هبهبیی ،تِزاى :داًؼگبٍ ػلْم
پشػکی ایزاى؛
. 10هؼجّکی ،اصغز .هذیزیت رفتبر طبسهبًی «تسلیل کبرثزدی ،ارسػی اس رفتبر اًظبًی».
تِزاىً :ؼز تزهـَ.
. 11راثیٌـش ،اطتیفي .هجبًـی رفتبر طبسهبًی .تزخوِی لبطن کجیـزی .تِزاى :اًتؼبرات
داًؼگبٍ آساد اطالهی.
. 12ثزّهٌذ ،سُزا .هذیزیت رفتبر طبسهبًی .هزکش چبپ ّ اًتؼبرت داًؼگبٍ پیبم ًْر.
.13کًْتشُ ،برّلذ .اُداًل ،طزیلّ .یِزیحُ ،بًیش .اصْل هذیزیت .تزخوِی هسوـّذ ػلی عْطی
ّ ُوکبراى .خلذ اّل ّ دّم .تِزاى :هزکش آهْسع هذیزیت دّلتی.
.14التذاری ،ػلیوسوّـذ .طبسهبى ّ هذیزیت :طیظتن ّ رفتبر طبسهبًی .تِزاى :اًتؼبرات
هْلْی.
.15کبسهبیز ،لئًْبرد .اصْل هذیزیت .تزخوِی اصغز سهزّدیبى ّ آرهي هِزّژاى .تِزاى :هزکش
آهْسع هذیزیت دّلتی.
 .16رضبئیبى ،ػلـی .اصْل هذیزیت .تِزاى :اًتؼبرات طَوت.
.17دطـلز ،گزی .هجبًی هذیزیت .تزخوِی داّد هذًی .اًتؼبرات پیؼجُزد .تِزاى:
 .18صبدلـپْر ،اثْلفضل .همذّطی ،خاللً .ظزیَ خذیذ طبسهبى ّ هذیزیت ّ ػلْم هذیزیت.
تِزاى :اًتؼبرات صذر.
* هؼزّفی ثزخی اس هٌبثغ التیي هذیزیت پزطتبری
1. Rider Ellis, J. Managing and coordinating nursing care. 4 th edition. Lippincott
Williams & Wilkins.

2. Swansburg, R.C. Introduction management and leadership for nurse manager. 3 rd
edition. Boston: jones and Bartlett.
3. Gillies, D.A.. Nursing Management: A System Approach. 3rd ed. Philadelphia :W.B.
Saunders .
4.Marriner-Tomey, A. Guide Nursing Management and leadership. 6rd edition. St Louis:
Mosby. 5. Sullivan, E.J. & Decker, P.J. Effective management in nursing. 4rd edition.
Menlopark: Addison-Wesley.
6. Howkins, E. & Thornton, C. Managing and leading innovation in health care. 1rd
edition. London: BaillierTindall.
* هؼزّفی ثزخی اس ژّرًبلِبی التیي در هذیزیت پزطتبری
1. Journal of Nursing Administration (JONA)
2. Journal of Nursing Management
3. Journal of Nursing Administration Quarterly
4. Journal of Nursing Research
5. Journal of Leadership in Health Sciences
6. Journal of Nursing Care Quality
7. Canadian Journal of Nursing Administration
8. Journal of Nursing Leader
9. Journal For Nurses in Staff Development
10. www.emeraldinsight.com
11. www.nursingworld.com
12. AND …

