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 زشکیپدانشکده 

 نظری واحد 1 تعداد واحد : و قوانین آزمایشگاهاصول مدیریت   نام درس :

 ساعت 11 مدت زمان ارائه درس : علوم آزمایشگاهي يکارشناس  :رشته و مقطع تحصیلي 

 02/3/49الي  3/11/49 زمان شروع و پایان : یاسر ساریخاني خرمي :  مسئول درس و اساتید همکار

 دانشکده پزشکي محل آموزش: ني و حفاظت در آزمایشگاهاصول ایم پیشنیاز :

 هدف نهایي دوره: 

 هدف نهایي دوره ردیف

 کارشناسان آزمایشگاه با اصول مدیریت آزمایشگاه ها بالیني آشنایي 1

 کارشناسان آزمایشگاه با قوانین حاکم بر آزمایشگاه های بالیني آشنایي 0

 

 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 اف اختصاصي دورهاهد ردیف

 با مفاهیم پایه مدیریت و تئوری های مدیریتيدانشجویان  آشنایي 1

 با وظایف و عناصر اصلي مدیریتدانشجویان آشنایي  0

 آزمایشگاه ها با مباحث مدیریت منابع دانشجویان آشنایي 3

 ها با قوانین و مقررات حرفه ای آزمایشگاهدانشجویان آشنایي  9

 با مباحث مدیریتي حاکم بر آزمایشگاه هاجویان دانشآشنایي  9
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 در مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلي در چند مورد ذکر کند

 جدول زمانبندي دروس

 امكانات مورد نياز منابع درسي روش تدريس ساعت ارائه سرفصل مطالب
 روش ارزشيابي

 ()تكويني و پاياني

 تاریخى سیر و مفاهیم کلیات،

 مدیریت دانش
01-01 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 مدیریت از تئوری تاعمل

 )باستانی و پاریزی(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-01 وظایف و کارکرد های مدیریت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 تاعملمدیریت از تئوری 

 )باستانی و پاریزی(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-01 مدیریت منابع و رفتار سازمانی
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

مدیریت مبانی رفتار سازمانی 

 )رابینز(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-01 مدیریت عمومی در آزمایشگاه
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 اصول مدیریت در آزمایشگاه 

 )غروی(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 کتبی ــــــــــــــــــــــــــــ 01-01 امتحان میان ترم

 01-01 ها مدیریت کیفیت در آزمایشگاه
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 اصول مدیریت در آزمایشگاه 

 )غروی(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

مدیریت پسماند ها، ایمنی و 

 اپیدمیولوژی در آزمایشگاه
01-01 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 اصول مدیریت در آزمایشگاه 

 )غروی(

و پروژکتور + ویدئ

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-01 مدیریت بحران در آزمایشگاه
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 اصول مدیریت در آزمایشگاه 

 )غروی(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 قوانین و مقررات حرفه ای

 آزمایشگاه
01-01 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ

 اصول مدیریت در آزمایشگاه 

 )غروی(

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 کتبی ــــــــــــــــــــــــــــ  امتحان پایان دوره
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 منابع درسی : 

 پاریزی( مدیریت از تئوری تا عمل )باستاني و -1

 مباني مدیریت رفتر سازماني )رابینز( -0

 )غروی( اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه -3

 
 نحوه ارزشيابی :

 :و عمليارزشیابي تئوری 

 پرسش و پاسخ کالسي -9

 امتحان میان ترم -9

 ترمامتحان پایان  -1

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

  (%59ن پایان ترم )امتحا ( +%19)امتحان میان ترم  +(  %12)پرسش و پاسخ کالس 

 

 مقررات : 

  : نمره 12حد نمره قبولي 

  :مطابق قوانین اداره خدمات آموزشتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه اول(

 دانشکده پزشکی

 مدیریت و قوانین در آزمایشگاهعنوان درس: اصول 

 موضوع درس: مفاهیم و سیر تاریخی دانش مدیریت

 واحد 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاه

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 شکده پزشکیمکان تشکیل کالس: دان

 اهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با مفاهیم کلی مدیریت و سیر تشکیل و تکامل نظریات مدیریت

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مدیریتکلیات 

 مکتب مدیریت کالسیک

 مکتب مدیریت نئوکالسیک

 سیستمیمکتب مدیریت 

 مکتب مدیریت اقتضایی

 جمع بندی و بحث گروهی

45 

02 

02 

45 

45 

45 

 ـــــــ

 ارائه نقاط قوت و ضعف مکتب

 ارائه نقاط قوت و ضعف مکتب

 ارائه نقاط قوت و ضعف مکتب

 ارائه نقاط قوت و ضعف مکتب

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 45گیری: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            زمان:  بندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:            رائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                اتکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دوم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

 وظایف و کارکرد های مدیریتضوع درس: مو

 واحد 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاه

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 ویان با وظایف و کارکرد های مدیراناهداف کلی:  آشنایی دانشج

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 برنامه ریزی و انواع آن در سازمان

 سازماندهی یک سازمان

 رهبری در سازمان

 کنترل و ارزشیابی سازمان

 جمع بندی

05 

02 

02 

02 

45 

 توانایی درک تفاوت برنامه های مختلف

 انیتوانایی ترسیم نمودار سازم

 توانایی تمایز شیوه های مختلف رهبری

 توانایی تمایز روش های متفاوت کنترل

 توانایی بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 وسایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بورد

 دقیقه 45ه صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            زمان:  گیری: در انتهای کالس ببندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:                   ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد         تکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه

 )جلسه سوم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

 مدیریت منابع و رفتار سازمانیموضوع درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 ول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاهپیش نیاز: اص

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 اهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با مفاهیم مدیریت منابع و رفتار سازمانی

