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 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد آدرس: دانشکده بهداشت آدرس دفتر:

  هدف كلي درس :
در این درس دانشجویان با ساختار و اجزای نظام سالمت؛ انووا  شاخهوها بورای مسایسول عملکورد نظامهوای سوالمت کشوورفای م تلو ؛ 

علل وجود سیستمهای بهداشتی متفاوت در کشورفای م تل ؛ انوا  مدلهای نظام سالمت؛ تفاوتهای بین نظام فای سالمت در کشورفای 

توسعل یافتل و در حال توسعل، ضرورت اصالح نظام سالمت و اصالحات اخیر در نظامهای سالمت از جملل کشور ترکیل، تایلنود، کوره 

سیسووتب بهداشووت و درمووان ایووران و مهمتوورین اصووالحات نظووام سووالمت ایووران و نیووز سوواختار نظووام  ی و، برخووی از کشووورفای عربووجنوووبی

سالمت چند کشور دیگر از جملل آمریکا )رویکرد غالب بازار و ب ش خهوصی در بازار سالمت(، انگلوی  )سیسوتب متمرکوز و دولتوی 

   در نظام سالمت(، و آلمان )بیمل اجتماعی سالمت( آشنا خوافند شد.

 اهداف اختصاصي درس :
 آشنایی دانشجویان با اجزا و ساختار نظام سالمت 

 آشنایی دانشجویان با ارتباط بین انوا  سیستمهای بهداشتی درمانی و بافتار توسعل کشورفا

 آشنایی با سیستب بهداشت و درمان ایران  

 ی ، فرانسل و آلمانآشنایی با سیستب بهداشت و درمان چند کشور توسعل یافتل آمریکا، انگل

 دانشجو بل ابزارفا و شاخههای الزم برای تحلیل قوت و ضعفهای نظامهای سالمت مجهز شود. 

 دانشجو قدرت تحلیل نساط ضع  و قدرت سیستمهای م تل  بهداشتی را پیدا کند

 دانشجو علت وجود مشکالت و ضعفهای موجود نظام سالمت کشور را توضیح دفد

 مسایسل نساط ضع  و قدرت نظام سالمت کشورفای م تل  را پیدا کند. دانشجو قدرت تحلیل و

 

منابع اصلي درس :) عنوان كتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار ، نام ناشر ، شماره فصول یا صفحات 

 در صورتي كه مطالعه همه كتاب یا همه مجالت آن به عنوان منابع ضروري نباشد. –مورد نظر در این درس 

 
 

 Snapshots of Health Systems 

 Handbook of international health care systems 

 Health Care Systems in Transition 

 International Profiles of Health Care systems  
 یاستهای تامین سالمت: رویکرد بالینی. مترجب: شهرام توفیسی. کتاب تحلیل سکوین کرومباخ ،توماس اس بودنهایمر 

  .1383آییژ، تهران، “. اصول مدیریت در خدمات بهداشتي” خیاطي، فریبا 

  . ترجمل دكتر علي كشتكاران و “. درباره مدیریت خدمات بهداشتي” مك مافون، رزماري. بارتن، الیزابت. پیو، موری

 .1377سید علیرضا آیت اللهي، كوشا مهر، شیراز، 

 1378، یونیس ، تهران، “شبكه بهداشت و درمان شهرستان“ دي، سیروس.پیلل رو. 

 .وزارت بهداشت درمان و آموزش “خدمات مدیریتي در شبكه بهداشت و درمان شهرستان“ پیلل رودي، سیروس ،

 1378پزشكي، معاونت بهداشتي، تهران، 

 ارات ابن سینای بزرگ، ترجمل احمدوند و فمکاران، انتش2000 گزارش سازمان جهانی بهداشت سال 

 ترجمل احمدوند و فمکاران، انتشارات ابن سینای بزرگاصالحات نظام سالمت راهنمای عدالت و کارآیی ، 

 .1385انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، “ مدیریت بهداشت و درمان“ آص  زاده، سعید. رضاپور، عزیز 

  گزارشات و انتشارات رسمی وزارت بهداشت 

 و مطالب تهیل شده توسط استاد درسبط و در دسترس سایر کتب مرت 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AE&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AE&select-author=author-exact


 * نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي :

 نمره 17.5ال ( پایان دوره آزمون نهایي :  بارم  

 نمره 1ب ( مشارکت در بحث فای مرتبط با فر جلسل درس : بارم  

 نمره1.5مباحث کالس فای مجازی ( کیفیت حضور در  ج 

 سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در كالس درس :

