
 1 

 بسوِ تؼالی

 کرهاًطاٍُ خذهات بْذاضتی درهاًی داًطگاُ ػلَم پسضکی 

 داًطکذُ بْذاضت

 گرٍُ بْذاضت ػوَهی

 قالب ًگارش طرح درس
 

  اقتصاد بْذاضت:  ػٌَاى درس

  کاسضٌاسی پیَستِ بْذاضت ػوَهی ّفتنتشم  داًطجَياى:  هخاطباى

                                                                                                 ًذاسد:  ًیازدرس پیص        ٍاحذ ًظشی  2 :تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ

 95-94ًیوسال دٍم                                             4-6ساػت  ضٌبِ : زهاى ارائِ درس

                                                                                            ستاس سضايی: هذرس

 

 : ّذف کلی درس

آضٌایی با هسایل اقتصادی در بخص سالهت ٍ درک تفاٍت ّای بخص سالهت با سایر بخص ّا ٍ ّوچٌیي آضٌایی با بکارگیری ابسارّای 

 اقتصادی در بخص سالهت  

 

 :ضرح درس

 شيبخاص ساالهت باا ساا     یتفاٍت ّاا ، دس بخص سالهت  یاقتصاد ليهسااًَاع ،  با اقتصاد بْذاضت ٍاحذداًطجَياى سضتِ بْذاضت ػوَهی با گزساًذى 

    .آضٌا خَاٌّذ ضذدس بخص سالهت  یاقتصاد یابضاسّا یشیبا بکاسگ يیبخص ّا ٍ آضٌا

 ( جْت ّش جلسِ يک ّذف: )لی جلساتاّذاف ک

 اقتصاد سالهتکلیات اقتصاد ٍ  -1

 اجضای اقتصاد سالهت ٍ سضذ ّضيٌِ ّا -2

 باصاس هشاقبت سايش کاالّا ٍ ٍيظگی ّای آى -3

 باصاس هشاقبت سالهت ٍ لضٍم دخالت دٍلت دس آى -4

 ػشضِ ٍ تقاضا دس بخص سالهت ٍ سايش باصاسّا -5

 الگَّای تاهیي هالی دس بخص سالهت -6

 الگَّای پشداخت ّضيٌِ ّا دس بخص سالهت   -7

 بیوِ ّای سالهت ٍ ػشضِ ٍ تقاضا بشای بیوِ ّای سالهت هفاّین پايِ ای -8

 بیوِ ّای سالهت ٍ ٍضؼیت آى دس ايشاى  -9

 هفاّین ػذالت، کاسايی، بشابشی ٍ ضاخص ّای سٌجص بشابشی -10

 هفَْم اسصضیابی اقتصادی ٍ اًَاع آى -11

 اسصضیابی اقتصادی دس بخص سالهت   -12

 ّضيٌِ ّا ٍ پیاهذ ّا دس بخص سالهت  -13

 هشٍسی بش طشح تحَل ًظام سالهت ٍ ًقص اقتصاد سالهت دس آى  -14

 پَضص ّوگاًی سالهت ٍ ٍضؼیت آى دس ايشاى -15
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 : تاری بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلسِاّذاف ٍیژُ رف

 جلسِ اٍل 

 کلیات اقتصاد ٍ اقتصاد سالهت: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم اقتصاد  سا بذاًذ. -1

 اًَاع صيش هجوَػِ اقتصاد سا ضشح بذّذ.     -2

 چشايی اقتصاد دس بخص سالهت سا بتَاًذ تَضیح دّذ. -3

 

 دٍمجلسِ  

 ّا ٌِياقتصاد سالهت ٍ سضذ ّض یاجضا : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

 الگَی هفَْهی اقتصاد سالهت سا بذاًذ.  1

 هفَْم ّضيٌِ ّای سالهت سا ضشح دّذ.  2

 داليل سضذ ّضيٌِ ّای سالهت سا بتَاًذ ًام ببشد ٍ تَضیح دّذ.   3

 

