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 بسوه تؼالی

 کرهانطاهو خذهات بهذاضتی درهانی دانطگاه ػلوم پسضکی 

 پیراپسضکیدانطکذه 

 فناوری اطالػات سالهتگروه 

 قالب نگارش طرح درس
 

  هثاًی حساتذاری ٍ اقتصاد سالهت:  ػنواى درس

  فٌاٍری اطالػات سالهتکارضٌاسی پیَستِ  پٌجنتزم  داًطجَياى:  هخاطباى

 رياضیات:  درس پیص نیاز       ٍاحذ ًظزی  2 :واحذتؼذاد و نوع 

 98-99 اولنیوسال                                  10-12ساػت  سِ ضٌثِ : زهاى ارائه درس

                                                                                            ستار رضايیدکتز : هذرس

 

 : درسهذف کلی 

 

، کاربرد اقتصاد در سالهت، ههایت آضنایی با هسایل اقتصادی در بخص سالهت و درک تفاوت های بخص سالهت با سایر بخص ها

 حسابذاری و هفاهین حسابذاری و صورت های هالی در نظام سالهت 

 

 :ضرح درس

تفشاٍت  ، در تخشص سشالهت    یاقتصاد ليهسااًَاع ،  تا اقتصاد در سالهتهثاًی حساتذاری ٍ  ٍاحذتا گذراًذى  فٌاٍری اطالػات سالهتداًطجَياى رضتِ 

   .آضٌا خَاٌّذ ضذ ، هاّیت حساتذاری ٍ هفاّین آىدر تخص سالهت یاقتصاد یاتشارّا یزیتا تکارگ يیتخص ّا ٍ آضٌا زيتخص سالهت تا سا یّا

 (  جْت ّز جلسِ يک ّذف: )لی جلساتاهذاف ک 

  کلیات اقتصاد ٍ اقتصاد سالهت -1

 اجشای اقتصاد سالهت ٍ رضذ ّشيٌِ ّا -2

 تاسار هزاقثت سايز کاالّا ٍ ٍيضگی ّای آى -3

 زضِ ٍ تقاضا در تخص سالهت ٍ سايز تاسارّاػ -4

 الگَّای تاهیي هالی در تخص سالهت -5

 الگَّای تاهیي هالی در تخص سالهت )اداهِ( -6

 الگَّای پزداخت ّشيٌِ ّا در تخص سالهت   -7

 يزاى تیوِ ّای سالهت ٍ ٍضؼیت آى در ا -8

 اًَاع تیوِ ّای ًظام سالهت ٍ هؼاية ٍ هشايای ّز کذام  -9

 ٍ کارتزد آى در تخص سالهت اًَاع آى ،هفَْم ارسضیاتی اقتصادی -10

 آضٌايی تا پیطیٌِ ٍ هفَْم حساتذاری  -11

 ی هال اتیهؼاهالت ٍ ػول لیٍ تحل ِيتجش  -12

    یهال یّا ذاديثثت رٍ  -13

 یحساتذار یتسط هؼادلِ اساس  -14

 )اداهِ(   یحساتذار یتسط هؼادلِ اساس  -15

     یهال یذادّايرٍ یگشارضگز -16



 2 

 : تاری به تفکیک اهذاف کلی هر جلسهاهذاف ویژه رف

 جلسه اول 

 کلیات اقتصاد ٍ اقتصاد سالهت: هذف کلی

 :  پایاى دانطجو قادر باضذ در

 هفَْم اقتصاد  را تذاًذ. -1

 اًَاع سيز هجوَػِ اقتصاد را ضزح تذّذ.     -2

 تخص سالهت را تتَاًذ تَضیح دّذ. اقتصاد درکارتزد چزايی  -3

 دومجلسه  

 ّا ٌِياقتصاد سالهت ٍ رضذ ّش یاجشا : هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 

 الگَی هفَْهی اقتصاد سالهت را تذاًذ.  1

 هفَْم ّشيٌِ ّای سالهت را ضزح دّذ.  2

 داليل رضذ ّشيٌِ ّای سالهت را تتَاًذ ًام تثزد ٍ تَضیح دّذ.   3

 سومجلسه 

 تاسار هزاقثت سايز کاالّا ٍ ٍيضگی ّای آى : هذف کلی

 

