
 

 روزانه سفرم طرح در

 :موضوع درس :ترم بهداشت عمومی:رشته تحصیلی 2:تعداد واحد اقتصاد بهداشت عنوان درس: :جلسه شماره

 تدوین کننده: گروه آموزشی: اقتصاد بهداشت و درمان   مبانی با یاندانشجو ییآشنا اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس مطالعهفعالیت های قبل از تدریس:
یت های بعد از فعال

 تدریس

 (ف جزئیاهدارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -سانهر -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

فعالیت  شیوه ارزشیابی و

 های تکمیلی

 

   اقتصاد علم

  کالن و خرد اقتصاد

بهداشت  از اقتصاد یفیتعار

 یرتفاوت بخش سالمت با سا

 بخشها 

در اقتصاد  یدمورد تاک یعرصه ها

 بهداشت 

در کل   یخدمات بهداشت جایگاه

 اقتصاد 

 GDPو  GNP  یممفاه

سهم بخش بهداشت و درمان 

  GDPکشور از 

 یناخالص مل یدنحوه محاسبه تول

 سرانه 

و درامد  یشخص ی،درامددرامد مل

 ها  یاتانواع مال•قابل تصرف 

  اقتصادی رشد

  یتوسعه اقتصاد

 ( Rostovرستو) یهنظر

بر رشد  یماریب یرتاث یراهها

 • یاقتصاد

 اثرات بهداشت بر اشتغال 

 

 یکاال•و مکمل  ینجا نش کاالی

 پست  ینرمال و کاال

 و بهداشت در عرضه و تقاضا•

  درمان

 عرضه و تقاضا  یمنحن

 .  یدنما یفعلم اقتصاد را تعر-1

 دهد .  یحرا توض یاقتصاد یماز مفاه یبرخ-2
 اقتصاد خرد و کالن را شرح دهد . -3
 یلا تحلراز اقتصاد بهداشت را ارائه داده و آنها  یفیتعار-4

 . یدنما
 بخشها را شرح دهد. یرتفاوت بخش سالمت با سا-5
 یحرا توضدر اقتصاد بهداشت  یدمورد تاک یعرصه ها-6

 دهد.
 دهد. یحوضتدر کل  اقتصاد را  یخدمات بهداشت یگاهجا-7
 دهد. یحرا توضGDPو  GNP  یممفاه-8
 یانرا ب GDPسهم بخش بهداشت و درمان کشور از -9

 .یدنما
 .یردسرانه را فرا گ یناخالص مل یدنحوه محاسبه تول-10
 نییو درامد قابل تصرف را تب یشخص ی،درامددرامد مل-11
 .دینما
 دهد یحها را شناخته و انها را توض یاتانواع مال-12
 دهد. یحرا توض یرشد اقتصاد-13
 را شرح دهد. یتوسعه اقتصاد-14
 را شرح دهد. Rostovرستو)) یهنظر-15
 را شناخته و یبر رشد اقتصاد یماریب یرتاث یراهها-16

 دهد. یحتوض
 ..یدنما یاناثرات بهداشت بر اشتغال را ب-17
 دهد. یحو مکمل را توض ینجا نش یکاال-18
 دهد. یحپست را توض ینرمال و کاال یکاال-19
 تقاضا و عرضه در بهداشت و درمان را شرح دهد.-20
 دهد. یحتوض یعرضه و تقاضا را بخوب یمنحن-21
 قانون عرضه و تقاضا را شرح دهد.-22
 یقانون عرضه وتقاضا در خدمات بهداشت ینتضاد ب-23

 دهد. یحرا توض ی،درمان
خدمات  یعوامل موثر بر کشش عرضه و تقاضا-24

 دهد یحرا نام برده و توض یو درمان یبهداشت

 یطهح

 یشناخت

و 

 عاطفی

 ویدئو پروژکتور_رایانه  و بارش افکار پاسخسخنرانی،پرسش و  

 سامانه اسکای روم

90 

 دقیقه

حضورو ،عالیت کالسیف

غیاب و ازمون پایان 

 ترم



 
  تقاضا و عرضه قانون

قاضا در قانون عرضه وت ینتضاد ب

عوامل • ی،درمان یخدمات بهداشت

 یموثر بر کشش عرضه و تقاضا

  یو درمان یخدمات بهداشت

در اقتصاد  مفاهیم و ها واژه

 سالمت رابشناسد.

