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 می مطرح پرستاري مديريت قالب در باشد می ارزشيابی و کنترل ، ورهبري هدايت کارگزينی، سازماندهی، ريزي، برنامه شامل که مديران

 .شود

 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 قادر آينده در که نحوي به پرستاري در رهبري و مديريت هاي تئوري و مفاهيم اصول، با پرستاري دانشجويان سازي آشنا: هدف کلی

 گردند پرستاري حرفه ارتقاء باعث و کرده وظيفه انجام حرفه اين در بخش اثر رهبر و مدير يك بعنوان باشند

 ریکولوم( دوره در رشته مرتبط استفاده کرد.ولي درس در برنامه آموزشي )کشرح کجهت تکمیل این قسمت مي توان از نکته:  *

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

  :: رود می انتظار دانشجويان از دوره پايان در

 )شناختی حیطه( ويژه اهداف

 .دهد توضيح پرستاري در را مديريت اهميت -1
 .کند بيان را سازمان انواع سازمان، هاي ويژگی -2

 .دهد توضيح مختصر بصورت را مديريت تاريخچه -3

 .کند بيان را مديريت از تعريف 2 - حداقل -4

 . کند بيان را سيستمی و کلاسيك نئو کلاسيك، تئوريهاي از هريك هاي محدوديت و مزايا اصول، -5

 .دهد توضيح را Z - تئوري هاي گی ويژ و اصول -6

 .کند بيان y و X  گاه ديد دو از را انسان هاي ويژگی -7

 .کند بيان را رهبري و مديريت هاي تفاوت و کرده تعريف را رهبري  -8

 .دهد توضيح را آن بر موثر عوامل و رهبري در اقتضاء نظريه ، کرده بيان را رهبري مختلف هاي سبك  -9

 .دهد توضيح مختصر بصورت را پرستاري خدمات در ورهبري مديريت آيند فر و وظايف ، اصول  -11

 .دهد شرح را مديريت مختلف هاي دوره در ريزي برنامه حيطه و انواع ، علل آيند، فر و نموده تعريف را ريزي برنامه  -11

 .کند بيان نظريه يك ذکر با همراه را صحيح گيري تصميم در مؤثر عوامل و داده راتوضيح مديريت در گيري تصميم  -12

 .دهد توضيح مثال ذکر با را آن آيند فر و مشکل حل اصول -13

 .کند بيان را پرستاري سازماندهی در ارتباطی خطوط ، آن هاي ويژگی کرده، تعريف را سازماندهی اصل  -14

 .کند بيان را سازمانی نمودار و رسمی غير رسمی، ستاد، صف، متمرکز، غير متمرکز، سازمانهاي ويژگيهاي  -15

 .کند ذکر را آن اصول و اختيار تفويض اختيار، قدرت، منابع قدرت، -16

  .دهد توضيح را نظارت حيطه تعيين در موثر عوامل و نظارت حيطه  -17

 .دهد توضيح را آن بر موثر عوامل و آيند فر کرده، تعريف را انسانی نيروي تامين -18

 .دهد توضيح هريك ويژگيهاي و معايب مزايا، با همراه را )اوليه گروهی، عملياتی، موردي، (مراقبتی الگوي  -19

 .دهد توضيح را هدايت بر موثر عوامل و مراحل و کرده تعريف را هدايت -21

 .کند بيان را انگيزش ايجاد در موثر عوامل و فرآيند کرده، تعريف را انگيزش -21

 .دهد شرح را بخش اثر ارتباط يك برقراري در موثر عوامل و ارتباط فرآيند ارتباط، -22



 

 

 .دهد شرح را هماهنگی اصول و کرده تعريف را هماهنگی  -23

 .دهد توضيح را اجرا زمان نظر از کنترل انواع و آن آيند فر کنترل،  -24

 بيان را پرستاري خدمات در موفق بندي بودجه يك انجام بر موثر عوامل و بودجه انواع ، کرده تعريف را بندي بودجه و بودجه  -25

