
 

 

 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی ایران
  » نظری طرح دوره»پرستاری  الگوهای کیفیت واعتبار بخشی خدمات

 :عات درسلااط

 مدیریت پرستاری :گروه آموزشي ارایه دهنده درس

 الگوهای کیفیت واعتبار بخشی خدمات پرستاری  :عنوان درس 

 یک واحد کاراموزی   -واحد نظری 1:2نوع و تعداد واحد

 عزت جعفرجلال :نام مسؤول درس

 ارزیاب اعتباربخشي ملي و  خانم نصیر دیواني )سوپر وایزر آموزشي هاشمي نژاد( - جعفرجلال:مدرس/ مدرسان

 برنامه ریزی راهبردی وعملیاتي نظریه های مدیریت ورهبری ،  :نیاز/ همزمان پیش

  کارشناسي ارشد مدیریت:رشته و مقطع تحصیلي

  

 

 :عات مسؤول درسلااط

 مربي عضو هیئت علمي  :رتبه علمي

 پرستاری  (مدیریت)اموزش :رشته تخصصي

 دانشکده پرستاری ومامایي علوم پزشکي ایران :محل کار

  29125922216 -22115631122:تلفن تماس

  jafarjalal.e@iums.ac.ir:نشاني پست الکترونیک
ezzatjafarjalal@gmail.com   

 

 

 توصیف کلی درس 

اصول ومباني کیفیت در سازمان ها وسیستم های بهداشتي درماني ، روش های کنترل وکنترل کیفیت ، ارزیابي 

وبهبود مداوم کیفیت خدمات بهداشتي در سه بعد ساختار، فرآیندوبرآیند با تاکید بر کیفیت خدمات پرستاری ، 

                                                           
 

mailto:jafarjalal.e@iums.ac.ir


 
دمات مدد جو محور در این درس مورد بحث انتظارت مددجویان وخانواده ها، اعتبار بخشي خدمات ونحوه ارائه خ

 وتحلیل قرار خواهد گرفت. 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

آشنایي دانشجویان با مفاهیم ، مباني ،اصول کیفیت ،مدیریت کیفیت والگوهای کیفیت وکسب توانمندی لازم جهت 

بهره گیری از نظریه های کنترل کیفیت استاندارد های مراقبت برای ارتقاء وبهبود کیفیت وبهره وری خدمات 

روش های اجرایي ی ، یي نظارتي دفترپرستارارزیابي روش های اجرا ، ارزیابي دستورالعمل های بالینيپرستاری 

اجرایي دیگری برای ارزیابي سنجه ها براساس توسعه تفکر نقادانه  ارائه گام های هماهنگ کننده دفترپرستاری

 مي باشد.درجلسات گروهي وبحث وارزیابي پیشنهادات 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :قادر باشداین درس انتظار میرود که فراگیرپس از پایان 

 حیطه دانشی و شناختی:

 پرستاری را شرح دهد.مدیریت کاربردهای آن در و ، مباني ومفاهیم کیفیت اصول  .1

 مولفه های کیفیت را برشمرد. .2

 بیان کند. کیفیت را جنبه های تاریخي و مباني نظری  .5

 نظریه ها والگوهای کیفیت در سازمان را شرح دهد . .1

 فرایندهای بهبود کیفیت در خدمات پرستاری را بیان کند. .3

 مدیریت کنترل کیفیت وپیشگیری از خطرات بیمارستاني را با ذکر مثال  بیان نماید. .6

 حسابرسي یا ممیزی بالیني در مراقبت پرستاری را با ذکر مثال شرح دهد . .2

 اثربخشي بالیني را توضیح دهد . .1

 را شرح دهد. مناسب  با به کارگیری روش های راهکارهای توسعه مراقبت پرستاری .9

 ارزشیابي خدمات پرستاری را توضیح دهد. .12

 اصول وفرآیند اعتبار بخشي در نظام سلامت وپرستاری را شرح دهد. .11

 اهداف ایمني در اعتبار بخشي را با ذکر مثال شرح دهد. .12

 در محیط کاری خود را مورد نقد قرار دهند. کیفیت واعتباربخشي های  دکاربر .15

 سناریوهایي در جهت پیشگیری از خطرات بیمارستاني طراحي ونقد نماید. .11

 کیفي را نام برد ایمني وشاخص های  .13

 را شرح دهد وخدمات پرستاری ایمني بیمار ومدیریت خطر در سیستم سلامت  .16

 پرستاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. مدیریت خدمات در  کیفیت دیدگاههای  .12

11.  