 حیطه مورد نظر رفتاری اهداف زمان رئوس مطالب

 انگیزش و رفتار

 تئوری های انگیزش

 ادراک و خطاهای ادراکی

 تیم و گروه

 تعارض در سازمان

 جمع بندی

05 

45 

45 

45 

45 

45 

 ـــــ

 توانایی شناخت روشهای مختلف انگیزش

 تونایی درک خطاهای ادراکی در سازمان

 درک مشترکات و تفاوت های تیم و گروه

 حل تعارض سازمانیتوانایی شناخت و

 توانایی بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 وسایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بورد

 دقیقه 45در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            زمان:   گیری:بندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:            می گردد                 ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیینتکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه

 )جلسه چهارم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

 مدیریت عمومی در آزمایشگاهموضوع درس: 

 احدو 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاه

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 اهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با مدیریت عمومی در آزمایشگاه

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 اخالق حرفه ای

 سازماندهی و مدیریت زمان

 مدیریت جلسه

 ارزیابی کارکنان

 مشتری مداری

 حل مسئله در آزمایشگاه

 جمع بندی

42 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

 توانایی عملکرد اخالق محور در سازمان

 توانایی مدیریت زمان

 توانایی مدیریت جلسات

 ارزیابی کارکنانتوانایی درک روش های 

 توانایی ارتقاء عملکرد مشتری مدار

 توانایی حل مسئله در سازمان

 توانایی بحث گروهی علمی

 شناختی

 مهارتی

 مهارتی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 وسایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بورد

 دقیقه 45در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            زمان:  گیری: بندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:            می گردد                ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین تکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه

 )جلسه پنجم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

 موضوع درس: مدیریت کیفیت در آزمایشگاه

 دواح 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاه

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 ر آزمایشگاهاهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با مفاهیم، سازمان ها و ابزار های مدیریت کیفیت د

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مفاهیم کلی مدیریت کیفیت

 مدیریت کیفیت جامع

 ایزارهای بهبود کیفیت در سازمان

 سازمانها و مدلهای ارتقاء کیفیت

 جمع بندی

05 

02 

05 

45 

45 

 توانایی استفاده از مفاهیم بهبود کیفیت

 کیفیتتوانایی به کار گیری مفاهیم بهبود 

 توانایی استفاده از ابزارهای بهبود کیفیت

 ـــــــــ

 توانایی بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 وسایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بورد

 دقیقه 45جموعه مباحث مطرح شده            زمان:  گیری: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:            ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                تکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه

 )جلسه ششم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

مدیریت پسماند ها، ایمنی و موضوع درس: 

 اپیدمیولوژی در آزمایشگاه

 واحد 1تعداد واحد: 

 : اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاهپیش نیاز

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 یشگاه های بالینیاهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با نحوه مدیریت پسماندها، ایمنی کاری و اپیدمیولوژی در آزما

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 اصول مدیریت پسماند ها ی آزمایشگاهی و بیولوژیک

 آشنایی با اپیدمیولوژی در آزمایشگاه های بالینی

 ایمنی بیولوژیک در آزمایشگاه های بالینی

 جمع بندی

92 

92 

05 

45 

 توانایی مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی

 ـــــــــــ

 توانایی حفظ ایمنی کاری در آزمایشگاه

 توانایی بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 وسایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بورد

 دقیقه 45زمان:             گیری: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده بندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:            ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                تکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه

 )جلسه هفتم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

 مدیریت بحران در آزمایشگاهموضوع درس: 

 واحد 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاه

 دقیقه 111لسه: مدت زمان ج

 گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم آزمایشگاهی

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 اهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با مفاهیم و کلیات مدیریت بحران در آزمایشگاه

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 بحران های حرفه ای در آزمایشگاه مفهوم بحران و

 وظایف مدیریت بحران

 خانواده -استرس شغلی و تعارضات شغل

 سیستم اطالعات بیمارستان و آزمایشگاه

 جمع بندی

02 

02 

05 

02 

45 

 ــــــــــــ

 توانایی کنترل بحران های حرفه ای

 توانایی کاهش استرس های بحران زا

 ـــــــــــــ

 میتوانایی بحث گروهی عل

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 وسایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بورد

 دقیقه 45گیری: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            زمان:  بندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           ن ترممیان ترم و پایا   ارزشیابی:

 زمان:            ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                تکلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planروزانه طرح درس

 )جلسه هشتم(

 دانشکده پزشکی

 عنوان درس: اصول مدیریت و قوانین در آزمایشگاه

 موضوع درس: قوانین و مقررات حرفه ای آزمایشگاه

 واحد 1تعداد واحد: 

 پیش نیاز: اصول ایمینی و حفاظت در آزمایشگاه

 دقیقه 111مدت زمان جلسه: 

 آزمایشگاهی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی علوم

 4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگیران:

 مکان تشکیل کالس: دانشکده پزشکی

 

 اهداف کلی:  آشنایی دانشجویان با قوانین و مقررات حرفه ای آزمایشگاه

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مفاهیم و کلیات اعتبار بخشی در آزمایشگاه

 اعتبار بخشی آزمایشگاه سازمان های ملی و بین المللی

 مالحضات قانونی مرتبط با آزمایشگاه ها

 مقررات و قوانین حرفه ای در آزمایشگاه

 جمع بندی

45 

02 

45 

95 

45 

 ـــــــ

 ـــــــ

 ـــــــ

 ـــــــ

 توانایی بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 های تدریس:  سخنرانی + بحث گروهی کالسیروش

 ایل آموزشی: ویدئو پروژکتور + وایت بوردوس

 دقیقه 45گیری: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            زمان:  بندی و نتیجهجمع

 :نزما                                                                           میان ترم و پایان ترم   ارزشیابی:

 زمان:            ارائه شده: بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                تکلیف 

 


