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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 گروه بهداشت عمومی

 قالب نگارش طرح درس
 

  اقتصاد بهداشت:  عنوان درس

  کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی پنجمترم  دانشجويان:  مخاطبان

                                                                                                 ندارد:  نیازدرس پیش        واحد نظری  2 :تعداد و نوع واحد

 89-89نیمسال دوم                                 21-22ساعت  چهارشنبه : زمان ارائه درس

                                                                                            ستار رضايیدکتر : مدرس

 

 : هدف کلی درس

 آشنايی با مسايل اقتصادی در بخش سلامت و درک تفاوت های بخش سلامت با ساير بخش ها و همچنین آشنايی با بکارگیری ابزارهای اقتصادی در

 بخش سلامت  

 

 :شرح درس

 ريبخاش سالامت باا ساا یتفااوت هاا، در بخش سلامت  یاقتصاد ليمساانواع ،  با اقتصاد بهداشت واحددانشجويان رشته بهداشت عمومی با گذراندن 

   .آشنا خواهند شددر بخش سلامت  یاقتصاد یابزارها یریبا بکارگ يیبخش ها و آشنا

 ( جهت هر جلسه يک هدف: )لی جلساتاهداف ک

 اقتصاد سلامتکلیات اقتصاد و  -2

 اجزای اقتصاد سلامت و رشد هزينه ها -2

 بازار مراقبت ساير کالاها و ويژگی های آن -3

 بازار مراقبت سلامت و لزوم دخالت دولت در آن -4

 عرضه و تقاضا در بخش سلامت و ساير بازارها -5

 الگوهای تامین مالی در بخش سلامت -6

 الگوهای پرداخت هزينه ها در بخش سلامت   -9

 بیمه های سلامت و عرضه و تقاضا برای بیمه های سلامت مفاهیم پايه ای -9

 بیمه های سلامت و وضعیت آن در ايران  -8

 مفاهیم عدالت، کارايی، برابری و شاخص های سنجش برابری -21

 مفهوم ارزشیابی اقتصادی و انواع آن -22

 ارزشیابی اقتصادی در بخش سلامت  -22

 هزينه ها و پیامد ها در بخش سلامت  -23

 نظام سلامت و نقش اقتصاد سلامت در آن مروری بر طرح تحول  -24

 پوشش همگانی سلامت و وضعیت آن در ايران -25

 

 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ويژه رف
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 جلسه اول 

 کلیات اقتصاد و اقتصاد سلامت: هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم اقتصاد  را بداند. -2

 انواع زير مجموعه اقتصاد را شرح بدهد.   -2

 چرايی اقتصاد در بخش سلامت را بتواند توضیح دهد. -3

 

 دومجلسه  

 ها نهياقتصاد سلامت و رشد هز یاجزا : هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 

 الگوی مفهومی اقتصاد سلامت را بداند.  2

 مفهوم هزينه های سلامت را شرح دهد.  2

 دلايل رشد هزينه های سلامت را بتواند نام ببرد و توضیح دهد.  3

 

 سومجلسه 

 بازار مراقبت ساير کالاها و ويژگی های آن : هدف کلی

 

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 

     مفهوم بازار را بتواند درک کند.     2 

 ويژگی های بازار ساير کالاها را شرح دهد.     2 

 در ساير کالاها بتواند تشريح کند. انواع بازار     3 

 

  

 

 چهارم جلسه 

 : بازار مراقبت سلامت و لزوم دخالت دولت در آنهدف کلی

 

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 بازار مراقبت سلامت را بشناسد. -2

 ويژگی های بازار مراقبت سلامت را بداند. -2

 تفاوت بازار مراقبت سلامت و ساير بازارها را توضیح دهد. -3

 دلايل دخالت دولت در بخش سلامت بتواند شرح دهد.  -4

 

 

 پنجم جلسه 

 عرضه و تقاضا در بخش سلامت و ساير بازارها: هدف کلی
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 : پايان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم تقاضا در بخش سلامت و ساير بخش ها را بتواند شرح دهد. -2

