
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 (پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزشی)معاونت آموزش

 و مامایی  پرستاریدانشکده 

 گروه پرستاری سالمت جامعه

 
 
 

 111501115 شماره درس: /  یاقتصاد و پرستارنام درس:

   نظریواحد  1: واحد و نوع تعداد

   ندارد  :پيشنياز

   پرستاری سالمت جامعه رشته تحصيلی:

  ارشد پرستاری مقطع تحصيلی دانشجویان:

   19-11اول نيمسال تحصيلی :

  تبریز            دانشکده پرستاری ماماییمحل برگزاری: 

 0محل ارائه درس: کالس 

        11-11ساعت  شنبه هاچهارروز تشکيل کالس: 

  دکتر محمد حسن صاحبی حقنام مدرس: 

 

 در اداره و اصالح نظام سالمت استفاده کرد. یاقتصاد میتوان از مفاه یپردازد که با کمک آنها م یم ییاقتصاد و روش ها یو اساس هیپا میمفاه یدرس به معرف نیا هدف کلی درس:

 با توجه به سرفصل های درسی در جدول زیر آمده است. اهداف میانی درس:

 : متناسب با اهداف میانی در جدول ذیل آمده است.درسی رفتاریاهداف 

 
 
 
 
 



 

سه
جل

س 
در

م م
نا

سه 
جل

خ 
ری

تا
 

اهداف میانی  
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دکتر  1
 صاحبی حق

تعریف و مفاهیم  6/9/99
 اقتصاد سالمت

عرضه و تقاضا در 
 نظام سالمت

تاریخچه اقتصاد بهداشت را  .1
 در سه سطر توضیح دهد؛

علم اقتصاد را از نظر کینز،  .2
مارکس و اسمیت تعریف کرده و 
نتیجه گیری کلی را در دو سطر 

 بنویسید؛

تقاضا و عرضه را در سه  .3
سطر تعریف نموده و قانون 

سطر  4عرضه و تقاضا را در 
 بنویسد؛

اقتصاد خرد و کالن را در  .4
 شش سطر توضیح دهد؛

انواع هزینه ها را در چهار  .5
 سطر توضیح دهد؛

اقتصاد بهداشت را در سه  .6
 یف نماید؛سطر تعر

عوامل موثر در تقاضای مردم  .7
 برای مراقبتهای بهداشتی درمانی

 را در چهار خط توضیح دهد؛

عوامل موثر در عرضه  .9
را در  خدمات بهداشتی درمانی

 سه سطر توضیح دهد؛

منظور از حد مطلوب تامین  .9
 مالی را در دو سطر توضیح دهد؛

 دانش و
 درک

 
 
 

سخنرانی،  نمره 1
پرسش و پاسخ 
 و بحث گروهی

یدئو و
و  رکتوژوپر
 د یتبروا
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یک سیستم   یویژگیها .11
را  مطلوب و صحیح تامین مالی

 در چهار سطر توضیح دهد؛

در  عرضه کنندگان خدمات .11
ایران را نام برده و شش سطر 

 توضیح دهد؛

عوامل موثر در تعادل   .12
عرضه و تقاضا در بهداشت و 

را نام برده و در شش  درمان
 سطر توضیح دهد؛

تولید را در یک سطر  .13
تعریف نموده و منابع تولید را نام 

 ببرد؛

 هزینه تولید را در سه سطر .14
 توضیح دهد؛

فصول چهارگانه بودجه را  .15
معرفی نموده و در پنج سطر 

 توضیح دهد.

دکتر  2
 صاحبی حق

اولویت بندی  13/9/99
نیازهای سالمت 

 جامعه 
ارآفرینی و ک

بازاریابی در خدمات 
 سالمت جامعه

تاثیر متقابل اقتصاد و  .1
بهداشت را در ده سطر توضیح 

 دهد؛

اقتصاد سنجی را در یک  .2
سطر تعریف نموده و نحوه 
اولویت بندی نیازهای سالمت 

پنج سطر توضیح جامعه را در 

 انش ود
 درک

 

سخنرانی،  نمره 1
و پاسخ پرسش 
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 ، دیتبروا