 .کند

 .دهد توضيح آنرا اهداف و اصول عملکرد، ارزشيابی  -26

 .دهد شرح آنرا انواع و اصول پرستاري، در انسانی نيروي بهسازي -27

 .دهد توضيح “مختصرا را اسلام خدمات پرستاري ازديدگاهدر رهبري و مديريت -28

 .دهد توضيح را پرستاري با مرتبط قانونی و حقوقی مسائل و قوانين انضباطی، اصول مقررات، و قوانين -29

 .دهد شرح را پرستاري در ان قانونی هاي وجنبه نويسی گزارش صحيح اصول و اطلاعات ضبط و ثبت قوانين -31

 - حرکتی روانی حیطه در ويژه اهداف

 . نمايد تمرين درسی مباحث در را انتقادي تفکر -1

 . نمايد تمرين درسی موارد در کار درتقسيم مهارت  -2

 مديريت زمان در انجام تکاليف داشته باشد  -3

 .باشد عملی تمرين در حرفهاي وغير حرفهاي انسانی نيروي آورد بر و کار حجم محاسبه به قادر  -4

 .گيرد بکار رامی وغير کلامی کلا  نياز مورد مهارتهاي سخنرانی ارائه در -5

 .گيرد بکار گروهی کار در را گروه رهبري در مهارت -6

 ) نگرشی ) عاطفی حیطه ويژه اهداف

 .کند دفاع سلامت خدمات ارائه هاي سازمان در رهبري شيوه ترين مناسب خصوص در خود ديدگاه از -1

 .کند توجه ديگران نظرات به احترام با -2

 .دهد انجام کلاس در فعال مشارکت با مربوطه وظايف و تکاليف بموقع ارائه خصوص در را خود مسئوليت -3

 .شود دار راعهده گروهی بحث و کوچك هاي کاردرگروه -4

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               5ترکیبي 

 

 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ارائه کیس و سناریو سایر موارد     نام ببرید : 

 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  همتایانتدریس توسط )استفاده از دانشجویان در تدریس (  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

 از طریق سیستم نوید انلاین  واف لاین  –فیلم اموزشي  –پي دی اف  –پاور پوینت صدا گذاری شده  لطفا نام ببرید

 آفلاين از طريق سيستم نويد بصورت مجازي برگزارخواهد بود . يا آنلاين شامل کلاس ها وکارگاه  %21است.  حضوريروش تدريس 

 اسخ ، گروه کوچك، : شامل انواع روش ها مانند مجازي، سخنرانی ، پرسش و پروش تدريسPBL  .و ارائه کيس خواهدبود  

 در مورد جلسات مجازي شامل : فايل رسانه آموزشی :pdf  ،word ، پاورپوينت ، فيلم آموزشی ، محتواي تعاملی ، 

 درصورت برخورد با تعطيلات جبرانی جهت دروس  الزامی می باشد 

 

 اصول مدیریت خدمات پرستاری سدرارائه تقویم جدول 

  روز و ساعت کلاس
 عنوان مبحث جلسه

 تکالیففعالیت یادگیری/ 

تاریخ  یادگیری-روش یاددهی

 ارائه

نام مدرس/ 

 مدرسان

و وظايف ، اصول ، درس، تعاريف مديريت، سطوح طرحآشنايی با 1
 ،مديريتفرآيند 

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

2 
 هاي مديريت تئوريتاريخچه و 

 و پرسش حضوري، سخنرانی،مجازي و کلاس 
 پاسخ

 
 

    Planning                    برنامه ريزي اصول ومبانی فرآيند 3

  strategic – tactical              عملياتی –استراتژيك  

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،



 

 

 عملکرد نارسا و اصول انضباطی ،قوانين و مقررات 4

low& discipline  
   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

 organizingفرآيند سازماندهی      اصول ومبانی  5
 method of assignmentهاي تقسيم کار در پرستاريروش

 

  پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،
 

    تامين نيروي انسانیفرايند کار گزينی و مديريت منابع انسانی،  6
  Staffing    HRM &                       

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

 بهسازي کارکنان )آموزش ضمن خدمت( 7
                                               staff development                 

 و پرسش حضوري، سخنرانی،کلاس مجازي و 
 پاسخ

  

