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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 

 دوره طرح
Course plan 

 
 

  
 

 تهيه کنندگان:

بهداشت عمومياساتيد گروه   

و    

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكيكميته طرح ردس با هم

 ياسر ساريخاني خرمي تدوين کننده:استاد 

4931 سال ماهبهمن   
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 پزشکیدانشکده 

 نظری واحد 2 تعداد واحد : نظام های سالمت در ایران و جهان درس :نام 

 ساعت 34 مدت زمان ارائه درس :  بهداشت عمومي يکارشناس  :رشته و مقطع تحصيلي 

 20/3/95الي  3/11/94 زمان شروع و پایان : یاسر ساریخاني خرمي :  مسئول درس و اساتيد همکار

 نشکده پزشکيدا محل آموزش: ندارد پيشنياز :

 هدف نهایي دوره: 

 هدف نهایي دوره ردیف

 آشنایي با الگوهای کلي نظام سالمت در جهان 1

 آشنایي با نظام سالمت در کشور های مختلف 2

 

 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 اهداف اختصاصي دوره ردیف

 فراهم آوری امکان مقایسه ساختار نظام سالمت در کشورهای مختلف 1

 م آوری امکان شناخت نقاط ضعف و قوت سيستم های مختلف سالمت در جهانفراه 2

 فراهم آوری امکان شناخت ساختار و نقاط ضعف و قوت نظام سالمت در ایران 3
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 در مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلي در چند مورد ذکر کند

 جدول زمانبندي دروس

 امكانات مورد نياز منابع درسي روش تدريس ساعت ارائه سرفصل مطالب
 روش ارزشيابي

 )تكويني و پاياني(

آشنایی با اهداف و کارکرد های 

 نظام سالمت در دنیا
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 اسخ کالسیپ

آشنایی با الگوهای نظام سالمت 

 در جهان
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 1منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

آشنایی با نظام سالمت در 

 آمریکا
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

پروژکتور +  ویدئو

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

آشنایی با نظام سالمت در  

 پرتغال
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 31-31 آشنایی با نظام سالمت در ترکیه
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

آشنایی با نظام سالمت در 

 دانمارک
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

رم + پرسش و پایان ت

 پاسخ کالسی

 31-31 آشنایی با نظام سالمت در سوئد
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 31-31 آشنایی با نظام سالمت در نروژ
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 31-31 آشنایی با نظام سالمت در آلبانی
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

آشنایی با نظام سالمت در 

 یهروس
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 31-31 آشنایی با نظام سالمت در التویا
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

م + پرسش و پایان تر

 پاسخ کالسی

آشنایی با نظام سالمت در ایران 

3 
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی
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آشنایی با نظام سالمت در ایران 

2 
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

مقایسه نظام های حمایت 

 3اجتماعی در جهان 
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

مایت مقایسه نظام های ح

 2اجتماعی در جهان 
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

تحلیل و تطبیق نظام های 

 سالمت در جهان
31-31 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
 3منبع شماره 

ویدئو پروژکتور + 

 دوایت بور

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 کتبی ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ  امتحان کتبی پایان دوره

 

 

 منابع درسی : 

 (زارع )  مطالعه تطبيقي نظام های سالمت در دنيا -1

 ) سازمان بهداشت جهاني ( 2000گزارش جهاني سالمت سال  -2

 ) صادقي حسن آبادی( کليات خدمات بهداشتي  -3

 
 نحوه ارزشيابی :

 :و عمليارزشيابي تئوری 

 پرسش و پاسخ کالسي -1

 امتحان ميان ترم -2

 امتحان پایان ترم -3

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

  (%55( + )امتحان پایان ترم % 15 ( + )امتحان ميان ترم %10)پرسش و پاسخ کالس 

 

 مقررات : 

  : نمره 10حد نمره قبولي 

 مطابق قوانين اداره خدمات آموزشات مجاز غیبت در کالس: تعداد دفع 
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 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرمدانشگاه علوم 

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه اول(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

آشنایی با اهداف و کارکرد های نظام سالمت  موضوع درس:

 در دنیا

 واحد  2تعداد واحد:

 ندارد پیش نیاز:

 دقیقه 011 مدت زمان جلسه:

 بهداشت عمومیکارشناسی  رشته مخاطب: گروه و

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکی مکان تشکیل کالس:

 اهداف و کارکرده ای نظامهای سالمت در دنیاآشنایی دانشجویان  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 انواع نظام سالمت در دنیا

 کارکرد های نظامهای سالمت 

 اهداف نظامهای  سالمت 

 و بحث گروهی جمع بندی

52 

43 

43 

12 

 شناخت انواع نظام سالمت در جهان

 شناخت کارکردهای سیستم سالمت

 شناخت اهداف سیستم سالمت

 علمی بحث گروهی توانایی انجام

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده             :گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                 :ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دوم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

آشنایی با الگوهای نظام سالمت در موضوع درس: 

 جهان

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 شکده پزشکیدانمکان تشکیل کالس: 

 با سه نوع نظام ارائه خدمات سالمت در جهانآشنایی دانشجویان  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 نظام سالمت بیمه ملی

 نظام سالمت بیمه سالمت

 نظام سالمت تعاون عمومی

 جمع بندی و بحث گروهی

43 

43 

52 

12 

 بیمه ملی شناخت نظام سالمت

 نظام سالمت بیمه سالمتشناخت 

 نظام سالمت تعاون عمومیشناخت 

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه سوم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 نظام سالمت در آمریکاآشنایی با موضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آمریکاسیستم سالمت در کشور آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در آمریكا

 نظام ارائه خدمات در آمریکا

 نظام تامین مالی سالمت در آمریکا

 سیستم بیمه در آمریکا

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 اطالع از وضعیت سالمت کشور مورد مطالعه

 کشور مورد مطالعهاطالع از سیستم ارائه خدمت 

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 (چهارم)جلسه 

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 نظام سالمت در پرتغال آشنایی باموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور پرتغال اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در پرتغال

 نظام ارائه خدمات در پرتغال

 تامین مالی سالمت در پرتغال

 سیستم بیمه در پرتغال

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 مطالعه اطالع از وضعیت سالمت کشور مورد

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه پنجم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آشنایی با نظام سالمت در ترکیهموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور ترکیه اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در ترکیه

 نظام ارائه خدمات در ترکیه

 تامین مالی سالمت در ترکیه

 سیستم بیمه در ترکیه

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 مطالعهاطالع از وضعیت سالمت کشور مورد 

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه ششم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آشنایی با نظام سالمت در دانمارکموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور دانمارک اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در دانمارک

 نظام ارائه خدمات در دانمارک

 تامین مالی سالمت در دانمارک

 سیستم بیمه در دانماراک

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 کشور مورد مطالعهاطالع از وضعیت سالمت 

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد آموزشی:وسایل 

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه هفتم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آشنایی با نظام سالمت در سوئدموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور سوئد اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در سوئد

 نظام ارائه خدمات در سوئد

 تامین مالی سالمت در سوئد

 سیستم بیمه در سوئد

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 اطالع از وضعیت سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه هشتم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آشنایی با نظام سالمت در نروژموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور نروژ اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در نروژ

 نظام ارائه خدمات در نروژ

 تامین مالی سالمت در نروژ

 سیستم بیمه در نروژ

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 اطالع از وضعیت سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 (نهم)جلسه 

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آلبانیآشنایی با نظام سالمت در موضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور نروژ اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 آلبانیوضعیت سالمت در 

 آلبانینظام ارائه خدمات در 

 آلبانیتامین مالی سالمت در 

 آلبانیسیستم بیمه در 

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 مطالعهاطالع از وضعیت سالمت کشور مورد 

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آشنایی با نظام سالمت در روسیهموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور نروژ اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در روسیه

 نظام ارائه خدمات در روسیه

 تامین مالی سالمت در روسیه

 سیستم بیمه در روسیه

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 مطالعهاطالع از وضعیت سالمت کشور مورد 

