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 ٍ پرستبري پژٍّطي ٍ آهَزضي فعبليت هسئَليت كِ است پرستبري آهَزضي سَپرٍايسر

 در ٍ پرستبري هذير ًظبرت تحت را پژٍّطي ٍ تَاًجخطي درهبًي، – آهَزضي هركس هبهبيي

 هذيريت اصَل ثراسبس آهَزضي ر سَپرٍايس ٍظبيف ضرح . دارد عْذُ ثر سبزهبى اّذاف جْت

 ثِ هرالجتي استبًذاردّبي ٍ پرستبري فرآيٌذ ثر هجتٌي هذدجَ حمَق هٌطَر رعبيت ثر تكيِ ثب

 :ثبضذ هي زير ضرح

 ( هذت ثلٌذ هذت، هيبى هذت، كَتبُ ) آهَزضي اّذاف تعييي -1

 ٍ هبهبيي ٍ پرستبري كبدر هختلف ّبي ردُ خبًَادُ، هذدجَيبى، ) آهَزضي ًيبزّبي تعييي -2

 ( الَرٍد جذيذ كبركٌبى

 آهَزضي ًيبزّبي ثٌذي اٍلَيت  -3

 آهَزضي ًيبزّبي رفع جْت هذٍى ٍ هستور آهَزضي ّبي ثرًبهِ تذٍيي  -4

 ّب گرٍُ سبير هطبركت ٍ ّوكبري ثب آهَزضي ّبي ثرًبهِ اجراي  -5

 هرتجط ّبي ثخص آهَزضي ّبي فعبليت ٍ عولكرد ارزيبثي جْت هٌبست اثسار تٌظين ٍ تْيِ -6

 هذدجَيبى ًيبز هَرد پرستبري خذهبت ارزيبثي، هٌبست اثسار تٌظين ٍ تْيِ -7

 هبهبيي ٍ پرستبري ّبي گرٍُ كبرآهَزاى ٍ داًطجَيبى كبرٍرزي ثرًبهِ اجراي در ّوبٌّگي  -8

 آگبّي سطح ارتمبء جْت آهَزضي كوك ٍسبيل ٍ جسٍات هجالت، كتت، تْيِ پيطٌْبد  -9

 هبهبيي ٍ پرستبري گرٍُ كبركٌبى
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 پرستبري پژٍّطي آهَزضي، كويتِ تطكيل -11

 آهَزش ّبي كالس در كبركٌبى ضركت ٍ تطكيل جْت هطبركت ٍ ّوكبري ّوبٌّگي، -11

 ريرثط ٍاحذ آهَزضي جبهع ثرًبهِ ثراثر هذاٍم

 آهَزضي ّبي فعبليت در كبركٌبى فعبل هطبركت جْت تطَيمي ّبي زهيٌِ ايجبد پيطٌْبد -12

 پژٍّطي ٍ

 

 آهَزضي ًيبزسٌجي جْت ٍاحذّب كٌترل ٍ ًظبرت در هطبركت ٍ ّوكبري-13

 آهَزش اهر در عفًَت، كٌترل ٍ ثبليٌي سَپرٍايسر ثب ّوبٌّگي ٍ ّوكبري  -14

 ٍ ّب تبزُ ارائِ آهَزش سطح ارتمبء جْت در هرثيبى ٍ سرپرستبراى ثب ّوبٌّگي ٍ ّوكبري -15

 (… ٍ پوفلت / جسٍُ كٌفراًس، ضكل ثِ ) جذيذ تحميمبت ًتبيج

 پژٍّطي ّبي طرح اًجبم در هطبركت ٍ ّوكبري -16

 :راستبي در كبركٌبى آهَزش ٍ ّذايت-17

 هبهبيي ٍ پرستبري خذهبت كيفي حسبثرسي -الف

 خذهبت ارائِ در كبركٌبى عولكرد ارزضيبثي -ة

 هذدجَ ثِ آهَزش ارائِ در كبركٌبى عولكرد ارزضيبثي -ج

 ريرثط ٍاحذّبي آهَزضي ّبي ثرًبهِ اجراي در كبركٌبى آهَزش ٍ ّذايت -18
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 جْت آهَزضي ّبي پوفلت ٍ ّب فيلن پَسترّب، جسٍات، تْيِ جْت در آهَزش ٍ ّذايت -19

 هذدجَيبى ٍ كبركٌبى

 پرستبري خذهبت هذير ثِ حبصلِ ًتبيج ٍ آهَزضي ّبي فعبليت كليِ گسارش ٍ ثجت -21

 هٌبست اثسار از استفبدُ ثب ريرثط ٍاحذّبي در ضذُ اًجبم ّبي آهَزش ثر ًظبرت ٍ كٌترل  -21

 ٍاحذّب در آهَزضي ضرايط ٍ اهكبًبت ٍجَد ثر ًظبرت ٍ كٌترل -22

 :طريك از ضذُ اًجبم ّبي آهَزش اثرثخطي ارزيبثي  -23

 ضذُ ارائِ خذهبت كيفي حسبثرسي ٍ كٌترل -

 هذدجَيبى هٌذي رضبيت ثررسي -

 كبركٌبى هٌذي رضبيت ثررسي -

 در ( هختلف ّبي ضيفت در ) پرستبري هختلف ّبي ردُ فعبل ضركت ثر ًظبرت ٍ كٌترل -24

 آهَزش سراًِ ثراسبس آهَزضي ّبي ثرًبهِ

 پرستبري كبركٌبى ارزضيبثي كويتِ در هطبركت -25

 .پرستبري ثب هرتجط آهَزضي جلسبت كليِ در ضركت -26

 


