
 
 

 
 

 مدیریت در بیهوشی ترکیبی (lesson Plan) درس روزانهطرح 

 اول جلسه

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     هدانشکد

 21/22/2042تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:                 سه شنبهروز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن :تدوین تاریخ
 

 تعاریف مدیریت:  جلسهعنوان 

 مديريتي تعاريف و تاريخچهآشنايي با :   جلسههدف کلی 
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 با تاريخچه علم مديريت آشنا باشد. 
 با تعاريف مختلف در مورد مديريت آشنا باشد. 
 اهداف مديريت را شرح دهد. 
 تاريخچه مديريت را شرح دهد. 
 با اصطلاحات مرتبط با مديريت در اتاق عمل آشنا باشد 

 ترکیبی       /     مجازی        حضوری         /    روش آموزش :  

 ، وایت بردکامپیوتر و ویدئو پروژکتور امکانات آموزشی : 

 پروژه                        فعالیت آموزشی :   تکلیف          /

 عنوان و نوع آزمون:

(دوره نوشته شود. طرحمنابع در طبق فرمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات جامعه نگر، .

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

. 2111دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5  :مدت زمان :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 دوم جلسه

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 15/22/2042تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:          سه شنبه       روز:      بیهوشیمدیریت در ام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 نظریه های مدیریتیعنوان جلسه : 

 با نظريه هاي مديريتيآشنايي هدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 نظريه هاي كلاسيك و نئوكلاسيك را شرح دهد. 
 نظريه سيستماتيك را شرح دهد. 
 نظريه هاي كلاسيك و نئوكلاسيك را مقايسه نمايد. 
 مزاياي و معايب اين دو نظريه را تبيين و نقد نمايد 

 حضوری         /       مجازی         /        ترکیبی  روش آموزش :

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات جامعه نگر، .

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

.2111نشر بشری، چاپ دوم، سال . دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 سوم جلسه

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 41/21/2042تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 



 21-24 ساعت:          سه شنبه       روز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 وظایف مدیریتیعنوان جلسه : 

 مديريتي وظايفآشنايي با هدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 نحوه انجام برنامه ريزي جهت پرسنل هوشبري در اتاق عمل را بيان كند. 
 فرايند مشکل گشايي جهت پرسنل هوشبري در اتاق عمل را توضيح دهد. 
 هوشبري در اتاق عمل توسط مدير را بيان كند.نحوه انجام سازماندهي جهت پرسنل  
 اهميت موضوع كنترل و نظارت در بهبود عملکرد واحد اتاق عمل را توضيح دهد. 

 روش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        ترکیبی

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111جامعه نگر، .محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات 

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

. 2111دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 چهارم جلسه

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:           :                                        هدانشکد

 40/21/2042تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:          سه شنبه       روز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1دانشجویان  :تعداد 

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 



 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 چرخه مدیریتیعنوان جلسه : 

 مديريتي چرخهآشنايي با هدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 را شرح دهد برناكه ريزي 
 سازمان دهي و تفويض اختيار را بيان كند 
 نظارت و ارزشيابي را توضيح دهد 

 روش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        ترکیبی

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111جامعه نگر، .محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات 

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

. 2111دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 پنجم جلسه

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:          :                                         هدانشکد

 20/21/2042تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:          سه شنبه       روز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1دانشجویان  :تعداد 

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 رضایت بیمارعنوان جلسه : 

 ارزيابي رضايت بيمارآشنايي با هدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:



 يو درمان ياز مراقبتهاي بهداشت ماريب يابيمتدولوژي ارز. 1
 ماريب تيرضا نهيوامل موثر در زمعو  يابيروش هاي ارز. 2

 روش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        ترکیبی

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111جامعه نگر، .محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات 

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

. 2111دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 ششم جلسه

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:         :                                          هدانشکد

 40/41/2041تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:          سه شنبه       روز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1دانشجویان  :تعداد 

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 هوشبري طرح تشکيلاتعنوان جلسه : 

 هوشبري آشنايي با طرح تشکيلاتهدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 طرح تشکيلات هوشبري را نام ببرد 
 طرح تشکيلات هوشبري را توضيح دهد 

 روش آموزش :  حضوری         /       مجازی         /        ترکیبی

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  



 2111محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات جامعه نگر، .

 1383.در اتاق عمل. انتشارات دبیزشعباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی 

. 2111دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هفتم جلسه

 رشته تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / هدانشکد

 24/41/2041تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:   سه شنبه روز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 قوانین اتاق عملعنوان جلسه : 

 آشنايي با قوانين اتاق عملهدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 قوانين اتاق عمل را نام ببرد 
 قوانين اتاق عمل را توضيح دهد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 امکانات آموزشی :  کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت برد

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات جامعه نگر، .

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

2111ری. نشر بشری، چاپ دوم، سال .دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستا 

حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 هشتم جلسه

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:هدانشکد

 20/41/2041تاریخ ارائه درس:  2042-2041سال تحصیلی  : نیمسال دوم 

 21-24 ساعت:          سه شنبه       روز:      مدیریت در بیهوشیام درس )واحد( : ن

 نظری نوع واحد:
 

 1تعداد دانشجویان  :

 دکتر پروینیان نسب مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر پروینیان نسب :مدرس دقیقه 04مدت کلاس: 

 2042بهمن تاریخ تدوین:
 

 بیهوشی شرح وظایفعنوان جلسه : 

 آشنايي با شرح وظايف بيهوشي:هدف کلی جلسه :  
 

 اهداف اختصاصی
 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 شرح وظايف بيهوشي را نام ببرد 
 شرح وظايف بيهوشي را توضيح دهد 

 /        ترکیبی         مجازیروش آموزش :  حضوری         /       

 کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، وایت بردامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه              

 عنوان و نوع آزمون:

(طرح دوره نوشته شود.منابع در مشخصات آن طبق فرمت  و..در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه ) منبع درس :  

 2111پور،اصول مدیریت هوشبری ، انتشارات جامعه نگر، .محمدرضا فیروزکوهی، محمد بابایی 

1383.عباس زاده قنواتی منیر، عابدی تیمور. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیزش 

. 2111دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال 

هیدجی، سال حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم . 

 دقیقه    5مدت زمان:   :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه 5مدت زمان :   

 دقیقه  14مدت زمان:    

  دقیقه   5مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 


