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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           5/0  : تعداد واحد    کارگاه حاکمیت بالینی: نام درس

 روم یاسکا طیمح -سامانه نوید : مکان برگزاری (8-10شنبه ) پنج  :زمان برگزاری كالس

    خانم دکتر سپهوند :مسئول درس          نفر 35  :دانشجويانتعداد  

 

  شرح دوره:

آشجنا شجده و با رو   ینیبال تیحاکم یشجود که با مبان یخواسجته م  انیاز دانشجوو ینیبال تیحاکم  نهیدر زم یدرس با ارائه مطالب علم نیدر ا

 کنند. ادهیآشنا شده و آنها را در عمل پ  مارستانهایدر ب ینیخدمات بال یآن رو یو اثربخش ینیبال تیحاکم یاجرا یها

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی:  

 ینیبال یها، اثر بخش بیو آس ینیخدمات بال ،ینیبال تیحاکم یپرستاری با مبان انیدرس آشنا نمودن دانشوو نیا یهدف کل

 

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

 

  ینیبال تیحاکم هیاول فیو تعار  یبا مبان ییآشنا (1

 هدف از استقرار حاکمیت خدمات بالینی  ییآشنا (2

 ینیبال تیحاکم یدیکل یبا اجزا ییآشنا (3

 مزایای کلیدی حاکمیت خدمات بالینی اثربخش (4

 محورهای کلیدی حاکمیت خدمات بالینی (5

 ( patent and public involvement -PPIبا مشارکت بیمار و جامعه ) ییآشنا (6

 فواید مشارکت بیماران و جامعه (7

  stakeholder analysisفرآیند » توزیه و تحلیل ذینفعان«  یا  (8

 ویژگی فرایند هایی که می توان مردم و جامعه را در آنان مشارکت داد    (9

 تضمین مشارکت فعال بیماران و جامعه ابداعات نظام سالمت بمنظور  (10

 بررسی توربیات بیماران و اندازه گیری نتایج ارایه خدمات از دیدگاه بیماران  (11

 فرهنگ سازی و تقویت باور کارکنان و مدیران  (12

 تیدرمان، ضامن موفق میو ت مارستانیبا ب ماریب یتعامل و همکار (13

  یو فرد یاجتماع  یها ینظر سنو تیاهم (14

 مارانیبه ب ازیانتقال اطالعات مورد ن (15

 تحکیم مبانی مشارکت بیمار و جامعه (16

 خدمات مشاوره و ارتباط با بیمار در نظام سالمت جدید (17
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 «ی»برنامه توسعه فرد یاجزا  (18

 انواع خطاها و اتیولوژی خطاهای پزشکی (19

 ( latent( و خطای مخفی )activeخطای فعال ) (20

 مدیریت خطر  و مراحل آن (21

 نیازهای اساسی برای یک مدیریت خطر بالینی موفق (22

 (root cause analysisتحلیل ریشه ای وقایع: ) (23

 چرخه انوام ممیزی بالینی (24

 تواند موثر باشد یکه م ییپادا  ها (25

 ست؟ یسالمت چ ستمینقش مدیر یا مسوول  یا رهبر در س (26

 قانون موازات اسالمی در خصوص شکایات و خطاهای پزشکیآشنایی با  (27

 مسئله رضایت و برائت (28

 

 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)  وظايف و تکالیف دانشجو

 

 نیآنال یحضور به موقع و منظم در جلسات آموزش ✓

 آنالینمشارکت فعال در کالس  ✓

 محوله فیانوام به موقع تکال ✓

 گفتگو  ای امیپ  قیطرح سواالت خود از طر ✓

 و حل مسئله قینقد، تحق ✓

 انوام تکالیف در زمان مقرر ✓

 

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:  قوانین و مقررات كالس

 

 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 موازی فرادید
 

 

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

 نمره  2 انجام تکالیف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 نمره  3 های كالسی در سامانه نويدآزمون 2

 نمره  1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 نمره  1 مستمرامتحان  4

 نمره  13 امتحان پايان ترم 5

 

 

 نوع آزمون

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

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

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 .1376تهران،  نی. انتشارات معیو درمان  یبهداشت یمراقبت ها یاب یو ارز یمارستان یب  یاستانداردها م،ی. ابراهیان یصدق -

 .ران تهران باید یهنر ی،انتشارات موسسه فرهنگ 2و  1جلد  مارستان،یب  یتخصص تیریمحمد، درسنامه سازمان و مد یمصدق راد. عل -

 .1384انتشارات دانشگاه تهران،  مارستان،یب  یصدرممتاز. ناصر، استانداردها ن،ی. حسیدر اه -

 ،یدرمان  یضتوابط و استانداردها یابیدرمتان و دفتتر ارزشت یهمتاهنگ یشتورا ها،مارستتانیب  یتاب یدستتورالعمل ارز ،یوزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشک -

 .1376تهران، 

 نترنتیجستوو در ا یاستفاده از مقاالت معتبر از طر -

 

 توضیحات مهم:

 

 .کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه  •

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

گذاری توانید نسبت به عالمتمی ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از و استاد درس می

 بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدام نمایید.

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

 . 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

1 1/7/1400 
 تیحاکم هیاول فیو تعار  یبا مبان  ییآشنا

 ☒هدف از استقرار حاکمیت  یی، آشنا ینیبال
☐ ☐ ☒ ☐ 8-10 

 خانم دکتر سپهوند
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 یدیکل یبا اجزا ییخدمات بالینی ، آشنا

 ، مزایا، محورهای کلیدیینیبال تیحاکم

2 8/7/1400 

 » توزیه و تحلیل ذینفعان«  یا فرآیند

Stakeholder  Analysis ویژگی  ،

فرایند هایی که می توان مردم و جامعه را 

 در آنان مشارکت داد

 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

3 15/7/1400 

نظام سالمت بمنظور تضمین  ابداعات

مشارکت فعال بیماران و جامعه ، بررسی 

توربیات بیماران و اندازه گیری نتایج ارایه 

 خدمات از دیدگاه بیماران

 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

4 22/7/1400 

انواع خطاها،  «،ی»برنامه توسعه فرد یاجزا

مدیریت خطر و  اتیولوژی خطاهای پزشکی،

 مراحل آن 

 خانم دکتر سپهوند 8-10 ☐ ☒ ☐ ☐ ☒

 


