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 مقدمه:

های سالمت، به دلیل تغییرات مختلفی که در جوامع انسانی ازجمله رشد جمعیت، تغییرات هرم جمعیتی و امروزه نظام

های جدید، گرایش به سمت تخصصی شدن نوپدید و باز پدید، ورود فنّاوری هایظهور بیماریگرایش به سمت سالمندی، 

های اند. چنین پیچیدگی ساختاری، نظامای تبدیل شدههای کامالً پیچیدهخدمات سالمت و ... اتفاق افتاده است به نظام

با اثبات رسیده است که  اهمیت و تاثیربسزایی بر و   ها و مسائل مدیریتی مواجه ساخته استسالمت را با انبوهی از چالش

 سالمت افراد و جوامع دارد. 

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 سطوح توسعه و سیاست زیرساخت اقتصادی مبنایی برای تجلی سیستم خدمات بهداشتی درمانی 

 تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های خصوصی و عمومی  -2

 کیفیت مراقبت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت  -3

اجرای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی ، اجتماعی، اقتصادی،  -4

 فرهنگی و سیاسی 

 تصویر جهانی سالمت  -5

  اشت عمومیکارشناسی بهدمقطع و رشته تحصیلی:        بهداشت عمومی          گروه آموزشی:   بهداشت      دانشکده :    

 واحد 2 :  تعداد واحد  نظام های سالمت در ایران و جهان  :  نام درس

 نظرینوع واحد :

 14-16سه شنبه روز و ساعت برگزاری کالس:  ندارد پیش نیاز:

 دانشکده بهداشت  مکان برگزاری:

 

 دکتر راضیه ذوالقدر مسئول برنامه :  

 دکتر راضیه ذوالقدر  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 5/11/98تاریخ تدوین و بازنگری:     دکتر راضیه ذوالقدر تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 عدالت در سالمت  -6

 عملکردهای نظام سالمت  -7

 مت عوامل مهم مدیریتی در موفقیت اصالحات سال -8

 نظام سالمت در ایران  -9             
 

 هدف کلی 

 سطوح توسعه و سیاست زیرساخت اقتصادی مبنایی برای تجلی سیستم خدمات بهداشتی درمانی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

  .شاخص توسعه و ارتباط آن با نظام سالمت را شناخته و توضیح دهد 

  .اقتصاد سالمت را در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تشریح نماید 

  .نظام مراقبت های اولیه سالمت را شرح دهد 

 

 هدف کلی 

 تامین خدمات بهداشتی و درمانی در بخش های خصوصی و عمومی

 

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 لیه سالمت را در بخش عمومی بیان دارد.هرم خدمات سالمت را توضیح داده، نقش مراقبت های او 

 .نقش بخش عمومی در قالب نظام شبکه ای در ارتقاء سالمت را بیان دارد 

  .نقش بخش خصوصی و دولتی در توسعه سالمت را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 کیفیت مراقبت و کیفیت زندگی مرتبط با سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:

 ه کیفیت زندگی را شناخته و توضیح دهد. شاخص های مربوط ب 

  .ابعاد کیفیت زندگی را شرح دهد 

  .ارتباط بین بیماری، سالمت و کیفیت زندگی را بیان کند 

  .عوامل موثر بر کیفیت زندگی را شرح دهد 

 هدف کلی 

فرهنگی اجرای سیستم های خدمات بهداشتی و درمانی با توجه به وضعیت بهداشتی ، اجتماعی، اقتصادی، 

 و سیاسی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  عوامل سه گانه تعیین کننده سالمت )عوامل اقتصادی، اجتماعی، عوامل بیولوژیک و نظام مراقبت سالمت ( را شناخته و

 توضیح دهد. 

  .ویژگی های یک نظام سالمت خوب را بداند و شرح دهد 



 ع، تامین مالی، سیستم ارئه خدمات ( را توضیح دهد.سه بخش و کارکرد نظام سالمت ) تولید مناب  

 

 هدف کلی 

 تصویر جهانی سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .تصویر سالمت در کشورهای در حال توسعه را شرح دهد 

  .تصویر سالمت در کشورهای توسعه یافته را توضیح دهد 

  .سیر تکاملی نظام سالمت در یکصد سال اخیر را بیان دارد 

  

 هدف کلی 

 عدالت در سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .عدالت در ارائه خدمات)عدالت در دسترسی( را توضیح دهد 

  .عدالت در تامین مالی یا عدالت در تخصیص منابع را شرح دهد 

  .عدالت افقی و عمودی را تشریح نماید 

 هدف کلی 

 عملکردهای نظام سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .تولیت را شناخته و توضیح دهد 

