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 معرفی درس:

در این درس دانشجو با شیوه های علوم رفتاری در مدیریت و وظایف مدیریتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی آشنا شده، 

و ارتباط با سایر تیم های درمانی و اداری نحوه اداره کردن و دائره فعالیتی بخش اتاق عمل، برنامه ریزی جهت بیماران و کارکنان 

تاریخ برگزاری آن مطابق با نظر دانشکده در نظر گرفته شده که  پایان ترممیان ترم و جهت این درس امتحان  .را فرا می گیرد

 تعیین خواهد شد.

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 اتاق عمل تعريف مديريت و مديريت در  .1

 هاي كالسيك، نئوكالسيك مديريتيتئوري  .2

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

 اتاق عملاختيار و تفويض اختيار در  .4

 اتاق عملانگيزش و ارتباطات در  .5

 مديريت نيروي انساني در اتاق عمل .6

 اصول گزارش نويسي و ثبت در پرونده .7

 كارشناسی، اتاق عمل مقطع و رشته تحصیلی:                            اتاق عملگروه آموزشی:                           پرستاريدانشکده : 

 2 :  تعداد واحد مديريت در اتاق عمل  :  نام درس

 نظري نوع واحد :

 15-17شنبه، ساعت  روز و ساعت برگزاري كالس:   ندارد پيش نياز:

 99كالس دانشجويان اتاق عمل ورودي  مكان برگزاري:

                                               دكتر بذرافشان مسئول برنامه :  

 seeder2007@gmail.comآدرس پست الكترونيكي:                                          07152247110شماره تماس دانشكده:  

                دكتر بذرافشانمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:  

 بذرافشان دكتر تهيه و تنظيم : 

 1401شهريور ماه  تاريخ تدوين/ بازنگري:

 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

 واحد برنامه ريزي درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 مديريت زمان در اتاق عمل .8

 در اتاق عمل ارزشيابيكنترل و  .9

 مديريت تجهيزات و بودجه بندي در اتاق عمل .10

 مديريت اسالمي .11

 هدف كلي 

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

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 شنا باشدآریخچه علم مدیریت با تا. 

 شنا باشدآ مورد مدیریتا تعاریف مختلف در ب.  

 .اهداف مدیریت را شرح دهد 

 .تاریخچه مدیریت را شرح دهد 

 با مدیریت در اتاق عمل آشنا باشد. با اصطالحات مرتبط 

 هدف كلي 

 داشنجو با انواع تئوری های کالسیك و نئوکالسیك مدیریتی آشنا شود.

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  نئوکالسیك را شرح دهد. کالسیك و هاینظریه 

  .نظریه سیستماتیك را شرح دهد 

 .نظریه های کالسیك و نئوکالسیك را مقایسه نماید 

 .مزایای و معایب این دو نظریه را تبیین و نقد نماید 

 هدف كلي 

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

  اهداف اختصاصي 

 پایان دوره باید بتواند:دانشجو  در 

 .نحوه انجام برنامه ریزی در اتاق عمل را بیان کند 

 .فرایند مشکل گشایی در اتاق عمل را توضیح دهد 

 .نحوه انجام سازماندهی در اتاق عمل توسط مدیر را بیان کند 

 .اهمیت موضوع کنترل و نظارت در بهبود عملکرد واحد اتاق عمل را توضیح دهد 

 

 
 



 هدف كلي 

 .شجو با موضوع اختيار و تفويض اختيار در مديريت آشنا شوددان

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .اختیار و قدرت را تعریف نماید 

 .تفویض اختیار را در سازماندهی شرح دهد 

 .اصول تفویض اختیار را توضیح دهد 

 .فرایند تفویض اختیار را تبیین نماید 

  تفویض اختیار را شرح دهد.مزایا و معایب 

 هدف كلي 

 دانشجو با انگيزش و انواع ارتباطات در سازمان آشنا باشد.

