
 

 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:
  عمومی داشتبه

 

  مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی

 محل برگزاری:
-ساختمان کالسها

 13کالس 
 

 مدرس:
 خانم نیره کثیری

 1398-99تحصیلی  اولنیمسال 

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

 روش ها نیاز ا کیهر  ینکات مثبت و منف
 

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

 ارزشیابیحوهن

1 24/06/1398 

 ییمعارفه و آشنا
با اهداف  انیدانشجو

و قانون گذاری در  درس
 توسعه تاریخچه کالس

 سالمت نظام
 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

( تاریخچه توسعه نظام های خدمات سالمت را توضیح 1

 دهند.

( اهداف و رویکردهای نظام عرضه خدمات سالالمت را  2

 توضیح دهند.

و درمالان   یارائه خدمات بهداشت نهیتحوالت در زمبا ( 3

 ی آشنا شود.در قرون وسط

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،ردب تیوا  
،پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  
 نتیافزار پاورپو نرم

120 

 دقیقه

موظف به 
اجرای قوانین 

، و ارائه نظم
آمادگی جهت 

 پیش آزمون

 

 آغازین ارزشیابی

                                                 


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  
 دانشجویان( برگزار گردد.
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2 01/07/1398 
 سیستم ساخت زیر

 درمان و بهداشت

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

سیسالتم بهداشالت و درمالان و بخشالهای     ( زیرساخت 1

 مختلف آن را توضیح دهند.

 اشت را توضیح  دهند.ساختار سازمانی بهد( 2

 ( سازمانهای مرتبط با سازمان بهداشتی را نام ببرد.3

 ( ارتباط سازمانها و سازمان بهداشت را تحلیل نماید.4

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 3

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 4

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،ردب تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  
 نتیافزار پاورپو نرم

120 

 دقیقه

آمادگی برای 
 کوئیز

 تکوینی

3 08/07/1398 

 مقایسه چوب چهار

 بهداشتی های سیستم

درمانی و سازمانهای بین 
 المللی مرتبط با سالمت

 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

ا لیسالت  ( آیتمهای مقایسه سیستم هالای بهداشالتی ر  1

 کند.

 آشنا شود.  WHOگانه  6( با مناطق 2

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

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ ،برد تیوا  
ورپروژکت دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه

آمادگی برای 

 کوئیز 
 تکوینی

4 15/07/1398 

 و سالمت نظام اجزای
 از یک هر خصوصیات

 آنها

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 نظام سالمت را توضیح دهند.

اجزای نظام سالمت و خصوصیات هر یک از آنها را بیان 

 کنند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه

آمادگی برای 

 کوئیز 
 تکوینی

شبکه های بهداشت و    22/07/1398 5
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
کیماژ،برد تیواسخنرانی،  شناختی   تکوینیآمادگی برای  120 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ساختار شبکه بهداشت در ایران توضیح دهد. ایران کشور اندرم

 را نام ببرد. PHCاجزای 

 سطوح مراقبتی بهداشتی و نظام ارجاع را توضیح دهند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

پروژکتور دئویو پرسش و پاسخ طفیعا  
،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

 کوئیز  دقیقه

6 29/07/1398 

بسته خدمات درمانی و 
هزینه های در طراحی 

 بسته

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 بسته خدمات درمانی تعریف کند. -

اسبه هزینه ها در بخش سالمت را توضالیح  اهمیت مح -

 می دهد.

 چگونگی اولویت بندی را توضیح دهد. -

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه

آمادگی برای 

 کوئیز 
 تکوینی

7 06/08/1398 
نظامهای آشنایی با 

 بهداشتی در جهان

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

( با دسته بندی نظام بهداشتی بر اساس نظام اقتصادی 1

 آشنا شود.

( تقسیم بندی نظام بهداشتی بر اساس نظام پرداخالت  2

 وضیح دهد.و تامین مالی را ت

ینابینی در انگلستان و سالوئد را مقایساله   ( نظامهای ب3

 کند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیرپوافزار پاو نرم  

120 

 دقیقه

آمادگی برای 

 کوئیز 
 تکوینی

8 13/08/1398 
بررسی تطبیقی نظام 
 سالمت چند کشور 

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

کشالور را توضالیح    3نحوه ارائه خدمات نظام سالمت در 

 می دهد.

مقایسه کشور را  2شاخصهای تعیین کننده سالمتی در 

 کند.

