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          مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکیعنوان درس :   

 روان پرستاریارشد یکارشناسدانشجویان  مخاطبان:

                               (کارآموزیواحد  5/0نظری،  واحد 1 جاللی) دکتر امیر   واحد کارآموزی 5/0واحد نظری،  1 تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد

 12-14سه شنبه روزهای  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 یجالل ریدکتر ام مدرس:                                                   9-12دو شنبه روزهای زمان ارائه درس:   

   ندارد درس و پیش نیاز:

 

 هدف کلی درس :

در بخشش هشای    دانش، اصول و فرآیند مدیریت خدمات پرستاری و کاربرد آنفلسفه، با یان این درس دانشجودر 

 د. نشو اسالمی آشنا می علمی، اصولی و  با تأکید بر اصول و مبانی مدیریت روانپزشکی

 

 

 ت) جهت هر جلسه(اهداف کلی جلسا
 فهوم مدیریت پرستاری واجزای آن م. آشنایی با 1

 مفاهیم جذب ونگهداری، ارتقاء، بهسازی وتوسعه نیروهای پرستاری در بخش روان پزشکی آشنایی با .2

 اشنایی با ارزشیابی عملکرد در بخش های روانپزشکی  .3

 . آشنایی با مدل های ارتقاء کیفیت در بهداشت و درمان با تاکید بر حرفه روانپرستاری4

 اشنایی با مدیریت بحران در بخش های روانپزشکی .5

  . آشنایی با بودجه نویسی واقتصاد در مدیریت پرستاری بخش های روانپزشکی 6

 . آشنایی با استاندارد ها وحسابرسی ها در سیستم پرستاری بخش های روان پزشکی 7

 روان پزشکی آشنایی با کاربرد علم آمار وانفورماتیک در مدیریت پرستاری بخش های .8

 . آشنایی با طراحی و تجهیز بخش های روانپزشکی با تاکید بر  ایمنی  مددجو 9
 

 

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 آن  یواجزا یپرستار تیریبا مفهوم مد ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را نام ببرد.  یدر پرستار تیریسطوح مد 1-1
 دهد. حیرا توض یخدمات پرستار تیریاصول مد 2-1
 را نام ببرد.  یخدمات پرستار تیریاجزاء مد 3-1
 را بشناسد. یدر پرستار یشغل یاز رده ها کیهر فیوظا4-1
 مدیریت پرستاری در مراقبت از بیماران روانی را توضیح دهد.  اهمیت -5-1

 



 

  یدر بخش روان پزشک یپرستار یروهایوتوسعه ن یارتقاء، بهساز ،یجذب ونگهدار میبا مفاه ییآشنا:  دومهدف کلی جلسه 

  :دوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

 

 دهد. حیرا توض یانسان یروین تیریمفهوم مد-1-2
 را شرح دهد.  یدر پرستار یانسان یروین تیریمد تیاهم 2-2
  مفاهیم جذب و نگهداری را توضیح دهد.  3-2
 دهد.  حیرا توض یانسان یروین یبهساز ارتقاء و یروش ها 4-2
 کند. انیب یانسان یروین یو نقش آموزش را در بهساز یآموزش یازسنجین 5-2
 مفهوم برنامه تاوسعه فردی و اجزای آن را توضیح دهد.  6-2
 بخش های روان را بیان کند.  اهمیت بهسازی و توسعه کادر پرستاری در 7-2
 
 

 یروانپزشک یعملکرد در بخش ها یابیبا ارزش ییاشنا:  سومهدف کلی جلسه 

  :سوم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

 
 کند. سهیداده و با هم مقا حیرا توض شیمفهوم کنترل و پا -1-3
 کند.  انیرا ب یمفهوم کنترل در حرفه پرستار 2-3
 را شرح دهد.  یکنترل در حرفه پرستار تیاصول و اهم 3-3
 کند.  انیرا ب یمفهوم نظارت در حرفه پرستار 4-3
 دهد  حیرا توض  ینظارت در پرستار تیاصول و اهم 5-3
 دهد.  حیرا توض یعملکرد در پرستار یابیارزش تیاهم 6-3
 اجزای اصلی سیستم ارزشیابی عملکرد را نام ببرد  7-6
 دهد. حیرا توض کیعملکرد را نام برده وهر یابیارزش یروشها 8-3
 
 

