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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 گروه بهداشت عمومی

 قالب نگارش طرح درس
 

 نظام های سالمت در ایران و جهان :  عنوان درس

  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیترم سوم  دانشجویان:  مخاطبان

                                                                                                 ندارد:  درس پیش نیاز       واحد نظری  2 :تعداد و نوع واحد

 1399-1400 اولنیمسال                                   8-10 ساعت  یکشنبه : زمان ارائه درس

                                                                                            ستار رضاییدکتر : مدرس

 

 : هدف کلی درس

آشنایی با سیستم های مختلف بهداشتی درمانی در  کشور های مختلف جهان و مقایسه  روشهای مختلف ارائه خدمات بهداشتی 

 درمانی با توجه به نکات مثبت و منفی ) محاسن و معایب ( هر یک از این روشها 
 

 :شرح درس

آشرنا   نواع نظام های سالمت و محاسن و معلیب هرر کردام اا ایرن نظرام هرا     نظام های سالمت،  با ا واحددانشجویان رشته بهداشت عمومی با گذراندن 

   .خواهند شد

 ( جهت هر جلسه یک هدف: )لی جلساتاهداف ک

 نظام سالمت و مفهوم کلی آن -1

 اجزاء نظام سالمت و خصوصیات هر کدام  -2

 اهداف واسط نظام سالمت )کارایی، کیفیت و دسترسی( -3

 سالمتروش های تامین مالی در نظام  -4

 نظام پرداخت هزینه ها در نظام سالمت  -5

 نظام سالمت در ایران    -6

 بیمه های سالمت در ایران -7

 پزشک خانواده در ایران -8

 طرح تحول نظام سالمت در ایران -9

 پوشش همگانی سالمت و وضعیت آن در ایران -10

 نظام سالمت در آمریکا   -11

 نظام سالمت در سنگاپور -12

 نظام سالمت انگلیس و آلمان -13

 ، فرانسه، برایل، کاناداژاپن سالمت در ترکیه ونظام  -14

 و قطراسترالیا  ،کوبا، ایتالیا، اسپانیاسالمت نظام  -15
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول 

 نظام سالمت و کلیات آن: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 

 توضیح دهد.  نظام سالمت و اقدام سالمتدر مورد  1

 سیستم و نظام سالمت را تعریف کند.  2

 تفاوت نظام سالمت با سایر نظام ها را توصیف کند.   3

  

 دومجلسه  

 هر کدام اتیاجزاء نظام سالمت و خصوص : هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 

 اجزای نظام سالمت را بشناسد.  1

 اهداف نظام سالمت را توضیح دهد.  2

 های کنترل نظام سالمت را تشریح کند. اهرام 3

 

 سومجلسه 

 (یو دسترس تیفیک ،ییاهداف واسط نظام سالمت )کارا : هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 

  ف نهایی با اهداف واسط نظام سالمت را بداند. اهداتفاوت      1 

 اهداف واسط نظام سالمت را بداند و مثال بزند.     2 

 مفهوم کارایی را توضیح دهد.     3 

 انواع دسترسی را بداند و شرح دهد.     4 

 

 چهارمجلسه 

 در نظام سالمت یمال نیتام یروش ها: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

  بتواند تامین مالی نظام سالمت را تعریف کند.     1

  روش های تامین مالی در نظام های سالمت را بداند.     2

 معایب و مزایای هر کدام اا روش های تامین مالی را بتواند شرح دهد.     3

 بتواند روش های تامین مالی مناسب را تشخیص دهد.       4
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 نجم پجلسه 

 نظام پرداخت هزینه ها در نظام سالمت : هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 

 نظام پرداخت را بتواند تعریف کند. -1

 انواع روش های پرداخت را در نظام های سالمت توضیح دهند. -2

 معایب و مزایای هر کدام اا روشهای پرداخت در نظام های سالمت را بدانند و شرح دهد.  -3

 تفاوت بین روش پرداخت در نظام سالمت و سایر نظام ها را توضیح دهد. -4

 

 ششم جلسه 

 رانینظام سالمت در ا: هدف کلی

 : قادر باشدپایان دانشجو  در

 و شبکه سالمت کشور را بداند.نظام سالمت  -1

 را بداند. PHCنظام مراقبت اولیه مفهوم  -2

 نظام پرداخت هزینه ها در کشور را بتواند توضیح دهد. -3

 نظام تامین مالی در نظام سالمت را شرح دهد. -4

 بهداشت جهانی بداند.وضعیت نظام سالمت کشور در مقایسه با سایر کشورها را بر اساس شاخص های ساامان  -5

 

 هفتم جلسه 

 بیمه های سالمت در ایران: هدف کلی

 

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم بیمه را بداند و شرح دهد. -1

 انواع بیمه ها در نظام سالمت ایران را بداند. -2

 مزایا و معایب هر کدام اا روش های بیمه ایی را شرح دهد. -3

 کشور در بخش سالمت را توضیح دهد.معایب و مزایای سیستم بیمه ایی  -4

 

 هشتم جلسه 

 : بیمه های سالمت در ایرانهدف کلی 

 

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم بیمه را بداند و شرح دهد. -1

 انواع بیمه ها در نظام سالمت ایران را بداند. -2

 مزایا و معایب هر کدام اا روش های بیمه ایی را شرح دهد. -3

 بیمه ایی کشور در بخش سالمت را توضیح دهد. معایب و مزایای سیستم -4

 

 



 4 

 نهم جلسه 

 برنامه پزشک خانواده )شهری و روستایی( در ایران: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 

 برنامه پزشک خانواده و تاریخچه آن را بداند. -1

 .مزایای طرح پزشک خانواده را بداند -2

 .معایب طرح پزشک خانواده را توضیح دهد -3

 