اقتصاد سالمت، عدالت،  یواژه ها

 ی،عدالت عمود ی،عدالت افق

را  ییو کارا یاثر بخش یت،مطلوب

 .یدنما یفتعر

 یپست،کاال یچون کاال یمیمفاه

 یز،، فرانش یزیلوکس، مم

قانون بازده  یمت،شاخص ق

شده  یلعمر تعد یسالها ی،نزول

 دهد. یحرا توض یفیتبا ک

 out ofچون  یاصطالحات•

pocket ،Risk PoolingT ،
Adverse Selection  ،
Induced Demand ،

Dumping ،Gatekeeper ،
Medicare ،Medicaid ،

Medigap ،Managed care  را

 دهد. یحتوض

 یلتحل ی،اثربخش ینههز یلتحل •

 یی،اتکا یمهب یمه،منفعت، ب ینههز

 یمهب ی،اجتماع یمهب یی،اجتما یمهب

 یمهب یسمارکی،ب یاجتماع

 یخصوص یمهمکمل، ب یاجتماع

پوشش  یز،فرانش یمهدرمان، ب

 .یدنما یفرا تعر یهمگان

 ی،به زندگ یدچون ام یمیمفاه•

 .یدنما یفراتعر یشاخص دال

 

 

 

 

 

 

 در اقتصاد سالمت رابشناسد. یمواژه ها و مفاه-25
ت عدال ی،اقتصاد سالمت، عدالت، عدالت افق یواژه ها-26

 .یدنما یفرا تعر ییو کارا یاثر بخش یت،مطلوب ی،عمود
،  یزیلوکس، مم یپست،کاال یچون کاال یمیمفاه-27

 عمر یسالها ی،قانون بازده نزول یمت،شاخص ق یز،فرانش
 دهد. یحرا توض یفیتشده با ک یلتعد
 out of pocket ،Riskچون  یاصطالحات-28

PoolingT ،Adverse Selection  ،Induced 

Demand ،Dumping ،Gatekeeper ،
Medicare ،Medicaid ،Medigap ،Managed 

care  دهد. یحتوضرا 
 یمه،منفعت، ب ینههز یلتحل ی،اثربخش ینههز یلتحل -29

 یماعاجت یمهب ی،اجتماع یمهب یی،اجتما یمهب یی،اتکا یمهب
درمان،  یخصوص یمهمکمل، ب یاجتماع یمهب یسمارکی،ب
 .یدنما یفرا تعر یپوشش همگان یز،فرانش یمهب

 یفراتعر یشاخص دال ی،به زندگ یدچون ام یمیمفاه-30
 .دینما
 ما راپرداخت در نظام سال یها یوهو ش یمنابع مال ینتام-31

 .یدنما یحتشر
 یحپرداخت از جامعه به نظام سالمت را توض یچگونگ-32

 دهد.
 نییبازپرداخت به ارائه دهندگان خدمت را تب یچگونگ-33
 .یدنما
 یبخش سالمت در کشورها یمنابع مال ینمشکالت تام-34

 در حال توسعه را بشناسد
 .یدنما یفرا تعر یمهب-35
 یفررا تع یمهو موضوع ب یمهگذار، حق ب یمهگر، ب یمهب-36
 .یدنما
 را شرح دهد. یاجتماع یمهب-37
 .یدنما یانرا ب یاجتماع یمهعمده ب یژگیهایو-38
ر د یاجتماع ینو عملکرد سازمان تام یندساختار، فرا -39

 دهد. یحرا توض یرانا
 یحوضرا ت یخدمات درمان مهیو عملکرد ب یندساختار، فرا-40

 دهد
 دهد. یحرا توض یراناهداف نظام سالمت در ا-41
 دهد. یحساختار و عملکرد نظام سالمت را توض-42
 .یدنما ییننظام سالمت را تب یکارکردها-43
44-Steward ship یحدر نظام سالمت را توض یتتول یا 

 دهد.
45-Creating Resources خلق منابع در نظام  یا

 ت را شرح دهدسالم
Services-46 یدنما یینا تبرارائه خدمت  یا. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

47-Financing یحرا توض یمال یصو تخص ینتام یا 
 دهد.
 دهد یحبخش سالمت را توض یمال ینتام یراهها-48
 دهد. یحنظام سالمت را توض یبند یمتقس-49
 را شرح دهد.  Emergentنظام سالمت-50
 دهد. یحرا توض Pluralisticنظام سالمت -51
 Insurance / Social Securityنظام سالمت -52

 یدنما یینرا تب
 .یدنما یانرا ب NHSبر  ینظام سالمت مبتن-53
 را شرح دهد یالیستینظام سالمت سوس یژگیهایو-54
رح در درمان را ش یاقتصاد یابیارزش یمتدها و روشها-55

 دهد.
 یاخدمت  یک یدتول ینهحداقل هز یلو تحل یهتجز-56

 یبه اثربخش ینهنسبت هز یلو تحل یهل را بداند.تجزمحصو
 را بشناسد.

 یهجزرا شرح دهد.ت یازبه ن ینهنسبت هز یلو تحل یهتجز-57
 دهد یحبه منفعت را توض ینهنسبت هز یلو تحل

 اقتصاد بهداشت و درمان. ی.مبانیدآصف زاده، سع منابع :

 . اقتصاد سالمت.جلد اول و دوم.یرجا 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. 
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