
 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظري***   فرم معرفی دروس 

  

  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  حاکمیت بالینی      نام درس:

  ارائه دهنده: جامعه نگر گروه آموزشی  284414 شماره درس:

  فیروزه نیلچیاندکتر ول درس: ئمسنام          عملی 5/0نظري و  5/0                       :  عداد و نوع واحدت

  3795594تلفن و روزهاي تماس:  ندارد دروس پیش نیاز:

 Email :f_nilchian@dnt.mui.ac.irآدرس 

 

  آشنایی با مفهوم و محورهاي حاکمیت عملی و اتقاء کیفی خدمات در سالمت دهان هدف کلی درس:

  اهداف اختصاصی درس:

 .دهد توضیح را کیفیت ارتقاء هاي سیستم و کیفیت مفهوم -1

 دهد توضیح را دهان سالمت در مدیریت مبانی

 دهد شرح را دهان سالمت خدمات کیفیت بهبود در بالینی تعالی مبانی

 توضیح ار سیستمی رویکرد و ارتباطات مالکیت، احساس کارگاهی، رهبري، نقش(  بالینی خدمات تعالی سازي پیاده نیازهاي پیش
 .دهد

 دهد توضیح را خطا مدیریت و خطر مدیریت مفاهیم

 

  مطالعه:منابع اصلی 

  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -

 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور مقاله:  -

 کتاب جامع ملی دندانپزشکی  -1

2  



  

 

مشارکت و فعالیت دانشجویان در عرصه عملی وکارگاههاي کوچک با استفاده از چک لیست طراحی شده امتحان کتبی از مباحث نظري درس و ارزیابی  ها:ارزشیابی 
   توسط اساتید مدرس

  بارم:  تاریخ:  : تکلیفالف) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)

  بارم:  تاریخ:  ندارد :ترم میانب) 

  بارم:  تاریخ:  نمرهه عملی 10نمره کتبی و 10 :ترم) پایان ج

  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل غیبت:  د)
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              

  

    



  ٢٠:٣٠- ١٩:٢٠شنبه ها ساعت چهار -دانشجویان دندانپزشکی حاکمیت بالینیدرس 

  

 

  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس  
رد
ي
  ف

ماژول جلسات   نوع جلسه  جلسه عنوان  استاد مدرس  تاریخ
  آفالین

ساعت برگزاري 
  جلسه آنالین

1  2/7/99 دکتر خانم  

 نیلچیان

  ☐ آنالین تعریف و مبانی حاکمیت بالینی 
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

٢٠:٣٠- ١٩:٢٠  

2  9/7/99  دکترآقاي  

 دانوش

 دهقان

خدمات در ارائه حاکمیت بالینی کاربرد 
 سالمت دهان

  ☐ آنالین
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

٢٠:٣٠- ١٩:٢٠  

3  16/7/99 دهقاندکتر  مفهوم کیفیت و سیستم ممیزي بالینی و  
 هاي ارتقاء کیفیت
 

  ☐ آنالین
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

٢٠:٣٠- ١٩:٢٠  

4  23/7/99 دکتر   

 دهقان

 مشارکت بیمار و جامعه و اموزش مهارت
 اموزي

  ☐ آنالین
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

٢٠:٣٠- ١٩:٢٠  

5  30/7/99 دهقاندکتر  مدیریت خطر وایمنی بیمارو استفاده از  
 اطالعات

  ☐ آنالین
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

٢٠:٣٠- ١٩:٢٠  

6  7/8/99 دکتر  

 دهقان

  ☐ آنالین اثر بخشی بالینی و مدیریت کارکنان
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

٢٠:٣٠- ١٩:٢٠  

جلسات   7
کارگاهی 

هماهنگی با 
  دانشجو

خانم دکتر 

نیلچیان و 

دکتر آقاي 

 دهقان

سوال و  یطراح framing question   :  
same example                             

  ☐ آنالین
 

    



 غ

 

نیلچیان  دکتر     8

دهقان ودکتر  

Appraise the evidence , search 
strategy 

  ☐ آنالین
 

    

  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
ردي
  ف

ماژول جلسات   نوع جلسه  جلسه عنوان  استاد مدرس  تاریخ
  آفالین

ساعت برگزاري 
  جلسه آنالین

دکتر نیلچیان     9

دکتر دهقانو   

Appraise the evidence , creating 
a policy 

  ☐ آنالین
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

دکتر نیلچیان     10

دکتر دهقانو   

Apply the evidence and design آنالین ☐  
 

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  


