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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :1394 ورودی:            اولنیم سال:               مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینینام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         1:   واحدتعداد  

  :88015960 شماره تماس:                             حسین حصاریدکتر نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

 حاکمیت بالینی و ارتقاء کیفی خدمات در سالمت دهانمفهوم و محورهای  با آشنایی

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

                                                                                                         را شرح دهد. مفاهیم کیفیت، ارتقای کیفیت، مدلهای ارتقای کیفیت و روشهای عملی کردن ارتقای کیفیت .1

 را توضیح دهد. مفهوم، ابعاد، اصول و ستون های اصلی  حاکمیت بالینی .2

 را برشمارد. حاکمیت بالینی، مدیریت و رهبری و مدل های تغییر استقرار پیش نیازهای .3

خطر، انواع خطاهای پزشکی، اهداف مدیریت خطر، هفت گام ایمنی بیمار، شاخص ها و مراحل اجرایی مدیریت  .4

 را شرح دهد. کردن ایمنی بیمار

                                                                                                        را بیان کند.و مولفه ها و کاربردهای آن  مفهوم اثر بخشی بالینی .5

 را توضیح دهد.  اصول  و طراحی ممیزی بالینی .6

 را برشمارد. اهداف آن در بخش های سالمت و استفاده از اطالعات، اهمیت آن،اصول  .7

 را شرح دهد. اصول مدیریت کارکنان، اهمیت و روشهای آن .8

 را بیان کند. یدر دندانپزشک تیفیو ارتقاء ک ینیبال تیحاکم یریبکارگ اتیاصول و کل .9
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 :حیطه رفتاری  

 کند، ارزیابی بالینی حاکمیت اصول نظر از را( دندانپزشکی خصوص به) سالمت خدمات کننده ارائه سیستم یک بتواند .1

 مرکز اعضای همه کمک با برشمرد، را ضعف و قوت نقاط آن طی و کند طراحی را موجود وضعیت از مشروح گزارش

 مساعدت و اقدام راهکارهای شدن عملی جهت در و دهد، ارائه را کیفیت ارتقای راهکارهای نظر مورد سیستم یا درمانی

 . نماید

بطور موثر از اطالعات پیشین و بر اساس فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر شواهد، برای رسیدن به نتایج مطلوب در روند  .2

 مراقبت از بیمار استفاده کند.

                                                                                                            

 :حیطه عاطفی 

 مثبتی پیدا کند. نگرش بالینی حاکمیت نسبت به مبانی .1

 پاسخگو بودن نسبت به بیماران و همراهان آنها )تکریم بیمار و ارباب رجوع( را مهم بداند. .2

 .                                                                                                      باشد خود کاری محیط موجود وضعیت بهبود نگران همیشه و نباشد تفاوت بی کاری محیط مشکالت به نسبت .3

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

ارائه عبارتست از: این مبحث  هدف کلیاست. مدیریت کیفیت و تعالی خدمات بالینی دندانپزشکی ین درس شامل مباحث پایه ا

گو بوده و با ایجاد محیطی که در قبال بهبود دایمی کیفیت پاسخدندانپزشکی چارچوبی که در آن سازمان های ارایه کننده خدمت 

حاکمیت دالیل زیر به می شود به صیانت از استانداردهای عالی خدمت می پردازند. امروزه به  در آن تعالی در خدمات بالینی شکوفا

 که موضوع کیفیت مراقبت های سالمت، با استفاده از باالترین استانداردهای مراقبت ممکن برای اطمینان از این : بالینی نیازمندیم

افزایش اعتماد  ؛استفاده بهینه از منابع محدود،؛ هات در مسیر ارایه خدماتکمک به جلوگیری از اشتبا ؛قلب این خدمات جای دارد در

اطمینان  ؛ و نهایتا اینکه های سالمت که توسط دولت برنامه ریزی شده استبرای تحقق مسئولیت های سازمانو  ؛عمومی به خدمات

  .خواهند کردیافت بهترین خدمات ممکن را در آینده دانشجویان دندانپزشکیبیماران  حاصل کنیم که

ارائه بصورت  ئه می شد.جلسه یک ساعته تدریس ارا 10حضوری، در به صورت  در بخش نظری این درس 19-قبل از پاندمی کووید

روند اجرای این واحد در  ،با توجه به شرایط پیش آمدهسخنرانی تعاملی با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی صورت می گرفت. 

 به صورت مجازی نظریکلیه مباحث بعد از برگزاری یک جلسه حضوری توجیهی در مورد واحد،  ایجاد شد که بر این اساساتی ییرغت

 .ارائه می شود جلسه 9(در در سامانه نوید الکترونیکمحتوای )

 بصورت هفتگی طبق جدولی که در ادامه می آید، ارائه خواهند شد. این ارائه بصورت ، در بخش نظری لیف مربوطهاتک وحث امبکلیه 

بخش عملی بصورت ارائه تکلیف در سامانه نوید است که در جلسه اول واحد . خواهد بود محتوا در سامانه نوید توسط استاد بارگذاری

 شد.  که بصورت توجیهی برگزار می شود، در رابطه با آن توضیح داده خواهد

درصد نمره این درس مربوط به نمره بخش نظری است که از آزمون پایان ترم )سواالت چند گزینه ای، درست و غلط  75ارزشیابی: 

 نمره را شامل میشود. 20نمره از  15و تشریحی( کسب می شود. این آزمون 
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نمره را به خود  5قا و ارائه گزارش آن است که درصد نمره مربوط به تکلیف بخش عملی است که بصورت تکمیل فرم پیشنهاد ارت 25

 اختصاص میدهد

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

دکتر حسین  جلسه توجیهی 1

 حصاری

 -  کالس حضوری

 و کیفیت مفهوم 2

کیفیت بهبود سیستمهای  
دکتر محمدرضا 

 خامی
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  

 خدمات حاکمیت مبانی 3

 با آن ارتباط و بالینی

کیفیت ارتقای موضوعات  

 دکتر حسین 

 حصاری
در نوید پاورپوینت صداگذاری شده روز 10    

پیش نیازهای استقرار  4

حاکمیت خدمات بالینی و  

 مدیریت تغییر

  حسین دکتر

 حصاری

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  

 و خطا و خطر مدیریت 5

بیمار ایمنی  
  حسین دکتر

 حصاری
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  

 و شواهد پایه بر عملکرد 6

بالینی اثربخشی  
دکتر سیمین زهرا 

 محبی
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  

بالینی ممیزی 7 روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید دکتر رضا یزدانی   

اطالعات از استفاده 8   حسین دکتر 

 حصاری

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  

 و آموزی مهارت و آموزش 9

کارکنان مدیریت  

محمد رضا  دکتر

 خامی

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  

 کیفیت مدیریت مبانی 10

دهان سالمت خدمات  

  حسین دکتر

 حصاری

دیشده در نو یصداگذار نتیپاورپو روز 10    

 

 ارزشیابي  -د
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( سواالت چند گزینه ای، درست و غلط و تشریحی) است که از آزمون پایان ترم بخش نظریدرصد نمره این درس مربوط به نمره  75

 نمره را شامل میشود. 20نمره از  15این آزمون  کسب می شود.

نمره را به خود  5 آن است که کمیل فرم پیشنهاد ارتقا و ارائه گزارشاست که بصورت تبخش عملی درصد نمره مربوط به تکلیف  25

 اختصاص میدهد.                                                                      

 

 منابع-ه

 اسالید اساتید 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