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،    personal budgeting                              بودجه بندي 8

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی، در خدمات پرستاري Leadershipتئوري ها و سبکهاي رهبري  9

 & Coordinating                  ،هدايت، هماهنگی 11

leading                                   
   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

 Job satisfaction رضايت شغلی, motivation انگيزش 11
 تعهد حرفه اي وتعهد سازمانی                 

  پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،
 

 communication  organizationalت سازمانی  ارتباطا 12

                                                  
  پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

 

   مشکل و تصميم گيري حلفرآيند 13
solving decision making & problem  

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

        ارزشيابی عملکرد –کنترل و ارزشيابی  14

performance appraisal controlling&  
   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

 گزارش دهی،اصول ثبت و مستند سازي 15

Documentation & recording, reporting 
 پيشگيري از خطا در پرستاري و قوانين کيفري و انتظامی

   پاسخ و پرسش کلاس حضوري، سخنرانی،

 مديريت اسلامی در خدمات پرستاري 16

 
 و پرسش حضوري، سخنرانی، و مجازي  کلاس
 پاسخ

 
 

 کارگاه اعتبار بخشی و حاکميت بالينی 17
 کلاس هابرگزار می گرددودر طول در جلسات مجازي              

،  بصورت افلاين وحضوري  مجازي  کارگاه 
 پاسخ و پرسش سخنرانی،

 
 

 

 از دانشجویان انتظار مي رود:  :وظایف و انتظارات از دانشجو

 مجازي. حضوري و مباحث به صورت  در مستمر مشارکت و کلاس در فعال شرکت 

 بطور کلاس هاي بحث در و يابد تأخيرحضور بدون چه آنلاين و چه حضوري  کلاس جلسات تمامی در رود می انتظار از دانشجو 

 جلسه 4) مجاز حد از بيش غيبت. به منزله ي غيبت محسوب خواهد شد دقيقه 15 از بيش تأخير صورت در. نمايد شرکت فعال

 .ميشود دوره پايان امتحان در شرکت از دانشجو شدن محروم باعث ساعت( کلاس 8

 درموعد تعیین شده در نوید قبلی مباحث از هرجلسه در سئوالات به پاسخ و )کنفرانس( مقرر موعد در درسی تکاليف ارائه . 

 آمادگی با درس هاي کلاس در غيبت بدون و منظم و مداوم حضور

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 



 

 

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 آزمون پایانی

 نمره( به میزان 11)  51%

 هر استاد  25% 

 

 . باشد به صورت حضوری مي امتحان: امتحان شرح

 : از عبارتند سئوالات نوع 

 خالي جا 5-پاسخ   کوتاه تشریحي 4- کردني جور 3-غلط   و صحیح 2-گزینه   چند 1-

 گروهی انجام سمینارهای

 

 نمره( 2)  10%

 

 امتیاز  12 الکترونیک  ارائه ارزشیابي

 نمره از بیست (  2)

 

 

 

جهت انتخاب موضوع لازم است در چهار هفته  مشاوره یا راهنمائی دریافت جهت

 تماس گرفته شود. اساتید ایمیلاول  ترم بصورت حضوری یا ازطریق 

برای جلوگیری از تکراری بودن فعالیتها دانشجویان موظفند در : کنفرانس جهت مباحث

ابتدای ترم در گروههای پنج شش نفره تقسیم شده و از طریق ایمیل با استاد مربوطه هر 

حثي را که تمایل دارند هماهنگ کرده و طبق نظر استاد آماده نمایند. مطالب حتما بایستي مب

قبل از نیمه ترم آماده شده باشد و همه دانشجویان موظفند خلاصه فعالیت خود را در کار 

گروهي در بخش تکالیف مربوط به پروژه بارگزاری نمایند تا امکان نمره دهي براساس فعالیت 

 نشجویان در سیستم فراهم باشد هریک از دا

حضور و مشارکت در کلاس ، تالار  

 گفتگو و چت روم 

 غیبیت ها در حضور فعال محاسبه خواهد شد. (از بیست  نمره 1)  3%

تکالیف بارگذاری شده هر  –از بیست ( نمره   2)  %12آزمون اعتبار بخشينمره  )   3  %23 انجام تکالیف در طول دوره  

 (از بیست  نمره 1)  %3تکلیف

راساس دانشجويان موظف مي باشند دو هفته قبل از تاريخ ارائه  سمينارمطالب خود را بطور منظم و مرتب ب
 چهارچوب تعيين شده تحويل استاد مربوطه دهند.