 سَمجلسِ 

 باصاس هشاقبت سايش کاالّا ٍ ٍيظگی ّای آى : ّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

     هفَْم باصاس سا بتَاًذ دسک کٌذ.     1 

 ٍيظگی ّای باصاس سايش کاالّا سا ضشح دّذ.     2 

 دس سايش کاالّا بتَاًذ تطشيح کٌذ. اًَاع باصاس     3 

 

  

 

 چْارم جلسِ 

 : باصاس هشاقبت سالهت ٍ لضٍم دخالت دٍلت دس آىّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 باصاس هشاقبت سالهت سا بطٌاسذ. -1

 ٍيظگی ّای باصاس هشاقبت سالهت سا بذاًذ. -2

 تفاٍت باصاس هشاقبت سالهت ٍ سايش باصاسّا سا تَضیح دّذ. -3

 داليل دخالت دٍلت دس بخص سالهت بتَاًذ ضشح دّذ.  -4
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 پٌجن  جلسِ 

 ػشضِ ٍ تقاضا دس بخص سالهت ٍ سايش باصاسّا: ّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم تقاضا دس بخص سالهت ٍ سايش بخص ّا سا بتَاًذ ضشح دّذ. -1

 هفَْم ػشضِ دس بخص سالهت ٍ سايش بخص ّا سا بتَاًذ ضشح دّذ. -2

 هفَْم کطص ٍ اًَاع سا تطشيح کٌذ. -3

 ػَاهل هَثش بش تقاضا بشای خذهات سالهت سا تَضیح دّذ.  -4

 

 ضطنجلسِ 

 دس ًظام سالهت یهال يیتاه یسٍش ّا: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

  بتَاًذ تاهیي هالی ًظام سالهت سا تؼشيف کٌذ.     1

  سالهت سا بذاًذ.سٍش ّای تاهیي هالی دس ًظام ّای      2

 هؼايب ٍ هضايای ّش کذام اص سٍش ّای تاهیي هالی سا بتَاًذ ضشح دّذ.     3

 بتَاًذ سٍش ّای تاهیي هالی هٌاسب سا تطخیص دّذ.         4

 

 

   ّفتنجلسِ 

 ًظام پشداخت ّضيٌِ ّا دس ًظام سالهت : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

 تؼشيف کٌذ.ًظام پشداخت سا بتَاًذ  -1

 اًَاع سٍش ّای پشداخت سا دس ًظام ّای سالهت تَضیح دٌّذ. -2

 هؼايب ٍ هضايای ّش کذام اص سٍضْای پشداخت دس ًظام ّای سالهت سا بذاًٌذ ٍ ضشح دّذ.  -3

 تفاٍت بیي سٍش پشداخت دس ًظام سالهت ٍ سايش ًظام ّا سا تَضیح دّذ. -4

 

   ّطتن جلسِ 

 هیاى ترم ٍ رفغ اضکال
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 ًْن جلسِ

 : هفاّین پايِ ای بیوِ ّای سالهت ٍ ػشضِ ٍ تقاضا بشای بیوِ ّای سالهتّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 

 اصطالحات ٍ هفاّین بیوِ سا بذاًذ. -1

 هفاّین ػشضِ ٍ تقاضا بشای بیوِ ّای سالهت سا بذاًذ. -2

 بتَاًذ ػَاهل هَثش بش تقاضا ٍ ػشضِ بیوِ ّای سالهت سا ضشح دّذ. -3

 
 

   دّنجلسِ 

 بیوِ ّای سالهت دس ايشاى: ّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم بیوِ سا بذاًذ ٍ ضشح دّذ. -1

 اًَاع بیوِ ّا دس ًظام سالهت ايشاى سا بذاًذ. -2

 هضايا ٍ هؼايب ّش کذام اص سٍش ّای بیوِ ايی سا ضشح دّذ. -3

 تَضیح دّذ.هؼايب ٍ هضايای سیستن بیوِ ايی کطَس دس بخص سالهت سا  -4

 

