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 مىببغ اصلی تدریس درس مًرد وظر:
 

هذيشيت /تشجوِ ي اعشاتي،سيذ هحوذ ٍ حويذ سفيعي،هحوذ علي ٍ  ساتيتض،استيفي پي ٍ دي سٌضٍ،ديَيذ اي:هثاًي -1

/ًطش دفتش پظٍّص ّاي فشٌّگي1331ص/چاج ضطن/اسشاسي اسضاد،تْشٍ  

 /هَسسِ ي اًتطاساتي خسشٍي1334هَسَي،سيذ احوذ ٍ ّوكاساى:اصَل ٍ هثاًي هذيشيت دس پشستاسي/چاج اٍل/-2

 8387/تُران/ َبدي زادٌ فبطمٍ،خلیقی وژاد ویمب،ػطبیی مىیژٌ:دریچٍ اي بٍ حبكمیت ببلیىی ي تؼبلی خدمبت ببلیىی-3

 
 

 

 : سعد اّذاف كلي

 آشنايي بامفهوم مذيريت و سازمان ، نظريه ها و مناتب مذيريت -1

 جلسه( 4شناخت وظايف مذيران) -2

 آشنايي با آشانس هاي اعتبار بخشي -3

 آشنايي با حامميت باليني -4

 يت سالمترآشنايي با چرخه ي مذي -5

 

 :جلسِ اٍل*

 .هْستي گٌجًَام هذسع:

تب مذيريتو منا آشنايي بامفهوم مذيريت و سازمانعٌَاى هثحث:   

 اهذاف اختصاصي

تشاي ٍاطُ ي هذيشيت دٍ تعشيف تٌَيسذ.-8  

دٍ گشٍُ هٌاتع ساصهاًي سا ليست كٌذ.-2  

هفَْم ساصهاى سا دس يك جولِ تٌَيسذ.-3  

سسالت يافلسفِ ي ٍجَدي ساصهاى سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ ٍ تشاي آى يك هثال تٌَيسذ.-4  

سِ هشحلِ ي طشاحي ساصهاى سا ليست كٌذ.-5  

چْاس ٍيظگي هذيشيت دس عصش اًقالب صٌعتي سا تٌَيسذ.-6    

پٌج اصل هطشح دس هذيشيت كالسيك سا تٌَيسذ.-7  

پٌج دستاٍسد اصلي هذيشيت كالسيك ياعلوي سا تٌَيسذ.-9  

اصل فضًٍي يا سيٌشطيك سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ.-81  

سِ جض هذيشيت سيستويك سا ليست كٌذ.-88  

يك جولِ تعشيف كٌذ ٍ دٍاصل هَسد تَجِ دس آى سا تٌَيسذ. هذيشيت اقتضايي سا دس-82  

سِ سطح هذيشيت دس تيواسستاى سا ليست كٌذ ٍ تشاي ّش كذام يك هثال تٌَيسذ.-83  

 



 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □ضٌاختي    حيطِ :

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:

 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسصضي: ٍسيلِ كوك آهَ

 

 دٍم: *جلسِ

 .هْستي گٌجًَام هذسع:
برنامه ريسي(-1)شناخت وظايف مذيرانعٌَاى هثحث:   

 اهذاف اختصاصي

پٌج اصل كلي دس خصَظ تشًاهِ سيضي سا ليست كٌذ.-8  

چْاس اًتقاد ٍاسد تش تشًاهِ سيضي سسوي سا تٌَيسذ.-2  

ذف سا تٌَيسذ.سِ ٍيظگي هذيشيت تش هثٌاي ّ-3  

چْاس اصل هطشح دس تشًاهِ سيضي تلٌذهذت سا ليست كٌذ.-4  

دٍ اصل هطشح دس تشًاهِ سيضي هياى هذت سا ليست كٌذ.-5  

پٌج عاهلي كِ هي تايست دس تعييي اّذاف هذ ًظش داضت سا تٌَيسذ.-6  

 سِ هضيت ٍ سِ عية تصوين گيشي گشٍّي سا ليست كٌذ.-7

 

 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □حيطِ :   ضٌاختي 

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:

 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسٍسيلِ كوك آهَصضي: 

 :سَم *جلسِ

 هْستي گٌجًَام هذسع:

سازمان دهي(-2)آشنايي با وظايف مذيرانعٌَاى هثحث:   

 اهذاف اختصاصي

ساصهاى دّي سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ.-8   

سِ هشحلِ ي فشآيٌذ ساصهاى دّي سا تٌَيسذ.-2  

ساصهاى سسوي سا دس يك جولِ تشيف كٌذ.-3  

ساصهاى غيش سسوي سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ.-4  

سلسلِ هشاتة سا دس يك جولِ تعشيف كٌذٍتطثيق آى سا تا ّشم ًياصّاي هاصلَ تٌَيسذ.-5  

ا تا ركشيك هثال دس يك جولِ تعشيف كٌذ.حيطِ ي هذيشيت س-6  

 

 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □حيطِ :   ضٌاختي 

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:



 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسٍسيلِ كوك آهَصضي: 

 :چْاسم *جلسِ

 هْستي گٌجًَام هذسع:

 (هذايت و رهبري-3با وظايف مذيران) آشناييعٌَاى هثحث: 

