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 عمل اتاق در مدیریتی وظایف و مدیریت هاي نظریه با آشنایی

 اهداف اختصاصی:

 وره بايد قادر باشد...........دانشجو در پايان د

 .بداند را عمل اتاق در ريزي برنامه و بیمارستانی مديريت  -1

 .بشناسد را عمل اتاق در زمان مديريت مفهوم -2
 .نمايد بیان را عمل اتاق در انسانی مديريت الگوهاي -3
 .قادر به اجراي برنامه ريزي کاري در اتاق عمل باشد -4
 .نمايد بیان را بخشی اعتبار مفهوم -5
 را با ذکر مثال شرح دهد. عمل اتاق نوسازي و بازسازي مديريت -6
 را شرح دهد. جراحی عمل از قبل ارزيابی و مديريت -7
 .بشناسد را تعارض مديريت -8
 .نمايد بیان را ارتباطات و رهبري و تعامل هاي مهارت -9

 .بشناسد را بحران در مديريت مفهوم -10
 .نمايد بیان را بیمارستان در خطر مديريت هاي شیوه -11
 .ببرد نام را عمل اتاق در اي حرفه عملکرد ارزيابی هاي شیوه -12

 

 تمرین و پروژه های کالسیی، پرسش وپاسخ، بحث گروه شیوه تدریس: سخنرانی،

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 1                                                                                کالسی کوئیز .1



 نمره 18                  (                                                   تئوری) ترم پایان امتحان .2

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

 - مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:

 کالس و حضور فعال در امر یادگیریوظایف و تکالیف دانشجو: حضور به موقع در 
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 در اتاق عملمدیریت جدول زمان بندی برنامه درسی 

 مدرس روش تدریس و رسانه ها  مواد موضوع جلسات تاریخ جلسات ردیف

 آشنایی با ساختار بیمارستانی 15/1/1401 1

 لیوظایف پرسنو 

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 ریم چهره گشام

2 22/1/1401 
 برنامه ریزی استراتژیک

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

3 29/1/1401 
 برنامه ریزی استراتژیک

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

4 5/2/1401 

 برنامه ریزی عملیاتی

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

5 19/2/1401 

 استخدام نیروی انسانی

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 ریم چهره گشام

6 26/2/1401 
 مدیریت منابع انسانی

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

7 2/3/1401 
 مدیریت بهره وری

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

8 9/3/1401 
 تمدیریت تجهیزا

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

9 16/3/1401 
 مدیریت خطر

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

10 23/3/1401 
 مدیریت تعارض

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

11 30/3/1401 
 ارزیابی عملکرد پرسنل

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

12 6/4/1401 

 (PDPبرنامه توسعه فردی )
 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 شامریم چهره گ

13 13/4/1401 
 اعتبار بخشی بیمارستانی

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

 پاسخ پرسش و

 مریم چهره گشا

14 20/4/1401 
 منابع تخصیص با آشنایی

 و سخنرانی پروژکتورکامپیوتر و 

  پاسخ پرسش و

 ریم چهره گشام

 


