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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 پیراپزشکیدانشکده 

 فناوری اطالعات سالمتگروه 

 قالب نگارش طرح درس
 

  مبانی حسابداری و اقتصاد سالمت:  عنوان درس

  فناوری اطالعات سالمتکارشناسی پیوسته  پنجمترم  دانشجويان:  مخاطبان

 رياضیات:  درس پیش نیاز       واحد نظری  2 :واحدتعداد و نوع 

 99-1400 اولنیمسال                                  10-12ساعت  سه شنبه : زمان ارائه درس

                                                                                            ستار رضايیدکتر : مدرس

 

 : کلی درسهدف 

 

، کاربرد اقتصاد در سالمت، مهایت آشنایی با مسایل اقتصادی در بخش سالمت و درک تفاوت های بخش سالمت با سایر بخش ها

 حسابداری و مفاهیم حسابداری و صورت های مالی در نظام سالمت 

 

 :شرح درس

تفشاوت  ، در بخش  سشالمت    یاقتصاد ليمساانواع ،  با اقتصاد در سالمت مبانی حسابداری و واحدبا گذراندن  فناوری اطالعات سالمتدانشجويان رشته 

   .آشنا خواهند شد ، ماهیت حسابداری و مفاهیم آندر بخ  سالمت یاقتصاد یابزارها یریبا بکارگ يیبخ  ها و آشنا ريبخ  سالمت با سا یها

 ( جهت هر جلسه يک هدف: )لی جلساتاهداف ک 

  کلیات اقتصاد و اقتصاد سالمت -1

 اجزای اقتصاد سالمت و رشد هزينه ها -2

 بازار مراقبت ساير کاالها و ويژگی های آن -3

 رضه و تقاضا در بخ  سالمت و ساير بازارهاع -4

 الگوهای تامین مالی در بخ  سالمت -5

 الگوهای تامین مالی در بخ  سالمت )ادامه( -6

 الگوهای پرداخت هزينه ها در بخ  سالمت    -7

 بیمه های سالمت و وضعیت آن در ايران  -8

 انواع بیمه های نظام سالمت و معايب و مزايای هر کدام  -9

 و کاربرد آن در بخ  سالمت انواع آن ،مفهوم ارزشیابی اقتصادی -10

 آشنايی با پیشینه و مفهوم حسابداری  -11

 ی مال اتیمعامالت و عمل لیو تحل هيتجز  -12

    یمال یها داديثبت رو  -13

 یحسابدار یاساسبسط معادله   -14

 )ادامه(   یحسابدار یبسط معادله اساس  -15

     یمال یدادهايرو یگزارشگر -16
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول 

 کلیات اقتصاد و اقتصاد سالمت: هدف کلی

 : پایان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم اقتصاد  را بداند. -1

 انواع زير مجموعه اقتصاد را شرح بدهد.   -2

 اقتصاد در بخ  سالمت را بتواند توضیح دهد.کاربرد چرايی  -3

 دومجلسه  

 ها نهياقتصاد سالمت و رشد هز یاجزا : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 

 الگوی مفهومی اقتصاد سالمت را بداند.  1

 مفهوم هزينه های سالمت را شرح دهد.  2

 داليل رشد هزينه های سالمت را بتواند نام ببرد و توضیح دهد.  3

 سومجلسه 

 بازار مراقبت ساير کاالها و ويژگی های آن : هدف کلی

 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 

 مفهوم بازار را بتواند درک کند.   -1

 ويژگی های بازار ساير کاالها را شرح دهد. -2

 تشريح کند.انواع بازار در ساير کاالها بتواند  -3

 بازار مراقبت سالمت را بشناسد. -4

 ويژگی های بازار مراقبت سالمت را بداند. -5

 تفاوت بازار مراقبت سالمت و ساير بازارها را توضیح دهد. -6

 داليل دخالت دولت در بخ  سالمت بتواند شرح دهد  -7

  

  چهارمجلسه 

 : عرضه و تقاضا در بخ  سالمت و ساير بازارهاهدف کلی

 

 : دانشجو قادر باشددر پایان 

 مفهوم تقاضا در بخ  سالمت و ساير بخ  ها را بتواند شرح دهد. -1

 مفهوم عرضه در بخ  سالمت و ساير بخ  ها را بتواند شرح دهد. -2

 مفهوم کش  و انواع را تشريح کند. -3

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

 در نظام سالمت یمال نیتام یروش ها: هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

  بتواند تامین مالی نظام سالمت را تعريف کند.     1

  روش های تامین مالی در نظام های سالمت را بداند.     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

 

 

 

 جلسه ششم

 )ادامه( در نظام سالمت یمال نیتام یروش ها: هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

  بتواند تامین مالی نظام سالمت را تعريف کند.     1

  روش های تامین مالی در نظام های سالمت را بداند.     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 سالمت : هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 نظام پرداخت را بتواند تعريف کند. -1

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

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

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

 

 هشتمجلسه 

 بیمه های سالمت: مفاهیم پايه ای بیمه های سالمت و عرضه و تقاضا برای هدف کلی 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 اصطالحات و مفاهیم بیمه را بداند. -1

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

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

 بیمه های سالمت در ايران: هدف کلی

 : باشددر پایان دانشجو قادر 

 مفهوم بیمه را بداند و شرح دهد. -1

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

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

 معايب و مزايای سیستم بیمه ايی کشور در بخ  سالمت را توضیح دهد. -4

 

