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 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پسشکی هرمسگان

   Course Planطرح دوره                 

 مشخصات کلی

 : هذیریت ٍ فٌبٍری اطالعبت سالهتگرٍُ آهَزضی پیراپسضکی: ًبم داًطکذُ

فٌبٍری اطالعبت ارضذ : کبرضٌبسی رضتِ تحصیلی های بهذاشتی و درمانیسیستم ارزیابی : ًبم درس

 سالهت
 

 خصبت درس:هط

 های سیستم ارزیابیًبم درس: 

 درمانی و بهذاشتی
  -پیص ًیبز:  ٍاحذ تئَری 2تعذاد ٍاحذ: 

 0400-02 ًیوسبل: اٍل سبل تحصیلی                                 طجق ثرًبهِ زهبى ثرگساری:  

 ًبم هذرس یب هذرسیي: دکتر زّرا هستبًِ

 نهدکتر زهرا مستادرس: ًبم هذرس هسئَل 

 :ضوبرُ توبس ٍ آدرس پست الکترًٍیکی

 zmastaneh@gmail.com 

 
 

 اهذاف درس:

 ًقص ٍ درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستنهفبّین پبیِ ٍ چگًَگی ارزیبثی آضٌبیی داًطجَیبى ثب  هذف کلی:

  درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی در سالهت اطالعبت هذیراى

 : 0اهذاف اختصاصی

 آى اّویت ٍ درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی تبریخچِ ٍ گیری اًذازُ ارزیبثی، پبیِ هفبّین ♪

 کیفیت، کٌترل هویسی آى، تحَالت سیر ٍ کیفیت هذیریت ضبهل هرتجط اصطالحبت ٍ کیفیت هفَْم ♪

 فراگیر فیتکی هذیریت ٍ کیفیت هذیریت سیستن کیفیت، هذیریت کیفیت،

  استبًذاردّب اًَاع ٍ درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی هراقجت در استبًذارد استبًذارد، هفَْم ♪

  ارزیبثی فٌَى ٍ ّب رٍش ٍ ارزیبثی رٍیکردّبی ارزیبثی، راّجردّبی ♪

                                                           
1
 منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجسای کوچکتر تقسیم شده است . 
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 درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی زهیٌِ در ّب دیذگبُ اًَاع ♪

 درهبًی ٍ ثْذاضتی بیّ سیستن ارزیبثی در هعیبر ٍ ضبخص کبرثرد♪ 

  درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی هراحل ♪

  درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن در ارزیبثی سطَح ♪

  عولکرد ارزیبثی ٍ ٍری ثْرُ ثبزًگری ٍری، ثْرُ هذیریت ♪

  هویسی اعتجبرثخطی، خَدارزیبثی، ♪

 کریس ارزضیبثیت ٍ ساله فٌبٍری ارزضیبثی ثْذاضتی، اثر ارزضیبثی ♪

 ارزیبثی در افسارّب ًرم کبرثرد ♪

 اعتجبرثخص ّبی سبزهبى ثب آضٌبیی ♪

 هجَز دٌّذُ ارائِ ّبی سبزهبى ثب آضٌبیی ♪

 

 وظایف/ تکالیف دانشجویان:

 در کالس هٌظن ٍ فعبل حضَر  -

 اصَل اخالقی ٍ ضئَى داًطجَئی رعبیت -

 گرٍّی تخصصی هطبرکت در ثحث ّبی  -

 در زهبى هقرر در زهیٌِ هطبلت هطخص ضذُثِ صَرت ضفبّی ٍ چبپی اًجبم ٍ ارائِ پرٍشُ  -

 طَل دٍرُیب آزهَى ّبی آزهَى  ضرکت در -

 ضرکت در آزهَى پبیبى ترم -

 

 ارزشیابی دانشجو: 

 ًورُ هجٌبی ارزضیبثی 

 00 آزهَى پبیبًی

 2 آزهَى هیبى ترم

 ضئَى رعبیت ثب ّوراُ کالسی ّبی ثحث در فعبل هطبرکت ضبهل دٍرُ طَل فعبلیت

 هقبلِ چبح ٍ پرٍشُ اًجبم ٍ داًطجَیی

8 

 - سبیر هَارد رکر گردد
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

  هَصلی، علی ِترجو دًٍبثذیبى، آٍدیس تألیف سالهت، ّبی هراقجت در کیفیت تضویي ثر ای هقذهِ -0

 ّرهسگبى ح دع اًتطبرات ّبضوی، ًسین هستبًِ، زّرا
2- Assessment and evaluation of health and medical care: a methods text. 