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 

 هفَْم تاسار را تتَاًذ درک کٌذ.    -1

 ٍيضگی ّای تاسار سايز کاالّا را ضزح دّذ. -2

 اًَاع تاسار در سايز کاالّا تتَاًذ تطزيح کٌذ. -3

 تاسار هزاقثت سالهت را تطٌاسذ. -4

 را تذاًذ. ٍيضگی ّای تاسار هزاقثت سالهت -5

 تفاٍت تاسار هزاقثت سالهت ٍ سايز تاسارّا را تَضیح دّذ. -6

 داليل دخالت دٍلت در تخص سالهت تتَاًذ ضزح دّذ  -7

  

  چهارمجلسه 

 : ػزضِ ٍ تقاضا در تخص سالهت ٍ سايز تاسارّاهذف کلی

 

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 ضزح دّذ.هفَْم تقاضا در تخص سالهت ٍ سايز تخص ّا را تتَاًذ  -1

 هفَْم ػزضِ در تخص سالهت ٍ سايز تخص ّا را تتَاًذ ضزح دّذ. -2

 هفَْم کطص ٍ اًَاع را تطزيح کٌذ. -3

 ػَاهل هَثز تز تقاضا تزای خذهات سالهت را تَضیح دّذ.  -4
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 پنجنجلسه 

 در ًظام سالهت یهال يیتاه یرٍش ّا: هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

  تتَاًذ تاهیي هالی ًظام سالهت را تؼزيف کٌذ.     1

  رٍش ّای تاهیي هالی در ًظام ّای سالهت را تذاًذ.     2

 هؼاية ٍ هشايای ّز کذام اس رٍش ّای تاهیي هالی را تتَاًذ ضزح دّذ.     3

 تتَاًذ رٍش ّای تاهیي هالی هٌاسة را تطخیص دّذ.         4

 

 

 

 جلسه ضطن

 )اداهِ( در ًظام سالهت یهال يیتاه یّارٍش : هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

  تتَاًذ تاهیي هالی ًظام سالهت را تؼزيف کٌذ.     1

  رٍش ّای تاهیي هالی در ًظام ّای سالهت را تذاًذ.     2

 هؼاية ٍ هشايای ّز کذام اس رٍش ّای تاهیي هالی را تتَاًذ ضزح دّذ.     3

 تتَاًذ رٍش ّای تاهیي هالی هٌاسة را تطخیص دّذ.         4

 

 

 

   هفتنجلسه 

 ًظام پزداخت ّشيٌِ ّا در ًظام سالهت : هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 ًظام پزداخت را تتَاًذ تؼزيف کٌذ. -1

 اًَاع رٍش ّای پزداخت را در ًظام ّای سالهت تَضیح دٌّذ. -2

 هؼاية ٍ هشايای ّز کذام اس رٍضْای پزداخت در ًظام ّای سالهت را تذاًٌذ ٍ ضزح دّذ.  -3

 تفاٍت تیي رٍش پزداخت در ًظام سالهت ٍ سايز ًظام ّا را تَضیح دّذ. -4

 

 هطتنجلسه 

 : هفاّین پايِ ای تیوِ ّای سالهت ٍ ػزضِ ٍ تقاضا تزای تیوِ ّای سالهتهذف کلی 

   :در پایاى دانطجو قادر باضذ

 اصطالحات ٍ هفاّین تیوِ را تذاًذ. -1

 هفاّین ػزضِ ٍ تقاضا تزای تیوِ ّای سالهت را تذاًذ. -2

 تتَاًذ ػَاهل هَثز تز تقاضا ٍ ػزضِ تیوِ ّای سالهت را ضزح دّذ. -3
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   نهنجلسه 

 تیوِ ّای سالهت در ايزاى: هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 هفَْم تیوِ را تذاًذ ٍ ضزح دّذ. -1

 اًَاع تیوِ ّا در ًظام سالهت ايزاى را تذاًذ. -2

 هشايا ٍ هؼاية ّز کذام اس رٍش ّای تیوِ ايی را ضزح دّذ. -3

 هؼاية ٍ هشايای سیستن تیوِ ايی کطَر در تخص سالهت را تَضیح دّذ. -4

 

