
Lesson plan 

 

  1تعداد واحد: مادر و کودک     بهداشتیو برنامه های  سیاستگذاری، اصالح و بهینه سازی سیستم ها  نام درس:

 بالینی   عملی  نوع واحد: تئوری

 بهداشت باروری رشته:                             8 تعداد جلسات: 11الی  11ساعت  شنبه ها پنج زمان برگزاری:

 اسکای روممحل اجرا:                             دکتر مژگان فردیدنام مدرس:     4ترم: 

   1411-1411 سال تحصیلی:    5 دانشجویان:تعداد 

 fardid@shmu.ac.irو  mfardid@gmail.comآدرس الکترونیکی استاد:

 

 شرح درس:

تامین  ،اقتصاد سالمت هیپا میمفاه سیاست، سیاستگذاری سالمت، تحلیل سیاست های سالمت، میو مفاه فیدانشجو با تعار

سالمت و اصالح سیاستگذاری  ، تحلیلخدمات سالمت روش های خریدمنابع مالی سالمت، بازارهای سالمت، کاالی سالمت، 

 آشنا گردد. و برنامه های بهداشتی مادر و کودک سیستم ها

 :درس ف كلياهدا

 قادر باشد:دانشجو 

 .شناسایی کندرا سیاست های سالمت داخلی و بین المللی عوامل مختلف موثر بر 

 تاثیر توسعه اقتصادی و سیاسی را بر بهداشت بویژه بهداشت مادر و کودک و خانواده بیان کند.

 .شرح دهدنقش دولتها، بازارها، سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی را در سالمت 

 را تعریف کند. چرخه سیاستگذاری، همچنین مفاهیم سیاست و سیاستگذاری

 .بیان کندراهکارهایی جهت اصالح سیستم خدمات بهداشتی مادر و کودک و خانواده 

 را شرح دهد. و بیمه مفاهیم پایه اقتصاد

 بازار سالمت را بیان کند.ناکامی کاالی سالمت و  ویژگیهای

 انواع منابع مالی را در نظام سالمت به همراه مثال توضیح دهد.

 برشمرده و برای هر کدام مثال بزند.روش های خرید خدمات سالمت را 

 ابزار تجزیه و تحلیل سیاستها در ارتباط با مسائل و سیاستها، و رفتار مصرف کننده و خانوار را بشناسد.

 دهد. توضیحرا بویژه بهداشت مادر و کودک و خانواده تحلیل سیاست های سالمت روش 

 . اند نقش هر یک را بیان کرده و مقایسه کندو بتو اصالحات نظام سالمت را بداندو اهرمهای مفاهیم 
 

شماره 

 جلسات
 حيطه اختصاصياهداف  رئوس مطالب

روش 

 تدريس

نوع وسيله 

 آموزشي
 فعاليت دانشجو

1 

 مفاهیممقدمه ای بر 

و  گذاریسیاست

کارکردهای نظام 

 سالمت

 سیاست،  آشنایی با مفاهیم

سیاست سالمت و 

 سیاستگذاری سالمت

  نظام چهارچوب آشنایی با

 سالمت

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ



  کارکردهای نظام آشنایی با

 و ارتباط آنها سالمت

2 
تامین مالی نظام 

  سالمت

  آشنایی با انواع روش های

 تامین مالی در نظام سالمت 

  آشنایی با کشورهای دارای

 تامین مالی دولتی،نظام 

  بیمه اجتماعی و بیمه

 خصوصی

  

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ

3 
نظام های پرداخت در 

 مراقبت های سالمت

  آشنایی با روش های خرید

 خدمات سالمت

  آشنایی با روش های پرداخت

 در نظام سالمت 

  عدالت در تامین مالی 

  به کارانه، حقوق، آشنایی با

 ازای مورد....

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ

4 
بازارهای بیمه و  

 مراقبت سالمت

  سالمت و  یکاالآشنایی با

 بازار

  آشنایی با ویژگی های بازار

 سالمت

 اخالقی آشنایی با مخاطرات 

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ

5 
اهرم های نظام 

 سالمت

 اهرم تامین مالی 

 اهرم نظام پرداخت 

 اهرم سازماندهی 

 م قانون و مقرراتهرا 

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

اسکای محیط 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ

  اصالحات نظام سالمت 6

  اهداف اصالحات 

   راهکارهای اصالحات نظام

 سالمت

  مثال هایی از اصالحات نظام

 سالمت در ایران و جهان

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 و پاسخمطالب و پرسش 

 سیاستگذاری سالمت 7

 چرخه سیاستگذاری 

  انواع روشهای تحلیل نظام

 سالمت

  تحلیل سیاستگذاری ابزارهای

 سالمت

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ

8 
 مقاالت موردیبررسی 

 و خالصه سیاستی

  مثال های موردی در

خصوص شکست ها و 

موفقیت های سیاستهای 

 بهداشتی 

  خالصه سیاستیاجزای 

 شناختی

سخنرانی و 

پرسش و 

پاسخ و 

 اسالید

محیط اسکای 

 روم

شرکت در بحث و یادداشت 

 مطالب و پرسش و پاسخ

 روش ارزشيابي:

 درصد 55نمره يا  5                        ارزشيابي تكويني   

 نمره )تشويقي( 1                                             فعاليت دانشجو

 نمره 1                                      منظم دانشجو رحضو

 درصد 70نمره يا  11                                            ارزشيابي تراكم



 :منابع

 الف( اصلي

 و علمی بقط سفارش به ؛: لیال دشمنگیر، ابولفتح المعیمترجمان ؛بیوس، نیكوالس میز، گیل دالت/ نويسندگان: كنتدر سالمت گذاریسياست .2  .1

 .رسانی پزشكیدانشكده مديريت و اطالع ايران، سالمت مديريت آموزشی

 فردآذرفربد عبادی ،عزيز رضاپورنويسندگان:  /اقتصاد مراقبت سالمت .3

  [رانگي... ]و دزاده احتف اسبرعیام شيرايو و همرج/ تيياراو ك تدالع یاقارت یراب ييامن: راهتالمس ظامن اتالحاص .4

 شهرام توفیقی ؛ مترجم:و كوين گرومباخ هايمر، /نويسندگان توماس اس بودنحليل سياست های تامين سالمت: رويكرد بالينيت .5

 ب( وابسته

o الیل ،یمحمد محسن د،ي: مژگان فردمترجمان؛ باومتلیبرن تجوئل ،یلنسكي. وینويسندگان: سارا.ا /مباني سياستگذاری و قانونگذاری سالمت 

 یدائم نیرضاپور، ام زيعز عابد،یعبدالله

o كتر و د یروانینصراهلل پور ش دداودی/ نويسندگان: دكتر سرانيآن درا یبر شواهد در نظام سالمت و دستاوردها و چالش ها يمبتن یگذار استيس

 یموعود نیمیس

 

 

 

http://elib.mui.ac.ir/site/catalogue/110388
http://elib.mui.ac.ir/site/catalogue/110388
https://www.gisoom.com/search/book/author-402152/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-402152/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-346851/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D8%B0%D8%B1/

