
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 دانشکده پیراپزشکی

 (EDOدفتر توسعه اموزشی )                                                        (Course Planطرح درس ترمی )

 مدیریت در بیهوشی نام درس:

 8-10شنبه  دو برگزاری: روز و ساعت 98-99نیمسال دوم تحصیلی  طول دوره:

 7دانشکده پیراپزشکی کالس شماره  محل برگزاری: واحد  1 تعداد واحد:

 ندارد پیش نیاز: سید یعقوب جعفری مدرس:

 نظری نوع واحد: پیوسته هوشبریناکارشناسی  3ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:

 منابع اصلی:

 1392بهداشتی درمانی، چاپ سوم، انتشارات آبیژ، خیاطی فریبا، اصول مدیریت خدمات  -1

 1393پرستاری، چاپ اول، انتشارات عاشورا،  درموسوی و همکاران، اصول و مبانی مدیریت  -2

 1393کریمی آیت، کلیات بیمه، چاپ اول، انتشارات پژوهشکده بیمه  -3

 1393ترجمه، چاپ اول، انتشارات وزرات بهداشت پوررضا ابوالقاسم، اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه،  -4

 1389چاپ وزارت بهداشت سال  2و  1های پیش روی نظام سالمت جمهوری اسالمی ایران، جلد ها و افقدستاوردها، چالش -5

  

 دانشجویان پس از طی دوره باید در راستای هر هدف کلی به اهداف زیر دست یابند: اهداف اختصاصی:

 های علوم رفتاری در مدیریت آشنا شود.با شیوه  -1

 با وظایف مدیریتی در نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی آشنا شود. -2

 فعالیتی بخش بیهوشی را فرا گیرد.نحوه اداره کردن و دائره  -3

 نحوه برنامه ریزی جهت بیماران رافراگیرد. -4

 های درمانی و اداری را فرا گیرد.نحوه برنامه ریزی کارکنان و ارتباط با سایر تیم  -5

 و نگهداری وسایل و تجهیزات را بداند.نحوه گزارش تعمیرات  -6

 سیستم های مختلف ضبط و ثبت و اهمیت نگهداری پرونده بیمار جهت بایگانی را بداند. -7

 مفهوم سالمتی و بیماری را بیان کند. -8

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جلسه تئوری 8فهرست و محتوی و ترتیب ارائه درس: 

 مدرس عناوین روز / ساعت تاریخ ردیف

 8-10شنبه :  دو 24/1/99 1

 مفهوم مدیریت و سازمان -1

 وظایف مدیران  -2

 سبک های مدیریت -3

 جعفری

 8-10دو شنبه :  31/1/99 2

 مدیران وظایف -1

 برنامه ریزی -2

 و هماهنگی سازماندهی -3

 انگیزش و رهبری و کنترل -4

" 

 8-10دو شنبه :  7/2/99 3

 مفهوم عملکرد -1

 مفهوم برنامه تندرستی -2

 چرخه مدیریت برنامه های تندرستی -3

 تعریف شاخص های کلی سالمت جامعه و کاربرد آنها -4

" 

 8-10دو شنبه :  14/2/99 4

 روابط انسانی در مدیریت -1

آشنایی با موسسات خصوصی و دولتی در نظام ارائه  -2

درمانی شامل: بیمه، انتقال خون، پزشک خدمات بهداشتی 

 قانونی و ...

" 

 8-10دو شنبه :  21/2/99 5
 متدولوژی ارزیابی رضایت بیمار -1

 " انواع رضایت و عوامل موثر در زمینه رضایت بیمار -2

 8-10دو شنبه :  28/2/99 6
 طرح تشکیالت واحد هوشبری -1

 " مقررات ایمنی در زمینه هوشبری -2

 8-10دو شنبه :  4/3/99 7

 روش های کم کردن خطر غپعفونت در بیهوشی -1

اصول اخالقی و قوانین مربوطه به هوشبری در جمهوری  -2

 اسالمی ایران

 اهمیت رازداری نسبت به اطالعات مربوط به بیمار -3

" 

 8-10دو شنبه :  11/3/98 8

سیستم های مختلف ضبط و ثبت و اهمیت نگهداری  -1

 بایگانیپرونده جهت 

 شرح وظایف کارکنان بخش هوشبری و دانشجویان -2

 گزارشات تعمیرات و نگهداری وسایل و تجهیزات -3

 درخواست کردن وسایل و دریافت آن  -4

  چگونگی نگهداری و بایگانی رسیدهای مربوطه -5

" 

 روزانه با جزئیات کامل ارائه می گردد. (2) ضمناً برای هر جلسه تدریس، طرح درس

 



 آموزش به روش سخنرانی، استفاده از اسالید، نمایش فیلم های آموزشی و پرسش و پاسخ  روش تدریس:

 

 سیاست ها و قوانین در کالس: 

 رعایت مقررات آموزشی دانشکده -1

 رعایت نظم و حضور بموقع در کالس  -2

 در حالت خاموش نگه داشتن تلفن همراه   -3

 و رعایت مقررات انضباطیحفظ شئونات اسالمی، دانشجوئی  -4

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 مطالعه مباحث قبل از تشکیل کالس  -1

 شرکت فعال در بحث پرسش و پاسخ -2

 ارائه بموقع تکالیف تعیین شده -3

 

 روش ارزشیابی:

 درصد نمره 10انجام تکالیف:  -1

 درصد نمره  10شرکت فعال در کالس:  -2

 نمره درصد 60آزمون پایان ترم:  -3

 

 تاریخ امتحانات پایان ترم:

 صبح 8 – 10 ساعت 12/4/99مورخه روز پنج شنبه 

 