Crispin ED Jenkinson, Open University Press, last edition. 

3- Evaluation: a systematic approach. Petter H Rossi, Mark W Lipsey, 

Howard E Freeman. Sage publications: 7th edition. 

4- Health care benchmarking and performance evaluation. An assessment using 

data envelopment analysis. International series in operations research and 

management science, vol 120. 

5- Standard setting: a guide to establishing and evaluating performance 

standards on tests. Gregory J Cizek, Michael B Banch, Sage publications, last 

edition.  
 

 جذول زمان بنذی دروس:

شماره 

 جلسه
 ابسارها روش تذریس عنوان مطلب

 دٍرُ طرح هعرفی 0جلسِ 

 تبریخچِ ٍ ریگی اًذازُ ارزیبثی، پبیِ هفبّین

 ٍ درهبًی ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی

 آى اّویت

ثحث  ،سخٌراًی

 گرٍّی

 پبٍرپَیٌت

 ضبهل هرتجط اصطالحبت ٍ کیفیت هفَْم 2 جلسِ

 هویسی آى، تحَالت سیر ٍ کیفیت ذیریته

 کیفیت، هذیریت کٌترل کیفیت، کیفیت،

 ٍ کیفیت هذیریت سیستن

 فراگیر کیفیت هذیریت

ثحث  ،سخٌراًی

  ٍّیگر

 پبٍرپَیٌت، فیلن

 هرتجط اصطالحبت ٍ کیفیت هفَْم -اداهِ 3جلسِ 

 آى، تحَالت سیر ٍ کیفیت هذیریت ضبهل

 هذیریت کٌترل کیفیت، کیفیت، هویسی

 ٍ کیفیت هذیریت سیستن کیفیت،

 فراگیر کیفیت هذیریت

ثحث  ،سخٌراًی

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت، فیلن

 ّبی راقجته در استبًذارد استبًذارد، هفَْم 4جلسِ 

 استبًذاردّب اًَاع ٍ ٍ درهبًی ثْذاضتی

ثحث  ،سخٌراًی

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت، فیلن

 رٍش ٍ ارزیبثی رٍیکردّبی ارزیبثی، راّجردّبی 5جلسِ 

 ارزیبثی فٌَى ٍ ّب

ثحث  ،سخٌراًی

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت
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 ّبی سیستن ارزیبثی زهیٌِ در ّب دیذگبُ اًَاع 6جلسِ 

 ٍ درهبًی ثْذاضتی

ی، ثحث سخٌراً

 گرٍّی 

 پبٍرپَیٌت

 ّبی سیستن ارزیبثی در هعیبر ٍ ضبخص کبرثرد 7جلسِ 

 درهبًی ثْذاضتی ٍ

ثحث  ،سخٌراًی

  گرٍّی

 فیلنپبٍرپَیٌت، 

 ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی هراحل 8جلسِ 

 ٍماٍل ٍ دهرحلِ  -درهبًی
 

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت، کتبة 

 ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ثیارزیب هراحل -اداهِ 9جلسِ 

  پٌجنتب  سَمهرحلِ  -درهبًی

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 کتبة پبٍرپَیٌت،

 آزمون طول دوره 00جلسِ 

 ٍ ثْذاضتی ّبی سیستن ارزیبثی هراحل -اداهِ 00جلسِ 

  ضطن ٍ ّفتنهرحلِ  -درهبًی

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 کتبة پبٍرپَیٌت،

 ٍ ثْذاضتی ّبی نسیست ارزیبثی هراحل -اداهِ 02جلسِ 

  ّطتن ٍ ًْنهرحلِ  -درهبًی

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 کتبة پبٍرپَیٌت،

 ارزیبثی ٍ ٍری ثْرُ ثبزًگری ٍری، ثْرُ هذیریت 03جلسِ 

 عولکرد

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت

 ثحث سخٌراًی، هویسی اعتجبرثخطی، خَدارزیبثی، 04جلسِ 

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت

 فٌبٍری ارزضیبثی ثْذاضتی، ثرا ارزضیبثی 05جلسِ 

 ریسک سالهت، ارزضیبثی

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت

 ارائِ ٍ اعتجبرثخص ّبی سبزهبى ثب آضٌبیی 06جلسِ 

 هجَز دٌّذُ

 ثحث سخٌراًی،

  گرٍّی

 پبٍرپَیٌت

 


