
 
 

 

  

 

 ( ترکیبیlesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

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

 17/1/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400سال تحصیلی  دومنیمسال سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:            نظام های سالمت در ايران و جهان   نام درس )واحد(  :

  نظرینوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 ی:تاريخ تدوين / بازنگر

 

    نظام های سالمت در ايران و جهان : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 یدرمان یخدمات بهداشت ستمیس یتجل یبرا ییمبنا یاقتصاد رساختیز استیسطوح توسعه و س
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

  دهد. حیشاخص توسعه و ارتباط آن با نظام سالمت را شناخته و توض 

 دینما حیو در حال توسعه تشر افتهیتوسعه  یاقتصاد سالمت را در کشورها
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 خیر  فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو:

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    گیری جمع بندی و نتیجه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 سعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و تو

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 

 

 جلسه دوم 

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

 24/1/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         مت در ايران و جهان    نظام های سالنام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 
 یدرمان یخدمات بهداشت ستمیس یتجل یبرا ییمبنا یاقتصاد رساختیز استیسطوح توسعه و س

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو بايد بتواند:

 سالمت را شرح دهد. هیاول ینظام مراقبت ها 
 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکانات آموزشی :  ام

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یرع  ، محمد رضا جمالزا نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  دقیقه     مدت زمان: مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم 

 ت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداش

 31/1/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 یو عموم یخصوص یدر بخش ها یمانو در یخدمات بهداشت نیتام
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دارد. انیب یسالمت را در بخش عموم هیاول یداده، نقش مراقبت ها حیهرم خدمات سالمت را توض 

 دارد. انیدر ارتقاء سالمت را ب یدر قالب نظام شبکه ا ینقش بخش عموم

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدآموزشی :   امکانات

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یمحمد رضا جمال زارع  ، نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  دقیقهمدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه چهارم 

 ومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عم

 7/2/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14د دانشجويان  :تعدا

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 یو عموم یخصوص یدر بخش ها یو درمان یخدمات بهداشت نیتام
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد. حیدر توسعه سالمت را توض یو دولت ینقش بخش خصوص 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          / 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم 

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

 14/2/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 وف الفبا(: دکتر ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حر دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 مرتبط با سالمت یزندگ تیفیمراقبت و ک تیفیک
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 د. ده حیرا شناخته و توض یزندگ تیفیمربوط به ک یشاخص ها 

 را شرح دهد.  یزندگ تیفیابعاد ک

 کند.  انیرا ب یزندگ تیفیسالمت و ک ،یماریب نیارتباط ب

 را شرح دهد. یزندگ تیفیعوامل موثر بر ک

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،یدن نظام سالمت در

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5زمان :    مدت

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

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

 21/2/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 روف الفبا(: دکتر ذوالقدر مدرسین) به ترتیب ح دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ،ی، اجتماع یبهداشت تیبا توجه به وضع یو درمان یخدمات بهداشت یها ستمیس یاجرا
 :  اختصاصیاهداف 

 تواند:دانشجو بايد ب

و نظام مراقبت سالمت ( را شناخته و  کیولوژیعوامل ب ،یاجتماع ،یکننده سالمت )عوامل اقتصاد نییعوامل سه گانه تع 

 دهد.  حیتوض

 نظام سالمت خوب را بداند و شرح دهد.  کی یها یژگیو

 

 روش آموزش :  مجازی         

 نترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، ایامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر           بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 و استراحت  پرسش و پاسخ 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هفتم 

 بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، 

 28/2/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  درس: مسئول  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ،ی، اجتماع یبهداشت تیبا توجه به وضع یو درمان یخدمات بهداشت یها ستمیس یاجرا
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد. حیارئه خدمات ( را توض ستمیس ،یمال نیمنابع، تام دیسه بخش و کارکرد نظام سالمت ) تول 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 لیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر فعا

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 بخش دوم درس  

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه هشتم 

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

 4/3/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی لی  :  سال تحصی

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40ت کالس: مد

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 
 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 سالمت یجهان ریتصو
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 را شرح دهد. در حال توسعه  یسالمت در کشورها ریتصو 

 دهد.  حیرا توض افتهیتوسعه  یسالمت در کشورها ریتصو

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -عنوان و نوع آزمون : میان ترم

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر همبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه نهم 

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

 11/3/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 سالمت یجهان ریتصو
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دارد. انیرا ب ریسال اخ کصدینظام سالمت در  یتکامل ریس 

 روش آموزش :  مجازی         

 اورپونت، اینترنت، سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم 

 رشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کا

 18/3/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 عدالت در سالمت
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد.  حی( را توضیرائه خدمات)عدالت در دسترسعدالت در ا 

