
 

 

 بسن اهلل الرحوي الرحین
 داًطگبُ ػلَم پسضکی کرهبًطبُ 

 پرستبری هبهبیی  داًطکذُ

 ترهی طرح درس
 

 هذیریت ٍ ارتمای ویفیت در تْذاؼت هادر ٍ وَدن ٍ تارٍری ػٌَاى درس :
 پیَظتِ هاهاییًاوارؼٌاظی  3داًؽدَیاى ترم   هخبطببى:

 ّفتِ دٍم ( 8)   8-10ؼٌثِ ظاػت  سبػت پبسخگَیی بِ سَاالت فراگیر:                                                                               1تؼذادٍاحذ: 

    95-96ًیوعال اٍل ظال تحصیلی    /ّفتِ دٍم ( 8)   10-12ؼٌثِ ظاػت زهبى ارائِ درس: 

 3ٍ  2ْذاؼت ت پیص ًیبز:           اػظن تاختِ                                                     هذرس:

 

 ّذف کلی درس :
 

 تا هذیریت در خذهات تْذاؼت تارٍری آؼٌایی -

  در خذهات تْذاؼت تارٍری TQMتا هذیریت ویفیت ٍ اظتراتصی  آؼٌایی-

 رداخت هَفك
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  :اٍلاّذاف ٍیژُ جلسِ 
 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
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 ی تا رٍیىرد اظتراتصِیه تِ تَظؼِ ترًاهِ ّای تْذاؼت تارٍری: آؼٌای دٍمّذف کلی جلسِ 

  :ّطتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 رٍیىرد اظترتصیه تِ تَظؼِ ترًاهِ ّای تْذاؼت تارٍری را تَصیف ًوایذ.-1-2
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 ذیریت خاهغ ویفیت ٍ وارترد آى در خذهات تْذاؼتیتا ه آؼٌایی : سَم ّذف کلی جلسِ

  : سَم اّذاف ٍیژُ جلسِ
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  را لیعت ًوایذ .TQM ػَاهل هَثر تر اثرتخؽی  5-6
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    FOCUS-PDCAاض هذل  تا اظتراتصی ارتمای فرآیٌذ تر اظ آؼٌایی : چْبرم ّذف کلی جلسِ

  : چْبرم اّذاف ٍیژُ جلسِ
 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
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 :سیتکلیف کال

ٍ یا تخػ زایواى یه تیوارظتاى داًؽگاّی ٍ تْیِ فْرظتی از فرایٌذّای خاری در ایي هراوس خْت  یدرهاًی هراخؼِ تِ ٍاحذ هاهایی یه هروس تْذاؼت

 اظتفادُ در وار گرٍّی خلعِ ؼؽن
 

 آؼٌایی تا اًَاع ترًاهِ ریسی اظتراتصیه ٍ ػولیاتی :پٌجنّذف کلی جلسِ 

 : پٌجنذاف ٍیژُ جلسِ اّ

 :پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ در

 ٍیصگیْای ترًاهِ ریسی ػولیاتی ٍ اظتراتصیه را تَصیح دّذ.1-5          

 رظالت یا هاهَریت ظازهاى را تا تَخِ تِ ًمػ آى در تذٍیي ترًاهِ ریسی ػولیاتی ٍ اظتراتصیه ؼرح دّذ.2-5



 ذ.هراحل ترًاهِ ریسی ػولیاتی را تیاى ًوای 3-5

 هفَْم ترًاهِ ظالهتی را تیاى وردُ ٍ اخسای آى را تَضیح دّذ. 4-5

 چگًَگی عراحی یه ترًاهِ ظالهتی را تا تَخِ تِ اٍلَیت تٌذی ّای هْن آى ؼرح دّذ.    5-5