 مفهوم عرضه در بخش سلامت و ساير بخش ها را بتواند شرح دهد. -2

 مفهوم کشش و انواع را تشريح کند. -3

 عوامل موثر بر تقاضا برای خدمات سلامت را توضیح دهد.  -4

 

 ششمجلسه 

 در نظام سلامت یمال نیتام یروش ها: هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

  بتواند تامین مالی نظام سلامت را تعريف کند.     2

  سلامت را بداند.روش های تامین مالی در نظام های      2

 معايب و مزايای هر کدام از روش های تامین مالی را بتواند شرح دهد.     3

 بتواند روش های تامین مالی مناسب را تشخیص دهد.       4

 

 

  هفتمجلسه 

 نظام پرداخت هزينه ها در نظام سلامت : هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 

 تعريف کند.نظام پرداخت را بتواند  -2

 انواع روش های پرداخت را در نظام های سلامت توضیح دهند. -2

 معايب و مزايای هر کدام از روشهای پرداخت در نظام های سلامت را بدانند و شرح دهد.  -3

 تفاوت بین روش پرداخت در نظام سلامت و ساير نظام ها را توضیح دهد. -4

 

   هشتم جلسه 

 نظام سلامت نظام پرداخت هزينه ها در : هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 

 نظام پرداخت را بتواند تعريف کند. -2

 انواع روش های پرداخت را در نظام های سلامت توضیح دهند. -2

 معايب و مزايای هر کدام از روشهای پرداخت در نظام های سلامت را بدانند و شرح دهد.  -3

 ها را توضیح دهد.تفاوت بین روش پرداخت در نظام سلامت و ساير نظام  -4

 

 

 

 جلسه نهم

 : مفاهیم پايه ای بیمه های سلامت و عرضه و تقاضا برای بیمه های سلامتهدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در
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 اصطلاحات و مفاهیم بیمه را بداند. -2

 مفاهیم عرضه و تقاضا برای بیمه های سلامت را بداند. -2

 های سلامت را شرح دهد.بتواند عوامل موثر بر تقاضا و عرضه بیمه  -3

 
 

  دهمجلسه 

 بیمه های سلامت در ايران: هدف کلی

 

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم بیمه را بداند و شرح دهد. -2

 انواع بیمه ها در نظام سلامت ايران را بداند. -2

 مزايا و معايب هر کدام از روش های بیمه ايی را شرح دهد. -3

 کشور در بخش سلامت را توضیح دهد.معايب و مزايای سیستم بیمه ايی  -4

 

  يازدهمجلسه 

 مفاهیم عدالت، کارايی، برابری و شاخص های سنجش برابری : هدف کلی

 

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 تعاريف مختلف از کارايی، عدالت و برابری را بداند. -2

 را بتواند شرح دهد. تفاوت بین کارايی و برابری  -2

 شاخص های اندازه گیری نابرابری را بداند.   -3

 

  دوازدهمجلسه 

 : مفهوم ارزشیابی اقتصادی و انواع آنهدف کلی

 

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم ارزشیابی اقتصادی را بداند.  -2

 انواع روش های ارشیابی اقتصادی را بداند. -2

 مزايا و معايب هر کدام از روش های ارزشیابی اقتصادی را بداند.  -3

 

 

 

 

 

   سیزدهمجلسه 

 ارزشیابی اقتصادی در بخش سلامت :  هدف کلی

 

 : پايان دانشجو قادر باشد در
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 دلايل استفاده از ارزشیابی اقتصادی در بخش سلامت را بداند. -2

 را بداند.انواع ارزشیابی اقتصادی مورد استفاده در بخش سلامت  -2

 مزايا و معايب هر کدام از روش ها را بداند و بتواند شرح دهد.  -3

 

 چهاردهمجلسه 

 هزينه ها و پیامدها در بخش سلامت : هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 هزينه ها و انواع آن را در بخش سلامت بداند. -2

 پیلمدها و انواع آن را در بخش سلامت بداند.  -2

 تفاوت بین هزينه و قیمت را بتواند شرح دهد.  -3

 

 جلسه پانزدهم

 برنامه طرح تحول نظام سلامت در ايران: هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 کلیات برنامه طرح تحول نظام سلامت را بداند. -2