  دهمجلسه 

 آنآن و کاربرد آن در بخ  سالمت  : مفهوم ارزشیابی اقتصادی و انواعهدف کلی

 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم ارزشیابی اقتصادی را بداند.   -1

 انواع روش های ارشیابی اقتصادی را بداند. -2

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

 داليل استفاده از ارزشیابی اقتصادی در بخ  سالمت را بداند. -4

 انواع ارزشیابی اقتصادی مورد استفاده در بخ  سالمت را بداند. -5

 مزايا و معايب هر کدام از روش ها را بداند و بتواند شرح دهد.  -6

 

  یازدهمجلسه 

 : آشنايی با پیشینه و مفهوم حسابداری هدف کلی

 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 تاريخچه ی حسابداری را بداند. -1

 مفاهیم حسابداری را بتواند توضیح دهید.  -2

 را بتواند تشريح کند. تعريف و اهمیت حسابداری  -3

 

  دوازدهمجلسه 

 : تجزيه و تحلیل معامالت و عملیات مالی  هدف کلی

 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 معادله اساسی حسابداری و اجزای اصلی آن را بداند. -1

 رويدادهای مالی را شناسايی کند. -2

 رويدادهای مالی را بتواند تجزيه و تحلیل کند. -3
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  سیزدهمجلسه 

 های مالی    بت رويداد : ثهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 جريان اطالعات در سیستم حسابداری را بشناسد. -1

 با ثبت رويداده های مالی در سند حسابداری آشنا باشد. -2

 ثبت رويدادهای مالی در دفتر روزنامه را بداند.  -3

 دفتر معین را توضیح و تشريح کند. -4

  چهاردهمجلسه 

 : بسط معادله اساسی حسابداری    هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 درآمد و هزينه را توضیح دهد. -1

 اصل فرض تعهدی را توضیح و تشريح کند.  -2

 اصل تحقق درآمد را بداند.  -3

 حسابدرای نقدی و حسابداری تعهدی را بتواند توضیح دهد.  -4

  پانزدهمجلسه 

 : بسط معادله اساسی حسابداری )ادامه(   هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 اصل مقابله درآمد با هزينه را توضیح دهد. -1

 بتواند تراز آزمايشی را تهیه کند. -2

 اصالح شده را انجام دهد.اصالح و تعديل حساب ها  و تهیه تراز آزمايشی  -3

  شانزدهمجلسه 

 : گزارشگری رويدادهای مالی    هدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند صورت های مالی را تهیه کند. -1

 صورت سود و زيان را بتواند انجام دهد. -2

 مفهوم حساب های موقت را توضیح دهد. -3

 تراز آزمايشی اختتامی را انجام دهد. -4

  هفدهمجلسه 

     )ادامه( : گزارشگری رويدادهای مالیهدف کلی

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند صورت های مالی را تهیه کند. -1

 صورت سود و زيان را بتواند انجام دهد. -2

 مفهوم حساب های موقت را توضیح دهد. -3

 تراز آزمايشی اختتامی را انجام دهد. -4
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 : منابع

 1398کاربردی برای مديران دکتر ستار رضايی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ( اقتصاد در نظام سالمت: راهنمای 1

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

 .1387پزشکی، تهران:  توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 و اصول حسابداری عبالکريم مقدم و علی شفیع زادهدکتر جمال رودکی  1اصول حسابداری  ( 3

 «سخنرانی، بحث گروهی»: روش تدریس

 

 «مجازی و سامانه نويد»: رسانه های کمک آموزشی
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

  السکهر جلسه  2 اسخپرس  و پ مجازی گروه السکحضور فعال در 

  8جلسه  3 تستی آزمون میان دوره

    15 یتست آزمون پايان دوره

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :رود از دانشجویان محترم انتظار می

 سواالت خود را در گروه مجازی کالس مطرح کنند. -1

 .مشارکت نماينددر گروه مجازی در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی  -2

 مباحث مربوط به هر جلسه را مطرح کنند. -3

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند -4
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 مجازی سامانه نوید کالس شماره                                       10-12ساعت  سه شنبه روز و ساعت جلسه : 

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

 نیازی ندارد مجازی ستار رضايیدکتر  کلیات اقتصاد و اقتصاد سالمت 1

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

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

 // // // عرضه و تقاضا در بخ  سالمت و ساير بازارها 4

 // // // الگوهای تامین مالی در بخ  سالمت 5

 // // // الگوهای تامین مالی در بخ  سالمت )ادامه( 6

 // // // الگوهای پرداخت هزينه ها در بخ  سالمت  7

8 
مفاهیم پايه ای بیمه های سشالمت و عرضشه و تقاضشا    

 برای بیمه های سالمت
// // // 

 // // // بیمه های سالمت و وضعیت آن در ايران   9

 // // // مفهوم ارزشیابی اقتصادی در بخ  سالمت و انواع آن 10

 // // // یو مفهوم حسابدار نهیشیبا پ يیآشنا 11

 // // // تجزيه و تحلیل معامالت و عملیات مالی  12

 // // //    یمال یها داديثبت رو 13

 // // //   یحسابدار یاساسبسط معادله  14

 // // // )ادامه(    یحسابدار یبسط معادله اساس 15

 // // //    یمال یدادهايرو یگزارشگر 16

 // // // )ادامه(       یمال یدادهايرو یگزارشگر 17

 

 
Satar Rezaei   

14 Sep 2020    
 


