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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 79-79:* نیمسال تحصیلی                   سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  *گروه آموزشی:          دندانپزشکی:   دانشکده* 

 

                98    كد درس:*                                      لینی و بهبود كیفیت خدمات سالمت دهانحاكمیت خدمات با  عنوان درس:*

                                             (بین الملل) دندانپزشکی عمومی 11 ترم:  رشته تحصیلی*                                                               دكترای حرفه ای  مقطع : *

    دانشکده دندانپزشکی :برگزاری  محل*                                                         9:18 -9:18 ها ساعت شنبهیک  مان برگزاری:ز *

                                   جلسه 11 تعداد جلسات:  *           واحد عملی 8/0 -واحد نظری 8/0نوع واحد:  *                            واحد 1:  تعداد واحد* 

                   نداردپیش نیاز یا هم نیاز:   *                                                  نفر 00  تعداد فراگیران: *

 پاک خصالدكترمدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                 پاک خصالدكتر  ول درس: مسئنام 

 07111091197 تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 m_pakkhesal@yahoo.com :پست الکترونیک

 :هدف كلی درس

 سالمت دهانات خدم تفیو ارتقاء كی ی با مفهوم و محورهای حاكمیت بالینیآشنای

 

 اهداف اختصاصی:

 د:ر می رود در پایان دوره قادر باشانتظا از فراگیر

 مفهوم حاكمیت بالینی را تعریف كند. -1

 هدف از استقرار حاكمیت بالینی را شرح دهد.  -1

 توضیح مختصری دهد.محورهای حاكمیت بالینی را نام برده و درمورد هریک از آنها  -0

 ی بمنظور ارزیابی نیازهای آموزشی خود و برنامه ریزی برای دست یافتن به آن نیازها بنویسد.یک برنامه توسعه فرد -1

 انواع خطاها را نام برده و درمورد علت وقوع آنها توضیح دهد. -8

 .شرح دهدشیوه های متعدد مقابله با خطر را  -6

 یک سیستم گزارش دهی ایده ال در مورد خطاها طراحی نماید. -9

 جمله خطاها را بطور ریشه ای تحلیل نماید.وقایع رخ داده از  -9

 فرهنگ ایمنی بیمار را در بین ارائه دهندگان خدمات بهداشتی نهادینه كند. -7

 دالیل نیاز به طبابت مبتنی بر شواهد و استفاده از راهنماهای طبابت بالینی یا گایدالین ها را توضیح دهد. -10

 چرخه ی انجام ممیزی بالینی را شرح دهد. -11

ا از طریق انتخاب مناسب نیروی انسانی، ارزیابی آنها، توسعه مهاارت هاای فاردی و شاولی و تشاویق آنهاا       كاركنان ر -11

 مدیریت نماید.

جماع   جهت برنامه ریزی، اجراء، مدیریت و ارزیاابی خادمات   اطالعات بالینی صحیح، به روز، كافی و با كیفیت مناسب   -10

 .آوری نماید

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره كل %10معادل  نمره 1 (:ل دوره ) كوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...الف( در طو

 نمره كل %90معادل  نمره 16ب( پایان ترم  :

 ج( شیوه آزمون:

 تستی / تشریحی         كتبی :پایان ترم  -1
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   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 الم میگردد.شکده اعت ها براساس آیین نامه آموزشی دانغیب

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 منظم در كالس حضور به موقع و 

 باحث ارائه شده در كالس  م مشاركت فعال در

  در حین تدریس پاسخ به سواالت پرسیده شده

 وش نگهداشتن تلفن همراه  خام

 

 -------------تاریخ امتحان میان ترم: 

 1/1/79تاریخ امتحان پایان ترم:    *

 * سایر تذكرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در كالس و مشاركت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 و احترام به اساتید رعایت شئونات اخال قی در كالس

 :یمنابع اصل

رضوی و دكتر كتاب آشنایی با مبانی حاكمیت بالینی، دكتر پیوام حیدرپور و همکاران، زیر نظر دكتر سید حسن امامی  -1

حمید رواقی، از انتشارات گروه حاكمیت بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )این كتاب بصورت آنالین و 

 رایگان نیز در دسترس می باشد(

 : كتابخانه دانشکده، جستجو در اینترنتبرای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدكمکی منابع  -1

 

 

  یجدول زمان بندی برنامه درس

ردی

 ف
 شیوه ارائه درس رئوس مطالب تاریخ

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

 وسایل كمک آموزشی

 كیفیت در نظام سالمت 11/11/79 1
سخنرانی تعاملی همراه 

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

1 19/11/79 
آشنایی با مفاهیم حاكمیت 

 بالینی

 همراه یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

0 8/11/79 
 مشاركت بیمار و جامعه
Patient and public 

involvement 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

1 11/11/79 

 تمرین عملی

شنهادی در ارائه یک طرح پی

و تعیین  سالمت دهانطه با راب

 مربوطه ذینفعان

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

8 17/11/79 
 آموزش و یادگیری

 Education and 
Training  

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسالی ریبکارگ

 نتیپاورپو

6 16/11/79 

 تمرین عملی

 نگارش برنامه توسعه فردی

PDP توسط دانشجویان 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو
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 تعطیالت نوروز

 استفاده از اطالعات 19/1/79 9
Use of information 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 ث كالسمباح

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 اثربخشی بالینی 18/1/79 9
Clinical Effectiveness 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 تعطیل رسمی 1/1/79 

7 9/1/79 

 گروهیكار 

 دستورالعمل های بالینیارائه 

تخصص های مختلف در 

 دندانپزشکی

Guidelines 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 ممیزی بالینی 18/1/79 10
Clinical Audit 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 مدیریت خطر  11/1/79 11
Risk Management 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 شیوه های مقابله با خطر 17/1/79 11
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 فرهنگ ایمنی بیمار 8/0/79 10
Patient Safety 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریگبکار

 نتیپاورپو

 مدیریت كاركنان 11/0/79 11
Staff Management 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شركت فعال در 

 مباحث كالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 


