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 بسوِ تؼالی

 داًطگاُ ػلَم پسضکی گلستاى  

 پسضکی ػلَم هرکس هطالؼات ٍ تَسؼِ آهَزش

 99-98 دٍمًیوسبل   course planتزهی  دٍرُ  طزح 

 99-98 دٍمًیوسبل  :* ًیوسبل تحصیلی                  ثْداضت ػوَهی  *گزٍُ آهَسضی:        ثْداضت:داًطکدُ* 

     4434718: کد درس*                                      در ایزاى ٍ جْبى ًظبم ّبی سالهت   ػٌَاى درس: *

                                           ثْداضت ػوَهی  رضتِ تحصیلی : *                                                            کبرضٌبسی  هقطغ : *

 18-11 ِ دٍضٌجرٍسّبی    سهبى ثزگشاری:  *

    ثْداضت: داًطکدُ ثزگشاری    هحل* 

                     ٍاحد 2:تؼداد ٍاحد* 

   11     تؼداد جلسبت:  *                                            تئَریًَع ٍاحد:  *  

                ًدارد  : پیص ًیبس یب ّن ًیبس*                                    ًفز 12    تؼداد فزاگیزاى: *

  حیدریػلیزضب دکتز  :هدرسًبم 

 کبری ّفتِ  ٍ سبػبت  رٍس ّبرٍسّبی توبس ثب هسئَل درس:                              ػلیزضب حیدریدکتز   هسٍَل درس: ًبم 

 29102102198 تلفي:ثْداضت ػوَهی              گزٍُ         آدرس دفتز: 

 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکتزًٍیک

 

 اّداف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضٌد:

 ضرح دّذ. تؼریف ًظام سالهت ٍ اّذاف آى را -

 تَضیح دّذ. را کارکردّای ًظام سالهت -

 را تَضیح دّذ. ًظام ارائِ خذهات بْذاضتی درهاًی دٍلتی در ایراى -

 را ضرح دّذ. ساختار ًظام سالهت در ایراىبخص خصَصی ٍ تأثیر آى در  -

 ضرح دّذ. را سازهاًْای غیردٍلتی هربَط بِ ًظام سالهت -

 را ضرح دّذ. سازهاًْای بیي الوللی بْذاضتی -

 ضرح دّذ. را ًظام ّای ػرضِ خذهات سالهت در دًیا -

 تَضیح دّذ. رااّرم ّای کٌترل در ًظام سالهت  -

 دّذ. حیرا تَض اّذاف تَسؼِ ّسارُ -

 دّذ. حیرا تَض سالهت یّوگاً پَضص -

 دّذ. حیرا تَضًظام سالهت اًگلستاى  -

 را تَضیح دّذ.ًظام سالهت آهریکا  -

 دّذ. حیتَض  رااصالحات در ًظام سالهت  -

 

 ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ:

  % ًوزُ کل17هؼبدل  ًوز0ُ (:هطبرکت فؼبل ٍ اًجبم تکبلیفالف( در طَل دٍرُ ) 

 % ًوزُ  07هؼبدل  ًوز18ُة( پبیبى تزم  :

 آسهَى:ضیَُ ج( 

       تستی ٍ کتجی :پبیبى تزم 

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًطجَهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسضی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ صفز ٍ 14ثز اسبس هبدُ 

 خَاّد ضد .
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 : تکبلیف

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:

 ًدارد یخ اهتحبى هیبى تزم: * تبر

     دارد.  تبریخ اهتحبى پبیبى تزم:*

 * سبیز تذکزّبی هْن ثزای داًطجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.  

 رػبیت ضئًَبت اخال قی در کالس

 :یهٌبثغ اصل

 اٍلهطبلؼِ تطجیقی ًظبم سالهت در دًیب، حسیي سارع، جلد  (1

 ًظبم سالهت در دًیب، حسیي سارع، جلد دٍم (0

 ، ًظبم ّبی سالهت؛ ارتقبء ػولکزد0222گشارش جْبًی سالهت سبل  (3

 .  19ٍ  2ٍ  9ٍ 1هدیزیت ثْداضت ٍ درهبى، دکتز سؼید آصف سادُ، فصَل  (1

 

 

 

 

 حیدریػلیزضب دکتز جدٍل سهبى ثٌدی ثزًبهِ 

 جلسبت  
ٍ  تبریخ

 هدرس

 

 سبػت

 

 رائِ درسا ضیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبی 

یبدگیزی 

 داًطجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسضی

 جلسِ اٍل  1

 

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث  آى ًظام سالهت ٍ اّذاف فیتؼر  16 -18
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 ٍمجلسِ د 2

  دکتر حیذری
18- 16  

 ًظام سالهت یکارکردّا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ سَم 3

 دکتر حیذری
 یدٍلت یدرهاً یًظام ارائِ خذهات بْذاضت 16 -18

 راىیدر ا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر
 جلسِ چْارم 4

  دکتر حیذری
آى در ساختار ًظام  ریٍ تأث یبخص خصَص 16 -18

 راىیسالهت در ا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 ش و پاسخ. پرس

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ پٌجن 5

  دکتر حیذری
سخنرانی. بحث  هربَط بِ ًظام سالهت یردٍلتیغ یسازهاًْا 16 -18

گروهی .تفکر انتقادی 
هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 
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هاشیک. دیتا   هٌابغهطالؼِ  . پرسش و پاسخ

 پرشکتَر 

 جلسِ ضطن 6

  دکتر حیذری
18- 16  

 یبْذاضت یالولل يیب یسازهاًْا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 
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 ّفتنجلسِ 

 دکتر حیذری 
18- 16  

 بٌذی ًظام ّای سالهت  نیًَاع تقسا
 

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ّطتن 8

 دکتر حیذری 
18- 16  

  ایدًػرضِ خذهات سالهت در  یًظام ّا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ًْن 9

 یذریدکتر ح
18- 16  

 اّذاف ٍاسط ًظام ّای سالهت 

 ، کارایی، کیفیت(دسترسی)

سخنرانی. بحث 
 گروهی .تفکر انتقادی

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ دّن 11

 یذریدکتر ح
 18- 16  

 کٌترل در ًظام سالهت یاّرم ّا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابغهطالؼِ 

اهپیَتر. تختِ ک

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر

جلسِ   11

 یازدّن

 یذریدکتر ح

18- 16  

 ّذاف تَسؼِ ّسارُ ا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  12

 دٍازدّن

 یذریحدکتر 

18- 16  

 سالهت یپَضص ّوگاً

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالؼِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابغهطالؼِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 
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 تبریخ ردیف

 

 سبػت

 

 ارائِ درس ضیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبی 

یبدگیزی 

 داًطجَ

بیل کوک ٍس

 آهَسضی

جلسِ  13

 سیسدّن

  یذریدکتر ح

 ًظام سالهت اًگلستاى 16 -18 
 

سخنرانی. بحث گروهی 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  14

 چْاردّن

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  کایرًظام سالهت آه 16 -18 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  15

 پاًسدّن

 یذریدکتر ح

 ی. بحث گروهیسخنران اصالحات در ًظام سالهت 16 -18
. پرسش و  ی.تفکر انتقاد

 پاسخ

 یتهطالؼِ هقذها

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

. تختِ َتریکاهپ

برد.  تیٍا

 تای. دکیهاش

 پرشکتَر
جلسِ  16

 ضاًسدّن

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  اصالحات در ًظام سالهت 16 -18 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالؼِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالؼِ هٌابغ

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

تا هاشیک. دی

 پرشکتَر 

  