 

 

 شناختی 

 عاطفی

 

 

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

 
 

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

120  

 

 دقیقه

 

 

 

آمادگی برای 

 کوئیز، 

 

 

 تکوینی
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 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

نتیافزار پاورپو نرم  

9 20/08/1398 
، کانادا سالمت نظام

 میانترم

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ساختار نظامهای سیستم سالمت را شرح دهند.( 1

 نظام ارجاع کشور کانادا را شرح دهند.( 2

شاخصهای بهداشتی و بیمارسالتانی ایالن کشالور را    ( 3

 تحلیل کنند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .داشته باشد مباحث مطرح شده مشارکت در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  

پروژکتور دئویو  
،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه

پاسخ به 

 سواالت
 پایانی

 کانادا سالمت نظام 27/08/1398 10

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ساختار نظامهای سیستم سالمت را شرح دهند.( 1

 ظام ارجاع کشور کانادا را شرح دهند.ن( 2

شاخصهای بهداشتی و بیمارسالتانی ایالن کشالور را    ( 3

 تحلیل کنند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه
 تکوینی سمینار

 انگلستان سالمت نظام 04/09/1398 11

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ساختار نظامهای سیستم سالمت را شرح دهند.(1

 رفرم های انجام شده را شرح دهند.(2

 نظام ارجاع کشور انگلستان را شرح دهند.(3

یمارسالتانی ایالن کشالور را    شاخصهای بهداشالتی و ب (4

 تحلیل کنند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 5

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 6

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه
 تکوینی سمینار

 سوئد سالمت نظام 11/09/1398 12
 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:
کیماژ،برد تیواسخنرانی،  شناختی   تکوینی سمینار 120 
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 ساختار و وظایف نظام سالمت سوئد را شرح دهند. (1

 ارائه مراقبتهای سالمت در سوئد را توضیح دهند. (2

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 3

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 4

پروژکتور دئویو پرسش و پاسخ اطفیع  
،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

 دقیقه

 سنگاپور سالمت نظام 18/09/1398 13

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخالش بهداشالت و   (1

 درمان در این کشور را شرح دهند.

 سازمانهای مسول را معرفی نمایند.(2

شاخصهای بهداشالتی و بیمارسالتانی ایالن کشالور را     (3

 تحلیل کنند.

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،، مقالهجزوه کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه
 تکوینی سمینار

 سوئیس سالمت نظام 25/09/1398 14

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

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

 نظام بیمه در این کشور را شرح دهند.( 2

شاخصهای بهداشتی و بیمارسالتانی ایالن کشالور را    ( 3

 تحلیل کنند.

 طه عاطفی:حی

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه
 تکوینی سمینار

 آلمان سالمت نظام 02/10/1398 15

 جو بتوانددانش

 حیطه شناختی:

 نظام بهداشتی و درمان آلمان را توضیح دهند.( 1

سیاستگذاری و تصمیم گیری در بخالش بهداشالت و   ( 2

 درمان را توضیح دهند.

 نظام بیمه ای این کشور را شرح دهند.( 3

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .ه باشدمباحث مطرح شده مشارکت داشت در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،جزوه، مقاله کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه
 تکوینی سمینار
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 نظام سالمت استرالیا 09/10/1398 16

 دانشجو بتواند

 حیطه شناختی:

 ساختار نظام سالمت استرالیا را توضیح دهند.( 1

خالدمات در بخالش بهداشالت و درمالان را      نظام ارائه( 2

 توضیح دهند.

 نظام بیمه ای این کشور را شرح دهند.( 3

 حیطه عاطفی:

 به درس گوش کند. سیتدر نیدر ح زهیبا انگ( 4

 .مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد در( 5

 شناختی 

 عاطفی

سخنرانی، 

 پرسش و پاسخ

کیماژ،برد تیوا  
پروژکتور دئویو  

،لهجزوه، مقا کتاب،  

نتیافزار پاورپو نرم  

120 

 دقیقه
 تکوینی سمینار

17 28/10/1398 
جمع بندی کلی مطالب و 

 رفع مشکل

 دانشجو بتواند 
 مسائل مختلف ارائه شده در طول ترم را حل نماید.( 1

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک کرده ( 2

 باشد.

 رکت کند.با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم ش( 3

-شناختی

 عاطفی
 ------ حل مسئله

120 

 دقیقه

پاسخ به 

 سواالت
 آزمون پایانی

 نحوه ارزشیابی:

  گردد.مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره( 15ادل )مع% کل نمره75   آزمون پایان ترم
 نمره( 4)معادل  % کل نمره20  و تکالیف درسی میان ترم

 نمره( 1% کل نمره )معادل 5  حضور منظم در کالس

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

 انتشار آخرین ،)رماند 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 
 