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه كتبي

 وقت شناسي و تحویل به موقع

 فهرست نویسي و شماره گذاری صفحات

یدهرفرنس درانتهای مطالب و ...چک تدوین ) تایپ تیتر بندی(،آوردن هر مورد در جای خود مثلاً فهرست در ابتدا،طرز   

وارائه خلاصه  محتوا در رابطه با موضوع  

اصلي( منبع3ذکر:منابع مورد استفاده با توجه به اصول ریفرنس نویسي و تعداد منابع)حداقل   

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره1  

رهنم 1  

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

نمره 5 کل نمره ارائه کتبی  

 امتياز موارد ارزشيابي ارائه شفاهي

 آمادگي جهت ارائه مطلب

 استفاده از وسايل سمعي و بصري، پاورپوينت، پمفلت و ...تنظيم وقت

بودن ايجاد انگيزه و شنوندگان جهت طرح سئوال و جلوگيري از يكنواختي و خسته كننده  

 توان پاسخگوئي

سئوال تستی براساس اهداف درس از مطالب پنج تنظيم  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره1  

نمره 1  

نمره 5   

 

: چكيده دريك صفحه شامل:  عنوان،مقدمه،اهداف،بحث وبررسي،پيشتهادات ونتيجه گيري در انتها توضيح

    review articleحداقل سه واژه هاي كليدي ذكرشود. براساس چهار چوب  

جهت گروههای سمينار در چهار گروه هفت الی هشت نفره با مشخص نمودن رهبر گروه خود ،  تحت 

راهنمايی اساتيد موضوع مرتبط با مفاهیم مدیریت خدمات  پرستاری را انتخاب نموده جهت هر گروه 

 رهبر گروه با استاد مربوطه هماهنگی نماييد . 

 هفته اول ترم لازم است انجام شود.  چهارجهت تشکيل گروه کاری و انتخاب گروهها و عناوين سمينار در 

دانشجویان عزیز توجه نمایند اصل عناوین توسط اساتید تدریس می گردد لازم است موضوعات با راهنمایی 

ستگی حرفه ای ، تعهد حرفه اساتید حول محورهای مدیریت خدمات پرستاری انتخاب گردد. مانندصلاحیت وشای

ای ، فراینداجتماعی شدن پرسنل جدید، صلاحیت وشایستگی اخلاقی، مدیریت مراقبت در منزل، انتقال ایمن، 

تحویل وتحول ایمن ، مراقبت ایمن ، بهره وری نیروی انسانی ، مدیریت خطا ، مدیریت خطر، ایمنی کارکنان ، 

 تیمی ، پویایی گروه ،و.........رفتار وفرهنگ سازمانی ، تیم ورک یا کار 
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 . و رهبر اثر بخش در اين حرفه انجام وظيفه کرده و باعث ارتقاء حرفه پرستاري گردند بعنوان يك مدير

 

 روش تدريس اهداف ويژه اهداف بينابينی جلسه
رسانه 

 آموزشی

تکليف / 

 پروژه

جلسه 

1 

آشنايی باطرح درس، 

تعاريف مديريت، سطوح،  

اصول، وظايف و فرآيند 

 مديريت،

 .دهد توضيح پرستاري در را مديريت اهميت

 .کنند بيان را سازمان سازمان، انواع هاي ويژگی

 .کنند بيان را مديريت از تعريف 2 حداقل

 کلاس 

 حضوري

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

2 

تاريخچه و تئوري هاي 

 مديريت

theory classic & 

neoclassic& 

 .دهند توضيح مختصر بصورت را مديريت تاريخچه

 و کلاسيك کلاسيك، نئو تئوريهاي از هريك هاي محدوديت و اصول، مزايا

 . کنند بيان را سيستمی

 .دهند توضيح را سيشتميك  تئوري هاي گی ويژ و اصول

 .کنند بيان y و X  گاه ديد دو از را انسان هاي ويژگی

کلاس حضوري و  

 مجازي 

 

