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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
                              نظام هاي سالمت در ایران و جهان  ) course plan (ترمی دوره  طرح 

  
  96-97دوم، سال نیمسال تحصیلی:  *.                            نظام هاي سالمت در ایران و جهان    نام درس:

  پیوسته) (کارشناسی بهداشت عمومی رشته و مقطع تحصیلی: .*                                                                         بهداشتدانشکده: 
  ندارد پیشنیاز:درس                                                                                  2 * تعداد واحد:

   8- 10یکشنبه ساعت  * روز و ساعت برگزاري: 
  بهداشت عمومی*گروه آموزشی:                                          کالس شماره........ محل برگزاري: .*  

  و مهندس محمد رضا قنبري دکتر سید کمال میرکریمیمدرسین: نام 
  ایام هفتهروزهاي تماس با مسئول درس:           دکتر سید کمال میرکریمیمسوول درس: نام 

   017-32436102تلفن:  نشکده بهداشت، طبقه دوم، گروه بهداشت عمومیداآدرس دفتر: 
  k.mirkarimi@goums.ac.ir: پست الکترونیک
دمات آشنایی با سیستم هاي مختلف بهداشتی درمانی در کشورهاي مختلف جهان و مقایسـه روش هـاي مختلـف ارائـه خـ     : هدف کلی درس

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

  اهداف اختصاصی:
  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

  کند. انیرا ب نظام سالمت فیتعر دیدانشجو با .1
 بتواند چارچوب هاي نظام سالمت را لیست کند.دانشجو  .2
 مات سالمت و اهداف واسط نظام سالمت آشنا شود.دانشجو با خد .3
 دانشجو با معیارهاي مقایسه نظام هاي سالمت آشنا شود. .4
 دانشجو با الگوهاي سازماندهی خدمات آشنا شود. .5
 دانشجو با الگوهاي تامین مالی و پرداخت آشنا شود. .6
 با نظام سالمت در ایران آشنا شود.دانشجو  .7
 آشنا شود.دانشجو با نظام سالمت در دنیا  .8
 دانشجو عوامل اجتماعی موثر بر سالمت را بشناسد. .9
 دانشجو با پوشش همگانی سالمت آشنا شود. .10
  دانشجو با استراتژي هاي تقویت نظام سالمت آشنا شود.   .11

  خ و بهره گیري از وسایل کمک آموزشی از قبیل اسالید، ویدئو پروژکتورسخنرانی، پرسش و پاسشیوه تدریس: 
 

    ی دانشجو:نحوه ارزشیاب
   % 15 یو شفاه یکتب آزمون هاي* 

  % 85      یی* امتحان نها
  
  ترم :  انیامتحانات در طول ترم و پا خیتار

ü میان ترم: نیمه اول اردیبهشت  
ü دانشکده   پایان ترم: بر اساس جدول زمان بندي شده  

  
  

    :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
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ü ور استاد در کالس حضور داشته باشد.دانشجو موظف است قبل از حض 
ü .غیبت دانشجویان مطابق آیین نامه آموزشی می باشد 

  
  وظایف و تکالیف دانشجو:

ü .کلیه دانشجویان موظف هستند در جریان برگزاري کالس ها مشارکت فعال داشته باشند 
  

  نیمه اول اردیبهشت* تاریخ امتحان میان ترم: 
  جدول امتحانی دانشکده بر اساستاریخ امتحان پایان ترم: 

. عدم حضور دانشجو در آزمون هاي میان ترم و پایان ترم به منزله انصراف از آزمون تلقی شده و به * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:
به ذکر است، کلیه امور محوله به دانشجو می بایست بر اساس زمان مورد انتظار . الزم هیچ عنوان آزمون مجدد از دانشجو اخذ نخواهد شد

  تحویل داده شوند در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهند شد.
  
  

  یمنابع اصل
ü  /(حمایت هاي اجتماعی، بهداشت و درمان) مطالعه تطبیقی نظام سالمت در دنیا، حسین زارع، محمد رضا جمالی و..../جلد اول

 خرین انتشارآ
ü نظام سالمت در دنیا، حسین زارع/ جلد دوم (بسته هاي خدمات درمانی، بیمه سالمت)/ آخرین انتشار 
ü  2000گزارش جهانی سالمت سال 
ü  آخرین انتشار 15و  6، 5، 4مدیریت بهداشت و درمان، دکتر سعید آصف زاده، فصول / 

  
  منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 صالحدید استاد در طول ترم تحصیلی و به تناسب موضوع مورد انتظار معرفی خواهد شد. بر اساس  -
  در دسترس يها E-journalsو   E-booksو استفاده از  Goums.ac.irکتابخانه مرکزي دانشگاه به آدرس  -

  
  
  

  نظام هاي سالمت در ایران و جهانواحد  یجدول زمان بندي برنامه درس
  

  ینسمدر  عنوان  ساعت  روز
آمادگی الزم مالحظات / 

دانشجویان قبل از شروع 
  کالس

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی تعریف سیستم و سیستم (نظام) سالمت  8-10  یکشنبه 
  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی تعریف چارچوب نظام سالمت در ایران و جهان  8-10  یکشنبه 
  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی المتتعریف اجزا، اهداف و عملکردهاي نظام س  8-10  یکشنبه 

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی خدمات بهداشت عمومی  8-10  یکشنبه 

تعریف مفهوم پوشش و دسترسی، عدالت و انواع   8-10  یکشنبه 
 آن

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی کارایی و کیفیت در خدمات سالمت  8-10  یکشنبه 
  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی تقسیم بندي نظام هاي سالمت  8-10  یکشنبه 

مدل بانک جهانی در مورد نظام سالمت و اهرم   8-10  یکشنبه 
 هاي کنترل نظام سالمت

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی
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  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی الگوهاي مختلف سازماندهی خدمات  8-10  یکشنبه 
  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی ی در نظام سالمتانواع تمرکز زدای  8-10  یکشنبه 

الگوهاي مختلف تامین مالی و مدل هاي مختلف   8-10  یکشنبه 
 پرداخت

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی

راه هاي مقایسه نظام هاي سالمت و نقاط قوت و   8-10  یکشنبه 
 ضعف آنها

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی ت در دنیا بر اساس کاراییمقایسه نظام هاي سالم  8-10  یکشنبه 

  8-10  یکشنبه 
نظریات مختلف در مورد عوامل اجتماعی و 

 (SDH)استراتژي هاي کشور در مورد 
Social Determinants of Health 

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی

  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی پوشش همگانی سالمت  8-10  یکشنبه 
  مطالعه فردي  دکتر میرکریمی استراتژي هاي تقویت نظام سالمت  8-10  یکشنبه 

 