   یازدّنجلسِ 

 هفاّین ػذالت، کاسايی، بشابشی ٍ ضاخص ّای سٌجص بشابشی : ّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 تؼاسيف هختلف اص کاسايی، ػذالت ٍ بشابشی سا بذاًذ. -1

 سا بتَاًذ ضشح دّذ.  تفاٍت بیي کاسايی ٍ بشابشی  -2

 ضاخص ّای اًذاصُ گیشی ًابشابشی سا بذاًذ.    -3

 

  دٍازدّنجلسِ 

 : هفَْم اسصضیابی اقتصادی ٍ اًَاع آىّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم اسصضیابی اقتصادی سا بذاًذ.   -1

 اًَاع سٍش ّای اسضیابی اقتصادی سا بذاًذ. -2

 هضايا ٍ هؼايب ّش کذام اص سٍش ّای اسصضیابی اقتصادی سا بذاًذ.   -3
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   سیسدّنجلسِ 

 اسصضیابی اقتصادی دس بخص سالهت  :  ّذف کلی

 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 داليل استفادُ اص اسصضیابی اقتصادی دس بخص سالهت سا بذاًذ. -1

 اًَاع اسصضیابی اقتصادی هَسد استفادُ دس بخص سالهت سا بذاًذ. -2

 هضايا ٍ هؼايب ّش کذام اص سٍش ّا سا بذاًذ ٍ بتَاًذ ضشح دّذ.   -3

 

 چْاردّنجلسِ 

 ّضيٌِ ّا ٍ پیاهذّا دس بخص سالهت  : کلیّذف 

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 ّضيٌِ ّا ٍ اًَاع آى سا دس بخص سالهت بذاًذ. -1

 پیلوذّا ٍ اًَاع آى سا دس بخص سالهت بذاًذ.   -2

 تفاٍت بیي ّضيٌِ ٍ قیوت سا بتَاًذ ضشح دّذ.   -3

 

 جلسِ پاًسدّن

 بشًاهِ طشح تحَل ًظام سالهت دس ايشاى: ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 کلیات بشًاهِ طشح تحَل ًظام سالهت سا بذاًذ. -1

 هؼايب طشح تحَل ًظام سالهت سا ضشح دّذ. -2

 هضايای طشح تحَل ًظام سالهت سا بذاًذ. -3

 پیاهذّای هثبت ٍ هٌفی طشح تحَل ًظام سالهت سا تَضیح دّذ. -4

 

   ضاًسدّنجلسِ 

 پَضص ّوگاًی سالهت ٍ ٍضؼیت آى دس ايشاى : ّذف کلی

 :  پایاى داًطجَ قادر باضذ در

 هفَْم پَضص ّوگاًی سالهت سا بذاًذ.  -4

 اجضای پَضص ّوگاًی سالهت سا ضشح دّذ. -5

 ٍضؼیت پَضص ّوگاًی سالهت دس ايشاى سا تَضیح دّذ.  -6

 ٍضؼیت پَضص ّوگاًی سالهت دس کطَسّای هختلف   -7
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 : هٌابغ

اقتصاد سالهت )اصَل ٍ جشياى هٌابغ(. تشجوِ دکتش هحوَد ًکَئی، دکتشهحوذسضا  اهیشاسواػیلی ٍ دکتش هحوذاهیي بْشاهی. هؼاًٍت ( گتضى ای.  1

 .1387تَسؼِ هذيشيت ٍ هٌابغ ٍصاست بْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی، تْشاى: 

 .1390: ( ػبادی فشدآرس فشبذ، سضاپَس ػضيش. اقتصاد هشاقبت سالهت. ػبادی فش، تْشاى2

ٍ ( ٍيتش ع، اى سَس ت، جٍَت م، تاهپسي س. اقتصاد بْذاضت بشای کطَسّای دس حال تَسؼِ. تشجوِ دکتش ابَالقاسن پَسسضا. هؤسسِ ػالی آهَصش 3

 .1383پظٍّص، تْشاى: 

 .1390( آصف صادُ سؼیذ. هباًی اقتصاد بْذاضت ٍ دسهاى، چاپ چْاسم. اًتطاسات داًطگاُ ػلَم پضضکی قضٍيي، قضٍيي: 4

، تْشاى: ( ٍاًذسلیٌگ د. دسسٌاهِ اقتصاد سالهت. تشجوِ دکتش ضْشام تَفیقی ٍ ػلی اصغی دلیشی کیا. اًتطاسات داًطگاُ ػلَم پضضکی بقیِ اهلل )ػج(5

1388  . 

