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 به نام خدا

 ارومیهدانشگاه علوم پششکی 

 دانشکده پزستاری و مامایی

 طزح درس واحد مدیزیت، رهبزی و سیاست گذاری در پزستاری

  آقاخاًیًادس دکتش دکتش سحین بقایی، آقای هذسسیي: آقای  

 ٍمدسضتِ ٍ هقطغ تحصیلی: دکتشای پشستاسی تشم 

 (ػولی ٍاحذ5/0ٍاحذ ًظشی ٍ  1)ٍاحذ  5/1تؼذاد ٍاحذ:  

 ػولی -ًَع ٍاحذ : ًظشی  

هت با توشکض بش حشفِ پشستاسی آضٌا هی ضًَذ ٍ یک الضشح دسس: دس ایي دسس داًطجَیاى با هفاّین کلیذی ٍ اصَل کلی سیاستگزاسی دس س 

 .ًوًَِ کاس ػولی ًیض اسائِ خَاٌّذ ًوَد

 اسیهت ٍ پشستالّذف کلی دسس: ضٌاخت بٌیاى ّای ػوَهی سیاستگزاسی دس اهَس س

 سالًحَُ تذسیس: سخٌشاًی بشًاهِ سیضی ضذُ، هطاسکت داًطجَیاى ٍ بِ چالص کطیذى هسائل هطشح ضذُ دس ک 

هی ضیَُ اسصضیابی: داًطجَیاى با سػایت اصل داًطجَ هحَسی، اص طشیق اسائِ تکالیف هحَلِ ٍ یا بصَست آصهَى پایاى تشم هَسد اسصضیابی قشاس  

ّای سٍص پشستاسی کطَس هطالؼِ ًوَدُ آى سا بِ چالص کطیذُ ٍ هَسد ًقذ ٍ ٍاکاٍی  س هَسد یکی اص سیاستگیشًذ. داًطجَیاى هَظف ّستٌذ د

 .س اسائِ ًوایٌذالػلوی قشاس دٌّذ ٍ ًتایج آى سا دس ک

 جدول سمان بندی ارائه دروس نظزی

 استاد عنوان درس تاریخ 

 ٍ اصَل پشستاسی، دس گیشی تصوین ٍ گزاسی سیاست   .1

 هفاّین

 دکتش سحین بقاییی آقا

 هذل ٍ ّا ًظشیِ پشستاسی، دس گزاسی سیاست دستَسکاس     .2

 ّا

 بقایی سحین دکتش آقای

 سٍش ّای ٍ سیاست تحلیل -سیاست اجشای ٍ تذٍیي     .3

 سیاست اجشای هَاًغ ٍ ّا هذل -آى

 ًادس آقاخاًیدکتش آقای 

 اخاًیًادس آقدکتش آقای  سیاست پایاى -آى اًَاع ٍ سیاست اسصیابی    .4

 بقایی سحین دکتش آقای ، تغییش سیاستاّذاف ٍ فشایٌذ هفاّین، پژٍّی، سیاست    .5

 بقایی سحین دکتش آقای هفاّین ٍ اصَل پشستاسی، آهَصش گزاسی سیاست    .6
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 ساصهاى ّای ًقص پشستاسی، اقتصادی گزاسی سیاست    .7

 دٍلتی غیش ٍ دٍلتی

 ًادس آقاخاًیدکتش آقای 

 ًادس آقاخاًیدکتش آقای  پشستاسی دس اخالقی گزاسی سیاست   .8

 

  : واحد عملی  

  ّا، اجشا ٍ یا ػذم اجشای آًْا، چشایی ٍ اسائِ ساّکاس  ؽ ضذُ بِ بیواسستاىالّای اب بشسسی ٍ پیذا کشدى سیاست

  اسائِ ساّکاس ٍ سیاست هٌاسب بشای بْبَد ٍضؼیت آهَصش بالیٌی داًطجَیاى

 دّای سیاستگزاسی پشستاسی ٍ ًقذ ٍ ٍاکاٍی اًْا بشسسی سیاست ّای اتخار ضذُ دس ًْا

 ػولکشد هبتٌی بش ضَاّذ، پژٍّص ّای پشستاسی 

 ًقص پژٍّص ّای پشستاسی با تَجِ بِ تاثیشاتص بش سیاستگزاسی 

 ّیات ػلوی پشستاسی دس بالیي، فشصتْا ٍ چالص ّا
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