 اهذاف اختصاصي

سِ جضّذايت دسهذيشيت سا تٌَيسذ.-1  

ضص ٍيظگي سّثشاى سا ليست كٌذ.-2  

ّفت ٍيظگي عوذُ ي سّثشي كاسيضهاتيك)فشّوٌذ(سا تٌَيسذ.-3  

چْاس ٍيظگي سّثشاى تحَل گشا سا ليست كٌذ.-4  

اًگيضش سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ.-5  

اًگيضش سا ليست كٌذ. ضص جض فشآيٌذ-6  

دٍ عاهل ايجاد كٌٌذُ ي اًگيضش سا ّش كذام تا ركش يك هثال تٌَيسذ.-7  

پٌج هشحلِ ي تطثيقي سلسلِ هشاتة هاصلَ سا تا اًگيضش ليست كٌذ.-8  

استثاط سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ.--9  

ّفت جض فشآيٌذ استثاط سا تٌَيسذ.-81  

ضذُ سا ليست كٌذ. چْاس عاهل هَثش تش سٍي پيام سهضگزاسي-88  

سِ عاهل تحشيف كٌٌذُ ي پيام سا تٌَيسذ.-82  

  

 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □حيطِ :   ضٌاختي 

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:

 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسٍسيلِ كوك آهَصضي: 

 :پٌجن *جلسِ

 جَهْستي گًٌام هذسع:

نظارت و منترل(-4): آشنايي با وظايف مذيرانعٌَاى هثحث  

 اهذاف اختصاصي

كٌتشل ٍ ًظاست سا دس يك جولِ تعشيف كٌذ.-8  

تفاٍت اسصضياتي ٍ اسصياتي سا دس قالة يك عثاست تٌَيسذ.-2  

دٍ سٍش كٌتشل سا ليست كٌذ.-3  

چْاس هشحلِ ي فشآيٌذ كٌتشل سا تٌَيسذ.-4  

شدى ًظاست ٍ كٌتشل ليست كٌذ.دٍ ًكتِ تشاي كاستشدي ك-5  

سِ عاسضِ ي هٌفي ًظاست ٍ كٌتشل سا تٌَيسذ.-6  

چْاس ضكل ًظاست ٍ كٌتشل سا ليست كٌذ.-7  



 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □حيطِ :   ضٌاختي 

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:

 س پَيٌت ٍ پشٍطكتَساستفادُ اص پاٍٍسيلِ كوك آهَصضي: 

 :ضطن *جلسِ

 هْستي گٌجًَام هذسع:

 آشنايي با آشانس هاي اعتبار بخشي: عٌَاى هثحث

 اهذاف اختصاصي

اعتباربخشي را در يل جمله تعريف منذ.-1  

استانذارد بيمارمحور را ليست منذ. 5حذاقل -2  

حذاقل شش استانذارد حقوق بيمار و خانواده را بنويسذ.-3  

بيهوشي و جراحي را ليست منذ.استانذارد  4-7  

استانذارد مراقبت از بيماران را بنويسذ. 5حذاقل -5  

استانذارد بهبود ميفيت و ايمني را بنويسذ. 5حذاقل  -6  

استانذارد پيشگيري و منترل عفونت را بنويسذ. 5حذاقل  -7  

استانذارد مذيريت ارتباطات و اطالعات را بنويسذ. 5حذاقل  -8  

 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □ حيطِ :   ضٌاختي

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:

 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسٍسيلِ كوك آهَصضي: 

 

 *جلسِ ي ّفتن

 هْستي گٌجًَام هذسع:

آشنايي با حامميت باليني :عٌَاى هثحث  

 اهذاف اختصاصي

يل جمله تعريف منذ. حامميت باليني را در-1  

وظيفه ي مرمس تعالي خذمات باليني استانذارد را رمر منذ. 2-5  

اثر بخشي باليني را در يل جمله تعريف منذ.-3  

شش مورد را مه مي بايست در خصوص مميسي باليني مذ نظر داشت را بنويسذ.-4  

سه نوع مميسي را ليست منذ.-5  

بنويسذ.چهار حيطه ي مشترك انواع مميسي ها را -6  

 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □حيطِ :   ضٌاختي 

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:



 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسٍسيلِ كوك آهَصضي: 

   :ّطتن*جلسِ

 هْستي گٌجًَام هذسع:

 هْستي گٌجًَام هذسع:

 تچشخِ ي هذيشيت ساله:عٌَاى هثحث

 اهذاف اختصاصي

 مارآيي را در يل جمله تعريف منذ.عملنرد يا -8

 سه گروه مشنالت تنذرستي را ليست منذ.-2

 برنامه ي تنذرستي را در يل جمله تعريف منذ.-3

 سه گروه برنامه هاي تنذرستي را هر مذام با رمر يل مثال بنويسذ.-4

 ذ.شش جسء اوليه ي چرخه ي برنامه ي تنذرستي را ليست من-5

 چهار ويصگي نشانگرهاي بهذاشتي را بنويسذ.-6

 چهار ماربرد نشانگرهاي بهذاشتي را بنويسذ.-7

 □سٍاًي حشكتي                       □عاطفي                       □حيطِ :   ضٌاختي 

 سخٌشاًي ٍ پشسص ٍ پاسخسٍش آهَصضي:

 استفادُ اص پاٍس پَيٌت ٍ پشٍطكتَسٍسيلِ كوك آهَصضي: 

 

 

 

 

 

 
 