 

 حیطه مهارتی:

 حسابرسي ویا ممیزی بالیني در مراقبت های پرستاری را بطور عملي اجرا نماید. .1

 اثربخشي بالیني ومراقبت مبتني بر شواهد در مدیریت مراقبت ها طراحي واجرا نماید.  .2



 
 . تمرين نمايد نظری وعملی تفکر انتقادي را در مباحث  .3

  را نشان دهدمهارت مديريت زمان در انجام وظايف و تکالیف برخورداري از  .4

 .شان دهدنهاي کلاسی در ارائه سخنرانی مهارتهاي مورد نیاز کلامی وغیر کلامی را  .5

 حیطه نگرشی:

 حساسیت نشان دهد. کیفیت در خدمات پرستاری نسبت به موضوعات  .1

 .کند توجه دیگران نظرات به احترام با .2

  از مدد جویان نشان دهد.مراقبت مبتني برشواهدو بهبود کیفیت کارگیری در برا تعهد حرفه ای خود  .3

 .وت سازمان ها را مورد توجه قرار داده ولحاظ مي نمایددر فراینداعتبار بخشي تفا .4

 . مشارکت دهد را  مدیران و کارکنان  ،مرتبط با حل مشکلات ایمني وکیفیتدر تصمیمات  .5

 نسبت به حمایت از مددجویان وکارکنان  در بکارگیری مراقبت مبتني برشواهد نشان دهد .تعهد خود را  .6

 ها توجه نماید . های سازمانها  به منظور به کارگیری  خط مشي ها ودستورالعملبه تفاوت .2

 باورهای خود را در خصوص چگونگي مقابله با مشکلات  با استدلال به همکلاسان خود منتقل کند.  .1

 در نقد، پاسخگویي و مباحث کلاس بصورت فردی و گروهي مشارکت نماید. .9

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               5ترکیبي 

 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 استفاده از پاور صدا گذاری شده وفیلم اموزشي  سایر موارد     نام ببرید 

 

 

 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 
  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

مطالب این درس به صورت سخنراني، آموزش در گروههای کوچک، بحث و تبادل نظر و پرسش و پاسخ و با استفاده 

ساعت 51ارائه مي شود. ساعات تدریس در مجموع  PBLاز وسایل کمک آموزشي و دو جلسه تعیین شده به صورت 

همچنین ساعات مصادف با تعطیلي با ( خواهد بود. وعصر روز )شیفت صبح 1هفته بوده و کارآموزی در  1در طي 

 هماهنگي اساتید و دانشجویان جبران خواهد شد
 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  اموزش بصورت انلاین از طریق سیستم نوید اف لاین بصورت پاور صدا گذاری شده وفیلم های اموزشي  لطفا نام ببرید

 

 وسایل کمک آموزشی:

کتور، فیلم های آموزشي، آموزش در گروههای کوچک و اسلایدهای کامپیوتری از جمله ژوایت بورد، ویدیو پرو

 خواهد بود.های کمک آموزشي مورد استفاده در دروس فوق الذکر روش

 

 

 

 

 الگوهای کیفیت واعتبار بخشی خدمات پرستاری  سدرارائه تقویم جدول 

 

 عنوان مبحث جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف

تاریخ  یادگیری-روش یاددهی

 ارائه

نام 

مدرس/ 

 مدرسان

،مباني ومفاهیم کیفیت ومولفه های اصول آشنایي با اهداف  ،  1

 کیفیت

 29/6/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش

 

 مدرسین 

وبهبود کیفیت )تضمین کیفیت مباني نظری جنبه های تاریخي و 2

 کیفیت (

 52/6/1121 پاسخ و ، سخنرانی،پرسشمجازي کلاس 

 
 جعفرجلال 

 Standard استاندارد وانواع ان کاربرد ان در خدمات پرستاری 3
 انجام خواهدشد . 52/6جبراني در تاریخ تعطیل رسمي  3/2

 3/2/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش

 

 جعفرجلال

 جعفرجلال 6/2/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش Totalمدیریت کیفیت جامع وکاربرد ان در خدمات پرستاری 4



 
Quality Management    

 Qualityخدمات پرستاری فرایندهای بهبود کیفیت در 5

improvement  

 12/2/1121 پاسخ و سخنرانی،پرسشکلاس حضوري، 

 
 جعفرجلال

 EFQM( )مدیریت کیفیت جامع اروپایيمدل تعالي سازماني  6

 انجام خواهدشد  12/2جبراني در تاریخ  -تعطیل رسمي 

 15/2/1121 پاسخ و سخنرانی،پرسشمجازي ،کلاس 

 
 جعفرجلال

 جعفرجلال 19/2/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش  clinical governance  کیفي حاکمیت بالیني  مدلآشنایي با 7

 جعفرجلال 22/2/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش  clinical effectiveness اثر بخشي بالیني در حاکمیت بالیني 8

 Clinical Audit خدمات پرستاریممیزی بالیني وکاربرد ان در 9

  

 جعفرجلال  26/2/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش

 جعفرجلال 22/2/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش  JCIAHOمدل اعتبار بخشي بین المللي واستانداردهای ان  11

11 Safety  Goal  جعفرجلال 5/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش اهداف ایمني در اعتبار بخشي بین المللي 

 جعفرجلال 1/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش خدمات پرستاری در بخشي ملي واهداف انمدل اعتبار اشنایي با 12

 جعفرجلال 12/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش                    WHO راهکارهای ایمني بیمار سازمان بهداشت جهاني  13

