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  بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
  دفتر توسعه آموزش پیراپزشکی

  ) مدیریت در اتاق عمل    course plan ( دوره درس  طرح 
  

  1395_1396:نیمسال تحصیلی *                                     "  مدیریت در اتاق عمل "  نام درس:
  کارشناسی اتاق عمل * رشته و مقطع تحصیلی:                                                           پیراپزشکی دانشکده: 

  ندارد  نیاز: درس پیش *                                                            واحد 2* تعداد واحد: 
    4-2شنبه * روز و ساعت برگزاري:             اتاق عمل                                             *گروه آموزشی:   

  زهرا رویانی :  مدرسنام 
  12- 10شنبه و یکشنبه روزهاي تماس با مسئول درس:   

 Royani_z@yahoo.com: :.............................. پست الکترونیکتلفن:  گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکیآدرس دفتر: 
  : هدف کلی درس
  ریه هاي مدیریت و موظایف مدیریتی در اتاق عمل آشنایی با نظ

  اهداف اختصاصی:
  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 مدیریت بیمارستانی  و برنامه ریزي در اتاق عمل را  بداند. .1
 الگوهاي مدیریت انسانی در اتاق عمل را بیان نمایید. .2
 ق عمل باشد.ریزي کاري در اتا قادر به اجراي برنامه .3
 مفهوم اعتبار بخشی را بیان کند. .4
 مدیریت خطررا بشناسد.مفهوم  .5
 مفهوم مدیریت تعارض را بیان نماید. .6
  نام ببرد.شیوه هاي ارزیابی عملکرد حرفه اي در اتاق عمل را  .7

  شیوه تدریس: 
 استفاده از ویدئو پروژکتور، ،یسخنرانی،پرسش وپاسخ، بحث گروه

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
 نمره  5                 کالسی و تکلیف              پرسش هاي نمره  
 نمره  14                             نمره پایان ترم                                 
  نمره  1        حضور فعال در کالس                                            

  
  :و تاخیر دانشجو نحوه برخورد با غیبتمقررات و 
ü .حضور دانشجو در تمامی جلسات الزامیست  
ü  مجاز نمی باشد دقیقه  5بیش از تاخیر. 
ü .در صورت غیبت دانشجو طبق مقررات و آیین نامه آموزشی با دانشجو برخورد می شود  

  طبق تقویم آموزشی دانشکده  * تاریخ امتحان پایان ترم: 
  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.
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  :یاصل بعمن
  .1393صیدي معصومه، زردتشت رقیه. مدیریت در اتاق عمل. نشر جامعه نگر.

  .1382زش.. مدیریت و ایمنی در اتاق عمل. انتشارات دبیتیمور منیر ، عابدي عباس زاده قنواتی
  .1389مسعودي اصل ایروان. اصول مدیریت خدمات پرستاري.جامعه نگر 

  .1390الینور جی سالیوان، گیل گارلند. مدیریت و رهبري عملی در پرستاري ترجمه اربابی سرجو عزیز اهللا . نشر جامع نگر 
  
  
  

  "مدیریت در اتاق عمل  یجدول زمان بندي برنامه درس"
    

آمادگی الزم مالحظات /   مدرس  عنوان  ساعت  روز
دانشجویان قبل از شروع 

  کالس
  ------------------    ارائه اهداف درس، قوانین کالس 4--2  جلسه اول

 مطالعه طبق طرح درس    آشنایی با نظریه هاي مدیریت 4--2 جلسه دوم 
 مطالعه طبق طرح درس    آشنایی با ساختار بیمارستانی  4--2 جلسه سوم
 مطالعه طبق طرح درس   آشنایی با چارت و و ظایف پرسنلی 4--2 جلسه چهارم
 مطالعه طبق طرح درس    آشنایی با برنامه ریزي  4--2 جلسه پنجم
 مطالعه طبق طرح درس    برنامه ریزي استراتژیک 4--2 جلسه ششم
 مطالعه طبق طرح درس   سازماندهی و تفویض اختیار  4--2 جلسه هفتم

 مطالعه طبق طرح درس  ریزي  منابع انسانیبرنامه  4--2 جلسه هشتم 
 مطالعه طبق طرح درس   برنامه ریزي  منابع انسانی 4--2 جلسه نهم 
 مطالعه طبق طرح درس    مدیریت تعارض 4--2 جلسه دهم

 مطالعه طبق طرح درس    مدیریت ریسک 4--2 جلسه یازدهم
 مطالعه طبق طرح درس    مدیریت تغییر 4--2 جلسه دوازدهم

 مطالعه طبق طرح درس   یاعتبار بخش 4--2 سیزدهم جلسه
 مطالعه طبق طرح درس  مدیریت ایمنی بیمار 4--2 جلسه چهاردهم
 مطالعه طبق طرح درس      PDP 4--2 جلسه پانزدهم

 


