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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

 :     اقتصاد بهداشت  نام درس

 2تعداد واحد: 

بهداشت رشته تحصیلی: 

 عمومی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 

 کارشناسی پیوسته   

 

محل برگزاری: 

 دانشکده بهداشت

 

احسان مدرس: 

 معلم

 

 1401-1400 نیمسال تحصیلی:

 بهداشت نام دانشکده:
 بهداشت  گروه آموزشی:

 عمومی

سه شنبه روز و ساعت برگزاری: 
(16-18) 

 

تلفن و روزهای 
تماس: 

09158353293 

 آدرس دفتر:
معاونت درمان 

 دانشگاه

 

 آدرس ایمیل:
Moallem.ehsan@gmail.com 

 

 های تحلیل اقتصادیدرک اهمیت جایگاه اقتصاد در بخش بهداشت و درمان و آشنایی با اصول و روش هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 دانشجو در پایان دوره آموزشی قادر باشد:انتظار می رود 

 سالمت در این اهداف و اهمیت جایگاه  ( ( SDGsهداف توسعه پایدار ابا شنایی آَ (1

 (SDHو مولفه های اجتماعی اقتصادی موثر بر سالمت )با توسعه پایدار آن جامعه  رابطه متقابل سالمت فرد و جامعهبا شنایی آَ (2

 ی تحقق آنراهکارها پوشش همگانی سالمت و مولفه های آن وبا شنایی آَ (3

 ش سالمت بخاهمیت جایگاه اقتصاد بهداشت و لزوم بکارگیری اصول اقتصادی در با شنایی آَ (4
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 تالکارایی و عد با مفاهیمبا شنایی آَ (5

 هال مؤثر بر آنمفهوم عرضه و تقاضای مراقبت سالمت و عوامبا شنایی آَ (6

 بیمه ها  سالمت و نقش یان منابع مالی در بخش جر با شنایی آَ (7

 دخالت دولت در آن  معلل پدیده شکست بازار سالمت و لزوبا شنایی آَ (8

رد هزینه های ارائه یک برآو و تواناییتی و درمانی شهزینه های مختلف مستقیم، غیر مستقیم و هزینه فرصت ارائه خدمات بهدابا شنایی آَ (9

 خدمت

 به بر آنهالغارائه راهکار برای و  ظام سالمت ایران و جهانلش های اقتصادی روز نچابا شنایی آَ (10

  

  :منابع اصلی درس٭

 تالیف سوفی ویتر و همکاران، ترجمه دکتر پوررضا اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه  -1

 احسان معلمجزوه اقتصاد سالمت برای دانشجویان بهداشت عمومی، تالیف  -2

 سایت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی  -3

 

 

 :درس یفرع منابع

 و گزارش ها و مستندات آن )www.who.int(سایت سازمان جهانی بهداشت  -1

 

 و بحث گروهی در کالسسخنرانی مدرس : سیتدر روش

 

http://www.who.int/
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 ام فعالیت های محوله از سوی مدرسمؤثر و فعال در کالس ، انج مطالعه قبلی و مشارکت مسوولیت های فراگیران:

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 نمره 5   بارم:               امتحان میان ترمالف( در طول دوره )کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...(:              

 نمره 2مشارکت فعال در بحث های کالسی، ارائه مطلب          بارم:                                                        

 نمره 13    بارم:               امتحان پایان ترم                                                    ب( پایان دوره:                  

 

 طبق قوانین و مقررات آموزش دانشگاه سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭
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 ....1401-1400...... نیمسال اول/دوم ......اقتصاد بهداشتجدول زمان بندی ارائه برنامه درس...

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

 شروع کالس

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم

رابطه متقابل سالمت و رشد و توسعه اقتصادی و جایگاه سالمت 

 1 3/12 18-16 در اهداف توسعه پایدار

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 2 11/12 18-16 اهمیت و ضرورت علم اقتصاد بهداشت

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 3 17/12 18-16 تقاضای مراقبت سالمت

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

احسان 

 معلم
 4 24/12 18-16 عرضه مراقبت سالمت
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در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 5 16/1/1401 18-16 بازار مراقبت سالمت

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 6 23/1 18-16 تامین مالی سالمت و نقش بیمه سالمت 

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم

امتحان میان ترم و جمع بندی مطالب ومباحث تدریس شده و 

 7 30/1 18-16 تعیین موضوع برای ارائه کالسی دانشجویان

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 8 6/2 18-16 ها در مراقبت های بهداشتی و درمانیشناسایی و تحلیل هزینه
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مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 9 20/2 18-16 (1های آن  )ارزیابی اقتصادی و روش

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 10 27/2 18-16 (2های آن  )ارزیابی اقتصادی و روش

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم

مکانیسم های پرداخت به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و 

 11 3/3 18-16 درمانی

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 12 10/3 18-16 عدالت و کارایی در سالمت

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 13 17/3 18-16 عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر سالمت
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مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 14 24/3 18-16 ارائه کالسی دانشجویان

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 15 31/3 18-16 ارائه کالسی دانشجویان

مربوطه از مبحث مطالعه 

و و مطالب جزوه درس 

در ارسالی استاد تکالیف 

 سامانه نوید

احسان 

 معلم
 16 7/3 18-16 مباحث و رفع اشکالمروری بر 

 17 14/3  آزمون پایان ترم  

 

 طبق برنامه آموزش   تاریخ امتحان پایان ترم:٭                        30/1/1401تاریخ امتحان میان ترم:    ٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 


