
 
 

 

  

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول

 کارشناسی/ بهداشت عمومی/ رشته تحصیلی: مقطع           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

 15/11/98 تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

. 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 یدرمان یخدمات بهداشت ستمیس یتجل یبرا ییمبنا یاقتصاد رساختیز استیسطوح توسعه و س

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حیشاخص توسعه و ارتباط آن با نظام سالمت را شناخته و توض 

 . دینما حیو در حال توسعه تشر افتهیتوسعه  یاقتصاد سالمت را در کشورها 

 سالمت را شرح دهد. هیاول ینظام مراقبت ها 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10    :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 
 جلسه دوم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  29/11/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 یدرمان یخدمات بهداشت ستمیس یتجل یبرا ییمبنا یاقتصاد رساختیز استیسطوح توسعه و س

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حیشاخص توسعه و ارتباط آن با نظام سالمت را شناخته و توض 

 . دینما حیو در حال توسعه تشر افتهیتوسعه  یاقتصاد سالمت را در کشورها 

 سالمت را شرح دهد. هیاول ینظام مراقبت ها 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سوم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  6/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 یو عموم یخصوص یدر بخش ها یو درمان یخدمات بهداشت نیتام

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دارد. انیب یسالمت را در بخش عموم هیاول یداده، نقش مراقبت ها حیهرم خدمات سالمت را توض 

 دارد. انیدر ارتقاء سالمت را ب یدر قالب نظام شبکه ا ینقش بخش عموم 

 دهد. حیدر توسعه سالمت را توض یو دولت یخصوصنقش بخش  

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهارم 

 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  13/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 یو عموم یخصوص یدر بخش ها یو درمان یخدمات بهداشت نیتام

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دارد. انیب یسالمت را در بخش عموم هیاول یداده، نقش مراقبت ها حیهرم خدمات سالمت را توض 

 دارد. انیدر ارتقاء سالمت را ب یدر قالب نظام شبکه ا ینقش بخش عموم 

 دهد. حیدر توسعه سالمت را توض یو دولت یخصوصنقش بخش  

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه پنجم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  20/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 مرتبط با سالمت یزندگ تیفیمراقبت و ک تیفیک

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حیرا شناخته و توض یزندگ تیفیمربوط به ک یشاخص ها 

 را شرح دهد.  یزندگ تیفیابعاد ک 

 کند.  انیرا ب یزندگ تیفیسالمت و ک ،یماریب نیارتباط ب 

 را شرح دهد. یزندگ تیفیعوامل موثر بر ک 

            مجازیروش آموزش :   

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه ششم 

 عمومیکارشناسی/ بهداشت مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  27/12/98تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ،ی، اجتماع یبهداشت تیبا توجه به وضع یو درمان یخدمات بهداشت یها ستمیس یاجرا

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

و نظام مراقبت سالمت ( را  کیولوژیعوامل ب ،یاجتماع ،یکننده سالمت )عوامل اقتصاد نییعوامل سه گانه تع 

 دهد.  حیشناخته و توض

 نظام سالمت خوب را بداند و شرح دهد.  کی یها یژگیو 

 دهد. حیارئه خدمات ( را توض ستمیس ،یمال نیمنابع، تام دیکارکرد نظام سالمت ) تولسه بخش و  

            مجازیروش آموزش :   

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفتم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  19/1/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 یاسیو س یفرهنگ ،یاقتصاد ،ی، اجتماع یبهداشت تیبا توجه به وضع یو درمان یخدمات بهداشت یها ستمیس یاجرا

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

و نظام مراقبت سالمت ( را  کیولوژیعوامل ب ،یاجتماع ،یکننده سالمت )عوامل اقتصاد نییعوامل سه گانه تع 

 دهد.  حیشناخته و توض

 نظام سالمت خوب را بداند و شرح دهد.  کی یها یژگیو 

 دهد. حیارئه خدمات ( را توض ستمیس ،یمال نیمنابع، تام دیسه بخش و کارکرد نظام سالمت ) تول 

            مجازیروش آموزش :   

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –نظام سالمت اصالحات  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هشتم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

 26/1/99 تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                             سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان : 

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری :    دقيقه 90مدت کالس: 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 سالمت یجهان ریتصو

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 در حال توسعه را شرح دهد.  یسالمت در کشورها ریتصو 

 دهد.  حیرا توض افتهیتوسعه  یسالمت در کشورها ریتصو 

 دارد. انیرا ب ریسال اخ کصدینظام سالمت در  یتکامل ریس 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه نهم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  2/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 سالمت یجهان ریتصو

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 در حال توسعه را شرح دهد.  یسالمت در کشورها ریتصو 

 دهد.  حیرا توض افتهیتوسعه  یسالمت در کشورها ریتصو 

 دارد. انیرا ب ریسال اخ کصدینظام سالمت در  یتکامل ریس 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه دهم 

