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شتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی  گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا  دانش

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

 :کارگاه/دوره/عنوان درس

 اقتصاد بهداشت 
 اموزش بهداشت و ارتقا سالمتگروه آموزشی:

 2تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 واحد
 بهداشتی درمانی:دانشکده/ مرکز آموزش

 ساعت در هر جلسه  5/1:کارگاه/دوره /مدت زمان ارائه درس 25تعداد گروه هدف:

 زمان شروع: :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 مشخصات استاد مسؤول:

 نام
نام 

 خانوادگی
 شماره تماس رتبه

تلفن 

 همراه
 آدرس ایمیل

دکتر 

  ینفرد
  01333241101 استاد یانمهراب

mehrabian@gums.ac.ir 

 
 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 نام
نام 

 خانوادگی
 شماره تماس رتبه

تلفن 

 همراه
 آدرس ایمیل

      

 دورهطرح 
  الکترونیک

mailto:mehrabian@gums.ac.ir
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 معرفي و اهداف درس
 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1

امر  ینرد ارا وادار نموده است تا در مو یربطذ یهاها و سازماناکثر دولت یا،در تمام دن یدرمان هایینههز یدشد یاربس یشافزا

 یمتاد بهداشت قسقرار دهند. اقتص یلو تحل یهمورد تجز یرا از جنبه اقتصاد یدرمانبهداشتی و  در تفکر فرو روند و خدمات 

 چون در اقتصاد در رابطه با آن بکار گرفت توانیرا م یاقتصاد عموم یمام مفاهتم یقتاست که در حق یاز اقتصاد عموم

 ینابع برااز م تعدادی چه) انتخاب مسئله( …)پزشک، پرستار و تخت و  یالتبرحسب محدود بودن منابع و تسه یزبهداشت ن

باحث مو وسعت  یگستردگ هتج ین( مطرح است. به همیو درمان یچه نوع برنامه بهداشت یبرا یااز مردم  یاچه دسته

 یمتق یت،کم یررسمطالعه و ب“کرد:  یفتعر ینچن توانیدر اقتصاد بهداشت  مطرح است. اقتصاد سالمت را م یاقتصاد عموم

 یخدمات یدتول یمنابع برا ینا یبنحوه ترک ینو همچن یابندیبهداشت و درمان اختصاص م یکه برا یو ارزش منابع محدود

 اشنایی با در این درس دانشجویان بهداشت عمومی  ضمن برسند. یو کارآئ یدرجه بهره ده ینباالتر هب که یبه طور ینمع

 ینکالت تاممش ،پرداخت در نظام سالمت یها یوهو ش یمنابع مال یننحوه تام ،اقتصاد بهداشت و درمان  و مفاهیم  یمبان

نه ه و تحلیل هزیو تجزی  ساختار و عملکرد نظام سالمت ،ها یمهبو عملکرد  یندبا ساختار، فرا ییاشنا ،بخش سالمت یمنابع مال

 های بخش سالمت را مطالعه و فرا خواهند گرفت.
 

 كارگاه/دوره:/اهداف كلي درس
 اقتصاد بهداشت و درمان  مبانی  با  یاندانشجو ییآشنا -1
  تپرداخت در نظام سالم یها یوهو ش یمنابع مال تامینبا نحوه  ییآشنا -2

 بخش سالمت  یمنابع مال ینشکالت تامم -3

 ها یمهو عملکرد ب فرایند ساختار،اشنایی با  -4

 كارگاه/دوره:/اهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 .  یدنما تعریف را اقتصاد علم -1

 دهد .  یحرا توض یاقتصاد یماز مفاه یبرخ 2

 .  دهد شرح را کالن و خرد اقتصاد 3

 . یدنما یلاز اقتصاد بهداشت را ارائه داده و آنها را تحل یفیتعار 4

 بخشها را شرح دهد. یرتفاوت بخش سالمت با سا 5

 دهد. یحدر اقتصاد بهداشت را توض یدمورد تاک یعرصه ها 6

 دهد. یحدر کل  اقتصاد را توض یخدمات بهداشت جایگاه -7
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 دهد. یحرا توضGDPو  GNP  یممفاه 8

