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 مقدمه:

در این درس دانشجو با شیوه های علوم رفتاری در مدیریت و وظایف مدیریتی در نظام ارائه خدمات 

عمل، برنامه ریزی جهت بیماران بهداشتی و درمانی آشنا شده، نحوه اداره کردن و دائره فعالیتی بخش اتاق 

 .و کارکنان و ارتباط با سایر تیم های درمانی و اداری را فرا می گیرد

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 اتاق عمل تعريف مديريت و مديريت در  .1

 تئوري هاي كالسيك، نئوكالسيك مديريتي .2

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

 تئوري نوع واحد :

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

 96كالس دانشجويان اتاق عمل ورودي  مكان برگزاري:

 

 دكتر بذرافشانمسئول برنامه :  

 دكتر بذرافشان مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(:

 دكتر بذرافشانتهيه و تنظيم : 

 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 كنترل و ارزشيابي .9

 مديريت تجهيزات و بودجه بندي در اتاق عمل .10

 اسالميمديريت  .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 ا تعاریف مختلف در مورد مدیریتب.  

 .اهداف مدیریت را شرح دهد 

 دهد. تاریخچه مدیریت را شرح 

 با مدیریت در اتاق عمل آشنا باشد. با اصطالحات مرتبط 

 هدف كلي 

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

 

  اهداف اختصاصي 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 نئوکالسیك را شرح دهد. کالسیك و نظریه های 

  .نظریه سیستماتیك را شرح دهد 

  های کالسیك و نئوکالسیك را مقایسه نماید.نظریه 

 .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 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  بیان کندرا اتاق عمل نحوه انجام برنامه ریزی در. 

  را توضیح دهد. اتاق عملفرایند مشكل گشایی در 

  توسط مدیر را بیان کند. اتاق عملنحوه انجام سازماندهی در 

  را توضیح دهد. اتاق عملاهمیت موضوع کنترل و نظارت در بهبود عملكرد واحد 

 هدف كلي 



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

  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 

 .مزایا و معایب تفویض اختیار را شرح دهد 

 هدف كلي 

 ازمان آشنا باشد.دانشجو با انگيزش و انواع ارتباطات در س

 

  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 

 .نظریه های انگیزش در سازمان را تبیین نماید 

 .راهكارهای ایجاد انگیزش را لیست نماید 

 سازمان را شرح دهد. فرایند ارتباط در 

 .شبكه 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 

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

 .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 

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



 

  اهداف اختصاصي 

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

 .نكات اساسی در گزارش نویسی را توضیح دهد 

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

 .یك نمونه از گزارش پذیرش بیمار فرضی را بنویسد 

 زارش ترخیص بیمار فرضی را بنویسد.یك نمونه از گ 

 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 

 ماید.ویژگی های نظارت و کنترل موثر را تبیین ن 

 .ارزشیابی عملكرد را تعریف کند 

 .اهداف ارزشیابی عملكرد 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.دانشجو با اصول 

 

  اهداف اختصاصي 

  بندی را تعریف کند.بودجه 

 .انواع بودجه را توضیح دهد 

 .انواع بودجه بندی را با یكدیگر مقایسه کند 

 .مراحل بودجه بندی را بیان کند 

 .فواید و اصول بودجه بندی را شرح دهد 

 
 

 هدف كلي 

 دانشجو با مديريت از ديدگاه جهان بيني توحيدي آشنا باشد.



 

  اهداف اختصاصي 

  اسالمی آشنا باشد.با ویژگی های مدیر 

 از دیدگاه جهان بینی توحیدی مدیریت را بشناسد. 

 هدف كلي 

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

 

  اهداف اختصاصي 

 کند اهمیت مدیریت زمان را در کار یك عضو تیم سالمت بیان. 

 شماردرموانع مهم مدیریت زمان را ب. 

  را توضیح دهد اتاق عمل مدیریت زمان درروشهای انواع. 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی با استفاده از وسایل کمك آموزشی و پرسش و پاسخ

 شرايط اجراء

 وسایل و تسهیالت کمك آموزشی شامل: تخته سفید، پاورپوینت

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

   آموزش دهنده 

 مربوطه:  دكتر بذرافشان اساتيد 

 

  منابع اصلي درسي: 

 1393. مدیریت در اتاق عمل، نشر جامعه نگر، هدی معصومه، زردشت رقیصی. 

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

 1392نشر بشری، چاپ دوم، سال  .اصول مدیریت پرستاری .ناهید دهقان نیری. 

 1391حكیم هیدجی، سال  نشر اصول مدیریت خدمات پرستاری .میر محمد حسینی. 

 

  ارزشيابي 

 نحوه ارزشيابي         

  نمره 1مشاركت فعال در كالس و حضور و غياب 

  نمره 7آزمون ميان ترم 

  نمره 2كنفرانس دانشجويي 

  نمره 10شركت در آزمون پايان ترم 



  نحوه محاسبه نمره كل 

  نمره كل از مجموع آزمون ميان ترم و امتحان پايان ترم، همچنين شركت فعال در كالس و ارائه كنفرانس دانشجويي بر

 محاسبه خواهد شد. 20مبناي 

 مقررات 

  :10حداقل نمره قبولي                                        

 :ررات آموزشيطبق مق تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس    

 

 

 مديريت در اتاق عمل درس زمانبندي جدول

 

تاريخ 

 ارائه
 ساعت ارائه

موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز
 روش ارزشيابي

23/6/98 17-15 

معرفی درس، 

تعریف 

مدیریت و 

اهمیت آن در 

خدمات 

بهداشتی 

 درمانی

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

30/6/98 17-15 

مكاتب و 

نظریه های 

مدیریت 

)تئوری های 

 کالسیك(

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

6/7/98 17-15 

مكاتب و 

نظریه های 

مدیریت 

)تئوری های 

 کالسیك(

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

13/7/98 17-15 

مكاتب و 

نظریه های 

مدیریت 

)تئورهای 

 نئوکالسیك(

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 درسکالس 

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

20/7/98 17-15 

اصول 

مدیریت 

)برنامه ریزی 

و مشكل 

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو



 گشایی(

4/8/98 17-15 

اصول 

مدیریت 

 )سازماندهی(

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

11/8/98 17-15 

اصول 

مدیریت 

)کنترل و 

 نظارت(

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

18/8/98 17-15 

اصول و 

مراحل 

تصمیم 

 گیری

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

25/8/98 17-15 

مدیریت 

زمان در اتاق 

 عمل

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

2/9/98 17-15 

رهبری و 

سبك های 

 رهبری

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

9/9/98 17-15 

انگیزش و 

ارتباطات در 

 اتاق عمل

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

16/9/98 17-15 
تامین نیروی 

 انسانی
دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

23/9/98 17-15 

اصول 

گزارش 

نویسی و 

ثبت در 

 پرونده

دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

30/9/98 17-15 

فرایند 

کنترل و 

 ارزشیابی

دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  میزان مشارکت

 دانشجو

مدیریت  17-15 7/10/98
دکتر 

 بذرافشان
 مجازي

 کالس درس

سیستم 

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 



مالی، بودجه 

 بندی

 کامپیوتر

 تخته سفید

  میزان مشارکت

 دانشجو

14/10/98 17-15 
مدیریت 

 اسالمی
دکتر 

 بذرافشان

سخنرانی و 

 پرسش پاسخ

 کالس درس

سیستم 

 کامپیوتر

 تخته سفید

 آزمون کتبی 

 سواالت شفاهی 

  مشارکت میزان

 دانشجو

 