 عمومی کارشناسی/ بهداشتمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  9/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 عدالت در سالمت

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حی( را توضیخدمات)عدالت در دسترسعدالت در ارائه  

 منابع را شرح دهد.  صیعدالت در تخص ای یمال نیعدالت در تام 

 .دینما حیرا تشر یو عمود یعدالت افق 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –نظام سالمت اصالحات  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه يازدهم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  16/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض ترتيب حروف الفبا(:مدرسين) به  5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 عدالت در سالمت

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حی( را توضیعدالت در ارائه خدمات)عدالت در دسترس 

 منابع را شرح دهد.  صیعدالت در تخص ای یمال نیعدالت در تام 

 .دینما حیرا تشر یو عمود یعدالت افق 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –نظام سالمت اصالحات  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه دوازدهم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  23/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض ترتيب حروف الفبا(:مدرسين) به  5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 عملکردهای نظام سالمت

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حیرا شناخته و توض تیتول 

 دهد.  حیمنابع در سالمت را توض دیتول 

 دارد. انیرا ب ضرورت دخالت دولت در سالمت 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه سيزدهم 

 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  30/2/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 نظام سالمت یعملکردها

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد.  حیرا شناخته و توض تیتول 

 دهد.  حیمنابع در سالمت را توض دیتول 

 دارد. انیضرورت دخالت دولت در سالمت را ب 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه چهاردهم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  6/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض به ترتيب حروف الفبا(:مدرسين)  5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اصالحات سالمت تیدر موفق یتیریعوامل مهم مد

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد. حیرا توض ییتمرکززدا 

 را شرح دهد.  اراتیاخت ضیتفو 

 دارد. انیها را ب تیمسئول میو تصم عیتوز 

 دهد. حیرا توض یواگذار 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پانزدهم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  13/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                          سه شنبهروز: و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  28: تعداد دانشجويان  

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:      دقيقه 90مدت کالس: 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 اصالحات سالمت تیدر موفق یتیریعوامل مهم مد

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 دهد. حیرا توض ییتمرکززدا 

 را شرح دهد.  اراتیاخت ضیتفو 

 دارد. انیها را ب تیمسئول میو تصم عیتوز 

 دهد. حیرا توض یواگذار 

            پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزش :   

 نرم افزار پاورپونت دئوپروژکتور،یو د،یتخته سف وتر،یکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه شانزدهم 

 بهداشت عمومیکارشناسی/ مقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

  20/3/99تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                        سه شنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر  28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:       دقيقه 90مدت کالس: 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 رانینظام سالمت در ا

 اهداف جزئی : 

 دانشجو باید بتواند:

 را شرح دهد.  رانیدر ا یانسان شاخص توسعه 

 دهد.  حیرا توض یو درآمد یشاخص فقر انسان 

 دارد انیرا ب رانینظام سالمت در ا یدستاوردها و چالش ها 

            مجازیروش آموزش :   

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهممديريت بهداشت ودرمان ،   -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 جلسه هفدهم 

 کارشناسی/ بهداشت عمومیمقطع / رشته تحصیلی:           بهداشت عمومیگروه آموزشی:             بهداشت : دانشکده

 21/3/99 تاريخ ارائه درس : 98-99نيمسال دوم سال تحصيلي سال تحصيلي  :  

 14-16 ساعت:                           يکشنبهروز:  و جهان   رانيسالمت در ا ینظام هانام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 نفر 28تعداد دانشجويان  :

 دکتر راضيه ذوالقدر  مسئول درس: 2تعداد واحد:

 ذوالقدر هيدکتر راض مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: 5/11/98تاريخ تدوين و بازنگری:     دقيقه 90مدت کالس: 

 
 

 و جهان   رانیسالمت در ا ینظام هاعنوان درس : 

 هدف کلی درس :  

 رانینظام سالمت در ا

 
 اهداف جزئی : 

 

            مجازیروش آموزش :   

 وتریکامپامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :
 آخرين انتشار  -جلد اول ) حمايت های اجتماعي ، بهداشت و درمان (  –مطالعه تطبيقي نظام سالمت در  دنيا ، حسين زارع  ، محمد رضا جمالي .....  -

 بيمه سالمت(آخرين انتشار –نظام سالمت در دنيا، حسين زارع و همکاران جلد دوم )بسته های خدمات درماني  -

 آخرين انتشار  -مديريت بهداشت ودرمان ، دکتر سعيد آصف زاده ، فصول چهارم ،پنجم ،و ششم و پانزدهم  -

– World  Health report 2000 : Health system : improving performance                         

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

 آخرين انتشار –دکتر سعيد داوودی  –اصالحات نظام سالمت  -

 

  دقيقه  10مدت زمان:     مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه  30مدت زمان :  

 دقيقه  10مدت زمان :  

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه 10مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :     ارزشیابی درس 

 