 .یدنما یانرا ب GDPسهم بخش بهداشت و درمان کشور از  9

 .یردسرانه را فرا گ یناخالص مل یدنحوه محاسبه تول 10

 .یدنما یینو درامد قابل تصرف را تب یشخص ی،درامددرامد مل 11

 دهد یحها را شناخته و انها را توض یاتانواع مال 12

 دهد. یحرا توض اقتصادی رشد 13

 ا شرح دهد.ر یتوسعه اقتصاد 14

Rostرستو)) یهنظر 15 ov .را شرح دهد 

 دهد. یحرا شناخته و توض یبر رشد اقتصاد یماریب یرتاث یراهها 16

 ..یدنما یاناثرات بهداشت بر اشتغال را ب 17

 دهد. یحو مکمل را توض ینجا نش کاالی 18

 دهد. یحپست را توض ینرمال و کاال یکاال 19

 رمان را شرح دهد.رضه در بهداشت و دع و تقاضا 20

 دهد. یحتوض یعرضه و تقاضا را بخوب یمنحن 21

 .دهد شرح را تقاضا و عرضه قانون 22

 دهد. یحرا توض ی،درمان یقانون عرضه وتقاضا در خدمات بهداشت ینتضاد ب 23

 دهد یحرا نام برده و توض یو درمان یخدمات بهداشت یعوامل موثر بر کشش عرضه و تقاضا 24

 در اقتصاد سالمت رابشناسد. مفاهیم و ها واژه 25

 .یدنما یفرا تعر ییو کارا یاثر بخش یت،مطلوب ی،عدالت عمود ی،اقتصاد سالمت، عدالت، عدالت افق یواژه ها 26

شده با  یلعمر تعد یسالها ی،قانون بازده نزول یمت،شاخص ق یز،، فرانش یزیلوکس، مم یپست،کاال یچون کاال یمیمفاه 27

 دهد. حیرا توض یفیتک

outچون  یاصطالحات 28  of  pocket ،Ri sk Pool i ngT ،Adverse Sel ect i on  ،I nduced Demand ،

Dumpi ng ،Gat ekeeper ،Medi care ،Medi cai d ،Medi gap ،Managed care دهد. یحرا توض 

 یسمارکی،ب یاجتماع یمهب ،یاجتماع یمهب یی،اجتما یمهب یی،اتکا یمهب یمه،منفعت، ب ینههز یلتحل ی،اثربخش ینههز یلتحل  29

 .یدنما یفرا تعر یپوشش همگان یز،فرانش یمهدرمان، ب یخصوص یمهمکمل، ب یاجتماع یمهب

 .یدنما یفراتعر یشاخص دال ی،به زندگ یدچون ام یمیمفاه 30

 .یدنما یحپرداخت در نظام سالما را تشر یها یوهو ش یمنابع مال تامین 31

 دهد. یحنظام سالمت را توضپرداخت از جامعه به  یچگونگ 32
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 .یدنما یینبازپرداخت به ارائه دهندگان خدمت را تب یچگونگ 33

 در حال توسعه را بشناسد یبخش سالمت در کشورها یمنابع مال ینمشکالت تام 34

 .یدنما یفرا تعر بیمه 35

 .یدنما یفرا تعر یمهو موضوع ب یمهگذار، حق ب یمهگر، ب یمهب 36

 شرح دهد. را یاجتماع یمهب 37

 .یدنما یانرا ب یاجتماع یمهعمده ب یژگیهایو 38

 دهد. یحرا توض یراندر ا یاجتماع ینو عملکرد سازمان تام فرایند ساختار، 39-

 دهد یحرا توض یخدمات درمان یمهو عملکرد ب فرایند ساختار، 40

 دهد. یحرا توض ایران در سالمت نظام اهداف 41

 دهد. یحت را توضساختار و عملکرد نظام سالم 42

 .یدنما ییننظام سالمت را تب یکارکردها 43

44 St eward shi p دهد. یحدر نظام سالمت را توض یتتول یا 

45 Creat i ng Resources خلق منابع در نظام سالمت را شرح دهد یا 

Servi ces-46 یدنما یینارائه خدمت را تب یا. 

-47 Fi nanci ng دهد. یحرا توض یمال یصو تخص ینتام یا 

 دهد یحبخش سالمت را توض یمال ینتام یراهها 48-

 دهد. یحنظام سالمت را توض یبند تقسیم 49

 را شرح دهد.  Emergentسالمت نظام 50

Plنظام سالمت  51 ural i st i c دهد. یحرا توض 

Iنظام سالمت  52 nsurance / Soci al  Securi t y یدنما یینرا تب 

 .یدنما یانرا ب NHSبر  مبتنی سالمت نظام 53

 را شرح دهد یالیستینظام سالمت سوس یژگیهایو 54

 در درمان را شرح دهد. یاقتصاد یابیارزش روشهای و متدها 55

 را بشناسد. یبه اثربخش ینهنسبت هز یلو تحل یهمحصول را بداند.تجز یاخدمت  یک یدتول ینهحداقل هز یلو تحل یهتجز 56

 دهد یحبه منفعت را توض ینهنسبت هز یلو تحل یهرا شرح دهد.تجز یازبه ن ینهنسبت هز یلو تحل یهتجز 57

 .......................نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي-

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ 
 تاریخ پایان تاریخ شروع
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-سانهرچند 

