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ضشح دسط:
اص آًجب کَ کلیَ فبسؽ التحصیالى سضتَ ُبی هختلف دس سدٍ ُبی هختلف
تخصصی گشٍّ پضضکی اص جولَ سضتَ ثِذاضت ثبسّسی جِت اسائَ خذهبت
هشتجط ثب تخصص خْد دس استجبط ثب سیستن اسائَ خذهبت کطْس قشاس هی
گیشًذ الصم است آضٌبیی کبهل ثب سیستن اسائَ خذهبت کطْس داضتَ ثبضٌذ
ّ ثتْاًٌذ ثب هقبیسَ سیستن اسائَ خذهبت کطْس ثب سبیش کطْسُب ّیژگی
ُبی هثجت ّ ًقبط ضؼف سیستن کطْس سا ضٌبسبیی کشدٍ ّ دس جِت استقب ی
ضشایط ثب ُوکبسی سبیش گشٍّ ُب ّ سستَ ُبی هذیشیتی اقذاهبت الصم سا
ضٌبسبیی ّ دس اجشای ثشًبهَ ُب ًقص ایفب کٌٌذ .ایي دسط ثَ صْست
داًطجْ هحْسی ّ یبدگیشی فؼبل تٌظین ضذٍ است .لزا کلیَ داًطجْیبى ثش
اسبط سشفصل دسط فشصت داسًذ کَ هجبحث هختلف دس صهیٌَ سیستن ُبی
اسائَ خذهبت سا دس کطْس ّ سبیش کطْسُبیی کَ داسای ضشایط هتفبّت
اقتصبدی ،اجتوبػی ّ فشٌُگی ُستٌذ اًتخبة ّ ثب جوغ آّسی اطالػبت اص
هٌبثغ هختلف ّ ُوچٌیي تجبسة خْد اطالػبت جوغ آّسی ضذٍ سا ثب ُوکالسبى
ثَ اضتشاک گزاضتَ ّ دس هْسد آى ثحث کٌٌذ.
ثَ هٌظْس ایجبد فشصت هٌبست ّ کبفی دس ایي صهیٌَ ػالٍّ ثش هجبحث کلی
کَ دس صهیٌَ سیستن ُبی اسائَ خذهبت ثَ ثحث گزاضتَ هی ضْد ،هجبحث دس
سبلوٌذاى
کْدکبى،
هبدساى،
هثل
خذهت
اسائَ
ضبخَ
ُش
ّ............................ثب تبکیذ ثیطتش هْسد تْجَ ّ تبکیذ
است .دس طْل تشم داًطجْیبى ثب اًتخبة هجبحث ّ اسائَ آى ثَ ًحْی کَ
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گفتَ ضذ ُش هجحث سا ًِبیتب ثصْست هقبلَ هشّسی کتجب اسائَ خْاٌُذ
داد.

ُذف کلی:
 -0آضٌبیی
هذیشیت
آضٌبیی
کطْسُب
 -2آضٌبیی

ثب ّیژگیِبی ًظبم ثِذاضتی دسهبًی ّ ًحٍْ اجشای اصْل
ّ ثشًبهَ سیضی دس اهش ثِذاضت دس ایشاى ّ کطْسُبی دیگشّ
ثب هطبلؼبت تطجیقی ّ هقبیسَ ای دس هْسد ایشاى ّ سبیش
دس صهیٌَ سیستن ضیکَ ثِذاضتی دسهبًی
ثب چگًْگی سسبًذى خذهبت ثَ افشاد جْاهغ دس ُش کطْس