 هؼیارّای تؼییي تْتریي راُ حل هوىي را تَضیح دّذ. 6-5

 اّذاف تْیِ گسارغ ترًاهِ ػولیاتی را تیاى ًوایذ. 7-5

 ٍغ ّای پایػ ٍ ارزؼیاتی ترًاهِ ػولیاتی را تَضیح دّذ.ر 8-5

 یه ترًاهِ ریسی ػولیاتی در اخرای ترًاهِ ّای ظالهت خاًَادُ عراحی وٌذ. 9-5

 

 تکلیف کالس:
 .) ارائِ در خلعِ ًْن(  آى را ًمذ ًوایٌذ وؽَر اًتخاب ٍ هراوس داخل یا خارج ازیه ترًاهِ ػولیاتی ظالهت هادراى را از یىی از 

 

 

  EFQM یظازهاً یاعالػات در هذل تؼال تیریتا هذ ییآؼٌا : ضطن ّذف کلی جلسِ
  :ضطناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 تؼالی ظازهاًی را تؼریف ٍ اصَل ٍ هفاّین اظاظی آى را تَضیح دّذ. 1-6

 هسایای هذل تؼالی ظازهاًی را تؽریح ًوایذ 2-6
  را ًام تثرد. EFQMهؼیارّای هْن در تَاًوٌذظازی هذل تؼالی ظازهاًی   3-6

 هؼیارّای ًِ گاًِ ایي هذل خْت ظٌدػ ٍ خَدارزیاتی ظازهاًی را تَضیح دّذ. 4-6 

 را تَضیح دّذ. EFQMاّویت اعالػات ٍ داًػ در ارزؼْای هذل تؼالی ظازهاًی   5-6

 را ؼرح دّذ. EFQMارزؼْای هذل تؼالی  6-6

 را در دٍ لعوت ًتایح ٍ تَاًوٌذظازّا تَضیح دّذ. EFQMهذل ترتری  7-6

 هذیریت تر هثٌای فرآیٌذّا ٍ ٍالؼیت ّا را در ایي هذل تفعیر ًوایذ. 8-6

 تَضیح دّذ.   EFQMرا در هذل تؼالی ظازهاًی ارٍپایی« یادگیری، ًَآٍری ٍ تْثَد هعتور» اصل 9-6
 

 ٍ ترًاهِ ریسی اظتراتصیهتا هذیریت  آؼٌایی :ّفتنّذف کلی جلسِ 

  :ّفتناّذاف ٍیژُ جلسِ 

 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ
 هذیریت اظتراتصیه را تؼریف ًوایذ. -1-7

 ترًاهِ ریسی اظتراتصیه را تؼریف ًوایذ.-2-7

 ترًاهِ ریسی اظتراتصیه را فْرظت ًوایذ. هراحل-3-7

 ذّا ٍ ًماط لَت ٍ ضؼف را تَضیح دّذ.ارزیاتی هحیظ خارخی ٍ داخلی ٍ ؼٌاظایی فرصت ّا، تْذی-4-7

 هفاّین هاهَریت ٍ دیذگاُ را تَضیح دّذ.-5-7

 اًَاع اّذاف ظازهاًی ٍ ٍیصگی ّای آى ّا را تَضیح دّذ.-6-7

 تذٍیي اظتراتصی ّا را تَضیح دّذ.چگًَگی  SWOTتا رظن هاتریط -7-7

 ارزؼیاتی اظتراتصی ّا ٍ ًحَُ اصالح آى ّا را تیاى ًوایذ.-8-7

 

 

 تا هذیریت خاهغ ویفیت در تْذاؼت تارٍری  آؼٌایی :ّطتنّذف کلی جلسِ 

  :ّطتناّذاف ٍیژُ جلسِ 
 :در پبیبى داًطجَ قبدر ببضذ

 حمَق هذدخَیاى خذهات تْذاؼت تارٍری را رور ًوایذ.-1-8

 ػَاهل هَثر در ایداد حط درهاى هٌاظة درهذدخَ را رور ًوایذ.-2-8

 ل ویفیت ٍ تْثَد ویفیت در خذهات تْذاؼت تارٍری را تؼریف ًوایذ.هفاّین عراحی ویفیت، وٌتر-3-8