   دهنجلسه 

 آىآى ٍ کارتزد آى در تخص سالهت  : هفَْم ارسضیاتی اقتصادی ٍ اًَاعهذف کلی

 

 :  دانطجو قادر باضذدر پایاى 

 هفَْم ارسضیاتی اقتصادی را تذاًذ.   -1

 اًَاع رٍش ّای ارضیاتی اقتصادی را تذاًذ. -2

 هشايا ٍ هؼاية ّز کذام اس رٍش ّای ارسضیاتی اقتصادی را تذاًذ.   -3

 داليل استفادُ اس ارسضیاتی اقتصادی در تخص سالهت را تذاًذ. -4

 هت را تذاًذ.اًَاع ارسضیاتی اقتصادی هَرد استفادُ در تخص سال -5

 هشايا ٍ هؼاية ّز کذام اس رٍش ّا را تذاًذ ٍ تتَاًذ ضزح دّذ.   -6

 

   یازدهنجلسه 

 : آضٌايی تا پیطیٌِ ٍ هفَْم حساتذاری هذف کلی

 

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 تاريخچِ ی حساتذاری را تذاًذ. -1

 هفاّین حساتذاری را تتَاًذ تَضیح دّیذ.  -2

 را تتَاًذ تطزيح کٌذ.  تؼزيف ٍ اّویت حساتذاری  -3

 

  دوازدهنجلسه 

 : تجشيِ ٍ تحلیل هؼاهالت ٍ ػولیات هالی    هذف کلی

 

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 هؼادلِ اساسی حساتذاری ٍ اجشای اصلی آى را تذاًذ. -1

 رٍيذادّای هالی را ضٌاسايی کٌذ. -2

 رٍيذادّای هالی را تتَاًذ تجشيِ ٍ تحلیل کٌذ. -3

 

 



 5 

   سیسدهنجلسه 

 ّای هالی     ثت رٍيذاد : ثکلیهذف 

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 جزياى اطالػات در سیستن حساتذاری را تطٌاسذ. -1

 تا ثثت رٍيذادُ ّای هالی در سٌذ حساتذاری آضٌا تاضذ. -2

 ثثت رٍيذادّای هالی در دفتز رٍسًاهِ را تذاًذ.   -3

 دفتز هؼیي را تَضیح ٍ تطزيح کٌذ. -4

  چهاردهنجلسه 

 ؼادلِ اساسی حساتذاری   : تسط ههذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 درآهذ ٍ ّشيٌِ را تَضیح دّذ. -1

 اصل فزض تؼْذی را تَضیح ٍ تطزيح کٌذ.   -2

 اصل تحقق درآهذ را تذاًذ.   -3

 حساتذرای ًقذی ٍ حساتذاری تؼْذی را تتَاًذ تَضیح دّذ.   -4

   پانسدهنجلسه 

 : تسط هؼادلِ اساسی حساتذاری )اداهِ(  هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 اصل هقاتلِ درآهذ تا ّشيٌِ را تَضیح دّذ. -1

 تتَاًذ تزاس آسهايطی را تْیِ کٌذ. -2

 اصالح ٍ تؼذيل حساب ّا  ٍ تْیِ تزاس آسهايطی اصالح ضذُ را اًجام دّذ. -3

   ضانسدهنجلسه 

 : گشارضگزی رٍيذادّای هالی      هذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 رت ّای هالی را تْیِ کٌذ.تتَاًذ صَ -1

 صَرت سَد ٍ سياى را تتَاًذ اًجام دّذ. -2

 هفَْم حساب ّای هَقت را تَضیح دّذ. -3

 تزاس آسهايطی اختتاهی را اًجام دّذ. -4

   هفذهنجلسه 

     )اداهِ( : گشارضگزی رٍيذادّای هالیهذف کلی

 :  در پایاى دانطجو قادر باضذ

 تتَاًذ صَرت ّای هالی را تْیِ کٌذ. -1

 سَد ٍ سياى را تتَاًذ اًجام دّذ.صَرت  -2

 هفَْم حساب ّای هَقت را تَضیح دّذ. -3

 تزاس آسهايطی اختتاهی را اًجام دّذ. -4
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 : هنابغ