 معايب طرح تحول نظام سلامت را شرح دهد. -2

 مزايای طرح تحول نظام سلامت را بداند. -3

 مثبت و منفی طرح تحول نظام سلامت را توضیح دهد. پیامدهای -4

 

  شانزدهمجلسه 

 پوشش همگانی سلامت و وضعیت آن در ايران : هدف کلی

 : پايان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم پوشش همگانی سلامت را بداند.  -4

 اجزای پوشش همگانی سلامت را شرح دهد. -5

 وضعیت پوشش همگانی سلامت در ايران را توضیح دهد.  -6

 وضعیت پوشش همگانی سلامت در کشورهای مختلف   -9

 

 

 

 

 

 : منابع

نت ( گتزن ای.  اقتصاد سلامت )اصول و جريان منابع(. ترجمه دکتر محمود نکوئی، دکترمحمدرضا  امیراسماعیلی و دکتر محمدامین بهرامی. معاو2

 .2399توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران: 

 .2381( عبادی فردآذر فربد، رضاپور عزير. اقتصاد مراقبت سلامت. عبادی فر، تهران: 2

و ( ويتر س، ان سور ت، جووت م، تامپسن ر. اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه. ترجمه دکتر ابوالقاسم پوررضا. مؤسسه عالی آموزش 3

 .2393پژوهش، تهران: 
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 .2381بهداشت و درمان، چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی قزوين، قزوين:  ( آصف زاده سعید. مبانی اقتصاد4

، تهران: ( واندرلینگ د. درسنامه اقتصاد سلامت. ترجمه دکتر شهرام توفیقی و علی اصغی دلیری کیا. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج(5

2399  . 

 «سخنرانی، بحث گروهی»: روش تدريس

 

 «وايت برد، ويديو پروژکتور، کامپیوتر»: رسانه های کمک آموزشی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

  لاسکهر جلسه  2 اسخپرسش و پ لاسکو حضور فعال در  لاسیکلیف کات

  9جلسه  3 تشريحیتستی،  آزمون میان دوره

    2 ارايه در کلاس ارايه کلاسی

   23 یحيتشر ،یتست دوره آزمون پايان

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجويان محترم انتظار می

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -2

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمايند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤالات مبحث قبلی را داشته باشند -3

 .ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نماينداز  -4

   .تلفن همراه خود را در کلاس خاموش نمايند -5
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

  5کلاس شماره                                       21-22ساعت  چهارشنبه روز و ساعت جلسه : 

 

 آموزشیوسیله کمک  روش تدريس مدرس موضوع درس جلسه

ی+ بحث گروه سخنرانی ستار رضايی کلیات اقتصاد و اقتصاد سلامت 2  ويديو پروژکتور -وايت برد  

 // // // اجزای اقتصاد سلامت و رشد هزينه ها 2

 // // // بازار مراقبت ساير کالاها و ويژگی های آن 3

 // // // بازار مراقبت سلامت و لزوم دخالت دولت در آن 4

 // // // و تقاضا در بخش سلامت و ساير بازارهاعرضه  5

 // // // الگوهای تامین مالی در بخش سلامت 6

 // // // الگوهای پرداخت هزينه ها در بخش سلامت  9

 // // // الگوهای پرداخت هزينه ها در بخش سلامت 9

8 
مفاهیم پايه ای بیمه های سالامت و عرضاه و تقاضاا 

 برای بیمه های سلامت
// // // 

 // // // بیمه های سلامت و وضعیت آن در ايران  21

22 
مفاااهیم عاادالت، کااارايی، برابااری و شاااخص هااای 

 سنجش برابری
// // // 

 // // // مفهوم ارزشیابی اقتصادی و انواع آن 22

 // // // ارزشیابی اقتصادی در بخش سلامت  23

 // // // هزينه ها و پیامد ها در بخش سلامت  24

25 
مروری بر طرح تحول نظام سالامت و نقاش اقتصااد 

 سلامت در آن 
// // // 

 // // // وشش همگانی سلامت و وضعیت آن در ايرانپ 26

 

 
 


