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   درس:هدف کلی    

باآشنا در  نظام   یی  بهداشتی  مختلف  مقایسههای  و  جهان  مختلف  های  کشور  در  های   تطبیقی  مانی  مراقبت  ارایه  مختلف  های  روش 

 نگرش سیستمی وانتقادی کر ساس تفبرا ی درمانیبهداشت

   :اهــداف ويژه  

با   • دانشجویان  اهدافتعاریف،  فاهیم مآشنایی  تاریخچه،  براساس    ،  سالمت  نظام  های  کارکرد  شده  چارچوبو  سازمان    معرفی 

 هانی بهداشت ج

 نظام سالمت   (Stewardship) یترد تولکارکآشنایی دانشجویان با   •

 نظام سالمت  (Service Delivery)ارایه خدمات سالمت  ردکارکآشنایی دانشجویان با   •

 نظام سالمت  (Financing) کارکرد تامین مالی آشنایی دانشجویان با   •

 نظام سالمت  (Resource Creation)تولید منابع   کارکرد  آشنایی دانشجویان با •

 نظام سالمت  در  اهرم های کنترلآشنایی دانشجویان با  •

 د های نظام سالمت  ردر کارک کشور های مختلف آخرین اصالحاتآشنایی دانشجویان با  •

های اقتصادی سیاسی  و در ساختار  لید منابع در کشور های مختلف  مقایسه تطبیقی کارکرد های ارایه خدمات، تامین مالی، تو •

 ت و ضعف آنو نقاط قو و بررسی پیامد ها  مختلف

   :د کهروانتظار می دانشجو  دوره ازدر پايان اين 

 . دبیان کنو اهداف آن را تعاریف نظام سالمت  •

 . یح دهدرا توض اشتهانی بهدسازمان ج معرفی شده چارچوببراساس  را م سالمت کارکرد های نظا •

 را بیان کند.  متوظایف و نقش های تولیت نظام سال •

 . ا بیان کندسالمت ر اشکال سازمانی ارایه خدمات واختار س •

 . بیان کند مربوطه را مللی لبین ا و تجارب انگیزش های سازمانی ارایه خدمات سالمت •

 . ضیح دهدرا تو ارایه خدمات سالمتکپارچگی ی و  سطح ادغام •

 را شرح دهد.  و اهداف آنها  لی تامین مالی مراقبت های سالمتسه کارکرد اص •

 د. را تبیین کناهمیت مکانیسم های پیش پرداخت و انباشت خطر در تامین مالی نظام سالمت  •

    یح دهد. ی و مزایا ومعایب هر کدام را توضمنفعل و راهبردت شیوه های خرید خدم •

 بیان کند.  را  نظام سالمتاصلی   (Input)  یورودی ها •

 جمعیتی را گزارش کند.  براساس متغیر های اجتماعی و  ع تولیدات منابع سالمتتوزی •

 د. پردازدر کشور های منتخب باصالحات نظام های سالمت  گزارش  به تفکر انتقادی رویکرد با  •
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وظايف و تکالیف دانشجو:

 در کالس.  دانشجویان حضور  منظم و فعال  -1

با مطالعه منابع   -2 با شرکتآبا    دانشجویان  تا  یابند  اختیار دیگ  ر بحث تجربیات خودد  مادگی قبلی در کالس حضور  ران قرار داده و  را در 

 یات دیگران استفاده نمایند. ربتجو  نش دامتقابال از 

 و دانش به روز استفاده نمایند.  برای انجام تکالیف خود از منابع جدید، مقاالتدانشجویان  -3

منابع و مقاالت  مرور جامع  ا استفاده از  انتخاب نموده و ب  رسمرتبط درس را با هماهنگی مد  از موضوعات  یک موضوع  ریک از دانشجویانه   -4

 درس ارائه نماید. وری و در کالس گردآ لب راطام ،مرتبط

 روش ارزشیابی دانشجو:   

                         

 ردیف شرح فعالیت درصد نمره

 1 حضور منظم و شرکت فعال در مباحث کالس 5 1

 2 انتخاب شده  ع در مورد موضو ارائه سمینار 25 5

 3 ترم )تشریحی و تستی( میانامتحان  20 4

 4 )تشریحی و تستی( ان ترمان پایتحام 50 10

 جمع   100 20

 

 :منابع
  همکاران. ناشر موسسه فرهنگی ابن سینایحمدوند و . ترجمه ا، نظام های سالمت، ارتقای عملکرد2000گزارش جهانی سالمت سال  (1

بزرگ

ابوالقاسم.   (2 رضا،  بهداشتپور  توسعه  کشورهابرای    اقتصاد  حال  در  آموزش    "عملی  ایراهنم"ی  عالی  و  موسسه  مدیریت  پژوهش  و 
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1384رگ وسسه فرهنگی این سینای بزانتشارات م. سالمت، راهنمای عدالت و کاراییکتاب اصالحات نظام  (3

مه خدمات درمانی هنگی، سازمان بیعلمی و فرانتشارات . و دوم لاو دجل ،زارع نحسی ،دنیا رد  تالمس م نظا یتطبیقه مطالع (4
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 جدول زمان بندی ارائه جلسات( )