حضور به موقع در  09
 کالس،

در  لشرکتفعا
و  سکال
 بحثدر  کترمشا

آزمونهای 
تکوینی و 

تراکمی 
)مرحله ای 

 و پایانی (



سه
جل

س 
در

م م
نا

سه 
جل

خ 
ری

تا
 

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 

بارم بندی 

 سواالت

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

 تکالیف دانشجو

نحوهارزش

 یابی
 

 دهد؛

تقسیم بندی هزینه های  .3
بهداشتی را نوشته و در شش 

 سطر توضیح دهد؛

کارآفرینی را تعریف کرده و  .4
سه سطر توضیح مفهوم آن را در 

 دهد؛

سه کار برجسته کارآفرین را  .5
 نام ببرد؛

از خصوصیات فرد کارآفرین  .6
دست کم شش مورد نام برده و 

 در دوازده سطر توضیح دهد؛

کارآفرینی را در  جایگاه .7
جامعه و بصورت اختصاصی در 
پرستاری سالمت جامعه در ده 

 سطر توضیح دهد؛

بازاریابی را تعریف کرده و در  .9
 .سه سطر توضیح دهد

دکتر  3
 صاحبی حق

مفاهیم برابری و  21/9/99
 عدالت

روش ها و مدل 
های تخصیص 

 منابع

نقش عدالت را در داوم و بقاء  .1
سطر توضیح  5سیستم ها در 

 دهد؛

دیدگاههای رایج به مفهوم  .2
عدالت و مساوات را در شش 

 سطر توضیح دهد؛

و  Equityمفهوم عدالت  .3

 دانش و
 درک
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چهار در را  Equalityمساوات 
 سطر توضیح دهد؛

مفهوم عدالت در نظام  .4
سالمت را در ده سطر بحث 

 نماید؛

مفهوم عدالت در تامین مالی  .5
نظام سالمت را در پنج سطر 

 توضیح دهد؛

تخصیص منابع را در یک  .6
 سطر تعریف نماید؛

ضرورت توجه به بحث  .7
تخصیص منابع را در پنج سطر 

 توضیح دهد؛

تخصیص منابع را از دو  .9
دیدگاه اخالقی و اقتصادی در 

 شش سطر توضیح دهد؛

انواع محدودیت منابع را در  .9
 سه سطر توضیح دهد؛

چالش های تامین عادالنه  .11
هشت سطر ع سالمت را در مناب

 توضیح دهد.

دکتر  4
 صاحبی حق

روشهای پرداخت و  27/9/99
نظام تامین مالی در 
 سالمت جامعه

بیمه ها، تامین 

تامین مالی مراقبتهای  .1
سالمت را در یک سطر تعریف 

 نماید؛

سه روش حاکم بر تامین  .2

دانش و 
درک و 
تجزیه و 

 تحلیل

سخنرانی،  نمره 1
پاسخ پرسش و 

 و بحث گروهی

ژویدئوپرو
و  رکتو

 ،دیتبروا

حضور به موقع در  09
 کالس،

در  لشرکتفعا
و  سکال
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تراکمی 
)مرحله ای 



سه
جل

س 
در

م م
نا

سه 
جل

خ 
ری

تا
 

اهداف میانی  

 )رئوس مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی : شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

طبقه هر 

 حیطه

 

بارم بندی 

 سواالت

 روش یاددهی

 ادگیریی

مواد و 

وسایل 

 آموزشی

زمان 

 جلسه

 )دقیقه(

 تکالیف دانشجو

نحوهارزش

 یابی
 

اجتماعی و تامین از 
 بودجه عمومی

سالمت دنیا را مالی نظام های 
 نام ببرد؛

چهار روش عمده تامین مالی  .3
 را نام ببرد؛

منابع تامین مالی در نظام  .4
 سالمت ایران را نام ببرد؛

چهار مورد از متغیرهای موثر  .5
در انتخاب یک نظام تامین مالی 

نام برده و در شش سطر  را
 توضیح دهد؛

نقاط قوت و ضعف تامین  .6
مالی کشور ایران را در شش 

 سطر بحث نماید.