 برابر مسررات آموزشی عمل مي گردد 4 /17نمره كب مي شود.  بیش از  .20فر غیبت 

 

 با کسر نمره مواجه خواهد شد خواسته شده در دوره آموزش مجازی تاخير در ارائه تکاليف

 

 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي              

                نظام های سالمت در ایران و جهان جدول زمان بندي ارائل برنامل درس                   

 1399 -1400نيمسا ل اول      

                                       
آمادگي الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان ساعت تاریخ جلسه

 ع كالسشرو زا

و برانگیختن مه بیان مقد دکتر لطفی زاده مقدمه ای بر نظام های سالمت در جهان 10-12  1

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

معرفی مدلهای سازمان جهانی بهداشت و بانک  10-12  2

جهانی برای تشریح افداف و کارکردفای  نظام 

مسایسل و تحلیل  سالمت و استفاده از آنها برای

 نظامهای سالمت

 حضور و آمادگی ذفنی دکتر لطفی زاده

علل وجود سیستمهای متفاوت سالمت در کشورفای  10-12  3

 م تل 

و برانگیختن مه بیان مقد دکتر لطفی زاده

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

 پوشش فمگانی سالمت و وضعیت آن در ایران و 10-12  4

 سایر کشورفا

و برانگیختن مه بیان مقد دکتر لطفی زاده

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

توضیح سیستب بهداشت و درمان کشور آمریکا و  10-12  5

 نساط قوت و ضع  آن

ارائل تکلی  تعیین شده و  دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

اشت و درمان کشور آمریکا و نساط ادامل سیستب بهد 10-12  6

 قوت و ضع  آن

و برانگیختن مه بیان مقد دکتر لطفی زاده

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

توضیح سیستب بهداشت و درمان کشور انگلی  و  10-12  7

 نساط قوت و ضع  آن 

ارائل تکلی  تعیین شده و  دکتر  لطفی زاده

امون مشارکت در بحث پیر

 آن

و برانگیختن مه بیان مقد ا دکتر لطفی زاده مسایسل سیستب ارائل خدمت در آمریکا و انگلی   10-12  8

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

توضیح سیستب بهداشت و درمان کشور آلمان و  10-12  9

 فرانسل 

ارائل تکلی  تعیین شده و  دکتر لطفی زاده

بحث پیرامون مشارکت در 

 آن



انوا  روشهای انباشت منابع در تامین مالی و  10-12  10

 وضعیت کشورفای م تل 

و برانگیختن مه بیان مقد دکتر لطفی زاده

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

شده و  ارائل تکلی  تعیین دکتر لطفی زاده بررسی اصالحات نظام بهداشت و درمان ترکیل 10-12  11

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

بررسی اصالحات نظام بهداشت و درمان و پوشش  10-12  12

 فمگانی سالمت در تایلند 

ارائل تکلی  تعیین شده و  دکتر لطفی زاده

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

بیان تاری چل شکل گیری شبکل بهداشت و درمان در  10-12  13

 ت در ایران ایران و مراقبتهای اولیل سالم

و برانگیختن مه بیان مقد دکتر لطفی زاده

حس کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

بیان مرور مطالب جلسه قبل،  دکتر لطفی زاده تشریح وضعیت تامین مالی نظام سالمت ایران 10-12  14

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

بیان مرور مطالب جلسه قبل،   نظام فای سالمت در کشورفای عربی 10-12  15

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

توضیح پزشک خانواده و سیستب ارجا  و سطح  10-12  16

 بندی و موفستها و چالشهای ان در ایران

 

بیان مرور مطالب جلسه قبل،  دکتر لطفی زاده

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

تحلیل طرح تحول نظام سالمت ایران با استفاده از  10-12  17

 افرمهای کنترل نظام سالمت

بیان مرور مطالب جلسه قبل،  دکتر لطفی زاده

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 عپرسشهای مرتبط با موضو

  *** نکته مهم:

 بعد از جلسه سوم دانشجویان موظف خواهند بود نسبت به ارائه تکاليف خود اقدام نمایند.

 * سایر تذكرهاي مهم براي دانشجویان :ارائه تكاليف داده شده جهت آمادگي الزم دانشجویان قبل از شروع كالس الزامي مي باشد

 


