
  

 
 

 مديريت در بیهوشی( ترکیبی COURSE PLAN)وره طرح د

 

 معرفی درس:
در اين درس دانشجو با شيوه هاي علوم رفتاري در مديريت و وظايف مديريتي در نظام ارائه خدمات بهداشتي و درماني آشنا شده، 

را  درماني و ادارينحوه اداره كردن و دائره فعاليتي بخش بيهوشي، برنامه ريزي جهت بيماران و كاركنان و ارتباط با ساير تيم هاي 

 و عدم امکان برگزاري كالسها به صورت حضوري، 91. با توجه به شرايط به وجود آمده در خصوص شيوع بيماري كوويد  فرا مي گيرد.

)با توجه به امکان تغيير شرايط بيماري با گذشت زمان ممکن است با  كليه جلسات اين درس به صورت مجازي برگزار خواهد شد

از ر نظر داريم داز سيستم يادگيري الکترونيکي  با استفاده .، برگزاري جلسات از حالت مجازي به حضوري تغيير يابد( نظر دانشکده

تفاده اسمکان  در جهت يادگيري فارغ از زمان و گرامي دانشجويان شما پيشرفتهاي تکنولوژيکي براي فعال كردن و توانمند كردن

اي درس را  كه توسط نرم افزار هاي توليد محتوا آماده شده است، در سامانه نويد در بخش استاد مربوطه محتو در اين درس .گردد

يد مطالعه را بزند. استاد منابع بارگذاري مي نمايد. دانشجو موظف است در مدت زمان تعيين شده محتوا را مشاهده كند و تيک تاي

دانشجويان به تکاليف، ارزيابي الزم را انجام دهد. جهت اين  مي تواند بر اساس ليست حضور و غياب و ميزان پاسخ دهي مربوطه

مشخص خواهد شد كه دانشجو موظف است در زمان تعيين شده توسط استاد پاسخ مناسبي را ارائه دهد، در غير اين  يليفاتک درس

تاريخ برگزاري آن مطابق كه در نظر گرفته شده  پايان ترمصورت از نمره ارزشيابي ايشان كسر خواهد شد. جهت اين درس امتحان 

 با نظر دانشکده تعيين خواهد شد.

 كارشناسی، هوشبري مقطع و رشته تحصیلی:                         هوشبريگروه آموزشی:                           پرستاريدانشکده : 

 1 :  تعداد واحد مديريت در بیهوشی  :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 11-11سه شنبه، ساعت  روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد پیش نیاز:

 - مکان برگزاری:

                                               دکتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الکترونیکی:                                 05112225110شماره تماس دانشکده:  

                دکتر بذرافشانمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  

 دکتر بذرافشان تهیه و تنظیم : 

  99شهريور ماه  بازنگری:تاريخ تدوين/ 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 تعريف و تاريخچه علم مديريت  .9

 تئوري هاي كالسيک، نئوكالسيک مديريتي .2

 اصول مديريت )برنامه ريزي، مشکل گشايي، سازماندهي، هدايت، كنترل( .3

 اختيار و تفويض اختيار  .4

 انگيزش و ارتباطات  .5

 مديريت و تصميم گيري  .6

 مديريت زمان در اتاق عمل .7

 كنترل و ارزشيابي  .8

 هدف کلی 

  دانشجو با تعريف مديريت و انواع نظريه هاي موجود مديريتي آَشنا شود.

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 شنا باشدآريخچه علم مديريت با تا. 

 شنا باشدآ مختلف در مورد مديريتا تعاريف ب.  

 .اهداف مديريت را شرح دهد 

 .تاريخچه مديريت را شرح دهد 

 با مديريت در اتاق عمل آشنا باشد. با اصطالحات مرتبط 

 هدف کلی 

 داشنجو با انواع تئوري هاي كالسيک و نئوكالسيک مديريتي آشنا شود.

 

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو  در پايان دوره بايد 

 نئوكالسيک را شرح دهد. كالسيک و نظريه هاي 

  .نظريه سيستماتيک را شرح دهد 

 .نظريه هاي كالسيک و نئوكالسيک را مقايسه نمايد 

 .مزاياي و معايب اين دو نظريه را تبيين و نقد نمايد 

 هدف کلی 

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

 

  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 



 .نحوه انجام سازماندهي جهت پرسنل هوشبري در اتاق عمل توسط مدير را بيان كند 

 ارت در بهبود عملکرد واحد اتاق عمل را توضيح دهد. اهميت موضوع كنترل و نظ 

 هدف کلی 

 .دانشجو با موضوع اختیار و تفويض اختیار در مديريت آشنا شود
 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .اختيار و قدرت را تعريف نمايد 

 .تفويض اختيار را در سازماندهي شرح دهد 

  توضيح دهد.اصول تفويض اختيار را 

 .فرايند تفويض اختيار را تبيين نمايد 

 .مزايا و معايب تفويض اختيار را شرح دهد 

 هدف کلی 

 دانشجو با انگیزش و انواع ارتباطات در سازمان آشنا باشد.

