دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی
طرح درس روزانه ( )lesson Planترکیبی
جلسه اول
دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/1/17 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
سطوح توسعه و سیاست زیرساخت اقتصادی مبنایی برای تجلی سیستم خدمات بهداشتی درمانی

اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد 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

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/1/24 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
سطوح توسعه و سیاست زیرساخت اقتصادی مبنایی برای تجلی سیستم خدمات بهداشتی درمانی

اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
نظام مراقبت های اولیه سالمت را شرح دهد.

روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سوم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/1/31 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های خصوصی و عمومی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
هرم خدمات سالمت را توضیح داده ،نقش مراقبت های اولیه سالمت را در بخش عمومی بیان دارد.
نقش بخش عمومی در قالب نظام شبکه ای در ارتقاء سالمت را بیان دارد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهارم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/2/7 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های خصوصی و عمومی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
نقش بخش خصوصی و دولتی در توسعه سالمت را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پنجم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/2/14 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
کیفیت مراقبت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
شاخص های مربوط به کیفیت زندگی را شناخته و توضیح دهد.
ابعاد کیفیت زندگی را شرح دهد.
ارتباط بین بیماری ،سالمت و کیفیت زندگی را بیان کند.
عوامل موثر بر کیفیت زندگی را شرح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه ششم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/2/21 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
اجرای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی  ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد 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.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفتم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/2/28 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان
نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

سه شنبه

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
اجرای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی  ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
سه بخش و کارکرد نظام سالمت ( تولید منابع ،تامین مالی ،سیستم ارئه خدمات ) را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هشتم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/3/4 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
تصویر جهانی سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
تصویر سالمت در کشورهای در حال توسعه را شرح دهد.
تصویر سالمت در کشورهای توسعه یافته را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :میان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه نهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/3/11 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
تصویر جهانی سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
سیر تکاملی نظام سالمت در یکصد سال اخیر را بیان دارد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دهم

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/3/18 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
عدالت در سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
عدالت در ارائه خدمات(عدالت در دسترسی) را توضیح دهد.
عدالت در تامین مالی یا عدالت در تخصیص منابع را شرح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه يازدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

تاريخ ارائه درس 1400/3/25 :

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

روز:

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان
نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

سه شنبه

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
عدالت در سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
عدالت افقی و عمودی را تشریح نماید.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه دوازدهم

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/4/1 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
عملکردهای نظام سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
تولیت را شناخته و توضیح دهد.
تولید منابع در سالمت را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه سیزدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/4/8 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
عملکردهای نظام سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
ضرورت دخالت دولت در سالمت را بیان دارد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه چهاردهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/4/15 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
عوامل مهم مدیریتی در موفقیت اصالحات سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
تمرکززدایی را توضیح دهد.
تفویض اختیارات را شرح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه پانزدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/4/22 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
عوامل مهم مدیریتی در موفقیت اصالحات سالمت
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
توزیع و تصمیم مسئولیت ها را بیان دارد.
واگذاری را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه شانزدهم

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

دانشکده  :بهداشت

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی
تاريخ ارائه درس 1400/4/27 :
روز:

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان
نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

يکشنبه

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
نظام سالمت در ایران
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
شاخص توسعه انسانی در ایران را شرح دهد.
شاخص فقر انسانی و درآمدی را توضیح دهد.
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :بله

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

جلسه هفدهم

دانشکده  :بهداشت

مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی ،بهداشت عمومی

گروه آموزشی:بهداشت عمومی

سال تحصیلی  :نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

تاريخ ارائه درس 1400/4/29 :

نام درس (واحد)  :نظام های سالمت در ايران و جهان

سه شنبه

روز:

نوع واحد:نظری

ساعت8-10:

تعداد دانشجويان  14:نفر

تعداد واحد2 :

مسئول درس :دکتر ذوالقدر

مدت کالس 40 :دقیقه

مدرسین( به ترتیب حروف الفبا) :دکتر ذوالقدر

تاريخ تدوين  /بازنگری99/12/1 :

عنوان جلسه :نظام های سالمت در ايران و جهان
هدف کلی جلسه :
نظام سالمت در ایران
اهداف اختصاصی :
دانشجو بايد بتواند:
دستاوردها و چالش های نظام سالمت در ایران را بیان دارد
روش آموزش  :مجازی
امکانات آموزشی  :کامپیوتر ،نرم افزار پاورپونت ،اینترنت ،سامانه نوید
فعالیت آموزشی  :تکلیف  :خیر

/

پروژه:خیر

/

تاالر گفتگو :خیر

عنوان و نوع آزمون  :پایان ترم -تستی
منبع درس :
مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا  ،حسین زارع  ،محمد رضا جمالی– جلد اول ( حمایت های اجتماعی  ،بهداشت و درمان ) -
آخرین انتشار
نظام سالمت در دنیا ،حسین زارع و همکاران جلد دوم (بسته های خدمات درمانی – بیمه سالمت)آخرین انتشار
مدیریت بهداشت ودرمان  ،دکتر سعید آصف زاده  ،آخرین انتشار


مقدمه



کلیات درس



مدت زمان:

دقیقه



بخش اول درس

مدت زمان  10 :دقیقه



پرسش و پاسخ و استراحت

مدت زمان 5 :دقیقه



بخش دوم درس

مدت زمان 20 :دقیقه

جمع بندی و نتیجه گیری

مدت زمان  5 :دقیقه