 FMEAمدیریت کنترل کیفیت وپیشگیری از خطرات بیمارستاني  14

 RCAو 

 جعفرجلال 11/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش

 جعفرجلال 12/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش مدیریت واستراتژی های بهره وری خدمات پرستاری 15

 پرستاریدرخدمات  ،دستور العمل ها بالینيسنجه های ارزیابي  16

 

 خانم نصیر دیواني  11/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش

روش های اجرایي هماهنگ وارزیابي روش های اجرایي نظارتي  17

 کننده دفترپرستاری

 خانم نصیر دیواني 21/1/1121 پاسخ و کلاس حضوري، سخنرانی،پرسش

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نماید.زیر بنای علمي  .1

 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهد. .2

در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمي و یافته های پژوهشي را مورد استفاده قرار داده و استناد صحیح به  .5

 این منابع داشته باشد.

مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر استادان مربوطه برنامه های آموزشي  .1

 خود را دنبال نماید.

به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کلاس های درس حضور یافته و در بحث های علمي شرکت  .3

 موثر داشته باشد.

نموده و با آمادگي کامل در جلسات آزمون نظری میان ترم و  تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه .6

 پایان ترم شرکت کند.

 ، انجام پروژه و ارائه مباحث در قالب سمینار 1 آموزشي یهاکنفرانس  هیارا ،5، ژورنال کلاب 1راند شرکت فعال در  .2



 
باشد. در صورتي ساعات بیشتر هشت ساعت ( از کل  1/1چهار جلسه ) غیبت در کلاس نباید از حد مجاز  .1

 که غیبت بیش از حد مجاز باشد:

 موجه باشد، آن واحد درسي حذف مي شود.از نظر قوانین آموزشي وطرح در شورای آموزشي چنانچه غیبت ها             -الف

 منظور خواهد شد.درس چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن              -ب

 :روش ارزیابی دانشجو

 ذکر نوع ارزیابي : 

 1ارزیابي تکویني )سازنده( -

  2)پایاني( رزیابي تراکميا -

 و سهم نمره اساتید دوره سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی 

 واحد نظری

11%  عدم غیبت وتاخیر در جلسات مشارکت فعال در مباحث کلاس ، ،  شرکت فعال در کلاس 

11%  

11%  

11%  

12%  

 در زمان مقرر ارائه کنفرانس به همراه مرتبط با عناوین درسی 

 در زمان مقرر مرتبط با عناوین درسی  ) دوبیب کارت(خلاصه مقالات علمی 

 ارائه وتحلیل سناریو ها وکیس هایی در راستای دروس 

 تکالیف در سیستم نوید  موقع  پاسخگویی به

15%  وکوتاه پاسخ خواهد بود امتحان پایان دوره )تشریحی( 

 جمع کل 100%

راساس دانشجويان موظف مي باشند دو هفته قبل از تاريخ ارائه  سمينارمطالب خود را بطور منظم و مرتب ب

 چهارچوب تعيين شده تحويل استاد مربوطه دهند.

 امتیاز موارد ارزشیابی ارائه کتبی

 وقت شناسي و تحویل به موقع 

گذاری صفحاتفهرست نویسي و شماره   

 طرز تدوین ) تایپ تیتر بندی(،آوردن هر مورد در جای خود مثلاً فهرست در ابتدا، رفرنس درانتهای مطالب و ...چکیده 

 محتوا در رابطه با موضوع

منبع(3ذکر:منابع مورد استفاده با توجه به اصول ریفرنس نویسي و تعداد منابع)حداقل   

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره1  

نمره 3  

                                                           
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 
نمره 1  

نمره 11 کل نمره ارائه کتبی   

 امتیاز موارد ارزشیابی ارائه شفاهی

محتوای سمینارآمادگي جهت ارائه   

از وسایل سمعي و بصری، پاورپوینت، پمفلت و ..  استفاده  

 مهارت ارتباط کلامي وغیرکلامي در ارائه

 ارائه به موقع وتنظیم وقت

نشنوندگان جهت طرح سئول و جلوگیری از یکنواختي و خسته کننده بود درایجاد انگیزه   

 توان پاسخگوئي

سمینار تنظیم ده سئوال تستي براساس اهداف درس از مطالب   

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 1  

نمره 11   

 

ونتیجه گیری در انتها : چکیده دریک صفحه شامل:  عنوان،مقدمه،اهداف،بحث وبررسي،پیشتهادات توضیح

 حداقل سه واژه های کلیدی ذکرشود.

 review articleبراساس چهار چوب  

 

 

 منابع در سی قابل استفاده )فارسی، انگلیسی(:

زشکياعتبار بخشي بیمارستانهای ایران تالیف دکتر امامي رضوی ، دکتر محقق ودیگران انتشارات وزارت بهداشت ودرمان واموزش پ  

مان واموزش اعتبار بخشي ملي بیمارستانهای ایران نسل سه تالیف دکترمیر دهقان وهمکاران  ، انتشارات وزارت بهداشت ودر استاندارهای
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