 دهم جلسه 

 برنامه طرح تحول نظام سالمت در ایران: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 کلیات برنامه طرح تحول نظام سالمت را بداند. -1

 معایب طرح تحول نظام سالمت را شرح دهد. -2

 مزایای طرح تحول نظام سالمت را بداند. -3

 پیامدهای مثبت و منفی طرح تحول نظام سالمت را توضیح دهد. -4

 

 یازدهم جلسه 

 پوشش همگانی سالمت و وضعیت آن در ایران : هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم پوشش همگانی سالمت را بداند.  -1

 اجزای پوشش همگانی سالمت را شرح دهد. -2

 وضعیت پوشش همگانی سالمت در ایران را توضیح دهد.  -3

 وضعیت پوشش همگانی سالمت در کشورهای مختلف   -4

 

  دوازدهمجلسه 

 نظام سالمت آمریکا : هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 الگوی ارایه خدمات در نظام سالمت آمریکا را بداند. -5

 وضعیت تامین مالی در خدمات سالمت را شرح بدهد. -6

 معایب و مزایای سیتم سالمت کشور آمریکا را توضیح دهد. -7

 را تشریح کند.  HMOsوضعیت ساامان های حافظ سالمت  -8
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  سیزدهمجلسه 

 نظام سالمت سنگاپور: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 را بداند. سنگاپورالگوی ارایه خدمات در نظام سالمت  -1

 را شرح بدهد.در سنگاپور وضعیت تامین مالی در خدمات سالمت  -2

 را توضیح دهد. سنگاپور معایب و مزایای سیتم سالمت کشور  -3

 را تشریح کند. (MSAحساب های پس انداا شخصی )وضعیت  -4

 

  چهاردهم جلسه 

 نظام سالمت انگلیس و آلمان : هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 را بداند. انگلیسالگوی ارایه خدمات در نظام سالمت  -1

 را بداند. آلمانالگوی ارایه خدمات در نظام سالمت  -2

 را شرح بدهد.در انگلیس وضعیت تامین مالی در خدمات سالمت  -3

 را شرح بدهد.در آلمان  وضعیت تامین مالی در خدمات سالمت  -4

 معایب و مزایای سیتم سالمت کشور آلمان و انگلیس را توضیح دهد. -5

 

 انزدهمپجلسه 

 نظام سالمت در ترکیه و ژاپن، فرانسه، برایل، کانادا: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 را بداند. ترکیه و ژاپن، فرانسه، برایل، کاناداالگوی ارایه خدمات در نظام سالمت  -1

 را شرح بدهد. ترکیه و ژاپن، فرانسه، برایل، کانادادر وضعیت تامین مالی در خدمات سالمت  -2

 را توضیح دهد. ترکیه و ژاپن، فرانسه، برایل، کانادامعایب و مزایای سیتم سالمت کشور  -3

 

 شانزدهمجلسه 

 نظام سالمت کوبا، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا و قطر: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 را بداند. کوبا، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا و قطرالگوی ارایه خدمات در نظام سالمت  -1

 را شرح بدهد. کوبا، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا و قطردر وضعیت تامین مالی در خدمات سالمت  -2

 را توضیح دهد. کوبا، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا و قطرمعایب و مزایای سیتم سالمت کشور  -3
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 : منابع

 2000گزارش جهانی سالمت سال  -

 نظام سالمت در دنیا حسین اارع جلد دوم -

 مطالعه تطبیقی نظام  سالمت، اارع و همکاران   -

 گزارش همگانی سالمت در ایران. موسسه ملی تحقیقات سالمت  -

 ییعدالت و کارا یکتاب اصالحات نظام سالمت، راهنما -

 «سخنرانی، بحث گروهی»: روش تدریس

 

 «وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر»: رسانه های کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

  بر اساس نیاا  2 اسخپرسش و پ السکگروه مجاای حضور فعال در 

  جلسه هشتم 3 تستی امتحان مجاای

  پایان ترم  15 تستی  آامون پایان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 .را داشته باشدپرسش و پاسخ کالس در گروه مجاای حضور منظم و دقیق در جلسات  -1

 .مشارکت نماینددر گروه مجاای کالس در بحث های گروهی و فعالیت های آمواشی  -2

 .اا دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند -3
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 سامانه نوید                                   8-10 ساعت یکشنبه  روز و ساعت جلسه : 

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

 ویدیو پروژکتور -وایت برد  مجاای ستار رضایی نظام سالمت و مفهوم کلی آن 1

 // // // اجزاء نظام سالمت و خصوصیات هر کدام  2

3 
اهررداف واسررط نظررام سررالمت )کررارایی، کیفیررت و   

 دسترسی(
// 

// 
// 

 // // // در نظام سالمت یمال نیتام یوش هار  4

 // // // ظام پرداخت هزینه ها در نظام سالمت ن 5

 // // // نظام سالمت در ایران   6

 // // // بیمه های سالمت در ایران 7

 // // // بیمه های سالمت در ایران 8

 // // // پزشک خانواده در ایران 9

 // // // طرح تحول نظام سالمت در ایران 10

 // // // پوشش همگانی سالمت و وضعیت آن در ایران 11

 // // // نظام سالمت در آمریکا 12

 // // // نظام سالمت در سنگاپور 13

 // // // نظام سالمت انگلیس و آلمان 14

 // // // نظام سالمت در ترکیه و ژاپن، فرانسه، برایل، کانادا 15

 // // // اسپانیا، استرالیا و قطرنظام سالمت کوبا، ایتالیا،  16
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