 1398( اقتصاد در ًظام سالهت: راٌّوای کارتزدی تزای هذيزاى دکتز ستار رضايی، اًتطارات داًطگاُ ػلَم پشضکی کزهاًطاُ 1

زياى هٌاتغ(. تزجوِ دکتز هحوَد ًکَئی، دکتزهحوذرضا  اهیزاسواػیلی ٍ دکتز هحوذاهیي تْزاهی. هؼاًٍت ( گتشى ای.  اقتصاد سالهت )اصَل ٍ ج2

 .1387تَسؼِ هذيزيت ٍ هٌاتغ ٍسارت تْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضکی، تْزاى: 

 ٍ اصَل حساتذاری ػثالکزين هقذم ٍ ػلی ضفیغ سادُدکتز جوال رٍدکی  1اصَل حساتذاری  ( 3

 «سخٌزاًی، تحث گزٍّی»: روش تذریس

 

 «ٍايت تزد، ٍيذيَ پزٍصکتَر، کاهپیَتز»: رسانه های کوک آهوزضی

 

 سنجص و ارزضیابی 

 ساػت تاریخ نوره روش آزهوى  آزهوى

  الطکّز جلسِ  3 اسخپزسص ٍ پ الطکٍ حضَر فؼال در  السیکلیف کات

   تزم پاياى  17 یحيتطز آسهَى پاياى دٍرُ

 

 :هقررات درس و انتظارات از دانطجو

  :رود از دانطجویاى هحترم انتظار هی

 .حضَر هٌظن ٍ دقیق در جلسات درط داضتِ تاضٌذ -1

 .در تحث ّای گزٍّی ٍ فؼالیت ّای آهَسضی هطارکت ًوايٌذ -2

 .در ّز جلسِ آهادگی پاسخ گَيی تِ سؤاالت هثحث قثلی را داضتِ تاضٌذ -3

 .هٌاتغ ٍ سايت ّای هؼتثز ػلوی استفادُ ًوايٌذاس ديگز  -4

   .تلفي ّوزاُ خَد را در کالط خاهَش ًوايٌذ -5



 7 

 بسوه تؼالی

 جذول زهانبنذی درس

 9کالس ضواره                                       10-12ساػت  سه ضنبه روز و ساػت جلسه : 

 

 وسیله کوک آهوزضی روش تذریس هذرس هوضوع درس جلسه

+ تحث گزٍّی سخٌزاًی ستار رضايیدکتز  کلیات اقتصاد ٍ اقتصاد سالهت 1  ٍيذيَ پزٍصکتَر -ٍايت تزد  

 // // // اجشای اقتصاد سالهت ٍ رضذ ّشيٌِ ّا 2

 // // // تاسار هزاقثت سايز کاالّا ٍ ٍيضگی ّای آى 3

 // // // ػزضِ ٍ تقاضا در تخص سالهت ٍ سايز تاسارّا 4

 // // // تاهیي هالی در تخص سالهتالگَّای  5

 // // // الگَّای تاهیي هالی در تخص سالهت )اداهِ( 6

 // // // الگَّای پزداخت ّشيٌِ ّا در تخص سالهت   7

8 
هفاّین پايِ ای تیوِ ّای سشالهت ٍ ػزضشِ ٍ تقاضشا    

 تزای تیوِ ّای سالهت
// // // 

 // // // تیوِ ّای سالهت ٍ ٍضؼیت آى در ايزاى  9

 // // // هفَْم ارسضیاتی اقتصادی در تخص سالهت ٍ اًَاع آى 11

 // // // یٍ هفَْم حساتذار ٌِیطیتا پ يیآضٌا 11

 // // // تجشيِ ٍ تحلیل هؼاهالت ٍ ػولیات هالی   12

 // // //    یهال یّا ذاديثثت رٍ 13

 // // //  یحساتذار یتسط هؼادلِ اساس 14

 // // // )اداهِ(   یحساتذار یتسط هؼادلِ اساس 15

 // // //     یهال یذادّايرٍ یگشارضگز 16

 // // // )اداهِ(      یهال یذادّايرٍ یگشارضگز 17

 

 
Satar Rezaei   

20 Sep 2019    
 


