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 بالیا و حوادث ها، اورژانس در مدیریت اصول عنوان درس:

 

 ار شد ناپیوسته  کارشناسیمقطع تحصیلی:              اورژانس پرستاری رشته تحصیلی:

 اصول مدیریت نیاز: پیش              واحد کارآموزی( 1 -واحد نظری1)2 واحد:تعداد 

 

 پرستاری گروه آموزشی:                                                   

 دکتر مینا گائینیمدرس:                                                   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   هدف کلی درس:

 منظور به توانبخشی تا پیشگیری از بحران زمان در مدیریت اصول با دانشجویان آشنائی

 می باشد.  بحراندر مادگیآ و صحیح ریزی برنامه و اقدامات ،امور هماهنگی

 روش تدریس:

 (PBLو حل مساله) (TBLسخنرانی، بحث گروهی، یادگیری مبتنی بر تیم)

 :این درس روش ارزشیابی

 هر جلسه درس)ارزشیابی تکوینی(پرسش و پاسخ از مباحث 

 امتحان پایان ترم)ارزشیابی تجمعی(

   :در این درس وظایف و تکالیف دانشجو

 حضور به موقع در کالس

 کالس و جلسات پرسش و پاسخبحثهای شرکت در

 در زمینه موضوعات تدریس شده به شکل شفاهی و کتبی( Bib Card)خالصه مقالهارائه 

 شرکت در آزمون پایان ترم

 

   اهمیت این درس در یک پاراگراف:

بحران، کنترل و مدیریت آن برر اسراس مردل     در این درس کسب دانش و بینش در زمینه 

 های مدیریتی موجود می باشد. 

 اشتباهات رایج دانشجویان در این درس عبارتند از:

جنبره کراربردی   که این مباحث فقط به شکل تئوریک است و خیلری  دانشجویان معتقدند 

 ندارد.

   نکات کلیدی در یادگیری بهتر این درس عبارتند از:

  الگوهای مرتبط با مدیریت بحران. در رابطه با کاربردی نمودن  طراحی سناریو بهره گیری از

   کالسی، فعالیتهای گروهی...مشارکت دانشجویان در جلسات تدریس به صورت شرکت در بحثهای 

 :منابع اصلی درس
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