
 
 

 

  

 
 

 

 مدیریت در بیهوشیترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  بازنگري:تدوین /  تاریخ
 

 خدمات بهداشتی درمانیسیستم تعریف مدیریت و اهمیت آن در :  جلسهعنوان 

 آن آَشنا شود. دانشجو با تعريف مديريت و اهميت:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .تاريخچه مديريت را شرح دهد 

 .اهداف مديريت را بيان كند 

 تركیبی       /          مجازی   حضوری         /    روش آموزش :  

 محتوا، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه  امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.دانشجو عنوان و نوع آزمون : 

 د.دوره تركیبی نوشته شوطبق فرمت طرح مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

  .3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور .1

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور .2

 .2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال  .3

 .2332حسينی مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال  .4

 دقیقه      :مدت زمان (جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزي درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دومجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 مكاتب و نظريه های مديريت:  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع نظريه های موجود مديريتی آَشنا شود.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  .نظريه های مديريت كالسيک را شرح دهد 

 .نظريه های مديريت كالسيک را با يكديگر مقايسه كند 

 .نقاط قوت و ضعف نظريه های مديريت كالسيک را شرح دهد 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

  .3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور .5

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور .6

 .2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال  .7

 .2332مديريت خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال حسينی مير محمد. اصول  .8

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 نظريه های نئوكالسيک مديريتمكاتب و :  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع نظريه های جديد مديريتی آَشنا شود.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  .نظريه های مديريت نئوكالسيک را شرح دهد 

 .نظريه های مديريت نئوكالسيک را با يكديگر مقايسه كند 

  نظريه های مديريت نئوكالسيک را شرح دهد.نقاط قوت و ضعف 

 .نظريه های مديريت كالسيک و نئو كالسيک را با يكديگر مقايسه كند 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

  .3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور .9

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور .11

 .2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال  .22

 .2332نی مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال حسي .21

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 

 چهارمجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 درس :تاریخ ارائه  99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 اصول مديريت )برنامه ريزی و مشكل گشايی(:  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع وظايف اصلی مديريت در سازمان ها آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نحوه انجام برنامه ريزی توسط كارشناس هوشبری در اتاق عمل را توضيح دهد 

  گشايی توسط كارشناس هوشبری در اتاق عمل را توضيح دهد.فرايند مشكل 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

  3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،فيروزكوهی، محمد بابايی پورمحمدرضا.  

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور 

  2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال. 

  2332خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال حسينی مير محمد. اصول مديريت. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 پنجمجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 مديريت )سازماندهی(اصول :  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع وظايف اصلی مديريت در سازمان ها آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نحوه انجام سازماندهی توسط كارشناس هوشبری در اتاق عمل را توضيح دهد 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. :منبع درس 

 3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور.  

 3131.انتشارات دبيزش مديريت و ايمنی در اتاق عمل. .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور 

  2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال. 

  2332حسينی مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ششمجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 فرايند كنترل و ارزشيابی: :  جلسهعنوان 

 دانشجو با نحوه انجام كنترل و نظارت توسط مدير در سازمان آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 در پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  

 .كنترل و نظارت را تعريف كند 

 .انواع كنترل و نظارت را نام ببرد 

 .فرايند و مراحل كنترل را شرح دهد 

 .ويژگی های نظارت و كنترل موثر را تبيين نمايد 

 .ارزشيابی عملكرد را تعريف كند 

 .اهداف ارزشيابی عملكرد را شرح دهد 

  و موثر را شرح دهد.ويژگی های يک ارزشيابی خوب 

 .مراحل ارزشيابی را شرح دهد 

 .ابزارهای ارزشيابی را نام ببرد 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

  3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،فيروزكوهی، محمد بابايی پورمحمدرضا.  

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور 

  2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال. 

  2332خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال حسينی مير محمد. اصول مديريت. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 

 هفتمجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 مراحل تصميم گيریاصول و : :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد.با تصميم گيری و مراحل آن دانشجو :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .تصميم گيری را تعريف نمايد 

 .مشخصات تصميم را مشخص كند 

 .انواع تصميم را تعريف نمايد و برای هر يک مثالی ذكر كند 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 بخش را انجام دهد.عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور.  

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور 

  2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال. 

  2332حسينی مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال. 

 دقیقه  مدت زمان:     )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 

 یكارشناسی ناپیوسته هوشبر مقطع / رشته تحصیلی:                               هوشبریگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 52/6/9999 تاریخ ارائه درس : 99-044سال تحصیلی  :  

 99-92سه شنبه              ساعت: روز:  مدیریت در بیهوشینام درس )واحد(  :  

 9تعداد دانشجویان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 9 واحد:تعداد 

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 9999شهریور ماه  تاریخ تدوین / بازنگري:

 

 مديريت زمان در هوشبری: :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد.انواع روش های بهينه استفاده از زمان دانشجو :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

 كند بيانتوسط كارشناس هوشبری را  در بالين اهميت مديريت زمان. 

 شماردرموانع مهم مديريت زمان را ب. 

 تركیبی       /          مجازی حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سیستم کامپیوتر، سامانه نوید، نرم افزار تهیه محتوا امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبری ،محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور.  

 3131.مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتی منير، عابدی تيمور 

  2331دهقان نيری ناهيد. اصول مديريت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال. 

  2332حسينی مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاری نشر حكيم هيدجی، سال. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 92مدت زمان :   

 دقیقه 94مدت زمان :    

 دقیقه   52مدت زمان:   

  دقیقه 92مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 
 