 مدرس  عینی برای دانشجو اهداف    موضوع  سات جل

 اول 

 بیان شیوه ارزشیابی   -معرفی درس  _معارفه

و کارکرد    خچه، اهداف، تاریتعاریف،  فاهیمم

رفی  مع  چارچوبهای نظام سالمت براساس  

 اشت هانی بهد سازمان ج  شده

انشجو اهمیت درس و شیوه ارزشیابی را درک  د

 .کند

 و اهداف آن را بداند تعاریف نظام سالمت  •

  چارچوببراساس کارکرد های نظام سالمت  •

 را بداند. اشت هانی بهد سازمان ج  معرفی شده

دکتر رضا  

 اسماعیلی

 نظام سالمت   (Stewardship)  یترد تولکارک دوم

ی  لیت از دیدگاه سازمان بهداشت جهان توتعاریف  •

 بیان کند بهداشت را 

ن  را تبی  متوظایف و نقش های تولیت نظام سال •

 ند.ک

دکتر رضا  

 اسماعیلی
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تاثیر گذاری تولیت بر سایر کارکرد های نظام   •

 را توضیح دهد.   سالمت 

 سوم
 Service)ارایه خدمات سالمت    ردکارک

Delivery)   ت م سالمنظا 

ا  سالمت ر  اختار یا اشکال سازمانی ارایه خدماتس •

   بیان کند

انتخاب و اولویت بندی خدمات  ص های شاخ •

 سالمت را بداند  

 توضیح دهد سالمت را  اثربخش -مداخالت هزینه  •

 را توضیح دهد. ترکیبات ارایه خدمات سالمت   •

و   انگیزش های سازمانی ارایه خدمات سالمت  •

 کند.  بین امللی بیان تجارب 

را    ارایه خدمات سالمتو یکپارچگی  سطح ادغام  •

 . ضیح دهدتو

دکتر رضا  

 اسماعیلی

 چهارم 
نظام     (Financing)کارکرد تامین مالی  

 سالمت 

 بیان کند.  اهداف تامین مالی مراقبت های سالمت  •

  لی تامین مالی مراقبت های سالمتسه کارکرد اص •

 را بیان کند.  و اهداف هر یک 

های پیش پرداخت و انباشت  اهمیت مکانیسم  •

 را توضیح دهد. خطر در تامین مالی نظام سالمت 

ی و مزایا  منفعل و راهبرد ت شیوه های خرید خدم  •

    . ومعایب هر کدام را توضیح دهد

دکتر رضا  

 اسماعیلی

 پنجم
  (Resource Creation)تولید منابع    کارکرد

 نظام سالمت 

  و ویژگی های   نظام سالمت    (Input)  ورودی ها •

 هر یک را توضیح دهد.  

من  • تولید  خصوص  و  دولتی  سالمت ترکیب  را    ابع 

 تبیین کند

سالمت  توزی • منابع  تولیدات  های  ع  متغیر  براساس 

 جمعیتی را گزارش کند. اجتماعی و 

•  

دکتر رضا  

 اسماعیلی

 نظام سالمت در    اهرم های کنترل ششم

نظام سالمت    چهار مالی،  اهرم کنترل  )تامین 

سازماندهی گ  و(  رفتارو    پرداخت،  ذاری  تاثیر 

 هر کدام را توضیح دهد.  

دکتر رضا  

 اسماعیلی

 هفتم
اصالحات ش سیستمی:  رتفکر انتقادی و نگ 

 نظام سالمت 

رویکرد   انتقادیبا  اصالحات  گزارش    به  تفکر 

سالمت   های  منتخبنظام  های  کشور  و   در 

  . دپردازب  نیامد های آپ

دکتر رضا  

 اسماعیلی

 - میان ترم آزمون   هشتم
دکتر رضا  

 اسماعیلی

 نهم
خب  تمن مطالعه تطبیقی نظام سالمت کشور

1 
 ایران شناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 دهم 
خب  تمن مطالعه تطبیقی نظام سالمت کشور

2 

شناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

 انگلستان 

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 یازدهم 
خب  تمن شورمطالعه تطبیقی نظام سالمت ک

3 
 ژاپن شناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 دوازدهم 
خب  تمن مطالعه تطبیقی نظام سالمت کشور

4 
 آمریکا شناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

دکتر  

عبدالجواد  
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 خواجوی 

 سیزدهم 
خب  تمن نظام سالمت کشورمطالعه تطبیقی 

1 
 آلمان شناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 چهاردهم 
خب  تمن مطالعه تطبیقی نظام سالمت کشور

5 
 ترکیهشناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 پانزدهم 
خب  تمن مطالعه تطبیقی نظام سالمت کشور

6 
 دا کاناشناخت و تحلیل نظام سالمت کشور  

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 شانزدهم 
خب  تمن نظام سالمت کشورمطالعه تطبیقی 

7 

ظام  برای اصالحات ن  های ممکن  ارایه الگو

 تجارب بین المللیبراساس    سالمت ایران

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

 - پایان ترم   آزمون تراکمی هفدهم 

دکتر  

عبدالجواد  

 خواجوی 

دکتر رضا  

 لیاسماعی

 