 «سخٌشاًی، بحث گشٍّی»: رٍش تذریس

 

 «ٍايت بشد، ٍيذيَ پشٍطکتَس، کاهپیَتش»: رساًِ ّای کوک آهَزضی

 

 سٌجص ٍ ارزضیابی 

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى  آزهَى

  العکّش جلسِ  2 اسخپشسص ٍ پ العکٍ حضَس فؼال دس  السیکلیف کات

  8جلسِ  3 تطشيحیتستی،  آصهَى هیاى دٍسُ

    2 اسايِ دس کالع اسايِ کالسی

   13 یحيتطش ،یتست آصهَى پاياى دٍسُ

 

 :هقررات درس ٍ اًتظارات از داًطجَ

  :رٍد از داًطجَیاى هحترم اًتظار هی

 .حضَس هٌظن ٍ دقیق دس جلسات دسع داضتِ باضٌذ -1

 .دس بحث ّای گشٍّی ٍ فؼالیت ّای آهَصضی هطاسکت ًوايٌذ -2

 .دس ّش جلسِ آهادگی پاسخ گَيی بِ سؤاالت هبحث قبلی سا داضتِ باضٌذ -3

 .اص ديگش هٌابغ ٍ سايت ّای هؼتبش ػلوی استفادُ ًوايٌذ -4

   .خَد سا دس کالع خاهَش ًوايٌذ تلفي ّوشاُ -5



 7 

 بسوِ تؼالی

 جذٍل زهاًبٌذی درس

 ................کالس ضوارُ                                       4-6ساػت  ضٌبِ رٍز ٍ ساػت جلسِ : 

 

 ٍسیلِ کوک آهَزضی رٍش تذریس هذرس هَضَع درس جلسِ

+ بحث گشٍّی سخٌشاًی ستاس سضايی کلیات اقتصاد ٍ اقتصاد سالهت 1  ٍيذيَ پشٍطکتَس -ٍايت بشد  

 // // // اجضای اقتصاد سالهت ٍ سضذ ّضيٌِ ّا 2

 // // // باصاس هشاقبت سايش کاالّا ٍ ٍيظگی ّای آى 3

 // // // باصاس هشاقبت سالهت ٍ لضٍم دخالت دٍلت دس آى 4

 // // // ػشضِ ٍ تقاضا دس بخص سالهت ٍ سايش باصاسّا 5

 // // // تاهیي هالی دس بخص سالهتالگَّای  6

 // // // الگَّای پشداخت ّضيٌِ ّا دس بخص سالهت   7

8  // // // 

9 
هفاّین پايِ ای بیوِ ّای ساالهت ٍ ػشضاِ ٍ تقاضاا    

 بشای بیوِ ّای سالهت
// // // 

 // // // بیوِ ّای سالهت ٍ ٍضؼیت آى دس ايشاى  11

11 
 ٍ ضاااخص ّااای  هفاااّین ػااذالت، کاااسايی، بشابااشی 

 سٌجص بشابشی
// // // 

 // // // هفَْم اسصضیابی اقتصادی ٍ اًَاع آى 12

 // // // اسصضیابی اقتصادی دس بخص سالهت   13

 // // // ّضيٌِ ّا ٍ پیاهذ ّا دس بخص سالهت  14

15 
هشٍسی بش طشح تحَل ًظام ساالهت ٍ ًقاص اقتصااد    

 سالهت دس آى 
// // // 

 // // // سالهت ٍ ٍضؼیت آى دس ايشاىَضص ّوگاًی پ 16

 

 
 