 یبر حرفه روانپرستار دیدر بهداشت و درمان با تاک تیفیارتقاء ک یبا مدل ها ییآشنا:  چهارمهدف کلی جلسه 

  :چهارم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 

 
 کیفیت را در بهداشت و درمان بیان کند.مفهوم  -1-4
  اجزا اصلی چرخه کیفیت در پرستاری را بیان کند  2-4
 . مدل های ارتقاء کیفیت در بیمارستان را توضیح دهد 3-4
  تضمین کیفیت و چراخه آن را بیان کند.  4-4
  اجزای اصلی حاکمیت بالینی را نام ببرد.  5-4
  اعتبار بخشی را در بخش های روان توضیح دهد.  تیاهم 6-4
 



 

 یروانپزشک یبحران در بخش ها تیریبا مد ییاشنا:  مپنجهدف کلی جلسه 

  :مپنج اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد. بحران و فاجعه را مفهوم  -1-5
 انواع بحران های مرتبط با بهداشت و درمان را طبقه بندی نماید.   2-5
  اصول مدیریت بحران را در بخش های روان پزشکی شرح دهد.  3-5
   را بیان کند.   HICSسیستم   4-5
  اهمیت مانور در مدیریت بحران را بیان کند.   5-5
 

 

   یروانپزشک یبخش ها یپرستار تیریواقتصاد در مد یسیبا بودجه نو ییآشنا:  ششمهدف کلی جلسه 

  :ششم اهداف ویژه جلسه

 دانشجو قادر باشددر پایان 

 کند. فیرا تعر یبودجه بند -1-6
 دهد.  حیرا توض یاصول بودجه بند  2-6
 را شرح دهد.  یدر پرستار یبودجه بند تیاهم  3-6
 اجزای بودجه بندی بیمارستانی را بیان کند. .4-6
 کند انیرا ب یدر بودجه بند یپرستار رینقش مد  5-6

 اهمیت بودجه بندی سیستم پرستاری در سیستم اقتصاد  بیمارستانی را بیان کند.  6-6
 

 

 یروان پزشک یبخش ها یپرستار ستمیها در س یبا استاندارد ها وحسابرس ییآشنا مهفتهدف کلی جلسه 

  :مهفت اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.مفاهیم استاندارد و حسابرسی را   1-7
 انواع استاندارد های سیستم پرستاری را توضیح دهد.  2-7
 ممیزی و انواع آن را بیان کند.  3-7
 دهد.  حیرا توض یدر پرستار یحسابرس 4-7
 کند.  انیرا ب یدر پرستار یحسابرس ستمیس یاجزا 5-7
 دهد حیرا با ذکر مثال توض یو خارج یداخل یحسابرس 6-7

 

 یروان پزشک یبخش ها یپرستار تیریدر مد کیبا کاربرد علم آمار وانفورمات ییآشنا:  مهشتهدف کلی جلسه 

  :چهارم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم شاخص را توضصیح دهد.  -1-4
  انواعه شاخص های بیمارستانی را طبقه بندی نماید.   2-4
  ص ها در ارتقا کیفیت خدمات و مدیریت پرستاری در بخش های روان را بیان کند. نقش شاخ 3-4
  . اهمیت استفاده از سیستم های نرم افزار انفورماتیک را در مدیریت پرستاری شرح دهد.   4-4
  نقش آمار در مدیریت پرستاری را بیان کند.    5-4
 
 

 



 

 مددجو  یمنیبر  ا دیبا تاک یروانپزشک یبخش ها زیو تجه یبا طراح ییآشنا:  منههدف کلی جلسه 

  :نهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 ن کند. وصیات بخش های روان پزشکی را بیاخص -1-9
 استاندارد های نیروی انسانی در بخش های روان را توضیح دهد.  -2-9
 استاندارد های تجهیزات پزشکی در بخش های روان را توضیح دهد.  -3-9
 استاندارد های ساختمانی در بخش های روان را بیان کند.  -4-9
 سیستم پشتیبانی در بخش های روان را نام ببرد.  -5-9
 ی در بخش روان را توضیح دهد. استاندارد های تجهیزات رفاه 6-9
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 درس یمرتبط با محتوا یسیو انگل یکتب و مقاالت فارس هیکل -
 

 روش تدریس:

 

