
 

 ((  درس دوره)  طراحي )
 

 کارآموزیواحد  5/0 -واحدنظری 1: واحدنوع         واحد     5/1 تعداد واحد :            نظام های عرضه خدمات سالمت عنوان درس :
 --- از:پيش ني           دانشگاه علوم پزشکی گناباد  3سالمت جامعه ترم   پرستاری ارشد ان کارشناسیدانشجوي گروه فراگير : 

 دکتر خسروان  خانم -آقای دکتر خواجوی   : اتيداس                     1000 -1001 اولنيمسال زمان برگزاری:  

   یکشنبه روز برگزاری كالس  :  

 10-11  ساعت كالس  : 

 

 :هدف كلي

سالمت جامعه به نحوی که بتواند به عنوان یک  به منظور آشنایی دانشجویان با نظام های عرضه خدمات سالمت با محوریت پرستاری این درس  

 نظام عرضه خدمات  بهداشتی ایفا کند. عضو فعال  در تیم سالمت موثر بوده و سهمی در سیاستگذاری 

 شرح درس:
کررد    فيتعر تفاوت دارد ، نمی توان برای خدمات بهداشتی ، نقش ثابتی گريکديکه الگو های اجتماعی اقتصادی کشور ها با  یياز آنجا

 خدمات بهداشتی وجود دارد : هياصلی جهت ارا هيدو نظر

 طيف وسيعی از جمعيت را پوشش دهد    ديخدمات با نيا -
 شامل سه سطح پيشگيري باشد. دیخدمات با نیا  –
 

 برنامه دوره: اجزای
 شده در هياز محتوای ارا درس از دو بخش نظری و عملی تشکيل شده است  از دانشجو انتظار می رود تا با بهره بردن نيا

  نديدر جستجوهای خارج از کالسی و مطابق الگوی تعيين شده مطالب را دنبال نما کالس
 :آموزشی كمك وسايل

 آموزشی های فيلم از استفاده و اساليد ماژيک، و برد وايت
 :فراگير وظايف

 درس پيشرفت موازات به شده ارايه تکاليف انجام کالس، در فعال حضور

 يادگيری: آموزش يروشها

 گروهی بحث سخنرانی،

 
( ساعت34رئوس مطالب )  

 الف. بخش نظری

 -تاريخچه توسعه نظام های خدمات سالمت 

 -اهداف ورويکردهای نظام عرضه خدمات سالمت 

 -عوامل تاثير گذار بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی در نظام های مختلف 

 (Primary Health care)و مراقبت های اوليه بهداشتی Basic Health Services -خدمات اساسی بهداشت 

 -تدارک عرضه خدمات بهداشتی با رويکرد ارتقاء سالمت 

 -انواع نظام های ارائه خدمات سالمت 

 -مقايسه نظام عرضه خدمات بهداشتی درايران وجهان 

 -مديريت کيفيت در نظام عرضه خدمات سالمت 

نظامهای عرضه خدمات سالمت  راهکارهای بازنگری واصالحات در – 



 

 -"اثر نهايی درسالمتی"ارزشيابی -

 -تخصيص منابع در نظام های ارائه خدمات سالمت 

 -پايش وتحليل وضعيت سالمتی در نظام عرضه خدمات سالمت 

 -بحران نيروی کار در نظام های عرضه خدمات سالمت 

 -موسسات سالمتی در نظام های ارائه خدمات 
 :)ساعت 26)کار آموزي :ب

 -بررسی ونقد يک نوع از نظام عرضه خدمات بهداشتی در ايران يا جهان به صورت شفاهی ونوشتاری 

 -تهيه گزارش 

 مراکز بهداشتی ودر مانی ،وتوانبخشی،مدارس وکارخانجات:عرصه
 

 

 

 

 :منابع

 

 
 

 :واحد نظری پیشگام جدول

 

 مدرس موضوع جلسه

 تاریخچه توسعه نظام های خدمات سالمت 1

 اهداف و رویکردهای نظام عرضه خدمات سالمت

عوامل تاثیرگذار بر نحوه ارائه خدمات بهداشتی در نظام های 
 مختلف

 آقای دکتر خواجوی

 دکتر خسروانو  (Basic Health Service)خدمات اساسی بهداشت 2



 

 (Primary Health Care)مراقبت های اولیه بهداشتی

 ویکرد ارتقاء سالمت تدارک عرضه خدمات بهداشتی با ر 3
 تخصیص منابع در نظام های عرضه خدمات سالمت

 انواع نظام های ارائه خدمات سالمت

 دکتر خسروان

 دکتر خواجوی مقایسه نظام عرضه خدمات بهداشتی در ایران و جهان 4

پایش و تحلیل وضعیت سالمتی در نظام های عرضه  5

 خدمات سالمت
در نظام های عرضه  "اثر نهایی در سالمتی"ارزشیابی  

 خدمات سالمت

 دکتر خسروان

 مدیریت کیفیت در نظام عرضه خدمات سالمت 6

راهکارهای بازنگری و اصالحات در نظام های عرضه 
 خدمات سالمت

 دکتر خواجوی

 دکتر خواجوی موسسات سالمتی در نظام های ارائه خدمات 7

 تر خسرواندک بحران نیروی کار در نظام های عرضه خدمات سالمت 8
 

 ساعت( 26ب: )کارآموزی 

 بررسی و نقد نظام عرضه خدمات بهداشتی در ایران بعد از بازدید از سطوح مختلف سیستم شبکه و ارائه  گزارش
 برنامه بازدید

 زمان محل بازدید تاریخ
  خانه بهداشت  

  مرکز سالمت جامعه روستایی 

  مرکز سالمت جامعه شهری  

  آموزشگاه بهورزی -معه شهریپایگاه سالمت جا 

  و معاونت بهداشتی دانشگاه  شهرستان بهداشت مرکز 
 

 ارزشیابی کارآموزی:

 نمره 5نقد خانه بهداشت و مراکز سالمت جامعه روستایی  -

 نمره 5جامعه شهری  و پایگاه سالمت نقد مراکز -

 نمره 5نقد مرکز بهداشت شهرستان و معاونت بهداشتی  -

 نمره 5اهکار ارائه پیشنهاد و ر -

 باشید موفق

 


