
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازیCOURSE PLAN)وره طرح د

 

 

 معرفی درس:

 
های سالمت، به دلیل تغییرات مختلفی که در جوامع انسانی ازجمله رشد جمعیت، تغییرات هرم جمعیتی و امروزه نظام

های جدید، گرایش به سمت تخصصی شدن نوپدید و باز پدید، ورود فنّاوری هایظهور بیماریگرایش به سمت سالمندی، 

های اند. چنین پیچیدگی ساختاری، نظامای تبدیل شدههای کامالً پیچیدهخدمات سالمت و ... اتفاق افتاده است به نظام

با اثبات رسیده است که  اهمیت و تاثیربسزایی بر و   ها و مسائل مدیریتی مواجه ساخته استسالمت را با انبوهی از چالش

 سالمت افراد و جوامع دارد. 

 

 

 

 

 

 کارشناسی / بهداشت عمومی مقطع و رشته تحصیلی:    بهداشت عمومی               گروه آموزشی:   بهداشت        دانشکده :

 واحد  2 :  تعداد واحد  نظام های سالمت در ایران و جهان   :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 8-10ها ساعت  سه شنبهروز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد  پیش نیاز:

 مجازی  –دانشکده بهداشت مکان برگزاری:

                                              دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

  raziezolghadr@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                071-52519272:  دانشکده شماره تماس

                     دکتر راضیه ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 raziezolghadr@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:               071-52519272شماره تماس دانشکده:   

 دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 1/12/99بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 عناوين کلی اين درس شامل موارد زير می باشد :
 سطوح توسعه و سیاست زیرساخت اقتصادی مبنایی برای تجلی سیستم خدمات بهداشتی درمانی 

 تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های خصوصی و عمومی  

 کیفیت مراقبت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت 

 ای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی ، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اجز

 تصویر جهانی سالمت 

 عدالت در سالمت  

 عملکردهای نظام سالمت 

 مت عوامل مهم مدیریتی در موفقیت اصالحات سال

 نظام سالمت در ایران  
 

 

 هدف کلی 

 سطوح توسعه و سیاست زیرساخت اقتصادی مبنایی برای تجلی سیستم خدمات بهداشتی درمانی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

  .شاخص توسعه و ارتباط آن با نظام سالمت را شناخته و توضیح دهد 

  .اقتصاد سالمت را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشریح نماید 

  .نظام مراقبت های اولیه سالمت را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های خصوصی و عمومی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 لیه سالمت را در بخش عمومی بیان دارد.هرم خدمات سالمت را توضیح داده، نقش مراقبت های او 

 .نقش بخش عمومی در قالب نظام شبکه ای در ارتقاء سالمت را بیان دارد 

  .نقش بخش خصوصی و دولتی در توسعه سالمت را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 کیفیت مراقبت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 ه کیفیت زندگی را شناخته و توضیح دهد. شاخص های مربوط ب 

  .ابعاد کیفیت زندگی را شرح دهد 

  .ارتباط بین بیماری، سالمت و کیفیت زندگی را بیان کند 

  .عوامل موثر بر کیفیت زندگی را شرح دهد 

 هدف کلی 



فرهنگی ای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی ، اجتماعی، اقتصادی، اجز

 و سیاسی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  عوامل سه گانه تعیین کننده سالمت )عوامل اقتصادی، اجتماعی، عوامل بیولوژیک و نظام مراقبت سالمت ( را شناخته و

 توضیح دهد. 

  .ویژگی های یک نظام سالمت خوب را بداند و شرح دهد 

 ع، تامین مالی، سیستم ارئه خدمات ( را توضیح دهد.سه بخش و کارکرد نظام سالمت ) تولید مناب  

 

 هدف کلی 

 تصویر جهانی سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .تصویر سالمت در کشورهای در حال توسعه را شرح دهد 

  .تصویر سالمت در کشورهای توسعه یافته را توضیح دهد 

  .سیر تکاملی نظام سالمت در یکصد سال اخیر را بیان دارد 

  

 هدف کلی 

 عدالت در سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .عدالت در ارائه خدمات)عدالت در دسترسی( را توضیح دهد 

  .عدالت در تامین مالی یا عدالت در تخصیص منابع را شرح دهد 

  .عدالت افقی و عمودی را تشریح نماید 

 هدف کلی 

 عملکردهای نظام سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .تولیت را شناخته و توضیح دهد 

  .تولید منابع در سالمت را توضیح دهد 

  .ضرورت دخالت دولت در سالمت را بیان دارد 

 هدف کلی 

  عوامل مهم مدیریتی در موفقیت اصالحات سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 .تمرکززدایی را توضیح دهد 

  .تفویض اختیارات را شرح دهد 

 .توزیع و تصمیم مسئولیت ها را بیان دارد 



 .واگذاری را توضیح دهد 

 هدف کلی 

 نظام سالمت در ایران

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .شاخص توسعه انسانی در ایران را شرح دهد 

  .شاخص فقر انسانی و درآمدی را توضیح دهد 

 دستاوردها و چالش های نظام سالمت در ایران را بیان دارد 

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعمقاله /آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل عنوان، 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

