
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان

 دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپسشکی
 مدیریت در اتاق عمل( درس course planدوره ) طرح

 
  1399-1400 اٍلًیوعبل تحصیلی                                                               مدیریت در اتاق عمل             : ًبم درض

 اتبق ػولآهَزؼی: گرٍُ داًؽکذُ پیراپسؼکی                                                                                     داًؽکذُ: 

 16-18 یکؽٌبِی تبریخ برگساری : رٍزّب                                                                                    3ترم رؼتِ: کبرؼٌبظی پیَظتِ 

 ٍاحذ ًظری 2تؼذاد ٍاحذ:  

 12-14 یکؽٌبِرٍزّبی توبض بب هعئَل درض:   هرین چْرُ گؽب                                   هذرض ٍ هعئٍَل درض: 

          32436102-  224 تلفي:                            ق ػول       فتر: داًؽکذُ پیراپسؼکی،گرٍُ اتبآدرض د

 Maryam.Chehrehgosha@yahoo.comپعت الکترًٍیک : 

 ّذف کلی درض: 

 عمل اتاق در مدیریتی وظایف و مدیریت هاي نظریه با آشنایی

 اّذاف اختصبصی:

 وره بايذ قادر باشذ...........دانشجو در پايان د

 .بذانذ را عمل اتاق در ريسي برنامه و بیمارستانی مذيريت  -1

 .بشناسذ را عمل اتاق در زمان مذيريت مفهوم -2

 .نمايذ بیان را عمل اتاق در انسانی مذيريت الگوهاي -3

 .قادر به اجراي برنامه ريسي کاري در اتاق عمل باشذ -4

 .نمايذ بیان را بخشی اعتبار مفهوم -5

 را با رکر مثال شرح دهذ. عمل اتاق نوسازي و بازسازي مذيريت -6

 را شرح دهذ. جراحی عمل از قبل ارزيابی و مذيريت -7

 .بشناسذ را تعارض يريتمذ -8

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

 .بشناسذ را بحران در مذيريت مفهوم -11

 .نمايذ بیان را بیمارستان در خطر مذيريت هاي شیوه -11

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

 

، تورریي ٍ پررٍشُ   Adobe Connectظبهبًِ اظتفبدُ از پرظػ ٍپبظخ، بحث گرٍّی،  ؼیَُ تذریط: ظخٌراًی،

 ّبی کالظی

 ًحَُ ارزؼیببی داًؽجَ:

 ًورُ 1                                                                                کالظی کَئیس .1

 ًورُ 18           (                                                          تئَری) ترم پبیبى اهتحبى .2

 ًورُ 1                  پبظخ ٍ پرظػ در هؽبرکت ٍ درض کالض در فؼبل حضَر .3



 - هقررات ٍ ًحَُ برخَرد بب غیبت ٍ تبخیر داًؽجَ:

 ر فؼبل در اهر یبدگیریکالض ٍ حضٍَظبیف ٍ تکبلیف داًؽجَ: حضَر بِ هَقغ در 

 

 هٌببغ اصلی

 .ًگر جبهؼِ ًؽر. ػول اتبق در هذیریت. رقیِ زردؼت هؼصَهِ، صیذی -1

 1382.دبیسغ اًتؽبرات. ػول اتبق در ایوٌی ٍ هذیریت. تیوَر ػببذی هٌیر، قٌَاتی زادُ ػببض -2

ًؽر جبهؼِ ًگر. تْراى.  .ػول اتبق در هذیریت ٍ رّبری .احعبى گلچیٌی پَرآقب بْرٍز، ،لیال ظبداتی -3

1397 

. الِ ػسیس ظرجَ اربببی ترجوِ. پرظتبری در ػولی رّبری ٍ هذیریت. گبرلٌذ گیل ظَلیَاى، جی الیٌَر -4

 1390 ًگر جبهؼِ ًؽر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 در اتاق عملمدیریت جذٍل زهبى بٌذی برًبهِ درظی 

 هذرض رٍغ تذریط ب ٍ رظبًِ ّ هَاد هَضَع جلعبت تبریخ جلعبت ردیف

 آؼٌبیی بب ظبختبر بیوبرظتبًی 19/11/99 1

 ٍظبیف پرظٌلیٍ 

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

2 26/11/99 
 برًبهِ ریسی اظتراتصیک

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 گؽب هرین چْرُ

3 3/12/99 
 برًبهِ ریسی اظتراتصیک

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

4 10/12/99 

 برًبهِ ریسی ػولیبتی

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

5 17/12/99 

 ًیرٍی اًعبًیاظتخذام 

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

6 25/12/99 

 هذیریت هٌببغ اًعبًی

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

7 15/1/1400 

 هذیریت بْرُ ٍری

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

8 22/1/1400 
 هذیریت تجْیسات

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

9 29/1/1400 
 هذیریت خطر

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

10 5/2/1400 
 هذیریت تؼبرض

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

11 12/2/1400 
 ارزیببی ػولکرد پرظٌل

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

12 19/2/1400 
 (PDPبرًبهِ تَظؼِ فردی )

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

13 26/2/1400 
 اػتببر بخؽی بیوبرظتبًی

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

14 2/3/1400 
 هٌببغ تخصیص بب آؼٌبیی

 یَتر ٍ ًرم افسار کبهپ
Adobe Connect 

 آًالیي  ظخٌراًی

 پبظخ پرظػ ٍ

 هرین چْرُ گؽب

 


