
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 :مدیریت در بیهوشی نام درس

 1400تا اردیبهشت  1400 اسفندتاریخ برگزاری: 1400-401تحصیلی  دومنیم سال  طول دوره:

 دانشکده پیراپزشکی محل برگزاری: واحد  2 :کلی درس تعداد واحد

 طبق برنامه دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم:  فرن20:  تعداد دانشجویان

 -پیش نیاز:   خانم بخشامدرسین: گروه 

 منابع: در انتها ذکر شده است. کارشناسی هوشبری رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
 

 :کلی اهداف

 بیهوشی بخش ویژه به درمانی و بهداشتی تشکیالت و مانساز با آن انطباق و مدیریت در رفتاری علوم و مدیریتی وظایف نظریهها، با دانشجویان آشنایی

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

 .شود آشنا مدیریت در رفتاری علوم شیوههای با 1 -

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

 .نماید بیان را مدیریتی سبکهای3 -

 .دهد توضیح را مدیر و مدیریت سازمان، مفهوم 4 -

 .کند بیان را مدیران وظایف 5 -

 .شود آشنا درمانی بهداشتی خدمات ارائه نظام در دولتی و خصوصی موسسات با 6 -

 .مایدن بیان را سالمت کلی شاخصهای و تندرستی برنامههای در مدیریت چرخه 7 -

 .شود آشنا هوشبری واحد تشکیالت و وظایف شرح با 8 -

 .شود آشنا بیمار پرونده نگهداری اهمیت و ضبط و ثبت مختلف روشهای و سیستمها با 9 -

 .نماید بیان را بیماران رضایت در موثر عوامل و ارزیابی روشهای10

 .کند بیان را بیهوشی در عفونت خطر کردن کم روشهای و بیهوشی زمینه در ایمنی مقررات 11-

 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 

 مدرس عناوین ساعت ردیف

1 14-16  خانم بخشا مدیر مدیریت، سازمان، تعاریف ، مدیریت تاریخچه 

2 14-16  خانم بخشا مدیریت در انسانی روابط، درمانی و بهداشتی سیستمهای در مدیریت ،مدیریت سبکهای 

3 14-16  
  رهبری و انگیزش هماهنگی، و سازماندهی ریزی، برنامه،  نمدیرا وظایف

 بخشا خانم

4 14-16  

 و جامعه سالمت کلی شاخصهای تعریف ،  تندرستی برنامه مدیریت چرخه ، تندرستی برنامه و مفهوم ، عملکرد مفهوم  

 بخشا خانم آن کاربرد

5 14-16  گزارش نویسی  
 بخشا خانم

6 14-16  
 هوشبری زمینه در ایمنی مقررات ، هوشبری واحد تشکیالت ، دانشجویان و هوشبری بخش کارکنان وظایف شرح

، 
 بیهوشی در عفونت خطر کردن کم روشهای -

 بخشا خانم

7 14-16  و وسایل نگهداری و تعمیرات گزارشات ، بایگانی پروندههای،  نگهداری اهمیت و ثبت و ضبط مختلف سیستمهای 
 مربوطه رسیدهای بایگانی و نگهداری آن، دریافت و سایلو کردن درخواست ،  تجهیزات

 بخشا خانم

8 14-16  کار عملی مدیریت در اتاق عمل 
 بخشا خانم

 
 روش تدریس: 

 حضور در پراتیک ،موزشیاتاق عمل، بر گزاری کارگاه های آ حضور در محیط واقعیبحث گروهی، اسالید، فیلم و عکس،  سخنرانی، استفاده از

 و قوانین کالس:سیاست ها 
 حضور مرتب در کالس. .1

 جهت فراگیری مطالب مورد تدریس. تقویت زیربنای علمی خود در .2

 استفاده از منابع علمی جدید. طریق مطالعات کتابخانه ای و بسط اطالعات خود از .3



 پاسخگویی به سئواالت. بحث گروهی و مشارکت در شرکت فعال در کالس و .4

 شرکت در امتحانات مربوطه. و ررموعد مق ارائه تکالیف محوله در .5

 باشد. می پیراپزشکی آموزش دانشکده اساس مقررات دانشجو بر تأخیر و غیبت با برخورد نحوه و مقررات

 است. برخوردار اهمیت از دانشجویان سایر با همکاری کالس، مباحث در فعال شرکت به موقع، حضور و نظم رعایت ضمناً .1

 .دارند نگه سایلنت کالس در را خود بایست تلفن همراه می دانشجویان که است ذکر به الزم .2

 در کالس های عملی نیاز است دانشجویان فرم مخصوص را پوشیده و دقیقا قوانین و مقررات بالین را رعایت کنند .3

 سانجام تکالیف تعیین شده در بازه زمانی تعیین شده توسط مدر کالس قبلی هماهنگی با :ترم میان امتحان تاریخ -

 انضباطی رعایت مقررات اسالمی، شئونات حفظ :دانشجویان برای مهم تذکرهای سایر 

 روش ارزشیابی دانشجو و درصد سهم آن در نمره پایانی:

 10%  حضور فعال در کالس:       

  10 %امتحان میان ترم:              

 20% تکالیف کالسی:                 

   60  % امتحان پایان ترم:            

 منابع مطالعه

 وزارت چاپ 1 و 6 جلد ایران اسالمی جمهوری سالمت نظام پیشروی افقهای و چالشها دستاوردها، .1

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 مطالعات کتابخانه ای .1

 مطالعه در منابع اینترنتی .2

 

 