جلد اول ) حمایت های  –رضا جمالی ین زارع  ، محمدمطالعه تطبیقی نظام سالمت در  دنیا ، حس

 آخرین انتشار -بهداشت و درمان ( اجتماعی ، 

ت های اجتماعی ، حمایفصل 

 بهداشت و درمان 

بیمه  –نظام سالمت در دنیا، حسین زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درمانی 

 سالمت(آخرین انتشار

 

 –بسته های خدمات درمانی فصل 

 بیمه سالمت

 آخرین انتشار دکتر سعید آصف زاده ، مدیریت بهداشت ودرمان ، 

 

ل چهارم ،پنجم ،و ششم و فصو

 پانزدهم

 

 

 

 



 

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر

، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، آموزشیجزوه، فیلم اسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ه برای ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 این موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزيابی 

 خیر  بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 

 

 

 
 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
20/7/99تا  14/7/99از  24/7/99تا تاریخ    

 

 

 

 

   

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 مثال
تکلیف اول 

 کالسی

مفهوم این عبارت در این تکلیف در یک پاراگراف کوتاه شرح دهید که 

اند. زمان به وجود آمدههای درسی زیادی به صورت همبرنامه" چیست؟

"ها باید همگرا و همسان شوند.تمام این برنامه  

در مورد کوریکولوم رشته پزشکی )یا اگر آشنایی شما کافی نیست 

کوریکولوم رشته خودتان( مصادیقی برای موارد زیر ذکر نمایید:  برنامه 

برنامه درسی طراحی ، برنامه درسی مخفی ، رسمی ی و غیردرسی رسم

برنامه درسی بی اثرو  شده، آموزش داده شده و مورد سنجش واقع شده  

 تا 12/7/99

23/7/99  
27/7/99  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

تکلیف  1

 کالسی اول 

   اجزای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانیحداقل در یک پاراگراف 

 را توضیح دهند. 

 

تا 21/2/1400

28/2/1400  

3/3/1400 رور فصل م 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 طول ترم فیتکال 

 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

تکلیف  2

 کالسی دوم 

 توضیح دهند.   عدالت در سالمت پاراگراف  حداقل در یک 

 

تا  18/3/1400

25/3/1400  

1/4/1400 مرور فصل  

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

3 
تکلیف 

کالسی 

 سوم 

 طرح نمایند.   عملکردهای نظام سالمتسوال تستی مرتبط با   4حداقل 

تا  1/4/1400

8/4/1400  

15/4/1400 مرور فصل  

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه

4 
تکلیف 

کالسی 

 چهارم 

پاسخ صحیح طرح  نظام سالمت در ایرانبا سوال تستی مرتبط  4حداقل 

 نمایند.  

 

تا  27/4/1400

29/4/1400  

31/4/1400 رور فصل م 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 نمره  8 آزمون میان ترم

 نمره  8 آزمون پایان ترم

 نمره  2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 نمره  2 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 مقررات 

    طبق قوانین آموزشیحداقل نمره قبولي                                      

 طبق قوانین آموزشی         تعداددفعات مجاز غيبت در كالس   

 

  نظام های سالمت در ایران و جهان  درس زمانبندي جدول

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

17/1/1400 

24/1/1400 

8-10 

سطوح توسعه 

و سیاست 

زیرساخت 

اقتصادی 

مبنایی برای 

تجلی سیستم 

خدمات 

بهداشتی 

 درمانی 

 مجازی دکتر ذوالقدر  

کااامپیوتر، ناارم  

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

31/1/1400  

7/2/1400  

10-8 تامین   

خدمات 

بهداشتی و 

درمانی در 

بخش های 

خصوصی و 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب



 عمومی 

14/2/1400  10-8 کیفیت  

مراقبت و 

کیفیت 

زندگی مرتبط 

 با سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

میاااانترم، آزماااون 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

21/2/1400  

28/2/1400  

10-8 ای اجز 

سیستم های 

خدمات 

بهداشتی و 

درمانی با 

توجه به 

وضعیت 

بهداشتی ، 

اجتماعی، 

اقتصادی، 

فرهنگی و 

 سیاسی 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

4/3/1400  

11/3/1400  

10-8 تصویر جهانی  

 سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

18/3/1400  

25/3/1400  

10-8 عدالت در   

 سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

1/4/1400  

8/4/1400  

10-8 عملکردهای  

 نظام سالمت 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

ترم، تکلیاف،  پایان 

  حضورو غیاب

15/4/1400  

22/4/1400  

10-8 عوامل مهم  

مدیریتی در 

موفقیت 

اصالحات 

 مت سال

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

27/4/1400  

29/4/1400  

10-8 نظام سالمت   

 در ایران 

کااامپیوتر، ناارم   مجازی دکتر ذوالقدر 

افاازار پاورپوناات، 

اینترنت، ساامانه  

 نوید  

آزماااون میاااانترم، 

پایان ترم، تکلیاف،  

  حضورو غیاب

 


