
  توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دفتر دانشكده علوم پزشكي 
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول

  طرح درس نظري 

 واحد نظري  2تعداد واحد: مقطع: کارشناسی پیوسته                  اتاق عمل   رشته: تکنولوژي           مدیریت در اتاق عمل عنوان درس: 

                13/11/98تاریخ شروع کالس:                          31کددرس:                         نداردپیش نیاز:                             98-99:دومنیمسال: 
                            11/4/99تاریخ آزمون:              14-16  ساعت کالس:                      شنبهیکروزکالس:                    11/3/99تاریخ پایان کالس: 

                   علوم پزشکی محل اجرا: دانشکده                     آموزشی: اسالید/ پروژکتور    رسانه     روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی    
  دکتر مظفري نیامدرس:                                      نفر               25 تعداد:

و نحوه اداره کردن روش هاي مدیریتی  در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی : در این درس دانشجو با بیماري هاي  شرح درس
  بخش اتاق عمل ، برنامه ریزي براي بیماران و کارکنان اشنا می گردد.

  .نظریه هاي مدیریتی و وظابف مدیر اشنا گردد با کلیات و مفاهیم دانشجو  :کلی هدف

  :رفتاري اهداف

  : که بود خواهد قادر دانشجو هر درس این پایان در

 دانشجو با مدیریت بیمارستانی و سازماندهی و برنامه ریزي در اتاق عمل اشناگردد -1

 دانشجو با مدیریت زمان و مدیریت محیط اتاق عمل اشناگردد -2
 انسانی در اتاق عمل اشناگردددانشجوبا مدیریت نیروي  -3

 دانشجو با نحوه رزو اتاق عمل اشناگردد -4
 مدیریت اثر بخش در اتاق عمل را شرح دهد. -5

 مدیریت اتاق عمل و انبارگردانی و نحوه دریافت و ترخیص تجهیزات را شرح دهد - 6

 دانشجو با مفاهیم اعتباربخشی در اتاق عمل اشناگردد - 7
 مل اشناگردددانشجو با مدیریت تعارض در اتاق ع -8
 مدیریت کیفیت در اتاق عمل را شرح دهد -9

 دانشجو با تئوري هاي مدیریت اشناگردد -10
 دانشجو با تئوري هاي انگیزشی در اتاق عمل اشناگردد -11

 دانشجو مدیریت بحران در اتاق عمل را شرح دهد -12
 مدیریت ایمنی در اتاق عمل را شرح دهد -13

 عمل باشد. دانشجوقادر به ارزیابی عملکرد حرفه اي در اتاق -14

   :تدریس روش

 -اورهد -پروژکتور از استفاده با و کوچک گروه تشکیل و دهنده سازمان پیش سخنرانی، هاي روش از استفاده با درس این
  .شد خواهد تدریس نیاز حسب بر کامپیوتر و ویدئوپروژکتور
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  :دانشجو ارزشیابی روش

  نمره4نمره                  میان ترم 16ازمون پایان ترم 

  . کند اعمال نمره به نسبت را خود اعتراض تواند می دانشجو سایت در نمره اعمال از پس روز 5 حداکثر

 مسئول اختیار در آن نتایج و شود می انجام ترم هر در پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز توسط آزمون سوااالت وتحلیل تجزیه
  .گیرد می قرار درس

  :درس قوانین و ها سیاست

  .است الزامی کالس در موقع به حضور و اي حرفه ،اسالمی اخالق اصول رعایت
  :منابع

دکتر حمید حجتی، نظریه هاي مدیریت در پرستاري ،نشر جامعه نگر-  
صیدي معصومه، زردشت رقیه. مدیریت در اتاق عمل، نشرجامعه نگر-  
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  نام استاد  عنوان  ساعت  تاریخ  جلسه
اصول  ،تعریف مدیریت، مدیریت بیمارستانی، تارخچه و مکاتب مدیریت  16-14  13/11/98  1

  و وظایف و سطوح مدیریت
 دکترمظفري نیا

 دکترمظفري نیا  رهبري هاي سبک و ها نظریه  16-14  20/11/98  2

 دکترمظفري نیا  برنامه ریزي و سازماندهی در اتاق عمل  16-14  27/11/98  3

 دکترمظفري نیا  راحی در اتاق عملاثربخش در اتاق عمل و نجوه لیست جمدیریت   16-14  4/12/98  4

 دکترمظفري نیا  قدرت و تفویض ، مدیریت تعارض و مدیریت خطر  16-14  11/12/98  5

 دکترمظفري نیا  تعطیلی رسمی  16-14  18/12/98  6

نظریه هاي  ،تنبیه ارزیابی عملکردحرفه اي در اتاق عمل،تشویق و  16-14  25/12/98  7
  انگیزشی در مدیریت

 دکترمظفري نیا

 دکترمظفري نیا  آزمون میانترم  16-14  17/1/99  8

 دکترمظفري نیا  بهسازي نیروي انسانی و محاسبه نیروي اتاق عمل  16-14  24/1/99  9

 دکترمظفري نیا  هدایت و رهبري و ارتباطات تعامل در اتاق عمل  16-14  31/1/99  10

 دکترمظفري نیا  درپرستاري گشایی مشکل و گیري تصمیم  16-14  7/2/99  11

 دکترمظفري نیا  اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی و مراحل ان  16-14  14/2/99  12

 دکترمظفري نیا  اهمیت بودجه بندي و کاربرد آنومدیریت کیفیت در اتاق عمل   16-14  21/2/99  13

 دکترمظفري نیا  اصول گزارش نویسی و ثبت در پرونده  16-14  28/2/99  14

 دکترمظفري نیا  تعطیلی رسمی  16-14  4/3/99  15

 دکترمظفري نیا  مدیریت ایمنی در اتاق عمل  16-14  11/3/99  16
  
  


