
 طرح درس حاکمیت خدمات بالینی

  کیفیت بهبود سیستمهای و کیفیت مفهوم  موضوع درس: 

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی                                                                   گروه آموزشی: 

 محمدرضا خامیدکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

                                                                     آشنایی با مفاهیم کیفیت، ارتقای کیفیت، مدلهای ارتقای کیفیت و روشهای عملی کردن ارتقای کیفیت                                    
                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 انتظار می رود در پایان جلسه دانشجو بتواند:

 .کیفیت را تعریف کند 

 .حاکمیت بالینی را تعریف کند 

 .تاریخچه ارتقای کیفیت را تعریف کند 

 فیت را تعریف کندمدلهای ارتقای کی 

 .مدلهای ارتقای کیفیت در نظام های سالمت را تعریف کند 

 .ویژگیهای خدمات مطلوب سالمت را برشمارد 

 .قواعد اصلی برای ارتقای کیفیت را تعریف کند 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 تعاملی                                                                                                          سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

 یر     خ

                                                                                                 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه             کمک آموزشی                     مجازی        

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید. در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 آزمون چند گزینه ای، درست و غلط، و تشریحی پایان ترم 

                                                                                                         

 نمره برای این مبحث:

 نمره آزمون کتبی پایان ترم 12از  1/1



                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره کل( 12اساس پاسخ دهی به سواالت این مبحث در آزمون کتبی پایان ترم )از بر 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

دیگران،  حیدرپور و پیغام الفبا حروف ترتیب به گردآورندگان حمید رواقی؛ رضوی، امامی سیدحسن بالینی. زیرنظر حاکمیت مبانی با آشنایی

 : نشر مشخصات .پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت بالینی خدمات تعالی و بیمارستانی مدیریت بالینی، دفتر حاکمیت برای گروه

  978  600  5445  42 8. شابک: 1390تندیس، :تهران
                                                                                                            

 نحوه ارتباط با استاد: 
mkhami@tums.ac.ir 

 

mailto:mkhami@tums.ac.ir