 ای(

1 

با اقتصاد  یاندانشجو ییآشنا

 بهداشت و درمان  

 شنبه ها  دكتر مهرابیان

15-13 

بهمن ماه  تركیبي

1399 

 1400تیرماه 

2 

در کل   یخدمات بهداشت جایگاه

 اقتصاد

ماه  اسفند یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

3 

 یراههاو  یتوسعه اقتصادو  رشد

و  بر رشد  درمانو  بهداشت  یرتاث

  یاقتصادتوسعه 

 

ه ما اسفند یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

4 

 و مکمل  ینجا نش کاالی

 پست ینرمال و کاال یکاال

  درمان و بهداشت در عرضه و تقاضا

 عرضه و تقاضا  یمنحن

 تقاضا و عرضه قانون

قانون عرضه وتقاضا در  ینتضاد ب

 ی،درمان یخدمات بهداشت

عوامل موثر بر کشش عرضه و 

 یو درمان یخدمات بهداشت یتقاضا

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

5 

 یلتحل در اقتصاد سالمت مفاهیم و ها واژه

منفعت،  ینههز یلتحل ی،اثربخش ینههز

 یمهب یی،اجتما یمهب یی،اتکا یمهب یمه،ب

 یمهب یسمارکی،ب یاجتماع یمهب ی،اجتماع

درمان،  یخصوص یمهمکمل، ب یاجتماع

  یز،فرانش یمهب

 ی،...........شاخص دال ی،به زندگ یدام

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

6 
 1400 یرماهتاسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهرابپرداخت در  یها یوهو ش یمنابع مال تامین
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 1399 تنظام سالم

7 

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب بیمه

1399 

 1400 یرماهت

8 

 ینو عملکرد سازمان تام فرایند ساختار،

 یراندر ا یاجتماع

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

9 

خدمات  یمهو عملکرد ب فرایند ساختار،

 یدرمان

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

10 

ساختار و  ایران در سالمت نظام اهداف

 عملکرد نظام سالمت

 نظام سالمت  یکارکردها

•Steward ship در نظام  یتتول یا

 یا Creating Resources•سالمت 

 خلق منابع در نظام سالمت

 Delivering services  یا 

•ارائه خدمت   Financing  یا 

• یمال یصو تخص ینتام  یراهها 

بخش سالمت  یمال ینتام  

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

11 

 •نظام سالمت  یبند تقسیم•

نظام •  Emergentسالمت نظام

  Pluralisticسالمت 

 / Insuranceنظام سالمت •

Social Security  

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

12 

  NHSبر  مبتنی سالمت نظام•

نظام سالمت  یژگیهایو•

  یالیستیسوس

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

 1400 یرماهتاسفند ماه  یبيترك 13-15 یانمهراب دكتر یابیارزش روشهای و متدها • 13
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 در درمان  یاقتصاد

حداقل  یلو تحل یهتجز •

محصول  یاخدمت  یک یدتول ینههز

به  ینهنسبت هز یلو تحل یهتجز

 یبیترک 13-15 یاثربخش

نسبت  یلو تحل یهتجز •

نسبت  یلو تحل یه.تجزیازبه ن ینههز

 به منفعت  ینههز

1399 

14 

طرح سواالت مرتبط با اقتصاد •

 بهداشت و درمان

به سواالت  یحیپاسخ تشر •

 و پرسش و پاسخ

اسفند ماه  یبيترك 13-15 یاندكتر مهراب

1399 

 1400 یرماهت

 



 

8 

 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف ندگانشركت كن/دانشجو وظایف توضیح خیر بلي

      و منابع اصلیمحتوای 

      بیشتر مطالعه منابع

      تمرین ها

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

      کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه

 

 از طریق  روش برگزاري ر خصوص كالس آنالین لطفاًد(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تا ).ریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -رسد) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 اقتصاد بهداشت و درمان. ی.مبانیدآصف زاده، سع -
 صاد سالمت.جلد اول و دوم.. اقتیرجا یمی،کر -
 در حال توسعه.  یکشورها یپور رضا، ابوالقاسم. اقتصاد بهداشت برا -
 پاکدامن، محسن و همکاران. درسنامه جامع اقتصاد سالمت. -
- Wendy B. Abramson, 2004, contracting for health service Delivery a manual for 

policy marker. 

- 

 :تربیش مطالعه منابع
1- 

2- 

3- 
 نوع محتوا

  مفیل اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر *(Word, Pdf)متن *پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

د لیف درس خوقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکابرای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به ت

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1      

2      

3      

4      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   طول ترمالف(  در 
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 تاریخ درصد /نمره ارزشیابیروش 

   

   

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کننده /هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس هب  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