با توجه به  یواحد درس نیاز مطالب ا یبرخ نیتوسط مدرس مربوطه خواهد بود. همچن یو بحث گروه یبه صورت سخنران سینحوه تدر
تحت نظارت مدرس مربوطه به  د،یبر منابع و متون جد هیو با تک یدر مقطع کارشناس یپرستار تیریاز درس مد انیدانشجو نهیزم شیپ

 شود یانجام م در کالس انیبحث و تبادل نظر با دانشجو وگردد  یصورت کنفرانس ارائه م
 وسایل آموزشی :

 ویدئوپرژکتور وایت برد، ماژیک و -

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

     

 صبح  8-9 ترم  6هفته  نمره  4 کتبی آزمون میان ترم 

   نمره 1 مقاالت مرتبط پژوهشی  ارائه دو عدد بیب کارت 

   نمره  8  آزمون پایان ترم

   نمره  1  حضور فعال در کالس

   نمره  6  بخش کارآموزی

 



 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 داشته باشد. ر فعالحضو کارآموزی و نظریجلسات  در -

 د.مطالعه نمای را محتوای درسجدید در زمینه  قاالتم  -

 .مشارکت فعال داشته باشدبحث های گروهی  در -

 .دهدارائه  و انجام به موقع راواگذارشده مربوط به واحدهای نظری و کارآموزی تکالیف  -

 

 

 

  یواحد کارآموز

 واحد  5/0تعداد واحد: 

 ساعت   26: یمدت زمان کارآموز

   یبهنام خالد ی، آقا یجالل ریراهنما: دکتر ام دیاسات

 کلی: هدف

مدیریت ضمن  ،تئوریهای مدیریتدوره دانشجو قادر باشد ضمن شناخت مدلها و  یاز ط پس

بیماران، برنامه های مراقبت ازبیماران را در بخش های روان با استفاده از تئوریهای مدیریت 

 برنامه ریزی نماید. 

 
 ماریمراقبت از ب یبرنامه ها یو نظارت بر حسن اجرا یزی: برنامه رخدمات

آن در  یریگیو پ ماریب صیترخ یزیو خانواده )برنامه ر ماریآموزش به ب یبرنامه ها یحسن اجرانظارت بر  -

 منزل(

 مذکور یازهایبر ن یآموزش مداوم مبتن یزیکارکنان و برنامه ر یآموزش یازهاین یبررس -

مسئول در  رانیو مشارکت مد یبا همکار یو درمان یمراکز خدمات بهداشت یتیریبا سطوح مد ییآشنا -

 تیریو مد یابیو نحوه ارزش یتیریمد یهایزیبرنامه ر

شده و بکار  یمعرف یاز مدل ها یریبا بهره گ یمرتبط با روانپزشک یدر بخشها یبستر مارانیمراقبت از ب -

 مورد انتظار یو مهارت ها یبستن توانمند

 یروانپزشک ی: بخشهاعرصه

 شده یبا توجه به برنامه زمانبند کیکش -

 
 

 

 

 

 

 



 مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی جدول زمانبندی درس

 صبح 9-12دو شنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              جلسه

دکتر امیر جاللی    آن واجزای پرستاری مدیریت مفاهیم با آشنایی 1

 بخشش  در پرسشتاری  نیروهشای  وتوسعه بهسازی ارتقاء، ونگهداری، جذب مفاهیم با آشنایی 2

 پزشکی روان
""  

 

 "" روانپرستاری حرفه بر تاکید با درمان و بهداشت در کیفیت ارتقاء های مدل با آشنایی 3

 روانپزشکی های بخش در بحران مدیریت با اشنایی 4

 آموزش مجازی  
""  

 آموزش مجازی آموزش مجازی 

 "" روانپزشکی های بخش در عملکرد ارزشیابی با اشنایی  5

   پرستاری مدیریت در واقتصاد نویسی بودجه با آشنایی 6

 صبح   8-9امتحان میان ترم ساعت 
 دکتر امیر جاللیدکتر امیر جاللی

 ""   پرستاری سیستم در ها وحسابرسی ها استاندارد با آشنایی 7

 ""   پرستاری مدیریت در وانفورماتیک آمار علم کاربرد با آشنایی  8

  امیر جاللی امیر جاللی دکتر دکتر   ––دانشجویان دانشجویان  مددجو  ایمنی  بر تاکید با روانپزشکی های بخش تجهیز و طراحی با آشنایی  9

 

 دانشکده: EDOم و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولنا

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


