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 مدیریت خدمات پرستاری اصول عنوان درس:

 

 کارشناسی پیوستهمقطع تحصیلی:                      پرستاری تحصیلی:رشته   

 كلیه دروس تخصصی نیاز: پیش                              2تعداد واحد:

 پرستاریگروه آموزشی:                                                   

 دکتر مینا گائینیمدرس:                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   هدف کلی درس:

مديريت خدمات پرستاري وكاربرداين  آشنا نمودن دانشجويان بااصول وچگونگی فرآيند

 براصول ومبانی مديريت اسالمی . درعرصه هاي مختلف مراقبت پرستاري باتاكید مهارتها

 روش تدریس:

 (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

 پرسش و پاسخ از مباحث هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان میان ترم)ارزشیابی تکوینی(

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 کالس و جلسات پرسش و پاسخبحثهای شرکت در

 ارائه سمینار گروهی) مرتبط با مباحث مدیریت پرستاری(

 شرکت در آزمون میان ترم و پایان ترم

 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

موديريت خودمات    اصول وچگوونگی فرآينود  در اين درس كسب دانش و بینش در زمینه 

براصوول   باتاكیود درعرصه هاي مختلف مراقبوت پرسوتاري    پرستاري وكاربرداين مهارتها

 مورد توجه است.ومبانی مديريت اسالمی 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

آن را درسی انتزاعی می دانند که تقریبا شبیه علت ثقیل بودن این واحد،به دانشجویان معتقدند 

همچنین .ببینند، بنابراین لزومی به یادگیری این  موارد نمی دروس تخصصی پرستاری نمی باشد

 عنوان می نمایند که دروس مدیریتی در ارائه خدمات پرستاری در آینده لزوم چندانی ندارد.

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

دی ردانشجویان با جنبه های کارب ، جهت آشنایی (TBLروشهای تدریس گروهی)بهره گیری از 

 پرستاریموضوعات مرتبط با مدیریت 

مشارکت دانشجویان در جلسات تدریس به صوورت شورکت در بحثهوای کالسوی، یعالیتهوای      

   گروهی...
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