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---------------------------------------------------------------هدف کلی :
اضٌبیی بب اصَل ٍ چگًَگی فرایٌذ هذیریت
کبربرد اصَل هذیریت در ادارُ اهَر آهَزش ٍ خذهبت هبهبیی ٍ استفبدُ از ػَاهل هختلف تصوين گيری در جْت
رفغ هطكالت هَجَد در هبهبیی
اهداف رفتاري:
داًطجَیبى اصَل ٍ فرایٌذهذیریت را آهَختِ ٍ بب کبربرد اصَل آًذر ادارُ اهَر آهَزش ٍ خذهبت هبهبیی آضٌب
ضًَذ.
انتظارات از دانشجو:
حضَر هٌظن در کالس
ضرکت در بحث ّبی گرٍّی
ضرکت در اًجبم فؼبليت ّبی کالسی از جولِ تْيِ جذٍل گبًت ،تبهيي ًيرٍی اًسبًی
آهبدگی در پبسخگَیی بِ سَاالت کالسی
خط مشی وسياست ها:
ارائِ درٍس تئَری
بيبى هَارد ػولی هرتبظ بب هَضَع
سَال کالسی در ّر جلسِ درس از هغبلب قبلی
ارائِ دستَرالؼول ّبی کطَری هرتبظ بب هَضَع تذریس
تكاليف:
آهبدگی ػلوی در پبسخگَیی بِ سَاالت هربَط بِ جلسِ قبل
اًجبم پژٍّص ّبی تؼييي ضذُ هرتبظ بب هَضَع درس
تْيِ پوفلت ٍ جسٍُ ّبی ػلوی

روش تدريس :
سخٌراًی ،پرسص ٍ پبسخ ،کٌفراًس ،حل هسبلِ

روش و زمان ارزشيابی:
سَاالت چْبرگسیٌِ ای ،کَتبُ پبسخ ،جَرکردًی
آزهَى هيبى ترم در اٍاسظ ترم ٍ آزهَى پبیبى ترم بر اسبس برًبهِ داًطگبُ برگسار خَاّذ ضذ.

بْذاضت هبدر کَدک 5
هَضَع درس
ضوبرُ
جلسِ
هقذهِ ای در هذیریت پرستبری ٍ هبهبیی ،تئَری ّبی هذیریت
2
ًظر اسالم راجغ بِ هذیریت ٍ رّبری
3
سغَح هذیریت ٍ ٍظبیف آًْب
4
اًَاع رّبر ،ضرایظ هذیر ٍ رّبرً ،قص ّبی رّبری
5
برًبهِ ریسی ،تكٌيک گبًت ٍ پرل
6
تصوين گيری ،اصَل ٍ فرایٌذ حل هطكل
7
سبزهبى دّی ٍ تفَرض اختيبر
8
ارتببعبت در سبزهبى
9
ّوبٌّگی ٍ ّذایت کردى
:
ػَاهل اصلی ایجبد اًگيسُ ،تطخيص ٍ ایجبد اًگيسُ
21
ًظبرت ،کٌترل ٍ ارزضيببی
22
هذیریت هٌببغ اًسبًی ،تبهيي ًيرٍی اًسبًی
23
آهَزش ضوي خذهت ،آهَزش هذدجَ ،اهَزش بسرگسبالى
24
25

حبکويت ببليٌی

26
27
28

تقسيوبت بيوبرستبًی
تطكيالت بْذاضتی درهبًی
حبکويت ببليٌی

منابع;
 -2هذیریت پرستبری ٍ هبهبیی ،ضفيقِ ّرٍآببدی
 -3کبربرد هْبرت ّبی هذیریت در خذهبت پرستبری ،هٌيژُ قببل جَ
 -4بْذاضت ػوَهی ،دکتر حسيي حبتوی