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

3 

Planning اصول ومبانی 

 فرآيند برنامه ريزي

 

 در ريزي برنامه حيطه و آيند، علل ، انواع فر و نموده تعريف را ريزي برنامه

 &Strategicنمونه يك. دهند شرح را مديريت مختلف هاي دوره

tactical planning .را بنويسند 

  حضوري

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

4 

قوانين و مقررات، عملکرد 

 نارسا و اصول انضباطی

low& discipline 

 مرتبط قانونی و حقوقی مسائل و انضباطی، قوانين مقررات، اصول و قوانين

 .دهند توضيح را پرستاري با

  حضوري

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

5 

اصول ومبانی فرآيند 

سازماندهی      

organizing 

روشهاي تقسيم کار در 

 method ofپرستاري

assignment 

 در ارتباطی آن ، خطوط هاي کرده، ويژگی تعريف را سازماندهی اصل

 .کنند بيان را پرستاري سازماندهی

 رسمی متمرکز، صف، ستاد، رسمی، غير متمرکز، غير سازمانهاي ويژگيهاي

 .کنند بيان را سازمانی نمودار و

 مزايا، معايب با همراه را) موردي، عملياتی، گروهی، اوليه( مراقبتی الگوي

 .دهند توضيح هريك ويژگيهاي و4جلسه 

  حضوري

 

 دانشکده 

بهترين برنامه 

تقسيم کار را 

در کيس هاي 

ارائه شده 

استدلال  

 نمايند 

جلسه 

6 

مديريت منابع انسانی، 

تامين نيروي انسانی         

HRM & 

Staffing 

 نمايند. تعريف را انسانی نيروي تامين آيند فر

 .دهند توضيح را کارگزينی بر موثر عوامل 

 طبقه بندي بيماران وساعات مراقبت متوسط هر طبقه را بيان نمايند 

 دهند.مراقبت مستقيم ، غير مستقيم با ذکر مثال را توضيح 

 جهت يك بخش نيروي حرفه اي وغير حرفه اي را محاسبه نمايند 

  حضوري

 دانشکده 

محاسبه 

نيروي انسانی 

مورد نياز براي 

 يك بخش



 

 

جلسه 

7 

بهسازي کارکنان )آموزش 

 ضمن خدمت(

staff development 

 .دهند شرح آنرا انواع و پرستاري، اصول در انسانی نيروي بهسازي

  را بيان نمايندومزاياي اناموزش ضمن خدمت 

 را با مثال ذکر نمايندحيطه هاي اموزش ويادگيري 

 را نام ببرد انواع روش هاي اموزشی جهت کارکنان

کلاس حضوري و  

 مجازي  

از طريق سيستم 

 نويد 

 

 دانشکده 

 ندارد 

جلسه 

8 

 personalبودجه بندي  

budgeting 

 انجام بر موثر عوامل و بودجه کرده ، انواع تعريف را بندي بودجه و بودجه

 کنند بيان را پرستاري خدمات در موفق بندي بودجه يك

 کلاس 

 حضوري

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

9 

تئوري ها و سبکهاي 

 Leadershipرهبري 

 تعريف رهبري ووجه تمايز ان با مديريت  

 کرده ، بيان را رهبري مختلف هاي سبك

 .دهند توضيح را آن بر موثر عوامل و رهبري در اقتضاء نظريه 

 بصورت را پرستاري خدمات در ورهبري مديريت آيند فر و اصول ، وظايف

 .دهند توضيح مختصر

 کلاس 

 حضوري

 