 ؼاخص ّای ویفیت خذهات تْذاؼت تارٍری را ًام تثرد.-4-8

 افسایػ رضایت هراخؼیي را ًام تثرد. تْثَد داًػ ٍ هْارت ارائِ وٌٌذُ خذهت ٍدر زهیٌِ اتسارّای ظٌدػ ویفیت خذهات تْذاؼت تارٍری -5-8



تْثَد لاتلیت یا آهادگی هراوس ترای ارائِ خذهات تاویفیت ٍ درن ػلل ػذم ویفیت خذهات تْذاؼت تارٍری در زهیٌِ اتسارّای ظٌدػ -6-8

 را رور ًوایذ. اظتفادُ هراخؼیي از خذهات هراوس

 رٍیىردّای ووی ٍ اتسارّای پایػ وارایی خذهات تْذاؼت تارٍری را تَضیح دّذ.-7-8

 ْثَد خذهات تْذاؼت تارٍری هراوس تؽریح ًوایذ.را در ارزیاتی ٍ ت COPEرٍیىرد -8-8

 

 تکلیف کالسی:

اتسارّا ٍ داًؽدَیاى در گرٍُ ّای از پیػ تؼییي ؼذُ تِ ٍاحذّای ظتادی ٍ هراوس خذهات هاهایی تاتؼِ )هؼاًٍت ّای تْذاؼت ٍ درهاى( هراخؼِ ٍ  

ارائِ هی  تؼذدر خلعِ را دی ٍ ًیس در فیلذ ّا ؼٌاظایی ٍ گسارغ هىتَب رٍیىردّای وٌترل ٍ تْثَد ویفیت خذهات تْذاؼت تارٍری را در ٍاحذّای ظتا

 ًوایٌذ.
 
 

 هٌببغ:

 ٍزارت تْذاؼت درهاى ٍ آهَزغ پسؼىی ی ٍ راٌّوای ادارُ وارگاُ آهَزؼی.آهَزغ هذاٍم واروٌاى تْذاؼتآتات اف آر، هدیا آر.  -

 درهاى ٍ آهَزغ پسؼىی ٍزارت تْذاؼت هعتور ویفیت، وارگاُ ارتمای. فتحالهؼی، اتَال -

هٍَظعِ فرٌّگی اًتؽاراتی ؼاّذ ٍ ایثارگراى داًؽگاُ ػلَم پسؼىی هذیریت خاهغ ویفیت اصَل، وارترد ٍ درض ّایی از یه تدرتِ. . اتَالفتحالهؼی،  -

  1382ارٍهیِ.

 1379غ پسؼىی.تْراى.الهؼی، اتَالفتح هثاًی هذیریت ویفیت.وویتِ وؽَری ارتمای ویفیت، ٍزارت تْذاؼت درهاى ٍ آهَز -

 .1392داًؽگاُ ػلَم پسؼىی لسٍیي. دوتر ظؼیذ آصف زادُ، ػسیس رضاپَر هذیریت تْذاؼت ٍ درهاى.-

  اًؽگاُ ػلَم پسؼىی ٍ خذهات تْذاؼتی درهاًی ورهاًؽاُراٌّوای ػولی ترًاهِ ریسی ٍ هذیریت اظتراتصیه. دهؼصَهی، هؼصَهؼلی.  -

 .1384. چاج چْارم.ّادی چوراىاصَل هذیریت. هحوذ ّارٍلذ وًَتس، -

 ٍ دیگر هٌاتغ هٌاظة ٍ هؼتثر رٍز -

 

 ٍسبیل آهَزضی:                                                 رٍش تذریس:
 واهپیَتر ٍ پرٍشوتَر-                                                       ظخٌراًی-

