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  10- 12 یکشنبه: روزهاي تماس با مسئول درس  مریم چهره گشا                                   : مدرس و مسئوول درس

          32436102-  224 :تلفن                            ق عمل       دانشکده پیراپزشکی،گروه اتا: فترآدرس د

 Maryam.Chehrehgosha@yahoo.com:پست الکترونیک  

  : هدف کلی درس

 عمل اتاق در مدیریتی وظایف و مدیریت هاي نظریه با آشنایی

  :اهداف اختصاصی

  ...........وره باید قادر باشددانشجو در پایان د

  .بداند را عمل اتاق در ریزي برنامه و بیمارستانی مدیریت  - 1

 .بشناسد را عمل اتاق در زمان مدیریت مفهوم - 2

 .نماید بیان را عمل اتاق در انسانی مدیریت الگوهاي - 3

 .قادر به اجراي برنامه ریزي کاري در اتاق عمل باشد - 4

 .نماید بیان را بخشی اعتبار مفهوم - 5

 .را با ذکر مثال شرح دهد عمل اتاق نوسازي و بازسازي مدیریت - 6

 .را شرح دهد جراحی عمل از قبل ارزیابی و مدیریت - 7

 .بشناسد را تعارض یریتمد - 8

 .نماید بیان را ارتباطات و رهبري و تعامل هاي مهارت - 9

 .بشناسد را بحران در مدیریت مفهوم -10

 .نماید بیان را بیمارستان در خطر مدیریت هاي شیوه -11

 .ببرد نام را عمل اتاق در اي حرفه عملکرد ارزیابی هاي شیوه -12

 

 ، تمرین و پروژه هاي کالسیاستفاده از ویدئو و پروژکتورپرسش وپاسخ، بحث گروهی،  سخنرانی،: شیوه تدریس

  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  نمره 1                                                                                کالسی کوئیز .1

  نمره 18           )                                                          تئوري( ترم پایان امتحان .2

 نمره 1                  پاسخ و پرسش در مشارکت و درس کالس در فعال حضور .3

  3 غیبـت بـیش از   دقیقه از شـروع کـالس و   15بیش از  تاخیر :مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو



  .نمی باشد جلسه مجاز

 ر فعال در امر یادگیريکالس و حضوحضور به موقع در : وظایف و تکالیف دانشجو

  

  منابع اصلی

  .نگر جامعه نشر. عمل اتاق در مدیریت. رقیه زردشت معصومه، صیدي - 1

 1382.دبیزش انتشارات. عمل اتاق در ایمنی و مدیریت. تیمور عابدي منیر، قنواتی زاده عباس -2

. تهران. نشر جامعه نگر .عمل اتاق در مدیریت و رهبري .احسان گلچینی پورآقا بهروز، ،لیال ساداتی - 3
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. اله عزیز سرجو اربابی ترجمه. پرستاري در عملی رهبري و مدیریت. گارلند گیل سولیوان، جی الینور - 4

  1390 نگر جامعه نشر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  در اتاق عملمدیریت جدول زمان بندي برنامه درسی 

  

 مدرس روش تدریس ا و رسانه ه مواد موضوع جلسات تاریخ جلسات ردیف

  آشنایی با ساختار بیمارستانی 26/6/98 1

 وظایف پرسنلیو 

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

  رهبري و مدیریت 2/7/98 2

 حیطه نظارت و تفویض اختیار در مدیریت

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 گشا مریم چهره

3 9/7/98 
 ریزي برنامه هاي شیوه انواع با آشنایی

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 مریم چهره گشا تمرین گروهی

4 16/7/98 
 استراتژیک ریزي برنامه با آشنایی

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

5 23/7/98 
 انسانی عبرنامه ریزي مناب

، ویدئوپرژکتور تخته 

 وکامپیوتر

 مریم چهره گشا تمرین گروهی

6 30/7/98 
 منابع تخصیص با آشنایی

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

 مریم چهره گشا

7 14/8/98 
  جراحی خدمات در اقتصاد مدیریت

 

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 مریم چهره گشا تمرین گروهی

8  21/8/98  
  عمل اتاق درتعارض  مدیریت

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

9  28/8/98  
  عمل اتاق در مدیریت تجهیزات

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

10  5/9/98  
  مدیریت بازسازي و نوسازي اتاق عمل

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 کامپیوترو

  مریم چهره گشا تمرین گروهی

11  12/9/98  
  عمل اتاق در خطر مدیریت

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

12  19/9/98  
  عملکرد ارزیابی

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

  مریم چهره گشا تمرین گروهی

13  26/9/98  
PDP  

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 مپیوتروکا

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

14  3/10/98  
 نظام پرداخت حقوق و دستمزد

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

15  10/10/98  
  بیمارستانی بخشی اعتبار

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

 استانداردهاي کننده تدوین سازمانهاي  17/10/97  16

  عمل اتاق در خدماتی

تخته ، ویدئوپرژکتور 

 وکامپیوتر

 سخنرانی پرسش و

 پاسخ

  مریم چهره گشا

 