 دانشکده 

 ترين مناسب

 رهبري شيوه

 سازمان در

 ارائه هاي

 خدمات

 از را  سلامت

 خود ديدگاه

 .نمايد تحليل

جلسه 

11 

هدايت، هماهنگی، 

Coordinating & 

leading 

 .دهند توضيح را هدايت بر موثر عوامل و مراحل و کرده تعريف را هدايت

 .دهند شرح را هماهنگی اصول و کرده تعريف را هماهنگی

 کلاس 

 حضوري

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

11 

 motivationانگيزش 

 Jobرضايت شغلی 

satisfaction  تعهد

 سازمانی وتعهد حرفه اي

organizational 

commitment, 

professional 

commitment 

 بيان را انگيزش ايجاد در موثر عوامل و کرده، فرآيند تعريف را انگيزش

 .کنند

 .گيرد کار به را شغلی رضايت با مرتبط تئوريهاي انواع

 تعهد حرفه اي وتعهد سازمانی را بيان  شرح دهد 

 ندارد دانشکده  حضوري

جلسه 

12 

ارتباطات سازمانی  

communication  

organizational 

در  بخش اثر ارتباط يك برقراري در موثر عوامل و ارتباط ارتباط، فرآيند

 .دهند شرح راسازمان 

 

 

 حضوري

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

13 

فرآيندحل مشکل و تصميم 

 گيري

solving decision 

making & 

problem 

 گيري تصميم در مؤثر عوامل و داده راتوضيح مديريت در گيري تصميم

 .کنند بيان نظريه يك ذکر با همراه را صحيح

 .دهند توضيح مثال ذکر با را آن آيند فر و مشکل حل اصول

 . نمايد تمرين درسی مباحث در را انتقادي تفکر

 

 حضوري

 

 دانشکده 

حل يك 

مشکل بر 

اساس فرايند 

مشکل 

 گشايی



 

 

جلسه 

14 

 -کنترل و ارزشيابی  

 ارزشيابی عملکرد

performance 

appraisal 

controlling& 

با ذکر مثال  را اجرا زمان نظر از کنترل انواع و آيند کنترل، فرتعريف 

 .دهند توضيح

 .دهند توضيح آنرا اهداف و عملکرد، اصول ارزشيابی

  يا حضوري

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

15 

گزارش دهی اصول ثبت و 

 مستند سازي

Documentation & 

recording, 

reporting 

پيشگيري از خطا در 

پرستاري و قوانين کيفري و 

 انتظامی

 گزارش دهی وگزارش نويسی ومستند سازي 

 اصول صحيح ثبت وگزارش نويسی 

 قوانين ثبت وضبط اطلاعات 

 .دهند شرح را پرستاري قانونی گزارشات در هاي جنبه

 مهم در گزارش دهی در پرستاري را بيان نمايند.ت انک

 رضايت نامه ونکات قانونی در ثبت رضايت نامه ها را بيان نمايندانواع 

 

  حضوري

 دانشکده 

 ثبت مورد يك

 انجام صحيح

 .دهند

جلسه 

16 

 مبانی مديريت اسلامی

 در خدمات پرستاري 

“ مختصرا را اسلام در رهبري و مديريت اجتماعی و فردي ويژگيهاي

 .دهند توضيح

واسلام جهت مديران وکارکنان را ذکر مراحل تعالی نفس از ديدگاه قران 

 نمايند.

 کلاس 

 حضوري

 

 دانشکده 

 ندارد

جلسه 

17 

اعتبار  و  حاکميت بالينی

 بخشی

حاکميت بالينی و کاربرد آن در مراکز درمانی را شناخته و به آن عمل نمايد. 

 را شرح دهند. واهداف وشاخص هاي ايمنی در اعتبار بخشی اعتبار بخشی

 کلاس مجازي و

 حضوري

 آزمون دانشکده 

 فرا ديد 

 

نمايندگان محترم هردو گروه جهت ازمون فراديد کارگاه اعتبار بخشی با خانم روزبهانی کارشناس مسئول در 

 دانشکده روز وتاريخ دقيق را مشخص نموده واطلاع رسانی به کلاس انجام شود. 

 در صورت داشتن مشکل در سيستم مجازي با خانم روزبهانی کارشناس مسئول در دانشکده تماس بگيريد. 

 

   با تشکر ازحسن توجه ، تلاش وهمکاري شما عزيزان

 

 

 


