
 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ورهفرم طرح د

                                                                                                                                                                            
 نام درس:

 جهان و ایران در سالمت های نظام
 2 واحد: تعداد

  رشته تحصیلی:
 3ترم  عمومی داشتبه

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری:
 

 مدرس:
 خانم نیره کثیری

 1399-400تحصیلی  اولنیمسال 

 
با توجه به  یدرمان یارائه خدمات بهداشت مختلف یروش ها سهیمختلف جهان و مقا یدر کشورها یدرمان یمختلف بهداشت یها ستمیبا س ییآشنا درس :هدف کلی

 روش ها نیاز ا کیهر  یت مثبت و منفنکا
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی 

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

و  تکالیف

 وظایف

 دانشجو

 ارزشیابیوه نح

1  

 انیدانشجو ییآشنا
و  با اهداف درس

قانون گذاری در 
 کالس تاریخچه

 سالمت نظام توسعه
 

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 ( تاریخچه توسعه نظام های خدمات سالمت را توضیح دهند.1

( اهداف و رویکردهای نظام عرضه خدمات سالالمت را توضالیح   2

 دهند.

رمان در قالرون  و د یارائه خدمات بهداشت نهیتحوالت در زم( با 3

 ی آشنا شود.وسط

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

ارزشیابی 

 آغازین

2  

 انیدانشجو ییآشنا
 ساخت زیربا 

 و بهداشت سیستم
 درمان

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

سیستم بهداشت و درمان و بخشهای مختلال  آن را  ( زیرساخت 1

 توضیح دهند.

 ساختار سازمانی بهداشت را توضیح  دهند.( 2

 های مرتبط با سازمان بهداشتی را نام ببرد.( سازمان3

 ( ارتباط سازمانها و سازمان بهداشت را تحلیل نماید.4

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسخصویری، ت

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

 تکوینی
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 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 3

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 4

3  

 انیدانشجو ییآشنا
 چوب چهاربا 

 سیستم مقایسه

 بهداشتی های

درمانی و سازمانهای 
بین المللی مرتبط با 

 سالمت
 

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 مقایسه سیستم های بهداشتی را لیست کند. ( آیتمهای1

 آشنا شود.  WHOگانه  6( با مناطق 2

 ( سازمانهای بین المللی مرتبط با بهداشت را نام ببرد.3

 حیطه عاطفی:

 مطالب را دنبال می کند. زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

ارائه محتوی به  نوید و

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

، تکوینی

 تشخیصی

4  

 انیدانشجو ییآشنا
 نظام اجزایبا 

 و سالمت
 یک هر خصوصیات

 آنها از

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 مت را توضیح دهند.نظام سال

 اجزای نظام سالمت و خصوصیات هر یک از آنها را بیان کنند.

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

5  

 انیدانشجو ییآشنا
با نظامهای بهداشتی 

 در جهان

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

( با دسته بندی نظام بهداشتی بر اساس نظالام اقتصالادی آشالنا    1

 شود.

ام بهداشتی بر اساس نظام پرداخالت و تالامین   ( تقسیم بندی نظ2

 مالی را توضیح دهد.

 ( نظامهای بینابینی در انگلستان و سوئد را مقایسه کند.3

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

ه نوید و ارائه محتوی ب

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

6  

 انیدانشجو ییآشنا 
شبکه های با 

 بهداشت و  درمان

 ایران کشور

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 ان توضیح دهد.ساختار شبکه بهداشت در ایر

 را نام ببرد. PHCاجزای 

 سطوح مراقبتی بهداشتی و نظام ارجاع را توضیح دهند.

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسخ تصویری،

 بخش گفتگو

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی
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  .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

7  

 انیدانشجو ییآشنا
با بسته خدمات 
 درمانی و هزینه ها
 در طراحی بسته

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 بسته خدمات درمانی تعری  کند. -

 هزینه ها در بخش سالمت را توضیح می دهد. اهمیت محاسبه -

 چگونگی اولویت بندی را توضیح دهد. -

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  خپرسش و پاستصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

8  

 انیدانشجو ییآشنا
بررسی تطبیقی با 

نظام سالمت چند 
 (1)کشور 

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 د.( امید به زندگی در نظام سالمت کشورها را مقایسه می کن1

سال در نظالام سالالمت    5و  ان مرگ کودکان زیر یک سالمیز( 2

 می کند.را مقایسه کشورها 

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

ر د پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120  

 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

9  

 انیدانشجو ییآشنا
بررسی تطبیقی با 

نظام سالمت چند 
 (2)کشور 

 میان ترمو آزمون 

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

در نظام سالمت  مخارج بخش سالمتو نسبت مخارج خصوصی ( 1

 د.کشورها را مقایسه می کن

  د.را با هم مقایسه می کن ساختار نظام سالمت در کشورها(2

 دهد.میرا توضیح جامعی  جلسه 8طول  مطالب ارائه شده در( 3

 حیطه عاطفی: 

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

  .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 ترم شرکت کند. میانشتیاق در امتحان با انگیزه و ا( 6

