
  

 
 

 

  2042-2041نیمسال دوم  مدیریت دربهوشی  (COURSE PLAN)طرح دوره 

 

 

 :درس یمعرف
این درس دانشجو با شیوه هاي علوم رفتاري در مدیریت و وظایف مدیریتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی  در

اداره كردن و دائره فعالیتی بخش بیهوشی، برنامه ریزي جهت بیماران و كاركنان و  نحوه و درمانی آشنا شده،

 می گیرد. فرا ارتباط با سایر تیم هاي درمانی و اداري را

جهت این درس امتحان پایان ترم در نظر گرفته شده كه تاریخ برگزاري آن مطابق با نظر دانشکده تعیین  

 .خواهد شد

 : باشد یاين درس شامل موارد زير م یكل عناوين
 تعاريف و تاريخچه مديريتآشنايی با  .1

 آشنايی با نظريه هاي مديريتی .2

 آشنايی با وظايف مديريتی.  .3

 چرخه مديريتیآشنايی با  .4

 آشنايی با ارزيابی رضايت بيمار  .5

 ناپيوسته هوشبري كارشناسی  مقطع و رشته تحصيلی:      هوشبري گروه آموزشی:      پرستاري حضرت زينب)س( لارستان دانشکده 

 1 :  تعداد واحد مديريت در بيهوشی :  نام درس

 نظري نوع واحد :

 11-12سه شنبه ها ساعت روز و ساعت برگزاري كلاس:   ندارد پيش نياز:

                                               دكتر پروينيان نسب مسئول برنامه :  

 آدرس پست الکترونيکی:                                     :                        دانشکده شماره تماس

 جناب آقاي دكتر پروينيان نسب    مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 ali_parviniyan@yahoo.com يکی:آدرس پست الکترون                     10152245110شماره تماس دانشکده:  

                                                              دكتر پروينيان نسب تهيه و تنظيم : 

                                                                                                    2042بهمن ماه   :تدوین تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزي درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 آشنايی با طرح تشکيلات هوشبري .6

 آشنايی با قوانين اتاق عمل .0

 آشنايی با شرح وظايف بيهوشی .8

 

 تعاریف و تاریخچه مدیریتهدف كلی:آشنایی با . 2

 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 مديريت را تعريف كتد 

 دهدتاريخچه مديريت را توضيح  

 

 

 هدف كلی:آشنایی با نظریه هاي مدیریتی .1

 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 نظريه هاي مديريتی را نام ببرد 

 نظريه هاي مديريتی را توضيح دهد 

 هدف كلی:آشنایی با وظایف مدیریتی. 3
 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 وظايف مديريتی را نام ببرد 

 را توضيح دهدوظايف مديريتی  

 هدف كلی:آشنایی با چرخه مدیریتی.0

 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 چرخه مديريتی را نام ببرد 

 چرخه مديريتی را توضيح دهد 

 آشنایی با ارزیابی رضایت بیمار هدف كلی:. 5

 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 ارزيابی رضايت بيمار را نام ببرد 

 رضايت بيمار را توضيح دهد ارزيابی 

 هدف كلی:آشنایی با طرح تشکیلات هوشبري. 6
 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 طرح تشکيلات هوشبري را نام ببرد 

 طرح تشکيلات هوشبري را توضيح دهد 

 هدف كلی:آشنایی با قوانین اتاق عمل. 7
 اهداف اختصاصی :دانشجو باید بتواند: 

 ل را نام ببردقوانين اتاق عم 

 قوانين اتاق عمل را توضيح دهد 

 هدف كلی:آشنایی با شرح وظایف بیهوشی. 8



  بايد بتواند اختصاصی: دانشجواهداف: 

 شرح وظايف بيهوشی را نام ببرد 

 شرح وظايف بيهوشی را توضيح دهد 

 روش آموزش

 بحث گروهی -پرسش و پاسخ -سخنرانی

 شرایط اجراء

 امکانات آموزشی بخش 

 اسلايد پروژكتور ، ويدوئو پروژكتور و كامپيوتر 

 آموزش دهنده

 دكتر پروینیان نسب

 منابع اصلی درسی

 1333محمدرضا فيروزكوهی، محمد بابايی پور،اصول مديريت هوشبري ، انتشارات جامعه نگر، .

1383.عباس زاده قنواتی منير، عابدي تيمور. مديريت و ايمنی در اتاق عمل. انتشارات دبيزش 

. 1332دهقان نيري ناهيد. اصول مديريت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال 

حسينی مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاري نشر حکيم هيدجی، سال . 

 

 

 ارزشیابی دانشجويان

 بارم نمره بارم نمره

 آزمون میان ترم  --

 آزمون پایان ترم  61

 شركت فعال در كلاس و حضور و غیاب  6

 تکالیف و سایر فعالیت ها  3

مقررات 

 24حداقل قبولی نمره 

 تعداد دفعات مجاز غیبت در كلاس: طبق قوانین آموزشی

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 جدول زمانبندي درس مدیریت در بیهوشی
 

 

 مورد نياز امکانات نحوه ارائه روش ارزشيابی مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاريخ ارائه 

1.  

18/11/1411 15-13 

آشنايی با تعريف و تاريخچه 

 مديريت
 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 حضوري

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

2.  

25/11/1411 15-13 

 مديريتی هاي نظريهآشنايی با 

 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 حضوري

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

3.  

12/12/1411 15-13 

 آشنايی با وظايف مديريتی

 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 حضوري

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

4.  

10/12/1411 15-13 

 آشنايی با چرخه مديريتی

 پروينيان نسبدكتر 

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 حضوري

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

5.  

16/12/1411 15-13 

 آشنايی با ارزيابی رضايت

 بيمار
 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 حضوري

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

6.  

10/13/1412 15-13 

 آشنايی با طرح تشکيلات

 هوشبري
 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 حضوري

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

0.  

11/13/1412 15-13 

 آشنايی با قوانين اتاق عمل

 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 مجازي

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد

8.  

16/13/1412 15-13 

 یبيهوش آشنايی با شرح وظايف

 دكتر پروينيان نسب

 آزمون كتبی

 سوالات شفاهی 

 ميزان مشاركت 

 دانشجو

 مجازي

 كلاس درس

 سيستم

 كامپيوتر

 تخته سفيد