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه یازدهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 آشنایی با نظام سالمت در التویاموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور نروژ اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در التویا

 نظام ارائه خدمات در التویا

 تامین مالی سالمت در التویا

 سیستم بیمه در التویا

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 مطالعهاطالع از وضعیت سالمت کشور مورد 

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دوازدهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 3 آشنایی با نظام سالمت در ایرانموضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور نروژ اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 وضعیت سالمت در ایران

 نظام ارائه خدمات در ایران

 تامین مالی سالمت در ایران

 سیستم بیمه در ایران

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 مطالعهاطالع از وضعیت سالمت کشور مورد 

 اطالع از سیستم ارائه خدمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم مالی سالمت کشور مورد مطالعه

 اطالع از سیستم بیمه ای کشور مورد مطالعه

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه سيزدهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

 2آشنایی با نظام سالمت در ایران موضوع درس: 

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با سیستم سالمت در کشور نروژ اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 ساختار نظام سالمت در ایران

 ساختار نظام سالمت شهری

 ساختار نظام سالمت روستایی

 ساختار شبکه در ایران

 جمع بندی و بحث گروهی

53 

53 

53 

52 

12 

 اطالع از ساختار نظام سالمت ایران

 اطالع از ساختار نظام سالمت شهری

 اطالع از ساختار نظام سالمت روستایی

 اطالع از ساختار شبكه سالمت در ایران

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                : بر حسب ضرورت مباحث ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه چهاردهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

اجتماعی مقایسه نظام های حمایت موضوع درس: 

 در جهان

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با عملکرد حمایت اجتماعی نظام های سالمت در جهان اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 کلیات حمایت اجتماعی سالمت

 حمایت اجتماعی نظام های بیمه سالمت

 حمایت اجتماعی نظام های بیمه ملی

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

43 

43 

12 

 اجتماعی آشنایی با کلیات حمایت

 آشنایی با حمایت اجتماعی در نظام بیمه سالمت

 آشنایی با حمایت اجتماعی در نظام بیمه ملی

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            ن می گردد                : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعییارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه پانزدهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

مقایسه نظام های حمایت اجتماعی موضوع درس: 

 2در جهان 

 واحد  2واحد:تعداد 

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با عملکرد حمایت اجتماعی نظام های سالمت در جهان اهداف کلی: 

 اهداف رفتاری زمان مطالبرئوس 
حیطه مورد 

 نظر

 حمایت اجتماعی نظام های تعاون عمومی

 مقایسه نظام های حمایت اجتماعی 

 جمع بندی و بحث گروهی

43 

22 

12 

 آشنایی با حمایت اجتماعی در نظام تعاون عمومی

توانایی تشخیص تفاوتهای حمایت اجتماعی در نظامهای سالمت 

 مختلف

 گروهی علمی توانایی انجام بحث

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه شانزدهم(

 دانشکده پزشکی

 نظام های سالمت در ایران و جهانعنوان درس: 

تحلیل و تطبیق نظام های سالمت در موضوع درس: 

 دنیا

 واحد  2تعداد واحد:

 نداردپیش نیاز: 

 دقیقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومیگروه و رشته مخاطب: کارشناسی 

 1493سال تحصیلی: 

 نفر 01 عداد فراگیران:ت

 دانشکده پزشکیمکان تشکیل کالس: 

 مقایسه کاکردهای نظام های مختلف سالمت در دنیااهداف کلی: 

 اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب
حیطه مورد 

 نظر

 مقایسه ارائه خدمات سالمت در کشور های مختلف

 مقایسه تامین مالی سالمت در  کشورهای مختلف

 سالمت در کشورهای مختلفمقایسه بیمه 

 مقایسه نظام پرداخت در کشور های مختلف

 جمع بندی و بحث گروهی

52 

53 

53 

53 

12 

 توانایی مقایسه سیستم های سالمت

 توانایی مقایسه تامین مالی سالمت

 توانایی مقایسه بیمه های سالمت

 توانایی مقایسه نظام های پرداخت سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 12  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 

 

 


