بِ ًبم خذا
داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ ارٍهیِ – گرٍُ پرستبری ترم اٍل 69-69
گرٍُ آهَزضی :داًطجَیبى پرستبری کبرضٌبسی
هذرس :اسفٌذیبر ببلجبًی
تؼذاد ٍاحذٍ 2 :احذ ًظری درس اصَل هذیریت خذهبت پرستبری
ّذف کلی درس :داًطجَیبى بتَاًٌذ هْبرتْبی الزم در زهیٌِ هذیریت خذهبت پرستبری ٍ کبربرد آى در
سرپرستی ٍاحذّبی هختلف ارائِدٌّذُ هراقبتْبی پرستبری کسب ًوبیٌذ.
اّذاف جسیی:
هفَْم هذیریت را از دیذّبُ صبحبٌظراى تؼریف ًوبیٌذ
تئَریْبی هذیریت ٍ تبریخچِ آى را رکر ًوبیٌذ
بب کبربرد تئَریْبی هذیریت در پرستبری ٍ هبهبیی آضٌب ببضٌذ
بب ٍظبیف هذیریت اضٌبیی داضتِ ببضٌذ
کبرّبی یک ضیف کبری را برًبهِریسی کٌٌذ
جبیگبُ پرستبر در سبختبر سبزهبًی را تؼییي ًوبیٌذ
هفبّین  ٬اختیبر ٬سلسلِ هراتب ٬صف ٍ ستبد  ...را ضرح دٌّذ
تؼذاد پرسٌل الزم برای یک بخص ػوَهی را هحبسبِ ًوبییٌذ
رٍضْبی تقسین کبر ٍ اًَاع سیستوْبی ارائِ هراقبت پرستبری را تَضیح دٌّذ
ضیَُّبی هختلف رّبری را هقبیسِ ًوبیٌذ
سِ هَرد اًگیسش در ػول در سیستوْبی هراقبتی را رکر کٌٌذ
استفبدُ از ارتببطبت رسوی در سبزهبى را تَضیح دٌّذ
ضرح ٍظبیف هذیر ٬سرپرستبر ٍ پرستبر را درک ًوبیٌذ
چٌذ هَرد گسارش صحیح در کالس بٌَیسٌذ
رٍش ػولی ارتقب کیفیت را بصَرت تیوی اجرا ًوبیٌذ
تکبلیف داًطجَ:

 حضَر فؼبل درکالس بذٍى غیبت
 هطبلؼِ کتببخبًِای ٍ تکویل اطالػبت خَد در زهیٌِ درس تذریس ضذُ

ترجوِ ٍ ارائِ یک هقبلِ اًگلیسی در رابطِ بب هفبّین تفکر ٬تصوین گیری ٍ برًبهِ ریسی استراتژیک
ضرکت در اهتحبًبت هیبى ترم ٍ پبیبى ترم

جلسبت درس

هببحث هَرد تذریس

جلسِ اٍل

هؼرفی درس ٍ تؼریف هذیریت از دیذّبُ
صبحبٌظراى – تبریخچِ هذیریت

جلسِ دٍم

تئَریْبی هذیریت ٍ کبربرد آى در پرستبری

جلسِ سَم

ٍظبیفً٬قص ٍ سطَح هذیریت – فرایٌذ هذیریت

جلسِ چْبرم

فرایٌذ برًبهِ ریسی ٍ اًَاع آى

جلسِ پٌجن

سبزهبًذّی ٍ فرایٌذ سبزهبًذّی – سبختبر
سبزهبًی در سیستن بْذاضتی

جلسِ ضطن

هفبّین سبزهبًذّی(قذرت ٬اختیبر ٬سلسلِ هراتب٬
صف ٍ ستبد  ٍ )...کبربرد آى در پرستبری

جلسِ ّفتن

پیص بیٌی ٍ تؼییي ًیرٍی اًسبًی در پرستبری –
هحبسبِ ًیرٍی اًسبًی در ٍاحذّبی هراقبتی

جلسِ ّطتن

اهتحبى هیبى ترم –رٍش تقسین کبر ٍ اًَاع
سیستوْبی ارائِ هراقبت پرستبری

جلسِ ًْن

ّذایت ٍ رّبری – ضیَُّبی رّبری ٍ هقبیسِ
آًْب

جلسِ دّن

تئَریْبی اًگیسش

جلسِ یبزدّن

ارتببطبت ٍ کبربرد آى در پرستبری

جلسِ دٍازدّن

هفَْم ًظبرت ٬اًَاع آى ٍ هَارد کبربردی در
پرستبری – فرایٌذ کٌترل

جلسِ سیسدّن

اًظببت اداری ٍ ضیَُّبی تغییر رفتبر -قَاًیي ٍ
هقررات اداری در پرستبری

جلسِ چْبردّن

ضرح ٍظبیف ردُّبی هختلف پرستبری – ثبت
گسارضبت در پرًٍذُ بیوبر

جلسِ پبًسدّن

هببًی هذیریت جبهغ کیفیت ٍ ارائِ رٍش ػولی
ارتقب کیفیت در بیوبرستبى

جلسِ ضبًسدّن

اداهِ جلسِ پبًسدّن

