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 بسوِ تؼالی

 کرهاًطاٍُ خذهات بْذاضتی درهاًی داًطگاُ ػلَم پسضکی 

 داًطکذُ بْذاضت

 گرٍُ بْذاضت ػوَهی

 قالب ًگارش طرح درس
 

 ًظام ّای سالهت در ایزاى ٍ جْاى :  ػٌَاى درس

  کارضٌاسی پیَستِ تْذاضت ػوَهیتزم سَم  داًطجَیاى:  هخاطباى

                                                                                                 ًذارد:  درس پیص ًیاز       ٍاحذ ًظزی  2 :تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ

 95-94ًیوسال دٍم                                  15/10-15/12ساػت  ضٌثِ : زهاى ارائِ درس

                                                                                            ستار رضایی: هذرس

 

 : ّذف کلی درس

آضٌایی با سیستن ّای هختلف بْذاضتی درهاًی در  کطَر ّای هختلف جْاى ٍ هقایسِ  رٍضْای هختلف ارائِ خذهات بْذاضتی 

 هحاسي ٍ هؼایب ( ّر یک از ایي رٍضْا درهاًی با تَجِ بِ ًکات هثبت ٍ هٌفی ) 

 

 :ضرح درس

آضرٌا   ًظام ّای سالهت،  تا اًَاع ًظام ّای سالهت ٍ هحاسي ٍ هؼلیة ّرز کرذام اس ایري ًظرام ّرا      ٍاحذداًطجَیاى رضتِ تْذاضت ػوَهی تا گذراًذى 

   .خَاٌّذ ضذ

 ( جْت ّز جلسِ یک ّذف: )لی جلساتاّذاف ک

 ًظام سالهت ٍ هفَْم کلی آى -1

 اجشاء ًظام سالهت ٍ خصَصیات ّز کذام   -2

 اّذاف ٍاسط ًظام سالهت )کارایی، کیفیت ٍ دستزسی( -3

 رٍش ّای تاهیي هالی در ًظام سالهت -4

 ًظام پزداخت ّشیٌِ ّا در ًظام سالهت   -5

 ًظام سالهت در ایزاى   -6

 تیوِ ّای سالهت در ایزاى -7

 پشضک خاًَادُ در ایزاى -8

 طزح تحَل ًظام سالهت در ایزاى -9

 ّوگاًی سالهت ٍ ٍضؼیت آى در ایزاىپَضص  -10

 ًظام سالهت در آهزیکا  -11

 ًظام سالهت در سٌگاپَر -12

 ًظام سالهت اًگلیس ٍ آلواى -13

 ، فزاًسِ، تزسیل، کاًاداصاپي ًظام سالهت در تزکیِ ٍ -14

 ٍ قطزاستزالیا  ،کَتا، ایتالیا، اسپاًیاسالهت ًظام  -15
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 : تاری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِاّذاف ٍیژُ رف

 جلسِ اٍل 

 ًظام سالهت ٍ کلیات آى: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

 تَضیح دّذ.   ًظام سالهت ٍ اقذام سالهتدر هَرد  1

 سیستن ٍ ًظام سالهت را تؼزیف کٌذ.   2

 تفاٍت ًظام سالهت تا سایز ًظام ّا را تَصیف کٌذ.    3

  

 دٍمجلسِ  

 ّز کذام اتیاجشاء ًظام سالهت ٍ خصَص : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

 اجشای ًظام سالهت را تطٌاسذ.  1

 اّذاف ًظام سالهت را تَضیح دّذ.  2

 اّزام ّای کٌتزل ًظام سالهت را تطزیح کٌذ. 3

 

 سَمجلسِ 

 (یٍ دستزس تیفیک ،ییاّذاف ٍاسط ًظام سالهت )کارا : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

   ف ًْایی تا اّذاف ٍاسط ًظام سالهت را تذاًذ.  اّذاتفاٍت      1 

 اّذاف ٍاسط ًظام سالهت را تذاًذ ٍ هثال تشًذ.     2 

 هفَْم کارایی را تَضیح دّذ.     3 

 اًَاع دستزسی را تذاًذ ٍ ضزح دّذ.     4 

 

 چْارمجلسِ 

 در ًظام سالهت یهال يیتاه یرٍش ّا: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

  تتَاًذ تاهیي هالی ًظام سالهت را تؼزیف کٌذ.     1

  رٍش ّای تاهیي هالی در ًظام ّای سالهت را تذاًذ.     2

 هؼایة ٍ هشایای ّز کذام اس رٍش ّای تاهیي هالی را تتَاًذ ضزح دّذ.     3

 تتَاًذ رٍش ّای تاهیي هالی هٌاسة را تطخیص دّذ.         4
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 ٌجن  پجلسِ 

 ًظام پزداخت ّشیٌِ ّا در ًظام سالهت : کلیّذف 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