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .نقش انگیزش در ارتقاء کار کارکنان را شرح دهد 

 .علل بی انگیزگی در کارکنان پرستاری را شرح دهد 

  را تبیین نماید.نظریه های انگیزش در سازمان 

 .راهکارهای ایجاد انگیزش را لیست نماید 

 .فرایند ارتباط در سازمان را شرح دهد 

 .شبکه های ارتباطی درون سازمان را شرح دهد 

 .روش های بهبود ارتباط و موانع آن را توضیح دهد 

 هدف كلي 

 دانشجو با تامين و برنامه ريزي نيروي انساني در سازمان آشنا باشد.

  اهداف اختصاصي 

 .اهمیت نیروی انسانی و تامین آن را شرح دهد 

 .عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروی انسانی را شرح دهد 

 .روش های محاسبه نیروی انسانی را شرح دهد 

 .در مورد روش های بهسازی نیروی انسانی توضیح دهد 

 .اهداف آموزش ضمن خدمت و مراحل آن را شرح دهد 

 هدف كلي 

 آشنا باشد و بتواند گزارشي در اين زمينه آماده نمايد. با اصول گزارش نويسي و ثبت پروندهدانشجو 

  اهداف اختصاصي 

 .در مورد اهمیت قانونی و اخالقی گزارش نویسی و ثبت پرونده توضیح دهد 

 .نکات اساسی در گزارش نویسی را توضیح دهد 



 توضیح دهد. در مورد روش های مختلف گزارش نویسی در بخش های مختلف 

 .یك نمونه از گزارش پذیرش بیمار فرضی را بنویسد 

 .یك نمونه از گزارش ترخیص بیمار فرضی را بنویسد 

 هدف كلي 

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

  اهداف اختصاصي 

 .کنترل و نظارت را تعریف کند 

 .انواع کنترل و نظارت را نام ببرد 

 .فرایند و مراحل کنترل را شرح دهد 

 .ویژگی های نظارت و کنترل موثر را تبیین نماید 

 .ارزشیابی عملکرد را تعریف کند 

 .اهداف ارزشیابی عملکرد را شرح دهد 

 .ویژگی های یك ارزشیابی خوب و موثر را شرح دهد 

 .مراحل ارزشیابی را شرح دهد 

 .ابزارهای ارزشیابی را نام ببرد 

 هدف كلي 

 بودجه بندي و نحوه انجام آن آشنا باشد.شجو با اصول دان

  اهداف اختصاصي 

 .بودجه بندی را تعریف کند 

 .انواع بودجه را توضیح دهد 

 .انواع بودجه بندی را با یکدیگر مقایسه کند 

 .مراحل بودجه بندی را بیان کند 

 .فواید و اصول بودجه بندی را شرح دهد 

 هدف كلي 

 ديدگاه جهان بيني توحيدي آشنا باشد.دانشجو با مديريت از 

 

  اهداف اختصاصي 

 .با ویژگی های مدیر اسالمی آشنا باشد 

 از دیدگاه جهان بینی توحیدی مدیریت را بشناسد. 

 

 
 



 هدف كلي 

 دانشجو با مديريت زمان آشنا باشد و بتواند كاربرد مديريت زمان در اتاق عمل را بيان كند.

  اهداف اختصاصي 

  کند زمان را در کار یك عضو تیم سالمت بیاناهمیت مدیریت. 

 شماردرموانع مهم مدیریت زمان را ب. 

  را توضیح دهد اتاق عمل مدیریت زمان درروشهای انواع. 

 روش آموزش 
 

 حضوري                   مجازي                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

  منابع درسی:  

 خير   بلي  در نظر داريد؟ درسي خاصي براي معرفي به دانشجويان به عنوان منبع/مقاله آيا كتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات كتاب شامل عنوان، نويسندگان،مترجمين، انتشارات، سال و نوبت چاپ
هاي مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده براي 

 3131ه. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، دی معصومه، زردشت رقیصی. 

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

 3131.دبیزش

  3131دهقان نیری ناهید. اصول مدیریت پرستاری. نشر بشری، چاپ دوم، سال. 

