
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
علوم پزشکی واحد علی آباد کتولدانشکده     

  طرح درس نظري 

               نظري واحد 2 تعداد واحد:                  پیوسته مقطع: کارشناسی        رشته: بهداشت عمومی                     نظام هاي سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 
                16/10/98پایان کالس: تاریخ                25/6/98شروع کالس:تاریخ                22کد درس:                    ندارد یش نیاز:پ               98-99 اولنیمسال: 

روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                              )14ساعت( 29/10/98تاریخ امتحان:            17-19ساعت کالس:           نفر 30:تعداد                  دوشنبهروزکالس: 
 دیر حسینیدکتر سید غ مدرس: وم پزشکی                        محل اجرا: دانشکده عل             رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور      

  شرح درس:

آشنایی با سیستم هاي مختلف بهداشتی درمانی در کشورهاي مختلف جهان و مقایسه روش هاي مختلف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با توجه 
  به نکات مثبت و منفی هر یک از این روش ها

  

   :کلی هدف

  یکدیگر با ها نظام این مقایسه توانایی  و ایران و دنیا در   سالمت مختلف هاي نظام با دانشجو نمودن آشنا

  

  :اهداف رفتاري

  دانشجو قادر باشد نظام سالمت را توضیح دهد.

  .توضیح دهدجهان را دانشجو قادر باشد نظام ها ي سالمت را 

  دولتی را در نظام هاي سالمت را بشناسد. و دانشجو بخشهاي مختلف خصوصی

  توضیح دهد. دانشجو قادر باشد عوامل موثر بر کیفیت را

  .بشناسد را سالمت با مرتبط المللی بین و ملی سازمانهاي دانشجو

  .دهد توضیح را درمان و بهداشت شبکه باشد قادر دانشجو

  دانشجو قادر باشد سیاست گذاري در بخش بهداشت و درمان ایران و سایر کشورها را بشناسد.

  .بشناسد را درمان و بهداشت سیستم مختلف سطوح کشوردر درمان و بهداشت شبکه مدیریتی هاي جنبه باشد قادر دانشجو-

  

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.
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می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در رابطه با موضوع  در هر جلسه از دانشجویان انتظار
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره                        15آزمون پایان ترم: نمره                     3م: آزمون میان ترنمره                      2: حضور فعال در کالس و انجام تکالیف محوله

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می ش

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  اخرین انتشار -رمان)جلد اول(حمایت هاي اجتماعی، بهداشت و د -. مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا، حسین زارع، محمدرضا جمالی و...1

  آخرین انتضار -جلد دوم (بسته هاي خدمات درمانی، بیمه سالمت) - . نظام سالمت در دنیا، حسین زارع2

  ، نظام هاي سالمت،: ارقتقاي عملکرد2000. گزارش جهانی سالمت سال 3

  آخرین انتشارمدیریت بهداشت و درمان، دکتر سعید آصف زاده، فصول چهارم و پنجم و ششم و پانزدهم، . 4
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  دکتر حسینی  معارفه، آشنایی با درس، تعریف نظام سالمت  17- 19  25/6/98  1

2  1/7/98  19 -17 سطوح توسعه و سیاست و زیرساخت اقتصادي مبنایی براي تجلی سیستم خدمات  
  بهداشتی و درمانی

 دکتر حسینی

3  8/7/98  19 -17  دکتر حسینی  هزینه هاي جایگیري 

4  15/7/98  19 -17  دکتر حسینی تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش هاي خصوصی و دولتی 

5  22/7/98  19 -17  دکتر حسینی کیفیت مراقبت 

6  29/7/98  19 -17 اجراي سیستم هاي خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی، اجتماعی،  
 اقتصادي، فرهنگی و سیاسی

 دکتر حسینی

7  6/8/98  19 -17  دکتر حسینی  سازمانهاي ملی و بین المللی مرتبط با سالمت 

8  13/8/98  19 -17  دکتر حسینی  شبکه هاي بهداشتی درمانی 

9  20/8/98  19 -17  دکتر حسینی  سیاستگذاریهاي سالمت در کشور امریکا و انگلیس 

10  27/8/98  19 -17  دکتر حسینی  سالمت در ایران سیاستگذاري 

11  4/9/98  19 -17  دکتر حسینی  میان ترم 

12  11/9/98  19 -17  دکتر حسینی  اشنایی با نظام سالمت امریکا 

13  18/9/98  19 -17  دکتر حسینی  اشنایی با نظام سالمت ایتالیا 

14  25/9/98  19 -17  دکتر حسینی  روسیه سالمت نظام با اشنایی 

15  2/10/98  19 -17  دکتر حسینی  المان  سالمت نظام با اشنایی 

16  9/10/98  19 -17  دکتر حسینی  انگلیس سالمت نظام با اشنایی 

17  16/10/98  19 -17  دکتر حسینی  ایران سالمت نظام با اشنایی 

 