 ًظام پزداخت را تتَاًذ تؼزیف کٌذ. -1

 اًَاع رٍش ّای پزداخت را در ًظام ّای سالهت تَضیح دٌّذ. -2

 هؼایة ٍ هشایای ّز کذام اس رٍضْای پزداخت در ًظام ّای سالهت را تذاًٌذ ٍ ضزح دّذ.  -3

 پزداخت در ًظام سالهت ٍ سایز ًظام ّا را تَضیح دّذ.تفاٍت تیي رٍش  -4

 

 ضطن  جلسِ 

 زاىیًظام سالهت در ا: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 ٍ ضثکِ سالهت کطَر را تذاًذ.ًظام سالهت  -1

 را تذاًذ. PHCًظام هزاقثت اٍلیِ هفَْم  -2

 ًظام پزداخت ّشیٌِ ّا در کطَر را تتَاًذ تَضیح دّذ. -3

 هالی در ًظام سالهت را ضزح دّذ.ًظام تاهیي  -4

 ٍضؼیت ًظام سالهت کطَر در هقایسِ تا سایز کطَرّا را تز اساس ضاخص ّای ساسهاى تْذاضت جْاًی تذاًذ. -5

 

 ّفتن  جلسِ 

 تیوِ ّای سالهت در ایزاى: ّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم تیوِ را تذاًذ ٍ ضزح دّذ. -1

 سالهت ایزاى را تذاًذ.اًَاع تیوِ ّا در ًظام  -2

 هشایا ٍ هؼایة ّز کذام اس رٍش ّای تیوِ ایی را ضزح دّذ. -3

 هؼایة ٍ هشایای سیستن تیوِ ایی کطَر در تخص سالهت را تَضیح دّذ. -4

 

 ّطتن  جلسِ 

 هیاى تزم ٍ رفغ اضکال 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 ًْن  جلسِ 

 تزًاهِ پشضک خاًَادُ )ضْزی ٍ رٍستایی( در ایزاى: ّذف کلی

 :  داًطجَ قادر باضذپایاى  در

 

 تزًاهِ پشضک خاًَادُ ٍ تاریخچِ آى را تذاًذ. -1

 .هشایای طزح پشضک خاًَادُ را تذاًذ -2

 .هؼایة طزح پشضک خاًَادُ را تَضیح دّذ -3

 

 دّن  جلسِ 

 تزًاهِ طزح تحَل ًظام سالهت در ایزاى: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 تذاًذ.کلیات تزًاهِ طزح تحَل ًظام سالهت را  -1

 هؼایة طزح تحَل ًظام سالهت را ضزح دّذ. -2

 هشایای طزح تحَل ًظام سالهت را تذاًذ. -3

 پیاهذّای هثثت ٍ هٌفی طزح تحَل ًظام سالهت را تَضیح دّذ. -4

 

 یازدّن  جلسِ 

 پَضص ّوگاًی سالهت ٍ ٍضؼیت آى در ایزاى : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم پَضص ّوگاًی سالهت را تذاًذ.  -1

 اجشای پَضص ّوگاًی سالهت را ضزح دّذ. -2

 ٍضؼیت پَضص ّوگاًی سالهت در ایزاى را تَضیح دّذ.  -3

 ٍضؼیت پَضص ّوگاًی سالهت در کطَرّای هختلف   -4

 

  دٍازدّنجلسِ 

 ًظام سالهت آهزیکا : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 ًظام سالهت آهزیکا را تذاًذ.الگَی ارایِ خذهات در  -5

 ٍضؼیت تاهیي هالی در خذهات سالهت را ضزح تذّذ. -6

 هؼایة ٍ هشایای سیتن سالهت کطَر آهزیکا را تَضیح دّذ. -7

 را تطزیح کٌذ.   HMOsٍضؼیت ساسهاى ّای حافظ سالهت  -8
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   سیسدّنجلسِ 

 ًظام سالهت سٌگاپَر: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 را تذاًذ. سٌگاپَرالگَی ارایِ خذهات در ًظام سالهت  -1

 را ضزح تذّذ.در سٌگاپَر ٍضؼیت تاهیي هالی در خذهات سالهت  -2

 را تَضیح دّذ. سٌگاپَر هؼایة ٍ هشایای سیتن سالهت کطَر  -3

 را تطزیح کٌذ.  (MSAحساب ّای پس اًذاس ضخصی )ٍضؼیت  -4

 

  چْاردّن جلسِ 

 آلواىًظام سالهت اًگلیس ٍ  : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 را تذاًذ. اًگلیسالگَی ارایِ خذهات در ًظام سالهت  -1

 را تذاًذ. آلواىالگَی ارایِ خذهات در ًظام سالهت  -2

 را ضزح تذّذ.در اًگلیس ٍضؼیت تاهیي هالی در خذهات سالهت  -3

 را ضزح تذّذ.در آلواى  ٍضؼیت تاهیي هالی در خذهات سالهت  -4

 هؼایة ٍ هشایای سیتن سالهت کطَر آلواى ٍ اًگلیس را تَضیح دّذ. -5

 

