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  16-18 سه شنبهروزهاي  :تاریخ برگزاري                                                                            3کارشناسی پیوسته اتاق عمل ترم : رشته
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  8-12 یکشنبه شنبه،:  روزهاي تماس با مسئول درس                                    گشامریم چهره : مدرس و مسئوول درس
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  آشنایی با نظریه هاي مدیریت و وظایف مدیریتی در اتاق عمل
  :اهداف اختصاصی

  :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند
 .رنامه ریزي در اتاق عمل را بداندمدیریت بیمارستانی و ب .1
 .مفهوم مدیریت زمان در اتاق عمل را بیان نماید .2
 .الگوهاي مدیریت انسانی در اتاق عمل را بیان نماید .3
 .قادر به اجراي برنامه ریزي کاري در اتاق عمل باشد .4
 .مفهوم اعتبار بخشی را بیان نماید .5
 .مدیریت تعارض را بشناسد .6
 .و ارتباطات را بیان نماید و رهبري مهارت هاي تعامل .7
 .مفهوم مدیریت در بحران را بشناسد .8
 .شیوه هاي مدیریت خطر در بیمارستان را بیان نماید .9
  .شیوه هاي ارزیابی عملکرد حرفه اي در اتاق عمل را نام ببرد .10

 کالسی، تمرین و پروژه هاي ورتپروژک و ویدئو از استفاده گروهی، بحث وپاسخ، سخنرانی،پرسش: شیوه تدریس
  :نحوه ارزشیابی دانشجو

  )نمره  18 (درصد نمره 90                                          )                       يتئور(  ترم انیامتحان پا-1
  )نمره  2 (درصد نمره 10                حضور فعال در کالس درس و مشارکت در پرسش و پاسخ 2

  .غیبت بیش از یک جلسه مجاز نبوده و منجر به حذف واحد می گردد : غیبت و تاخیر دانشجونحوه برخورد با مقررات و 
حضور به موقع در کالس و حضور فعال در امر یادگیري، ارائه فعالیت ها و تمارین خواسته شده در موعـد   :وظایف و تکالیف دانشجو

  مقرر
  مطابق تقویم دانشگاهی: تاریخ امتحان پایان ترم* 
   .حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: تذکرهاي مهم براي دانشجویانسایر * 
  

 یمنابع اصل
1- Medical Terminology: A Systems Approach, Publisher F.A.Davis, ISBN 0803603940 
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3- Medical Terminology, Barbara Janson Cohen, Ann DePetris. Edition: Seventh. Lippincott 
Williams & Wilkins. ISBN-13: 978-1451187564  
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  پزشکی اصطالحات  یجدول زمان بندي برنامه درس

 
تاریخ   ردیف

  جلسات
  مدرس  روش تدریس  مواد و رسانها   موضوع جلسات

ــه ، و  بیمارستانیاختار آشنایی با س  6/7/95  1 ــتختـــــ  دئوپرژکتوریـــــ
  وتریکامپو

 پرسش یسخنران
  وپاسخ

  مریم چهره گشا

ــه ، و  چارت و وظایف پرسنلی با آشنایی  13/7/95  2 ــتختـــــ  دئوپرژکتوریـــــ
  وتریکامپو

 پرسش یسخنران
  وپاسخ

  مریم چهره گشا

ــه ، و  حیطه نظارت و تفویض اختیار در مدیریت  20/7/53  3 ــتختـــــ  دئوپرژکتوریـــــ
  وتریکامپو

 پرسش یسخنران
  وپاسخ

  مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  حیطه نظارت و تفویض اختیار در مدیریت  27/7/95  4
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  انواع شیوه هاي برنامه ریزي با آشنایی  4/8/95  5
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

 امریم چهره گش

برنامه ریزي استراتژیکآشنایی با   11/8/95  6  دئوپرژکتوریتخته ، و 
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  آشنایی با تخصیص منابع  18/8/95  7
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 توردئوپرژکیتخته ، و  برنامه ریزي منابع انسانی  25/8/95  8
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  تعارض در مدیریت  2/9/95  9
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  مدیریت ریسک  9/9/95  10
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریوتخته ،   ارزیابی عملکرد  16/9/95  11
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  اعتبار بخشی بیمارستانی  23/9/95  12
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  اعتباربخشی بیمارستانی  30/9/95  13
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

14  7/10/95  PDP   دئوپرژکتوریتخته ، و 
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  امور اداري و پرسنلیآشنایی با   14/10/95  15
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 دئوپرژکتوریتخته ، و  آشنایی با امور اداري و پرسنلی  14/10/95  16
 وتریکامپو

  ینرانسخ
  وپاسخ پرسش

 مریم چهره گشا

 


