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, ואת היישום בקבלת החלטות מספר נושאים נבחריםהקורס מציג : תיאור הקורס

תהליכי קבלת החלטות בעולם מנתח הקורס שלהם במערכות רפואיות מורכבות. 

 behavioralמודלים של קבלת החלטות התנהגותית )האמיתי באמצעות 

decision making.) 

  :מטרות הקורס

 . התנהגותיתקבלת החלטות במודלים ושיטות מחקר ם הכרות ע•

נהגותית במערכות רפואיות תהחלטות ה של קבלתודלים יישום מ•
 מורכבות. 

אירועים של קבלת החלטות לאפשר לסטודנטים להתנסות בניתוח •

 באמצעות כלים הנגזרים מהמודלים שנילמדו.

 למידה: פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

 .קוגניטיביתלתאר גורמים המשפיעים על קבלת החלטות .1

קבלת תיאוריות מרכזיות בפי -על החלטותבקבלת ם מושגי להסביר.2

    .קוגניטיבית החלטות

דרכים למנוע השלכות שליליות להציע הטיות בקבלת החלטות ו לבחון.3

    .שלהן

על החלטות בסביבות  קוגמיטיביתליישם מודלים של קבלת החלטות .4

   .עבודה רפואיות

הנוכחות בשעורים אינה חובה, אולם כל המשתתפים יתבקשו לפתוח : נהלי נוכחות

  .פעילאת המצלמה שלהם, ולהשתתף בשעור באופן 

, ויחייבו השתתפות של ZOOM -כו בהמפגשים השבועיים יער אופן  ההוראה:

  הסטודנטים בדיונים ובתרגילים שיתקיימו בקבוצות קטנות.

 

 : הערכת הסטדונטים בקורס

  –ה אישית עבוד.1

 10%ה: תמצגת בכי

 85%הגשת עבודה כתובה )בסוף הסמסטר(: 

 5%: *כתיבת משוב בתום חמישה מהשעורים.2

 

שישתתפו בשעור  םידי המרצה, ורק סטודנטי-*מועדי מתן המשוב יקבעו על

 יוכלו להגיש את המשוב. 

 

 מורכבות קבלת החלטות במערכות רפואיות :שם הקורס

 4018-2-480 :מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 . בסביבת עבודה רפואיתקבלת החלטות ה אישית שתיישם מודלים מתוך כמה מאמרים מחקריים על עבוד

 

 .עד למועדים שיפורסמו את העבודות יש להגיש במווודל ובדואר אלקטרוני

 

 תוכן הקורס

 א לקבלת החלטות קוגניטיביתובמ.1

 Prospect Theoryמודלים נורמטיביים והתנהגותיים, .2

 סטייה מהמודלים הנורמטיבייםהטיות ויוריסטיקות, .3

4.Naturalistic decision making 

 קבלת החלטות בקבוצה.5

 ערך המידע ושימוש במידע.6

 מערכות תומכות החלטהאוטומציה ו.7

 (resilienceקבלת החלטות ועמידות ).8

 קבלת החלטות ועיצוב.9

 ניהול משברים.10

 ניהול ממוקד.11

 

 השתנות.נושאים שיכללו בקורס וסדר הנושאים יכולים להרשימת •

 .בהרצאותהמצגות אינן מהוות תחליף לחומר שיוצג ויידון •

 .- Moodleב כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס•
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 .)משתנה בכל סמסטר( מאמרים נוספים, עליהם יתבססו העבודות להגשה•
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