 اًسدّنپجلسِ 

 ًظام سالهت در تزکیِ ٍ صاپي، فزاًسِ، تزسیل، کاًادا: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 را تذاًذ. تزکیِ ٍ صاپي، فزاًسِ، تزسیل، کاًاداالگَی ارایِ خذهات در ًظام سالهت  -1

 را ضزح تذّذ. تزکیِ ٍ صاپي، فزاًسِ، تزسیل، کاًادادر ٍضؼیت تاهیي هالی در خذهات سالهت  -2

 را تَضیح دّذ. تزکیِ ٍ صاپي، فزاًسِ، تزسیل، کاًاداهؼایة ٍ هشایای سیتن سالهت کطَر  -3

 

 ضاًسدّنجلسِ 

 ًظام سالهت کَتا، ایتالیا، اسپاًیا، استزالیا ٍ قطز: ّذف کلی

 :  قادر باضذپایاى داًطجَ  در

 را تذاًذ. کَتا، ایتالیا، اسپاًیا، استزالیا ٍ قطزالگَی ارایِ خذهات در ًظام سالهت  -1

 را ضزح تذّذ. کَتا، ایتالیا، اسپاًیا، استزالیا ٍ قطزدر ٍضؼیت تاهیي هالی در خذهات سالهت  -2

 یح دّذ.را تَض کَتا، ایتالیا، اسپاًیا، استزالیا ٍ قطزهؼایة ٍ هشایای سیتن سالهت کطَر  -3
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 : هٌابغ

 2000گشارش جْاًی سالهت سال  -

 ًظام سالهت در دًیا حسیي سارع جلذ دٍم -

 هطالؼِ تطثیقی ًظام  سالهت، سارع ٍ ّوکاراى  -

 گشارش ّوگاًی سالهت در ایزاى. هَسسِ هلی تحقیقات سالهت  -

 ییػذالت ٍ کارا یکتاب اصالحات ًظام سالهت، راٌّوا -

 «گزٍّیسخٌزاًی، تحث »: رٍش تذریس

 

 «ٍایت تزد، ٍیذیَ پزٍصکتَر، کاهپیَتز»: رساًِ ّای کوک آهَزضی

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی 

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى  آزهَى

  السکّز جلسِ  2 اسخپزسص ٍ پ السکٍ حضَر فؼال در  السیکلیف کات

  8جلسِ  3 تطزیحیتستی،  آسهَى هیاى دٍرُ

  16ٍ  15جلسِ  2 ارایِ در کالس ارایِ کالسی

   10 یحیتطز ،یتست آسهَى پایاى دٍرُ

 

 :هقررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ

  :رٍد از داًطجَیاى هحترم اًتظار هی

 .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلسات درس داضتِ تاضٌذ -1

 .در تحث ّای گزٍّی ٍ فؼالیت ّای آهَسضی هطارکت ًوایٌذ -2

 .را داضتِ تاضٌذدر ّز جلسِ آهادگی پاسخ گَیی تِ سؤاالت هثحث قثلی  -3

 .اس دیگز هٌاتغ ٍ سایت ّای هؼتثز ػلوی استفادُ ًوایٌذ -4

   .تلفي ّوزاُ خَد را در کالس خاهَش ًوایٌذ -5
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 بسوِ تؼالی

 جذٍل زهاًبٌذی درس

 ................کالس ضوارُ                                    15/10-15/12ساػت  ضٌثِ رٍز ٍ ساػت جلسِ : 

 

 ٍسیلِ کوک آهَزضی رٍش تذریس هذرس درسهَضَع  جلسِ

+ تحث گزٍّی سخٌزاًی ستار رضایی ًظام سالهت ٍ هفَْم کلی آى 1  ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت تزد  

 // // // اجشاء ًظام سالهت ٍ خصَصیات ّز کذام   2

3 
اّررذاف ٍاسررط ًظررام سررالهت )کررارایی، کیفیررت ٍ   

 دستزسی(
// 

// 
// 

 // // // در ًظام سالهت یهال يیتاه یٍش ّار  4

 // // // ظام پزداخت ّشیٌِ ّا در ًظام سالهت  ً 5

 // // // ًظام سالهت در ایزاى  6

 // // // تیوِ ّای سالهت در ایزاى 7

 // // // هیاى تزم ٍ رفغ اضکال 8

 // // // پشضک خاًَادُ در ایزاى 9

 // // // طزح تحَل ًظام سالهت در ایزاى 11

 // // // پَضص ّوگاًی سالهت ٍ ٍضؼیت آى در ایزاى 11

 // // // ًظام سالهت در آهزیکا 12

 // // // ًظام سالهت در سٌگاپَر 13

 // // // ًظام سالهت اًگلیس ٍ آلواى 14

 // // // ًظام سالهت در تزکیِ ٍ صاپي، فزاًسِ، تزسیل، کاًادا 15

 // // // استزالیا ٍ قطز ًظام سالهت کَتا، ایتالیا، اسپاًیا، 16

 

 

 
 


