
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

  طرح درس نظري 

 واحد 2 تعداد واحد:                  پیوسته مقطع: کارشناسی     رشته: بهداشت عمومی                   اقتصاد بهداشت        عنوان درس: 
شروع تاریخ                                 19کد درس:                        ندارد پیش نیاز:                           98-99 دومنیمسال:                نظري

  11/4/99تاریخ آزمون:     17- 19ساعت کالس:            سه شنبهروزکالس:         20/3/99 پایان کالس:تاریخ             15/11/98 کالس:
محل اجرا: دانشکده علوم پزشکی                                        رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور         روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                

 دکتر نشاط مدرس:                                                        نفر22 تعداد:

دانشجویان بهداشت عمومی پس از گذراندن این دوره با اهمیت بخش سالمت و تبع آن اقتصاد حوزه سالمت، مفاهیم و  شرح درس:
خاص اقتصاد سالمت و همچنین مبانی اقتصاد بهداشت، آشنایی با تفاوتهاي بین بازار سالمت و سایر بازارهایی اقتصادي و مالحظات 

  با کاربرد مفاهیم اقتصادي در بازار سالمت آشنا خواهند شد.

  می باشد. آشنایی با مفاهیم ، قوانین و روش هاي تحلیل اقتصادي در بهداشت و درمانهدف کلی   :کلی هدف

  :اهداف رفتاري

دقیقه  5دلیل اهمیت بخش سالمت و به تبع آن اهمیت اقتصاد بهداشت را در حضور دانشجویان کالس در  4دانشجو بتواند   -1
  توضیح دهد. 

  مورد از دالیل شکست بازار در نظام سالمت یا اختالفات بین بازار سالمت و سایر بازارهاي اقتصادي را نام ببرد. 5دانشجو بتواند   -2

مورد از روشهاي رایج نظام پرداخت در ایران را نام ببرد و تاثیرات آنها را بر شاخصهاي سالمت  4دقیقه  10بتواند در  دانشجو  -3
  توضیح دهد.

  روش اصلی ارزیابی اقتصادي را نام ببرد و هر کدام را کوتاه با ذکر مثال توضیح دهد.  3دانشجو بتواند  -4

  اقتصادي را براي یک مشکل فرضی بهداشتی نام ببرد. دانشجو بتواند بهترین روش ارزیابی  -5

  راه حل براي کنترل هزینه ها را توضیح دهد. 4دانشجو بتواند دالیل افزایش هزینه هاي نظام سالمت را نام ببرد و  - 6

  دانشجو بتواند عدالت در سالمت را توضیح داده و انواع عدالت در سالمت را با ذکر شاخص توضیح دهد. - 7

  نشجو بتواند منابع اصلی تامین مالی نظام سالمت ایران را نام ببرد و چالشهاي اصلی نظام تامین مالی ایران را توضیح دهد.دا -8

  راه کار براي کنترل آن نام ببرد.   4دانشجو بتواند مخاطرات اخالقی نظام بیمه سالمت را توضیح داده و   -9

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  - اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.
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اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. روز پس از اعمال نمره 5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار میگ

  سیاست ها و قوانین درس:

  حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و 

  منابع:

واندرلینگ دیوید، گروئن رینولد، بالك نیک. درسنامه اقتصاد سالمت. مترجمین: توفیقی شهرام، کیادلیري اصغر احمد، حق پرست 
 1388حسن. چاپ اول. چاپخانه آینده. 
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  سور تیم، جووت ماتیو، تامپسن روبین. اقتصاد بهداشت براي کشورهاي در حال توسعهویتر سوفی، ان

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
  و ارائه سرفصل و رئوس مطالبمعارفه، توضیح نحوه ارزیابی  دانشجویان،                     19-17  15/11/98  1

 بیان مقدمه، تاریخچه، تعاریف، مفاهیم و اصول مهم اقتصاد بهداشت

  دکتر نشاط

 دکتر نشاط  تعطیلی رسمی                    19-17  22/11/98  2

 دکتر نشاط  بیان تعاریف و مفاهیم تقاضا در نظام سالمت                    19-17  29/11/98  3

بیان تعاریف و مفاهیم عرضه در نظام سالمت و تعیین قیمت خدمات                     19-17  6/12/98  4
  سالمت

 دکتر نشاط

شکست بازار: بیان تفاوتهاي مهم بین اقتصاد سالمت و سایر بازارها و                     19-17  13/12/98  5
  ویژگیهاي خاص نظام سالمت

 دکتر نشاط

 دکتر نشاط  آشنایی با نقش سالمت در اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادي                    19-17  20/12/98  6
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 دکتر نشاط  آشنایی با تامین مالی، منابع اصلی آن در نظام سالمت                    19-17

 دکتر نشاط  منابع اصلی آن در نظام سالمتادامه آشنایی با تامین مالی،                     19-17  19/1/99  8

برگزاري امتحان میان ترم و پرسش و پاسخ بعد از امتحان جهت رفع                     19-17  26/1/99  9
  سواالت و ابهامات دانشجویان

 دکتر نشاط

 دکتر نشاط  نظام سالمتآشنایی با روشهاي مختلف پرداخت به ارائه کنندگان                     19-17  2/2/99  10

 دکتر نشاط آشنایی با اهمیت و انواع روشهاي هزینه یابی در نظام سالمت                    19-17  9/2/99  11
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 دکتر نشاط  علل افزایش هزینه ها در نظام سالمتتشریح                     19-17  23/2/99  13

 دکتر نشاط  آشنایی با راه هاي کنترل هزینه در نظام سالمت                    19-17  30/2/99  14

آشنایی با انواع مخاطرات اخالقی و تاثیر آن بر در نظام بیمه سالمت و                     19-17  6/3/99  15
  بازار سالمت

نشاطدکتر   
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