  3133حسینی میر محمد. اصول مدیریت خدمات پرستاری نشر حکیم هیدجی، سال. 

 کتاب های بر اساس سرفصل

مشخص  و عناوین هرجلسه

 می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسيکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فايل

 
 و ... است. هاي ديگر دانشگاهروي سامانهبر اري شده ذمحتواي بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بيشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
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1 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفين/

 كنندگانتهيه
 توضيحات

آماده بودن فايل براي 

 ** اريذبارگ
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 آزمون هاي خود ارزيابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود3

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

فمهلت ارائه بازخورد به تكالي مهلت پاسخ دادن دانشجويان نوع آزمون عنوان آزمون شماره  

     
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 دانشجويان هايتکالیف و پروژه 

 طول ترم فيتكال 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تكليف
 شرح تكليف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجويان

 مهلت فيدبك

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تكليف

      

 
     



 

 پروژه درسي 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 3

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

به شیوه درست در اتاق عمل توسط دانشجویان و افزایش  یمدیریت استفاده از تکنیك هایبا توجه به اهمیت 

مسائل مهم  یافتن مهارت آنها هنگام کار در بالین، در این درس دانشجویان با تحویل پروژه های دانشجویی با

 شنا خواهند شد.آ مدیریتی در اتاق عمل

 يریادگي يها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمك ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 6 آزمون ميان ترم

 31 آزمون پايان ترم

 3 غياب شركت فعال در كالس و حضور و

 1 تكاليف و ساير فعاليت ها

 



 مقررات 

1.  

    بر طبق قوانین و مقررات آموزشی : تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مديريت در اتاق عمل درس زمانبندي جدول

 

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاريخ ارائه
امكانات مورد 

 نياز
 روش ارزشيابي

33/6/3413 31-31 

معرفی درس، 

تعریف مدیریت و 
اهمیت آن در 

خدمات بهداشتی 
 درمانی

دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی

میزان مشارکت 
 دانشجو

1/1/3413 31-31 

و نظریه مکاتب 
های مدیریت 
)تئوری های 

 کالسیك(

دکتر 
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

3/1/3413 31-31 

مکاتب و نظریه 
های مدیریت 

)تئوری های 
 کالسیك(

دکتر 
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس
سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

36/1/3413 31-31 

مکاتب و نظریه 

های مدیریت 

)تئورهای 

 نئوکالسیك(

دکتر 
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

11/1/3413 31-31 

اصول مدیریت 

)برنامه ریزی و 

 مشکل گشایی(

دکتر 
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

11/1/3413 31-31 
اصول مدیریت 

 )سازماندهی(
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

1/3/3413 31-31 
اصول مدیریت 

 )کنترل و نظارت(
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

34/3/3413 31-31 
اصول و مراحل 

 تصمیم گیری
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی

میزان مشارکت 
 دانشجو

13/3/3413 31-31 
مدیریت زمان در 

 اتاق عمل
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو



13/3/3413 31-31 
رهبری و سبك 

 های رهبری
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس

سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی

میزان مشارکت 
 دانشجو

1/3/3413 31-31 
ارتباطات در اتاق 

 عمل
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

31/3/3413 31-31 
تامین نیروی 

 انسانی
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

33/3/3413 31-31 

اصول گزارش 

نویسی و ثبت در 

مدیریت ، پرونده

 به سبك پیشرفته

دکتر 
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

دکتر  انضباط 31-31 16/3/3413
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس

سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی

 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

1/31/3413 31-31 
مدیریت مالی، 
 بودجه بندی

دکتر 
 بذرافشان

 حضوري

 کالس درس
سیستم 
 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

 مدیریت اسالمی 31-31 31/31/3413
دکتر 

 بذرافشان
 حضوري

 کالس درس
سیستم 

 کامپیوتر

 

 آزمون کتبی
 سواالت شفاهی
میزان مشارکت 

 دانشجو

 

 


