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                                                           آشنایی با ساختار و برنامه های نظام سالمت در ایران عنوان درس:

 اوری اطالعات سالمتفن رشته تحصيلي:

 ندارد                                        :پيش نياز                            واحدنظری 2 تعداد واحد:                              کارشناسی مقطع:
 



 در پايان هر جلسه دانشجو بايد بتواند: اهداف ویژه:

 

 آشنايي دانشجويان با: اهداف كلي:

 

 جلسه

 

مفهوم مراقبت هوم سیستم سالمت، مفهوم سیستم، مف

برخي از سیستم های فرعي سیستم بهداشتي، معرفي 

، تصوير سازماني شبکه سالمت در کشور ايران، سالمت

وزارت بهداشت، درمان و ، ماموريت و اهداف تاريخچه

در سه حیطه بهداشت، درمان و  آموزش پزشکي

ارت معاونت های وز آموزش پزشکي، آشنايي با

 رمان و آموزش پزشکي و وظايف هر يک،بهداشت، د

 مفاهیم و تعاريف سالمت

 تصوير کلي از شبکه سالمت در کشور ايران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيآشنايي با 
 

 اول

آشنايي با معاونت های وزارت بهداشت،  ادامه مبحث

سیاست  درمان و آموزش پزشکي و وظايف هر يک، 

شت ، درمان و آموزش های استراتژيک وزارت بهدا

شورای عالي  ، آشنايي با پزشکي در برنامه سوم توسعه

ساختار ارائه خدمات  ، و وظايف آنبرنامه ريزی 

سیمای  ويژگي چهار، بهداشتي درماني دولتي در کشور

ويژگي های نظام ارائه خدمات ، سالمت درکشور ايران

 ،بهداشتي درماني دولتي در ايران

ا معاونت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش ادامه مبحث آشنايي ب

 ارائه خدمات بهداشتي درماني دولتي در ايران ساختار و  پزشکي

 دوم

آشنايي با مفاهیم ارائه شده در سطوح نظام ارائه 

خدمات) شامل روستای قمر، روستای اصلي، خانه 

بهداشت، خانه سالمت، پايگاه بهداشت، خانه بهداشت، 

مرکز ، خانه بهداشت فعال، هخانه بهداشت ضمیم

، مرکز بهداشتي درماني شهری، بهداشت شهرستان

مرکز بهداشتي درماني روستايي، بهیار، بهورز( طبق 

 درگاه ملي آمار ايران،

 سوم سطوح نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني دولتي در ايران

در نظام اطالعات مراقبت های ثبت شده اطالعات نوع 

آشنايي با هفت جدول و گردونه زيج اولیه بهداشتي، 

 حیاتي،

 چهارم نظام اطالعات مراقبت های اولیه بهداشتي

 توسعه در مستقیما که هايي صندوق و ها سازمان

 ,WHO, UNICEFشامل  دارند، نقش سالمت

UNFPA, UNESCO 
 با مستقیم غیر طور به که هايي برنامه و ها سازمان

 ,UNEP ,باشند شامل  مي ارتباط در سالمت

World Bank Group,  UNDP, ILO, FAO, 

WFP, OPCW, WTO, UNHCR 

سازمان جهاني   اهداف، مسئولیت ها و پنج ناحیه

 ،بهداشت

 سازمان های بین اللملي مرتبط با سالمت

 سازمان جهاني بهداشت

 پنجم

 تعريف بیمارستان، اهداف و انواع آن -

 معرفي ساختار سازماني بیمارستان ها -

 ششم ساختار بیمارستان ها



 

 
 

ي بخش های بالیني، واحدهای کلینیکي و  معرف -

پاراکلینیک، بخش های پشتیبان )مالي، اداری، 

 خدماتي و ...(

آشنايي با برنامه ها و خدمات مبارزه با بیماری های واگیر در نظام  

 سالمت
 

 هفتم

ر نظام آشنايي با برنامه ها و خدمات مبارزه با بیماری های غیر واگیر د 

 سالمت

 هشتم

 نهم در نظام سالمتبهداشت محیط آشنايي با برنامه ها و خدمات  

 دهم در نظام سالمت بهداشت حرفه ایآشنايي با برنامه ها و خدمات  

 يازدهم در نظام سالمت سالمت روانآشنايي با برنامه ها و خدمات  

در  یم خانوادهسالمت مادر و کودک و تنظآشنايي با برنامه ها و خدمات  

 نظام سالمت

 دوازدهم

 سیزدهم در نظام سالمت سالمت میانساالنآشنايي با برنامه ها و خدمات  

 چهاردهم در نظام سالمت بهداشت مدارسآشنايي با برنامه ها و خدمات  

نظام  تغذيه و بهداشت مواد غذايي درآشنايي با برنامه ها و خدمات  

 سالمت

 پانزدهم

 شانزدهم در نظام سالمت آموزش سالمترنامه ها و خدمات آشنايي با ب 

 هفدهم در نظام سالمت حوادث و فوريت هاآشنايي با برنامه ها و خدمات  