 ٍایت ترد ٍ هاشیه-                                                 تحث گرٍّی -

 

 

 سٌجص ٍ ارزضیببی 

 سبػت تبریخ ًورُ رٍش تذریس آزهَى

حضَر هٌظن ٍ ؼروت 

 فؼال در هثاحث درظی
 در ظاػت والض در ّر خلعِ والض %10 پرظػ ٍ پاظخ ٍ تحث

ترًاهِ ًمذ  اًدام پرٍشُ ) 

 ػولیاتی (
ؼرٍع  4تؼذ از ّفتِ  %15 ارائِ وٌفراًط

 ضوال
 در ظاػت والض

 آزهَى هیاى دٍرُ
 

تؽریحی  –چٌذ گسیٌِ ای 

 ) پاظخ وَتاُ(
15% 

ؼرٍع  4تؼذ از ّفتِ 

 والض
 در ظاػت والض

تؽریحی ) ترخی  آزهَى پایاى دٍرُ

 چٌذگسیٌِ ای(
 ترًاهِ هصَب اهتحاى پایاى ترم 50%

 - - %10 ارائِ ترخوِ -تحمیك فؼالیتْای آهَزؼی

 

 ات از داًطجَ:هقررات کالس ٍ اًتظبر
 

 هؽاروت در تىالیف ٍ تحث ّای گرٍّی-

 اًدام تِ هَلغ تىالیف فردی ٍ گرٍّی-

 ّوراّی تا هذرض در ترگساری یه دٍرُ آهَزؼی هَفك ٍ هتٌاظة تا ًیازّای داًؽدَیاى -

 رػایت لَاًیي آهَزؼی حضَر در والض-



 

 

 داًطکذُ: EDOم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:                ًبم ٍ اهضبی هسئَلًب                        اػظن ببختًِبم ٍ اهضبی هذرس:    

 تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :                                        02/6/59تبریخ تحَیل:         

                          

 

 

 

 



 مای ویفیت در تْذاؼت هادر ٍ وَدن ٍ تارٍریهذیریت ٍ ارت جذٍل زهبًبٌذی درس

 ّفتِ دٍم ( 8) 10-12ؼٌثِ  رٍز ٍ سبػت جلسِ :

 

 هذرس هَضَع ّر جلسِ تبریخ جلسِ

آؼٌایی تا ترًاهِ ریسی ٍ اخرای ترًاهِ ّای تْذاؼتی، پایػ، ارزؼیاتی ٍ پیگیری ترًاهِ ّای  15/8/95 1

 تْذاؼت تارٍری

 

 اػظن تاختِ

 اػظن تاختِ ا رٍیىرد اظتراتصِیه تِ تَظؼِ ترًاهِ ّای تْذاؼت تارٍریآؼٌایی ت 22/8/95 2

 اػظن تاختِ آؼٌایی تا هذیریت خاهغ ویفیت ٍ وارترد آى در خذهات تْذاؼتی 29/8/95 3

 اػظن تاختِ FOCUS-PDCAآؼٌایی تا اظتراتصی ارتمای فرآیٌذ تر اظاض هذل   6/9/95 4

ٍ  اػظن تاختِ ریسی اظتراتصیه ٍ ػولیاتیاًَاع ترًاهِ آؼٌایی تا  13/9/95 5

 داًؽدَیاى

ػظن تاختِ ٍ ا  EFQM یظازهاً یاعالػات در هذل تؼال تیریتا هذ ییآؼٌا 20/9/95 6

 داًؽدَیاى

 آؼٌایی تا هذیریت ٍ ترًاهِ ریسی اظتراتصیه 4/10/95 7

 

 اػظن تاختِ

 آؼٌایی تا هذیریت خاهغ ویفیت در تْذاؼت تارٍری 11/10/95 8

 

اػظن تاختِ ٍ 

 داًؽدَیاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


