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 به نام خـداوند جـان آفـرين 

 
 لرستان دانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي  ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی  طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

 

   تمام گروهها :تحصیلی یرشتهو    مقطع 1  :گروه آموزشی          پلدختر و فوریت پزشکی پرستاری  :دانشکده

 -   :یش نیازپواحد تئوری          0.25:  تعداد واحد    اعتبار بخشیکارگاه : نام درس

 روم یاسکا طیمح -سامانه نوید : مکان برگزاری (14-12شنبه )سه   :زمان برگزاری كالس

    خانم دکتر سپهوند :مسئول درس          نفر 24  :دانشجويانتعداد  

 

  شرح دوره:
مار در بخش های  در این درس دانشجو با مفهوم اعتباربخشی آشنا شده و می تواند به صورت عملی بعد از پایان دوره به ارزیابی استانداردهای مراقبت از بی

 راهکارهای موثر جهت ارتقاء مراقبت ارائه دهد. مختلف بیمارستان پرداخته و همچنین  

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  
 آشنایی دانشجو با مفهوم اعتباربخشی و نحوه ارزشیابی استانداردها در بیمارستانها  

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است( بینابینی:اهداف 

 
 را تعریف کرده و اهمیت آن را بیان نماید    یاعتباربخش (1

 را شرح دهد  ینیبال  تیحاکم اتیکل (2

 را توضیح دهد  رانیدر ا  یاعتبار بخش  یاستقرار استانداردها  لزوم (3

 در اعتباربخشی را بیان کند    اهداف و راهبرد ها  نیتدو  یها  روش (4

 را شرح دهد  ها و روش ها  یخط مش   یمستند ساز (5

 را توضیح دهد  مارستانیب  یاعتبار بخش  یاستانداردها  یابیخود ارز  لینحوه تکم (6

 

 های تدريس:شیوه

 ☒ پرسش و پاسخ        ☐ سخنرانی برنامه ریزی شده  ☒ سخنرانی

 ☐ (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  ☒ (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله  ☐ بحث گروهی

 :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک)  تکالیف دانشجووظايف و  

 

 نیآنال یحضور به موقع و منظم در جلسات آموزش ✓

 آنالینمشارکت فعال در کالس  ✓

 محوله فیانجام به موقع تکال ✓



  

2 

 

 گفتگو  ای امیپ  قیطرح سواالت خود از طر ✓

 و حل مسئله قینقد، تحق ✓

 انجام تکالیف در زمان مقرر ✓

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  مقررات كالسقوانین و  

 

 حضور و غیاب در ابتدا و انتهای کالس آنالین ✓

 طرح سواالت در انتهای کالس آنالین ✓

 طرح سواالت در قسمت پیام ها یا قسمت گفتگو در سامانه نوید ✓

 

 وسايل آموزشی:   

 ☒ وب سرویس کالس آنالین    ☒ سامانه مدیریت یادگیری         ☐ کامپیوتر          ☐ پروژکتورویدئو  ☐ وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        ☐ سامانه آزمون مجازی فرادید
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 نمره   2 تکالیف در سامانه نوید در زمان مقررانجام   1

 نمره   3 های کالسی در سامانه نویدآزمون 2

 نمره   1 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

 نمره   1 امتحان مستمر 4

 نمره   13 امتحان پایان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

  ☒ غلط -صحیح ☒ جور کردنی           ☒ ایچندگزینه       ☐ پاسخ کوتاه     ☒ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 
 دلخروشان علی، فیروز آبادی محمد تقی. حاکمیت بالینی، معونت ئرمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند چاپ اول  (1

2) Internationaln patient safety Goals(ipsg), published 1 january2012,Available frome   : 

www.jointcommissioninternational.org 
  1391رشیدیان آرش. حاکمیت خدمات بالینی نشر ویستا چاپ اول  (3

 1398استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانها. گروه مترجمین، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی   (4

 

 توضیحات مهم:

 

http://www.jointcommissioninternational.org/
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 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

به عنوان استاندارد پایه محسوب  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،در صورت انتخاب جلسه به صورت آفالین •

نید نسبت به توامی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.عالمت

کالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحاً •

 . شود برگزار

 
 

 بندی ارائه برنامه درس جدول زمان 

 عنوان جلسه  تاریخ ردیف
ساعت   های تکمیلی جلسات آفالین فعالیت شیوه ارائه جلسه 

 برگزاری  
 مدرس 

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

 خانم دکتر سپهوند 14-12 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ یموضوع اعتباربخش تیاهم انیب  6/7/1400 1

 خانم دکتر سپهوند 14-12 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒ ینیبال تیحاکم اتیکل 13/7/1400 2

3 20/7/1400 
در  یاعتبار بخش یاستقرار استانداردها لزوم

 اهداف و راهبرد ها نیتدو یروش ها ،رانیا
 خانم دکتر سپهوند 12-14 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

4 20/7/1400 

 ،ها و روش ها یخط مش  یمستند ساز

 یاستانداردها یاب یخود ارز لینحوه تکم

 مارستانیب  یاعتبار بخش

 خانم دکتر سپهوند 12-14 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

 


