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 آشنایی دانشجویان با ارتباط بین انوا  سیستمهای بهداشتی درمانی و بافتار توسعل کشور ا

 آشنایی با سیستب بهداشت و درمان ایران  
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 1385انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوین، “ مدیریت بهداشت و درمان“ ور، عزیز.آص؛ زاده، سعید. رضاپ 

  گزارشات و انتشارات رسمی وزارت بهداشت 

  و مطالب تهیل شده توسط استاد درسسایر کتب مرتبط و در دسترس 

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3+%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AE&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AE&select-author=author-exact


 * نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي :

 نمره 17.5ارم  ال؛( پایان دوره آزمون نهایي :  ب

 نمره 1ب ( مشارکت در بحث  ای مرتبط با  ر جلسل درس : بارم  

 نمره1.5مباحث کالس  ای مجازی ( کیفیت حضور در  ج 

 سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در كالس درس :

 برابر مسررات آموزشی عمل مي گردد 4 /17نمره كب مي شود.  بیش از  .20 ر غیبت 

 

 با کسر نمره مواجه خواهد شد خواسته شده در دوره آموزش مجازی تاخير در ارائه تکاليف

 

 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي –معاونت آموزشي              
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آمادگي الزم دانشجویان قبل  مدرس عنوان ساعت تاریخ جلسه

 شروع كالس زا

مه بیان مقدو   کالس آنالین دکتر لطفی زاده مقدمه ای بر نظام های سالمت در جهان  10-8  1

و برانگیختن حس کنجکاوی 

دانشجویان با پرسشهای 

  مرتبط با موضوع

معرفی مدلهای سازمان جهانی بهداشت و بانک   10-8  2

جهانی برای تشریح ا داف و کارکرد ای  نظام 

سالمت و استفاده از آنها برای مسایسل و تحلیل 

 نظامهای سالمت

 حضور و آمادگی ذ نی دکتر لطفی زاده

و بحث و   کالس آنالین

 تبادل نظر جمعی

علل وجود سیستمهای متفاوت سالمت در کشور ای   10-8  3

 مختل؛

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

بیان و   تبادل نظر جمعی

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

در ایران و  پوشش  مگانی سالمت و وضعیت آن  10-8  4

 سایر کشور ا

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

و  تبادل نظر جمعی

برانگیختن حس کنجکاوی 

دانشجویان با پرسشهای 

 مرتبط با موضوع

توضیح سیستب بهداشت و درمان کشور آمریکا و   10-8  5

 نساط قوت و ضع؛ آن

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

ارائل و  تبادل نظر جمعی

تکلی؛ تعیین شده و 

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

ادامل سیستب بهداشت و درمان کشور آمریکا و نساط   10-8  6

 قوت و ضع؛ آن

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

و  تبادل نظر جمعی

برانگیختن حس کنجکاوی 

دانشجویان با پرسشهای 

 مرتبط با موضوع



و درمان کشور انگلی  و  توضیح سیستب بهداشت  10-8  7

 نساط قوت و ضع؛ آن 

و بحث و   کالس آنالین دکتر  لطفی زاده

ارائل و  تبادل نظر جمعی

تکلی؛ تعیین شده و 

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده مسایسل سیستب ارائل خدمت در آمریکا و انگلی    10-8  8

و  تبادل نظر جمعی

گیختن حس کنجکاوی بران

دانشجویان با پرسشهای 

 مرتبط با موضوع

توضیح سیستب بهداشت و درمان کشور آلمان و   10-8  9

 فرانسل 

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

ارائل و  تبادل نظر جمعی

تکلی؛ تعیین شده و 

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

ین مالی و انوا  روشهای انباشت منابع در تام  10-8  10

 وضعیت کشور ای مختل؛

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

بیان و  تبادل نظر جمعی

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

ارائل تکلی؛ تعیین شده و  دکتر لطفی زاده بررسی اصالحات نظام بهداشت و درمان ترکیل  10-8  11

پیرامون  مشارکت در بحث

 آن

بررسی اصالحات نظام بهداشت و درمان و پوشش   10-8  12

  مگانی سالمت در تایلند 

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

ارائل و  تبادل نظر جمعی

تکلی؛ تعیین شده و 

مشارکت در بحث پیرامون 

 آن

بیان تاریخچل شکل گیری شبکل بهداشت و درمان در   10-8  13

 اقبتهای اولیل سالمت در ایران ایران و مر

و بحث و   کالس آنالین دکتر لطفی زاده

و  تبادل نظر جمعی

برانگیختن حس کنجکاوی 

دانشجویان با پرسشهای 

 مرتبط با موضوع

بیان مرور مطالب جلسه قبل،  دکتر لطفی زاده تشریح وضعیت تامین مالی نظام سالمت ایران  10-8  14

و برانگیختن حس مه مقد

کاوی دانشجویان با کنج

 پرسشهای مرتبط با موضوع

بیان مرور مطالب جلسه قبل،   نظام  ای سالمت در کشور ای عربی  10-8  15

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 



 پرسشهای مرتبط با موضوع

توضیح پزشک خانواده و سیستب ارجا  و سطح   10-8  16

 ایرانبندی و موفستها و چالشهای ان در 

 

بیان مرور مطالب جلسه قبل،  دکتر لطفی زاده

و برانگیختن حس مه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

تحلیل طرح تحول نظام سالمت ایران با استفاده از   10-8  17

 ا رمهای کنترل نظام سالمت

بیان مرور مطالب جلسه قبل،  دکتر لطفی زاده

 و برانگیختن حسمه مقد

کنجکاوی دانشجویان با 

 پرسشهای مرتبط با موضوع

  *** نکته مهم:

که ارائه مطلب در مورد یکی از نظام های سالمت در جهان م دانشجویان موظف خواهند بود نسبت به ارائه تکاليف خود چهاربعد از جلسه 

 اقدام نمایند.خواهد بود 
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