 منابع را شرح دهد.  صیعدالت در تخص ای یمال نیعدالت در تام

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 خیر        /        تاالر گفتگو: خیر /          پروژه:         بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان ین جلد دوم )بسته هازارع و همکارا نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20:   مدت زمان

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه يازدهم 

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

 25/3/1400 س :تاريخ ارائه در 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ر ذوالقدر مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکت دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 عدالت در سالمت
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 .دینما حیرا تشر یو عمود یعدالت افق 

 روش آموزش :  مجازی         

 انه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترمپایان عنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -ت و درمان ( ، بهداش یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 ت پرسش و پاسخ و استراح 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دوازدهم 

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

 1/4/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 کتر ذوالقدر د مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 عملکردهای نظام سالمت
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد.  حیرا شناخته و توض تیتول 

 دهد.  حیمنابع در سالمت را توض دیتول

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدموزشی :  امکانات آ

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر          بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -ترم پایان عنوان و نوع آزمون :

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یمحمد رضا جمالزارع  ،  نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  قیقهمدت زمان:     د مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سیزدهم 

 ومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عم

 8/4/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14د دانشجويان  :تعدا

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 عملکردهای نظام سالمت
 :  اختصاصیاهداف 

 بتواند: دانشجو بايد

 دارد. انیرا ب ضرورت دخالت دولت در سالمت 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهاردهم 

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

 15/4/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     نبهسه شروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 هان    نظام های سالمت در ايران و ج: عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 اصالحات سالمت تیدر موفق یتیریعوامل مهم مد
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دهد. حیرا توض ییتمرکززدا 

 را شرح دهد.  اراتیاخت ضیتفو

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 یر فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خ

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

 دقیقه 5مدت زمان :    یری جمع بندی و نتیجه گ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

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

 22/4/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان      نام درس )واحد(  :

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 ی:تاريخ تدوين / بازنگر

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 اصالحات سالمت تیدر موفق یتیریعوامل مهم مد
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دارد. انیها را ب تیمسئول میو تصم عیتوز 

 دهد. حیرا توض یواگذار

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدامکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر   فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر        

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5:   مدت زمان 

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه شانزدهم 

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

 27/4/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     شنبهيکروز:        نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 ب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر مدرسین) به ترتی دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 رانینظام سالمت در ا
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 را شرح دهد.  رانیدر ا یانسان شاخص توسعه 

 دهد.  حیرا توض یو درآمد یشاخص فقر انسان

 روش آموزش :  مجازی         

 سامانه نویدکامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، امکانات آموزشی :  

 /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر         بلهفعالیت آموزشی :   تکلیف : 

 تستی -پایان ترمعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -داشت و درمان ( ، به یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یزارع  ، محمد رضا جمال نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  مدت زمان:     دقیقه مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

 راحت پرسش و پاسخ و است 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه هفدهم 

 بهداشت عمومیدانشکده :     بهداشت            گروه آموزشی:بهداشت عمومی            مقطع و رشته تحصیلی:کارشناسی، 

 29/4/1400 تاريخ ارائه درس : 99-1400نیمسال دوم سال تحصیلی سال تحصیلی  :  

 8-10ساعت:                     سه شنبهروز:         نظام های سالمت در ايران و جهان    نام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  14تعداد دانشجويان  :

 دکتر ذوالقدر  درس: مسئول  2 تعداد واحد:

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ذوالقدر  دقیقه 40مدت کالس: 

  1/12/99 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 نظام های سالمت در ايران و جهان    : عنوان جلسه

 :   جلسههدف کلی 

 رانینظام سالمت در ا
 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو بايد بتواند:

 دارد انیرا ب رانینظام سالمت در ا یدستاوردها و چالش ها 

 روش آموزش :  مجازی         

 کامپیوتر، نرم افزار پاورپونت، اینترنت، سامانه نویدکانات آموزشی :  ام

 فعالیت آموزشی :   تکلیف : خیر          /          پروژه:خیر        /        تاالر گفتگو: خیر 

 تستی -ترم پایانعنوان و نوع آزمون : 

   منبع درس  :
 -، بهداشت و درمان (  یاجتماع یها تیجلد اول ) حما –یارع  ، محمد رضا جمالز نی، حس اینظام سالمت در  دن یقیمطالعه تطب

  آخرین انتشار

 انتشار نیسالمت(آخر مهبی – یخدمات درمان یزارع و همکاران جلد دوم )بسته ها نیحس ا،ینظام سالمت در دن

 آصف زاده ، آخرین انتشار دیبهداشت ودرمان ، دکتر سع تیریمد

  دقیقهمدت زمان مقدمه     : 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  10مدت زمان :  

 دقیقه5مدت زمان :   

 دقیقه   20مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 