ثَ هٌظْس دستیبثی ثَ اُذاف فْق هجبحث صیش هْسد ثشسسی قشاس خْاُذ
گشفت.
-

-

-

-

تؼشیف کلی سیستن اسائَ خذهبت ،اُذاف ّ ػولکشد سیستن ُبی اسائَ
خذهبت ،اُویت سیستن ُبی اسائَ خذهبت ثِذاضتی ،چگًْگی ّ
هؼیبسُبی اسصضیبثی سیستن ُبی ثِذاضتی
آضٌبیی ثب سًّذ تبسیخی تغییش ّ اضکبل هختلف سیستن ُبی اسائَ
خذهبت ثِذاضتی
ًقص هشدم دس سیستن خذهبت ثِذاضتی
اسبط ضکل گیشی سیستن ُبی هشاقجت ثِذاضتی دسهبًی دس کطْسُبی
هختلف
آضٌبیی ثب ّیژگی ُبی کلی سیستن ُبی تؼبّى ُوگبًی ،ثیوَ
ثِذاضتی ّ ثِذاضت هلی
هشّسی ثش هجبحث ّ هفبُین هشاقجتِبی اّلیَ ثِذاضتی ،چبلطِبی
کطْسُبی هختلف دس اسائَ هشاقجتِبی اّلیَ ثِذاضتی ّ هقبیسَ
ایشاى ثب کطْسُبیی ثب ضشایط هطبثَ ّ هتفبّت
ساُکبسُبی استقبء کیفیت ّ هذیشیت کیفیت دس هشاقجتِبی اّلیَ
ثِذاضتی
هشّسی ثش ضجکَ ُبی ثِذاضتی دسهبًی کطْس ثشًبهَ سیضی ّ چگًْگی
ضکل گیشی ضجکَ ُبً ،قص هشاکض ثِذاضتی دسهبًی ،استجبطبت دس
سیستن ضجکَ ّ هسئلَ اسجبع ،تْجَ ثَ جبیگبٍ ثیوبسستبى ُبً ،قبط
ضؼف ّ قْت سیستن ضجکَ ُب دس کطْس،
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت ثِذاضتی هبدس ّ کْدک دس سیستن ُبی
اسائَ خذهبت دًیب ثب کطْس
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت ثِذاضتی سبلوٌذاى دس سیستن ُبی
اسائَ خذهبت دًیب ثب کطْس
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت ثِذاضتی جْاًبى دس سیستن ُبی اسائَ
خذهبت دًیب ثب کطْس
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 هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت تسکیٌی دس سیستن ُبی اسائَ خذهبتدًیب ثب کطْس
 هؼیبسُبی استقبء اسائَ خذهبت ثب کیفیت ثشای ثضسگسبالى الصم ثَ رکش است دس ُش هْسد ثَ هقبیسَ ضبخصِبی کطْسُب ثب سیستنهتفبّت اسائَ خذهبت پشداختَ خْاُذ ضذ ّ .ثب تْجَ ثَ اُویت
هسئلَ پضضک خبًْادٍ ایي هسئلَ اص ًظش اُویت ،لضّم ،چگًْگی
اسائَ خذهت دس ایي ثشًبهَ ّ هقبیسَ کطْسُبی هختلف ثب کطْس
ایشاى ایي هسئلَ ًیض هْسد ثشسسی قشاس خْاُذ گشفت

سّش آهْصش:
آهْصش دس ایي دسط ثب استفبدٍ اص سخٌشاًی  ،سویٌبس ّ کٌفشاًسِبی
داًطجْیی ثب کوک ّسبیل هْسد ًیبص کوک آهْصضی صْست هی گیشد .الصم
ثَ رکش است کَ ثحث گشُّی دس صهیٌَ هجبحث هختلف سّش غبلت خْاُذ
ثْد
ّظبیف داًطجْیبى:
تِیَ هطبلت هحْل ضذٍ دس هْسد هجبحث ثبال ّ اسائَ ثَ کالط ،ضشکت فؼبل
دس کالط دسط ّ هجبحث هطشح ضذٍ دس ُش جلسَ ّ ،تِیَ ّ اسائَ هطبلت
کتجی دس صهبى هقشس تؼییي ضذٍ

سّش اسصضیبثی:
اسصضیبثی ثب استفبدٍ اص ثشسسی فؼبلیتِبی کالسی ّ سویٌبسُب ّ کبسُبی
ػولی اسائَ ضذٍ صْست هی گیشدً .حٍْ ًوشٍ دُی ثَ صْست صیش هی ثبضذ:
 %55هقبلَ ّ

 %55فؼبلیتِبی کالسی  ،سویٌبس ّ ضشکت فؼبل دس ثحث گشُّی

هٌبثغ:
-1
-2
-3
-4

ّ

سؼیذ آصف صادٍ  ،آهْصش پضضکی
اًتطبسات ػلوی ّ فشٌُگی تِشاى
اثشاُین صذقیبًی  ،اسصیبثی هشاقجت ُبی ثِذاضتی ّ دسهبًی ّ
استبًذاسدُبی ثیوبسستبًی ،اًتطبسات هؼیي ػلن ّ ٌُش
آضٌبیی ثب چبست ضجکَ ُبی ثِذاضتی دسهبًی کطْس ،اًتطبسات ّصاست
ثِذاضت ّ دسهبى ّ آهْصش پضضکی 1386
ثشًبهَ سیضي ًیشّي اًسبًی /سبصهبى جِبًی ثِذاضت – تشجوَ سؼیذ پبسسی
ًیب /اًتطبسات ّصاست ثِذاضت 1378
5- Health systems: Improving performance: WHO , 2000
6- World Health Statistics: WHO, 2012
7- Quality improvement in Primary Health Care, a practical guide: WHO,2004
8- Health system Profile, Islamic Republic of Iran: 2006
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خذهبت

