
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 04/6/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 واحد:تعداد 

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  بازنگري:تدوين /  تاريخ
 

 خدمات بهداشتی درمانیسیستم تعريف مديريت و اهمیت آن در :  جلسهعنوان 

 دانشجو با تعريف مديريت و اهميت آن آَشنا شود.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 تاريخچه مديريت را شرح دهد. 

  توضيح دهدرا  در اتاق عملمديريت. 

 .اهداف مديريت را بيان كند 

 تركیبی       /        مجازی     حضوری         /    روش آموزش :  

 كامپيوتر، سامانه نويد، سيستم بصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

 دقیقه      :مدت زمان (جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزي درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 دومجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 01/6/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 مكاتب و نظريه هاي مديريت:  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع نظريه هاي موجود مديريتي آَشنا شود.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  .نظريه هاي مديريت كالسيک را شرح دهد 

 .نظريه هاي مديريت كالسيک را با يكديگر مقايسه كند 

 مديريت كالسيک را شرح دهد. نقاط قوت و ضعف نظريه هاي 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.عنوان 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 دقیقه      مدت زمان: )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 سومجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 3/1/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 مكاتب و نظريه هاي مديريت:  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع نظريه هاي موجود مديريتي آَشنا شود.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  .نظريه هاي مديريت نئوكالسيک را شرح دهد 

 .نظريه هاي مديريت نئوكالسيک را با يكديگر مقايسه كند 

 .نقاط قوت و ضعف نظريه هاي مديريت نئوكالسيک را شرح دهد 

 كند. نظريه هاي مديريت كالسيک و نئو كالسيک را با يكديگر مقايسه 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.عنوان و نوع آزمون : دانشجو 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

  درسكلیات  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهارمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 14/1/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 واحد:تعداد 

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 اصول مديريت )برنامه ريزي و مشكل گشايي(:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نحوه انجام برنامه ريزي در اتاق عمل را توضيح دهد 

 .فرايند مشكل گشايي در اتاق عمل را توضيح دهد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 كامپيوتر، سامانه نويد، سيستم بصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 پنجمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 11/1/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 اصول مديريت )سازماندهي(:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نحوه انجام سازماندهي در اتاق عمل را توضيح دهد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ششمجلسه 
 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 00/1/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 اصول مديريت )كنترل و نظارت(:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  اتاق عمل را توضيح دهد.انجام كنترل و نظارت در 

 .اهميت موضوع كنترل و نظارت در بهبود عملكرد پرسنل اتاق عمل را توضيح دهد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 هفتمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 1/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 گيرياصول و مراحل تصميم :  جلسهعنوان 

 آشنا باشد.با تصميم گيري و مراحل آن دانشجو :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .تصميم گيري را تعريف نمايد 

 .مشخصات تصميم را مشخص كند 

 .انواع تصميم را تعريف نمايد و براي هر يک مثالي ذكر كند 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 شده جهت این بخش را انجام دهد.عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین 

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 هشتمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 8/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 واحد:تعداد 

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 مديريت زمان در اتاق عمل:  جلسهعنوان 

 آشنا باشد.انواع روش هاي بهينه استفاده از زمان دانشجو :   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 پايان دوره بايد بتواند:دانشجو  در 

 كند اهميت مديريت زمان را در كار يک عضو تيم سالمت بيان. 

 شماردرموانع مهم مديريت زمان را ب. 

  را توضيح دهد مديريت زمان در اتاق عملروشهاي انواع. 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 نهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 11/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  بازنگري:تاريخ تدوين / 

 

 رهبري و سبک هاي رهبري، اختيار و تفويض اختيار در سازمان ها:  جلسهعنوان 

 دانشجو با انواع سبک هاي رهبري آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .رهبري را توضيح دهد 

  يكديگر مقايسه كند.انواع سبک هاي رهبري را با 

 .اختيار و قدرت را تعريف نمايد 

 .تفويض اختيار را در سازماندهي شرح دهد 

 .اصول تفويض اختيار را توضيح دهد 

 .فرايند تفويض اختيار را تبيين نمايد 

 .مزايا و معايب تفويض اختيار را شرح دهد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 



 
 
 
 

 دهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 00/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 انگيزش و ارتباطات در اتاق عمل:  جلسهعنوان 

 دانشجو با انگيزش و انواع ارتباطات در سازمان آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  كاركنان را شرح دهد.نقش انگيزش در ارتقاء كار 

