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 یفوریتهبی پسضکكبردانی  : فراگیراى تحصیلی هقطغ و رضته
  

 هذف كلی:

آشٌایی داًشجَیاى تا ًظام فَریتْای پسشکی، سیستن ارائِ خدهات، تجْیسات ٍ عولکرد آًْا ٍ اطالعات فٌی  -

  الزم ، ضدعفًَی ٍ تویس ًوَدى ٍسایل هَجَد در آهثَالًس

  :درس شرح

یتْای پسشکی ٍ سلسلِ هراتة اداری، ساختار آهثَالًس ٍ در ایي درس داًشجَ تا سیستن ارائِ خدهات فَر

هَجَد در آى، سیستن ارتثاطات، هقررات راٌّوایی ٍ راًٌدگی ٍ هستٌدسازی تا فرآیٌد عولیات تجْیسات پسشکی 

آشٌا شدُ تا در ٌّگام اًجام عولیات از آًْا تْرُ تثرًد. در درس عولی داًشجَ تا آهثَالًس، تجْیسات هَجَد در 

 ًحَُ ی عولکرد آى آشٌا هی شَد. آى ٍ

 (ساعت 26 ) رئَس هطالة ًظری:-الف

 تْای پسشکی ٍ سلسلِ هراتة اداری ٍ عولیاتی تا سیستن ارائِ خدهات فَری آشٌایی  -

 در فَریتْای پسشکی آشٌایی تا ساختار آهثَالًس ٍ هراحل اهداد رساًی  -

 پرسٌلی آهثَالًس آشٌایی تا ساختار  -

 تجْیسات پسشکی هَجَد در آهثَالًسآشٌایی تا  -

 هقررات راٌّوایی ٍ راًٌدگی در فَریتْای پسشکی -

 آهثَالًسِ ٍ چگًَگی اًتقال هصدٍم تِ پسشکی در صحٌِ حادثچگًَگی عکس العول تکٌسیي فَریتْای  -

 چگًَگی اًتقال هصدٍم تِ تیوارستاى -

 ًاشٌَایاى، ًاتیٌایاى ٍ خارجی زتاًْاچگًَگی ترقراری ارتثاط تا تیواراى کٌْسال، کَدکاى،  -

 هستٌدسازی ارائِ خدهات  -

 درهاًی تحَیل تیوار تِ هراکسچگًَگی  -

 تعدی هاهَریتچگًَگی ترگشت تِ پایگاُ ٍ آهادُ کردى آهثَالًس ترای  -

 آهثَالًس َّایی -



 (ساعت 71 ) ی:عولرئَس هطالة  -ب

 تجْیسات فٌی ٍ پسشکی آهثَالًس -

 دستگاّْای ارتثاطی، سرٍیس، ًظافت ٍ ًگْداری آًْاکار تا  -

 آهثَالًستجْیسات ٍ تویسًوَدى ٍ ضدعفًَی کردى   -

 تا آهثَالًس )اختیاری(راًٌدگی صحیح  -

 : هٌاتع
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 جسٍُ آهَزش راٌّوایی ٍ راًٌدگی  -5

 پرسص و ،فیلن نوبیص  گروهی،ػولی  كبر ، گروهی بحث كبرػولی فردی، ،سخنرانی : رٍش تدریس

  پبسخ

 داًشجَ: هعیارّای ارزشیاتی
 

 نوره(  1درصذ )  5                       پبسخ و پرسص در ضركت و كالس در و فؼبل هنظن حضور -1

 نوره(  2درصذ )  01آزهونهبی كوتبه                                                                                          -2

 نوره(  1درصذ )  5                                   ػولی( نطبى دادى طرز كبر دستگبههب )جهت واحذ -3

 نوره(  8درصذ )  44                                (               اهتحبى پبیبى ترم)  پبیبنی ػولی ارزضیببی -3
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 هقررات كالس:***

 حضور دانطجو قبل از هذرس -     

 رػبیت احترام و ضبى كالس هوببیلهب خبهوش و   -

 پبسخ پرسص و در فؼبل ضركت آهبدگی جهت -

 كالس در هنظن حضور -

 جلسه 3حذاكثر تؼذاد غیبت غیر هوجه=  -