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نقش انگيزش در ارتقاء كار كاركنان را شرح دهد 

 زگي در كاركنان را شرح دهد.علل بي انگي 

 .نظريه هاي انگيزش در سازمان را تبيين نمايد 

 .راهکارهاي ايجاد انگيزش را ليست نمايد 

 .فرايند ارتباط در سازمان را شرح دهد 

 .شبکه هاي ارتباطي درون سازمان را شرح دهد 

 .روش هاي بهبود ارتباط و موانع آن را توضيح دهد 

 هدف کلی 

 انجام کنترل و نظارت توسط مدير در سازمان آشنا باشد.دانشجو با نحوه 
 

  اهداف اختصاصی 

 .كنترل و نظارت را تعريف كند 

 .انواع كنترل و نظارت را نام ببرد 

 .فرايند و مراحل كنترل را شرح دهد 

 .ويژگي هاي نظارت و كنترل موثر را تبيين نمايد 

 .ارزشيابي عملکرد را تعريف كند 

  عملکرد را شرح دهد.اهداف ارزشيابي 



 .ويژگي هاي يک ارزشيابي خوب و موثر را شرح دهد 

 .مراحل ارزشيابي را شرح دهد 

 .ابزارهاي ارزشيابي را نام ببرد 

 هدف کلی 

 دانشجو با مديريت زمان آشنا باشد و بتواند کاربرد مديريت زمان در اتاق عمل را بیان کند.

 

  اهداف اختصاصی 

  كند كار يک عضو تيم سالمت بياناهميت مديريت زمان را در. 

 شماردرموانع مهم مديريت زمان را ب. 

  را توضيح دهد مديريت زمان در اتاق عملروشهاي انواع. 

 روش آموزش 
 

 حضوري                   مجازي                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهايي شامل سامانه نويد و كامپيوتر ويدوئو پروژكتور ،اساليد پروژكتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر داريد؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجويان به عنوان منبع/مقاله آيا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زير را تکميل كنيد 

 عنوان، نويسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 3131، انتشارات جامعه نگر، اصول مديريت هوشبري ،محمدرضا فيروزكوهي، محمد بابايي پور.  

 3131.مديريت و ايمني در اتاق عمل. انتشارات دبيزش .عباس زاده قنواتي منير، عابدي تيمور 

  9312دهقان نيري ناهيد. اصول مديريت پرستاري. نشر بشري، چاپ دوم، سال. 

  9319حسيني مير محمد. اصول مديريت خدمات پرستاري نشر حکيم هيدجي، سال. 

 

بر اساس سرفصل هاي كتاب و 

مي        عناوين هرجلسه مشخص 

 .باشد

 

 

 

 



 

 شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نويسندگان، مجله، سال و 
نحوه دسترسی دانشجويان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتي كه در نظر داريد جزوه يا هر نوع محتواي ديگري )مانند فيلم، مجموعه اساليد و ...( عالوه بر كتاب

آن  ايلف، مشخصات آن را ذكر كنيد و به دانشجويان معرفي كنيد منبع درسیفوق يا به تنهايي به عنوان 

 را ضميمه نماييد:

 
 و ... است. های ديگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشيجزوه، فيلم اساليد پاور پوينت، منظور  *

 

  ه منبع مطالعدر صورتي كه در نظر داريد محتواي ديگري )مانند كتاب، مجموعه اساليد، جزوه و ...( را به عنوان

ين موارد ه براي ا، مشخصات كامل آن را ذكر كنيد. )در سامانه قسمتي جداگانبه دانشجويان معرفي كنيد بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
9 ........................................................................................................................................................................................................  

2 ........................................................................................................................................................................................................  

3 ........................................................................................................................................................................................................  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فايل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خير   بلي   ايد؟آزمون در نظر گرفته . آيا براي درس خود9

 ها را ذكر كنيد.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجويان هايتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجويان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

9 

تکليف اول 

 كالسي
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداكثر يک 

هفته پس از ارائه 

 تکليف

يک هفته پس 

 از ارائه تکليف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه

 دوم تکليف 2

 كالسي
 در اسرع وقت در سامانه اعالم خواهد شد

حداكثر يک 

هفته پس از ارائه 

 تکليف

يک هفته پس 

 از ارائه تکليف

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسي و درک 

 مفاهيم مربوطه



 

 پروژه درسی 

 خير   بلي   ايد؟در نظر گرفته/ميان ترم . آيا براي درس خود پروژه پايان ترم 9

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنويسيد:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 يریادگي يها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تيو هدا ي(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانياتاق بحث )غ يدر سامانه امکان فعال ساز

به  لي. در صورت تمادينما ياديكمک ز انيدر دانشجو يتواند به پرورش تفکر انتقاد-يانجام شود م يكاف

 :ديينما ليرا تکم ريامکان موارد ز نياستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 - آزمون میان ترم

 94 آزمون پايان ترم

 9 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 5 تکالیف و ساير فعالیت ها

 



 

 مقررات 

1. 01 

2.  :     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مديريت در  بیهوشی درس زمانبندی جدول

 ساعت ارائه تاريخ ارائه
موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

25/6/9311 93-95 

معرفي درس، 

تعريف 

مديريت و 

اهميت آن در 

خدمات 

بهداشتي 

 درماني

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

9/7/9311 93-95 

مکاتب و 

نظريه هاي 

مديريت 

)تئوري هاي 

 كالسيک(

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

8/7/9311 93-95 

مکاتب و 

نظريه هاي 

مديريت 

)تئورهاي 

 نئوكالسيک(

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

95/7/9311 93-95 

اصول 

مديريت 

)برنامه ريزي 

و مشکل 

 گشايي(

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

22/7/9311 93-95 

اصول 

مديريت 

 )سازماندهي(

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

21/7/9311 93-95 

اصول 

مديريت 

)كنترل و 

 نظارت(

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

6/8/9311 93-95 

اصول و 

مراحل 

 تصميم گيري

دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

22/8/9311 93-95 

مديريت زمان 

 در اتاق عمل
دكتر 

 بذرافشان
 مجازي

 كالس درس

سيستم 

 كامپيوتر

 تخته سفيد

 آزمون كتبي 

 سواالت شفاهي 

  ميزان مشاركت

 دانشجو

 

 