 شناختی 

 عاطفی
 - حل مسئله

120 

 دقیقه

شرکت در 

 آزمون مجازی 
 تکوینی، پایانی 

10  

 انیدانشجو ییآشنا
 سالمت نظامبا 

 کانادا

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 ساختار نظامهای سیستم سالمت را شرح دهند.( 1

 د.نظام ارجاع کشور کانادا را شرح دهن( 2

 شاخصهای بهداشتی و بیمارستانی این کشور را تحلیل کنند.( 3

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

موظف به انجام 

در  ف،یتکال

دیسامانه نو  

تکوینی، 

 تشخیصی

تکوینی، موظف به انجام  120  کتاب،آموزش مجازی در سامانه  شناختی  حیطه شناختی: دانشجو بتواند انیدانشجو ییآشنا  11
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 سالمت نظامبا 

 انگلستان

 ساختار نظامهای سیستم سالمت را شرح دهند.( 1

 رفرم های انجام شده را شرح دهند.(2

 انگلستان را شرح دهند. نظام ارجاع کشور( 3

 شاخصهای بهداشتی و بیمارستانی این کشور را تحلیل کنند.( 4

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 5

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 6

 

نوید و ارائه محتوی به  عاطفی

صورت فایل صوتی و 

در  و پاسخپرسش تصویری، 

 بخش گفتگو

 

افزار  نرم

نتیپاورپو  

در  ف،یتکال دقیقه

دیسامانه نو  

 تشخیصی

12  

 انیدانشجو ییآشنا
 سالمت نظامبا 

 سوئد

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 ساختار و وظای  نظام سالمت سوئد را شرح دهند. (1

 د را توضیح دهند.ارائه مراقبتهای سالمت در سوئ (2

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 3

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 4

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام به موظف 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

13  

 انیدانشجو ییآشنا
 سالمت نظامبا 

 سنگاپور

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش بهداشت و درمالان در  (1

 این کشور را شرح دهند.

 سازمانهای مسول را معرفی نمایند.(2

 ی این کشور را تحلیل کنند.شاخصهای بهداشتی و بیمارستان(3

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 یقهدق

انجام موظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

14  

 انیدانشجو ییآشنا
 سالمت نظامبا 

 سوئیس

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 ساختار و وظای  نظام سالمت سوئیس را شرح دهند. (1

 نظام بیمه در این کشور را شرح دهند.( 2

 تحلیل کنند.شاخصهای بهداشتی و بیمارستانی این کشور را ( 3

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

جام انموظف به 
تکالیف، در 
 سامانه نوید

 

تکوینی، 

 تشخیصی

15  

 انیدانشجو ییآشنا
 سالمت نظامبا 

 فرانسه

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 را توضیح دهند. فرانسهنظام بهداشتی و درمان ( 1

سیاستگذاری و تصمیم گیری در بخش بهداشالت و درمالان را   ( 2

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

  کتاب،

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
لیف، در تکا

 سامانه نوید

تکوینی، 

 تشخیصی
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 توضیح دهند.

 هند.نظام بیمه ای این کشور را شرح د( 3

 حیطه عاطفی:

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

 

16  

 انیدانشجو ییآشنا
نظام سالمت با 

 استرالیا

 حیطه شناختی: دانشجو بتواند

 ساختار نظام سالمت استرالیا را توضیح دهند.( 1

 نظام ارائه خدمات در بخش بهداشت و درمان را توضیح دهند.( 2

 نظام بیمه ای این کشور را شرح دهند.( 3

 فی:حیطه عاط

 با انگیزه مطالب را دنبال می کند.( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

آموزش مجازی در سامانه 

نوید و ارائه محتوی به 

صورت فایل صوتی و 

در  پرسش و پاسختصویری، 

 بخش گفتگو

 

،کتاب  

افزار  نرم

نتیپاورپو  

120 

 دقیقه

انجام موظف به 
تکالیف، در 

 نوید سامانه
 

تکوینی، 

 تشخیصی

17  
جمع بندی کلی 
 مطالب و رفع مشکل

 دانشجو بتواند:
 مطالب ارائه شده در طول ترم را توضیح جامعی بدهد.( 1

 مسائل مختل  ارائه شده در طول ترم را حل نماید.( 2

 هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده باشد.( 3

 حان پایان ترم شرکت کند.با انگیزه و اشتیاق در امت( 4

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله

120 

 دقیقه

پاسخ به 

در  سواالت
 سامانه نوید

 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

  گردد.محاسبه میو همچنین انجام تکالیف در طول ترم  پایان ترممیان ترم و در امتحان  کسب شده کتبیبا توجه به نمره ارزشیابی 
 ره کل:نحوه محاسبه نم

 نمره( 12)معادل % کل نمره60     آزمون پایان ترم
 نمره( 8)معادل  % کل نمره40  در سامانه سیب  و تکالیف درسی میان ترم

 

 منابع:
 انتشار  آخرین زاده، آصف سعید دکتر درمان، و بهداشت مدیریت

 انتشار آخرین ،)درمان و بهداشت ،اجتماعی های حمایت( اول جلد زارع، حسین دنیا، در سالمت نظام تطبیقی مطالعه

انتشار آخرین ،)سالمت بیمه درمانی، خدمات های بسته(  دوم جلد زارع، حسین دنیا، در سالمت نظام 
 
 