 .علل بي انگيزگي در كاركنان اتاق عمل را شرح دهد 

 .نظريه هاي انگيزش در سازمان را تبيين نمايد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 يازدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 02/8/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 در اتاق عملانگيزش و ارتباطات :  جلسهعنوان 

 دانشجو با انگيزش و انواع ارتباطات در سازمان آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .نقش انگيزش در ارتقاء كار كاركنان را شرح دهد 

 .علل بي انگيزگي در كاركنان اتاق عمل را شرح دهد 

  را تبيين نمايد.نظريه هاي انگيزش در سازمان 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد. عنوان و نوع آزمون

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 دوازدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 6/2/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 تامين نيروي انساني در اتاق عمل:  جلسهعنوان 

 دانشجو با تامين و برنامه ريزي نيروي انساني در اتاق عمل آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .اهميت نيروي انساني و تامين آن را شرح دهد 

 .عوامل موثر بر جذب و نگهداري نيروي انساني را شرح دهد 

 .روش هاي محاسبه نيروي انساني را شرح دهد 

 .در مورد روش هاي بهسازي نيروي انساني توضيح دهد 

 آن را شرح دهد. اهداف آموزش ضمن خدمت و مراحل 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد. عنوان و نوع آزمون

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 سیزدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  عملاتاق گروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 13/2/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 واحد: تعداد

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 اصول گزارش نويسي و ثبت در پرونده:  جلسهعنوان 

 ايد.زمينه آماده نمآشنا باشد و بتواند گزارشي در اين  دانشجو با اصول گزارش نويسي و ثبت پرونده:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .در مورد اهميت قانوني و اخالقي گزارش نويسي و ثبت پرونده توضيح دهد 

 .نكات اساسي در گزارش نويسي را توضيح دهد 

 .در مورد روش هاي مختلف گزارش نويسي در بخش هاي مختلف توضيح دهد 

  گزارش پذيرش بيمار فرضي را بنويسد.يک نمونه از 

 .يک نمونه از گزارش ترخيص بيمار فرضي را بنويسد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 چهاردهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 04/2/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    در اتاق عمل مديريتنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:
 

 فرايند كنترل و ارزشيابي:  جلسهعنوان 

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

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .كنترل و نظارت را تعريف كند 

 .انواع كنترل و نظارت را نام ببرد 

 .فرايند و مراحل كنترل را شرح دهد 

  موثر را تبيين نمايد.ويژگي هاي نظارت و كنترل 

 .ارزشيابي عملكرد را تعريف كند 

 .اهداف ارزشيابي عملكرد را شرح دهد 

 .ويژگي هاي يک ارزشيابي خوب و موثر را شرح دهد 

 .مراحل ارزشيابي را شرح دهد 

 .ابزارهاي ارزشيابي را نام ببرد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 



 
 
 
 

 پانزدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 01/2/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 بودجه بندي و مديريت مالي:  جلسهعنوان 

 دانشجو با اصول بودجه بندي و نحوه انجام آن آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .بودجه بندي را تعريف كند 

 .انواع بودجه را توضيح دهد 

 .انواع بودجه بندي را با يكديگر مقايسه كند 

 .مراحل بودجه بندي را بيان كند 

 .فوايد و اصول بودجه بندي را شرح دهد 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 ود.تركیبی نوشته شدر صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره  منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 شانزدهمجلسه 

 كارشناسی اتاق عمل مقطع / رشته تحصیلی:                                  اتاق عملگروه آموزشی:                   پرستاری  :  دانشکده

 0/14/1044 تاريخ ارائه درس : 1044-1041سال تحصیلی  :  

 11-11روز:    شنبه                  ساعت:    مديريت در اتاق عملنام درس )واحد(  : 

 04 تعداد دانشجويان  : تئوري نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس: 0 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور ماه  تاريخ تدوين / بازنگري:

 

 مديريت اسالمي:  جلسهعنوان 

 دانشجو با مديريت به شيوه اسالمي آشنا باشد.:   جلسههدف كلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .با ويژگي هاي مدير اسالمي آشنا باشد 

 از ديدگاه جهان بيني توحيدي مديريت را بشناسد. 

 تركیبی       /        مجازی   حضوری         /      روش آموزش :  

 ، سيستم كامپيوتر، سامانه نويدبصري –استفاده از وسايل سمعي  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو/          پروژه        فعالیت آموزشی :   تکلیف          

 عنوان و نوع آزمون : دانشجو باید تکالیف تعیین شده جهت این بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11مدت زمان :    

 دقیقه 1مدت زمان :    

 دقیقه 11مدت زمان:      

  دقیقه 1مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 


