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 اهداف آموزشی

 آشنایی با اصول و تحلیل های اقتصادی برای مدیریت کارآمد مؤسسات سالمت اهمیت بسیاری دارد. بنابر این  :درس شرح

 درس حاضر با اهداف زیر و بر اساس سر فصل های مصوب وزارت بهداشت برای دانشجویان کارشناسی پرستاری سالمت

 جامعه ارائه خواهد شد.
 توان می  ها آن کمک با که است هایی روش و اقتصاد؛ اساسی و  پایه مفاهیم با دانشجویان آشنایی درس، کلی هدف: کلی هدف

 .کرد استفاده سالمت نظام اصالح و اداره در

 

 د:در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشن اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 .نمایند مشخص را آن فعالیت حوزه و تعریف را سالمت اقتصاد -1

 .کند تبیین سالمت نظام در را تقاضا و عرضه نظام -2

 .کنند بیان را سالمت نظام بندی سطح -3

 . کنند تبیین را جامعه سالمت  های نیاز بندی اولویت -4

 .دهد توضیح را جامعه سالمت پرستاری خدمات در را بازاریابی و کارآفرینی  بخشی، اثر و کارامدی -5

 .کند تبیین را برابری و عدالت مفاهیم -6

 .کنند مقایسه را  سالمت نظام در مالی تامین و پرداخت های روش -7

 .نماید تشریح را منابع تخصیص های مدل و ها روش -8

 .کند تبیین را یافته توسعه های کشور در سالمت اقتصاد -9

 .دهد انجام کوچک ابعاد در را بخشی اثر-نههزی آنالیز و فایده-هزینه آنالیز -11

 .نماید بیان را عمومی بودجه تامین و اجتماعی تامین ها، بیمه نقش -11

 .نماید تشریح را بیمارستانی های وهزینه پزشکی پرسنل درآمد چگونگی -12

 .کند بیان را سالمت اقتصاد مشکالت و ها چالش -13

 

 :حیطه روانی حرکتی 

 . دهد پیشنهاد سالمت اقتصاد درس با مرتبط اتیتحقیق پروژه برای مناسبی عنوان -1

 .دهد پیشنهاد سالمت اقتصاد درس با مرتبط تحقیقاتی پروژه اهداف -2

 . دهد انجام را پیشنهادی سالمت اقتصاد درس با مرتبط تحقیقاتی پروژه -3

 .   کند تهیه مکتوب گزارش صورت به را سالمت اقتصاد درس با مرتبط تحقیقاتی پروژه نتایج -4

و  کردهدر جلسات پرسش و پاسخ شرکت -.دهد ارائه کالس در را سالمت اقتصاد درس با مرتبط تحقیقاتی پروژه شگزار -5

 مشارکت فعال داشته باشد.
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  عاطفیحیطه: 

 .دهد ارتقا و نموده کسب را سالمت اقتصاد درس با مرتبط تحقیقاتی پروژه انجام برای انگیزه -1
 .گیرد کار به و و داده قرار نظر مد را ستیدرخوا  پروژه انجام در را اخالقی اصول -2

 

 روش های تدریس

 سامانه در مطلب ارائه 

 (گزارش)نوید

)مجازی از طریق  پرسش و پاسخ

 تاالر گفتمان و گروه های مجازی(
 ایفای نقش )تاالر گفتمان( بحث گروهی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                صبحگاهی گزارش                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی
 نمودار/ چارت بروشور کاتالوگ/ تصویر/ عکس وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 فایل صوتی
فیلم 

 /مقالهآموزشی
 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده واقعیو لوازم اشیاء  ماکت نرم افزار

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

کالس 

 مجازی

 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 

آمفی 

 تأتر

 سالن 

 موالژ
 Media Lab Skill آزمایشگاه

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(

 بهتر یادگیری ایجاد برای دروس سرفصل با بسمتنا( گفتمان تاالر) گروهی های بحث طراحی -
  ای مرحله ارزشیابی برگزاری -
 دانشجویان سواالت به پاسخ و پرسش برای مجازی های گروه لیتشک -
 دانشجویان های فعالیت به بازخورد ارائه  -

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(

   نوشتاری صورت به گزارش ارائه و سالمت اقتصاد درس با مرتبط "تحقیقاتی پروژه تهیه -
 (گفتگوی های تاالر) گروهی های بحث در فعال شرکت -

 کوییز در شرکت و مقاالت و متون  ترجمه یادگیری، یها فعالیت انجام -

-  
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 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 انتظارات: 

. بر این اساس دانشجویان محترم )تاالر های گفتگوی( طراحی شده توسط مدرسین شرکت فعال در بحث های گروهی -1

 . ی یابندحضور م تاالر گفتگومنابع معرفی شده را مطالعه و با آمادگی برای بحث در 

 حضور فعال در سامانه نوید در زمان کالس هاس نظری و کارآموزی ها  -2

 انجام فعالیت های یادگیری، ترجمه  متون و مقاالت و شرکت در کوییزها -3

 تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد ارائۀ -4

  محدودیتها:

احی شده، به منزله غیبت از کالس محسوب شده و تیک نزدن در سامانه نوید و عدم مشارکت فعال در بحث های گروهی طر -1

 .آموزش برخورد خواهد شد نیمطابق با قوان

  .شد خواهد برخورد آموزش قوانین با مطابقآموزش  نیاز حد مجاز مطابق با قوان شیب بتیدر صورت غ -2
 عدم انجام تکالیف ارائه شده در زمان مقرر موجب حذف امتیاز آن خواهد شد. -3
  تعیین شده زمان از خارج ارشگز ارائه عدم -4

 فهرست منابع درسی
نکویی م، امیر اسماعیلی م.ر، بهرامی م.ا. در ترجمه: اقتصاد سالمت )اصول و جریان منابع(. نویسنده: گتزن ای. معاونت  .1

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

 .1390د مراقبت سالمت. تهران: عبادی فردآذر ف، رضاپور ع. اقتصا .2

پور رضا ا. در ترجمه:  اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه.نویسندگان: ویتر س، ان سور ت، جووت م، تامپسن  .3

 .1383ر. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، تهران: 

 .1390زشکی قزوین، قزوین: آصف زاده سعید. مبانی اقتصاد بهداشت و درمان، چاپ چهارم. انتشارات دانشگاه علوم پ* .4

توفیقی ش، دلیری کیا ع.ا. در ترجمه: درسنامه اقتصاد سالمت.نویسنده: واندرلینگ دا. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی بقیه  .5

 .1388اهلل )عج(، تهران: 

 * سایر منابع  اختصاصی مورد استفاده در پایان هرجلسه ارائه خواهد شد.

 

 روش ارزیابی

 وته پاسخک گسترده پاسخ
چند گزینه 

 ای
 OSCE Long Case صحیح / غلط جورکردنی

 

Log Book Portfolio 360 0 Key Feature Mini CEX DOPS 
Short Case 

 

Clinical Work 
Sampling 

 PMP SCT CRP PUZZLE مصاحبه چک لیست 

 در بحث های گروهی و ارائه تکالیف،میزان فعالیت های دانشجویان   و ،بررسی گزارش های ارائه شده دانشجویان  سایر:
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 (20: از  )نمره نظریبارم بندی نمره 

 :بر حسب کیفیت و پروژه عملی انجام تکالیف   نمره 1 :در فعالیت های کالسی )تاالر گفتمان(  فعال مشارکت

 %(15نمره ) 3
 %(75نمره ) 15 امتحان پایان ترم:  نمره 1 کوئیز/ میان ترم:

 

 برنامه نظریالی عناوین ترتیب و توجدول 

 

 جلسه
 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه ) موضوعات تدریس( مکان ارائه

 شنبه 15/6/1399  .1
10-8 

سطح بندی  -تعریف اقتصاد سالمت و حوزه فعالیت آن -معرفی درس و اهداف درس سامانه  نوید )آفالین(

 عرضه و تقاضا در نظام سالمت ،اقتصاد در نظام سالمت

 شنبه 22/6/1399  .2
10-8 

کشش پذیری و کشش ناپذیری خدمات  -عرضه و تقاضا در نظام سالمت سامانه  نوید )آفالین(

 بهداشتی

 شنبه 29/6/1399  .3
10-8 

 مدل های نیاز سنجی در جامعه -اولویت بندی نیاز های  سالمت جامعه سامانه  نوید )آفالین(

 شنبه 5/7/1399  .4
10-8 

(سامانه  نوید )آفالین کارامدی و اثر بخشی،  کارآفرینی و بازاریابی را در  ،  مفاهیم عدالت و برابری 

 خدمات پرستاری سالمت جامعه
 شنبه 12/7/1399  .5

10-8 
 اثر بخشی-فایده و آنالیز هزینه-آنالیز هزینه سامانه  نوید )آفالین(

 شنبه 19/7/1399  .6
10-8 

 اثر بخشی-الیز هزینهفایده و آن-آنالیز هزینه سامانه  نوید )آفالین(

 شنبه 26/7/1399  .7
10-8 

نقش بیمه ها، تامین اجتماعی و  -اقتصاد سالمت در کشور های توسعه یافته سامانه  نوید )آفالین(

 تامین بودجه عمومی

 شنبه 3/8/1399  .8
10-8 

روش ها و مدل های  -روش های پرداخت و تامین مالی در نظام سالمت - سامانه  نوید )آفالین(

 -چگونگی درآمد پرسنل پزشکی وهزینه های بیمارستانی -صیص منابعتخ

 چالش ها و مشکالت اقتصاد سالمت

 شنبه 10/8/1399  .9
10-8 

 پرسش و پاسخ -رفع اشکال سامانه  نوید )آفالین(

 

، توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به آموزشی تاریخ شروع و اتمام دوره، در زمان آغاز برنامه*توجه: 

 ع فراگیران رسانیده خواهد شد.اطال