  .تولید منابع در سالمت را توضیح دهد 

  .ضرورت دخالت دولت در سالمت را بیان دارد 

 هدف کلی 

  عوامل مهم مدیریتی در موفقیت اصالحات سالمت

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
 .تمرکززدایی را توضیح دهد 

  .تفویض اختیارات را شرح دهد 

 .توزیع و تصمیم مسئولیت ها را بیان دارد 

 .واگذاری را توضیح دهد 

 هدف کلی 

 نظام سالمت در ایران

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو باید بتواند:
  .شاخص توسعه انسانی در ایران را شرح دهد 



  .شاخص فقر انسانی و درآمدی را توضیح دهد 

 دستاوردها و چالش های نظام سالمت در ایران را بیان دارد 

 

 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 یپروژکتورانجام م دئوینرم افزار پاورپونت، و د،یتخته سف یکمک آموزش لیاز وسا یریو با بهره گ یبه روش سخنران

 .ردیگ یبعد از هرمرحله پرسش و پاسخ انجام م یو به منظور اثربخش ردیگ

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  و کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :دکتر راضیه ذوالقدر اساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
جلد اول ) حمایت های  –مطالعه تطبیقی نظام سالمت در  دنیا ، حسین زارع  ، محمد رضا جمالی .....  -

 آخرین انتشار  -اجتماعی ، بهداشت و درمان ( 

بیمه سالمت(آخرین  –نظام سالمت در دنیا، حسین زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درمانی  -

 انتشار

 آخرین انتشار  -دکتر سعید آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهممدیریت بهداشت ودرمان ،   -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

 ،نظام های سالمت: ارتقاء عملکرد ( 2000)گزارش جهانی سالمت  سال  -

 آخرین انتشار –دکتر سعید داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

  حضور منظم و فعال در کالس درس 

  امتحان میان ترم 

  امتحان پایان ترم 

 



 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 نمره  2حضور منظم و فعال در کالس درس   

 نمره  4 امتحان میان ترم 

 نمره  14 امتحان پایان ترم 

 مقررات 

     10حداقل نمره قبولي                                    

 جلسه غيبت موجه 4        تعداددفعات مجاز غيبت در كالس              

   نظام های سالمت در ایران و جهان درس زمانبندي جدول
تاريخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه

موضوع 

 مدرس جلسه
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

15/11/98 

29/11/98 

4 

سططحوح توسططعه و 

سیاست زیرساخت 

اقتصططادی مبنططایی 

بططططرای ت لططططی  

سیسططتم خططدمات 

 بهداشتی درمانی

 دکتر ذوالقدر
پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

کططامپیوتر، تختططه  

سطططططططططططططفید، 

ویدئوپروژکتور، نرم 

 افزار پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

6/12/98 

13/12/98 

4 

خطططدمات  تطططامین

بهداشتی و درمانی 

در بخطططش هطططای 

خصوصططططططططی و 

 عمومی

 دکتر ذوالقدر

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

کططامپیوتر، تختططه  

سطططططططططططططفید، 

ویدئوپروژکتور، نرم 

 افزار پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

20/12/98 2 

و  کیفیت مراقبت

کیفیت زندگی 

  مرتبط با سالمت

 

 دکتر ذوالقدر

 مجازی

 

 کامپیوتر
 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

27/12/98 

19/1/99 

4 

اجططرای سیسططتم  

هطططای خطططدمات  

بهداشتی و درمانی 

بطططا توجطططه بطططه   

وضعیت بهداشطتی  

، اجتمططططططططاعی، 

اقتصادی، فرهنگی 

 و سیاسی

 دکتر ذوالقدر

 مجازی

 

 

 

 

 کامپیوتر

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

26/1/99 

2/2/99 

تصطططویر جهطططانی   4

 سالمت

 دکتر ذوالقدر

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

کططامپیوتر، تختططه  

سطططططططططططططفید، 

ویدئوپروژکتور، نرم 

 افزار پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -



9/2/99 

16/2/99 

4 

 در سالمتعدالت 

 دکتر ذوالقدر

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

کططامپیوتر، تختططه  

سطططططططططططططفید، 

ویدئوپروژکتور، نرم 

 افزار پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

23/2/99 

30/2/99 

عملکردهای نظطام   4

 سالمت

 دکتر ذوالقدر

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

کططامپیوتر، تختططه  

سطططططططططططططفید، 

ویدئوپروژکتور، نرم 

 افزار پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

6/3/99 

13/3/99 

4 

عوامططططل مهططططم  

مطططططططدیریتی در 

موفقیت اصالحات 

 سالمت

 دکتر ذوالقدر

پرسش  -سخنرانی

 و پاسخ

کططامپیوتر، تختططه  

سطططططططططططططفید، 

ویدئوپروژکتور، نرم 

 افزار پاورپونت

حضور منظم و 

فعال در کالس 

 درس 

 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

20/3/99 

21/3/99 

نظططام سططالمت در  4

 ایران

 دکتر ذوالقدر

 مجازی

 کامپیوتر
 امتحان میان ترم  -

 امتحان پایان ترم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


