
 طرح درس حاکمیت خدمات بالینی

  اثر بخشی بالینی  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 سیمین زهرا محبیدکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

   آنو مولفه ها و کاربردهای  مفهوم اثر بخشی بالینیآشنایی با 

 

 اهداف ویژه:

 :به سواالت زیر پاسخ دهد  بتواندپس از این جلسه دانشجو باید 

  چه معناست؟اثر بخشی بالینی به 

 ابزارهای دسترسی به اثر بخشی بالینی کدامند؟ 

 طبابت مبتنی بر شواهد به چه معناست؟ 

 رسم شکل توضیح دهد؟ درجه قوت انواع شواهد را با 

  راهکارهای بالینی(Clinical Practice Guidelines; CPG)  .را تعریف کنند 

  هدف از طراحیCPG .را توضیح دهند 

  در یکCPG ؟مراقبتی درمانی چه مواردی باید دقیقا مشخص باشد 

 .مراحل نگارش راهکارها ی اصیل و بومی را توضیح دهند 

  نها را توضیح دهند.آالگوریتهای بالینی و کاربرد 

 .موانع اجرایی شدن راهکارهای بالینی را توضیح دهند و مثال بزنند 

 .پروتکل را تعریف کنند 

  نها را توضیح دهند.                                                                                                   آو انواع و کاربرد  گیریسیستم های پشتیبانی تصمیم 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

      خیر

                                                                                                 

 )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:

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

                                                                                                             



 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان تشریحی آزمون

                                                                                                             

 :نمره برای این مبحث

 نمره آزمون کتبی پایان ترم 12از  1/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

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

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

- 

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد

 :ایمیل  smohebbi@tums.ac.ir 
  :88015960تماس با گروه    
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