ثِذاضتی

دسهبًی،

9- Analysis of national health care systems: searching for a model for developing
countries- trained and Tobago as a test case: Michael Belcon et al,. Public
Administration & Management ,Volume 13, Number 3, 40-74
10- HEALTH CARE SYSTEMS AROUND THE WORLD: Alyssa Kim Schabloski, JD,
MPH for Insure the Uninsured Project, 2008
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مبحث
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نحٌه ارایو

تؼشیف کلی سیستن اسائَ خذهبت ،اُذاف ّ
ػولکشد سیستن ُبی اسائَ خذهبت ،اُویت
سیستن ُبی اسائَ خذهبت ثِذاضتی،

1
2

چگًْگی ّ هؼیبسُبی اسصضیبثی سیستن ُبی
ثِذاضتی
 آضٌبیی ثب سًّذ تبسیخی تغییش ّ اضکبلهختلف سیستن ُبی اسائَ خذهبت ثِذاضتی
ً -قص هشدم دس سیستن خذهبت ثِذاضتی
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 اسبط ضکل گیشی سیستن ُبیثِذاضتی دسهبًی دس کطْسُبی هختلف
آضٌبیی ثب ّیژگی ُبی کلی سیستن ُبی تؼبّى
ُوگبًی ،ثیوَ ثِذاضتی ّ ثِذاضت هلی
هشّسی ثش هجبحث ّ هفبُین هشاقجتِبی اّلیَ
ثِذاضتی ،چبلطِبی کطْسُبی هختلف دس اسائَ
هشاقجتِبی اّلیَ ثِذاضتی ّ هقبیسَ ایشاى ثب
کطْسُبیی ثب ضشایط هطبثَ ّ هتفبّت
 ساُکبسُبی استقبء کیفیت ّ هذیشیت کیفیتدس هشاقجتِبی اّلیَ ثِذاضتی
هشّسی ثش ضجکَ ُبی ثِذاضتی دسهبًی کطْس
ثشًبهَ سیضی ّ چگًْگی ضکل گیشی ضجکَ ُبً ،قص
هشاکض ثِذاضتی دسهبًی ،استجبطبت دس سیستن
ضجکَ ّ هسئلَ اسجبع ،تْجَ ثَ جبیگبٍ
ثیوبسستبى ُبً ،قبط ضؼف ّ قْت سیستن ضجکَ ُب
دس کطْس
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت ثِذاضتی هبدس ّ
کْدک دس سیستن ُبی اسائَ خذهبت دًیب ثب کطْس
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت ثِذاضتی سبلوٌذاى
دس سیستن ُبی اسائَ خذهبت دًیب ثب کطْس
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت ثِذاضتی جْاًبى
دس سیستن ُبی اسائَ خذهبت دًیب ثب کطْس
هقبیسَ چگًْگی اسائَ خذهبت تسکیٌی دس سیستن
ُبی اسائَ خذهبت دًیب ثب کطْس
هؼیبسُبی استقبء اسائَ خذهبت ثب کیفیت ثشای
ثضسگسبالى
پضضک خبًْادٍ ایي هسئلَ اص ًظش اُویت ،لضّم،
چگًْگی اسائَ خذهت دس ایي ثشًبهَ ّ هقبیسَ
4

سخٌشاًی  ،پشسص ّ
پبسخ ،ثحث گشُّی

سخٌشاًی  ،پشسص ّ
پبسخ ،ثحث گشُّی
سخٌشاًی  ،پشسص ّ
پبسخ ،ثحث گشُّی
ّ سویٌبس
داًطجْیی
"

مجریان

استبد
دسط

استبد
دسط
استبد
دسط

استبد
دسط

"

داًطجْ

"

داًطجْ

"

داًطجْ

"

داًطجْ
داًطجْ
داًطجْ
داًطجْ
داًطجْ
استبد
ّ

کطْسُبی هختلف ثب کطْس ایشاى
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داًطجْ