 و پایانی ( بحثدر  کترمشا 

دکتر  5
 صاحبی حق

مشکالت اقتصاد  4/11/99
چالشها ،  سالمت

 در اقتصاد سالمت

عرضه خدمات نقش نظام  .1
سالمت در تامین سالمت را 

 تشریح نماید؛

چهار شرط توسعه نظام ارائه  .2
خدمات سالمت با پشتوانه 
اقتصادی خوب را در پنج سطر 

 توضیح دهد؛

سه دلیل رشد هزینه های  .3
نظام سالمت را نام برده و در 

 شش سطر توضیح دهد؛

چالش های اقتصاد سالمت  .4
 ایران را در ده سطر توضیح دهد؛

 دانش و
 درک
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اجزاء نظام تحول سالمت را  .5
 نام ببرد،

پنج مورد از چالش های نظام  .6
تحول سالمت را نام برده و در 

 ده سطر توضیح دهد؛

راهکارهای مقابله با چالش  .7
های نظام تحول سالمت را در 

 ده سطر تشریح نماید؛

چالش های اقتصادی ناشی  .9
از تغییرات جمعیتی را در ده سطر 

 توضیح دهد؛

دی ناشی چالش های اقتصا .9
از افزایش بیماری های مزمن را 

 را در ده سطر توضیح دهد.

دکتر  6
 صاحبی حق

صاد سالمت در اقت 4/11/96
کشورهای توسعه 

یافته و در حال 
 توسعه

از سایت سازمان بهداشت  .1
باالترین  با جهانی سه کشور

شاخص های بهداشتی، سه 
کشور با بدترین شاخص های 
بهداشتی و سه کشور با شاخص 
های بهداشتی متوسط را انتخاب 
نموده و آنها را از نظر شاخص 

مقایسه نموده و در  یهای سالمت
 یک جدول گزارش نماید؛

کشورهای فوق الذکر را از  .2
نظر شاخص های اقتصادی و 

 دانش و
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سه اجتماعی با یکدیگر مقای
نموده و نتیجه را در یک جدول 

 گزارش نماید،

ارتباط بین شاخص های  .3
سالمتی را با شاخص های 

اجتماعی تشریح  –اقتصادی 
 نماید؛

در پنج سطر استدالل نماید  .4
که چرا صرف افزایش هزینه ها 
منجر به بهبود مراقبتهای 

 سالمت نمی گردد.

دکتر  7
 صاحبی حق

 -آنالیز هزینه 11/11/99
 :CBA)فایده

Cost-Benefit 

Analysis) 

 -آنالیز هزینه
 :CEA)اثربخشی

Cost-

Effectivenes

s Analysis ) 

هزینه های بخش خصوصی  .1
و دولتی را در چهار سطر توضیح 

 دهد؛

نحوه برآورد هزینه های  .2
بخش خصوصی را در هفت 

 سطر توضیح دهد؛

دلیل بحث انگیز بودن برآورد  .3
های بهداشتی را در دو هزینه

 دهد؛سطر توضیح 

نحوه برآورد هزینه های  .4
دولتی را در چهار سطر توضیح 

 دهد؛

بهترین نقطه آغاز تجزیه و  .5
تحلیل هزینه های سالمت را 
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تجزیه و 
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 بیان کند؛

های تجزیه و انواع روش .6
تحلیل هزینه ها را در هفت مورد 

 بنویسد؛

فایده را در ده  –آنالیز هزینه  .7
 سطر توضیح دهد؛

سه منفعت مورد انتظار از  .9
سالمت را در شش سطر هزینه 

 توضیح دهد؛

اثربخشی را  –آنالیز هزینه  .9
 در هفت سطر توضیح دهد.

دکتر  8
 صاحبی حق

درآمد پرسنل  11/11/99
پزشکی و هزینه 
 های بیمارستانی

منابع درآمدی نظام سالمت  .1
ایران و سه کشور اوّل باالترین 
شاخص های سالمت را 

 مشخص نماید؛

توزیع هزینه های حوزه  .2
سالمت در ایران و سه کشور 

بر اساس فصول فوق الذکر را 
چهارگانه بودجه با یکدیگر 

 مقایسه نماید.

 دانش و
و  درک

تجزیه و 
و  تحلیل

کاربرد و 
ارزشیاب

 ی

سخنرانی،  نمره 1
پرسش و پاسخ 
 و بحث گروهی

 ویدئوپرو
و  رکتوژ
 ، دیتبروا

حضور به موقع در  09
 کالس،

در  لشرکتفعا
و  سکال
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 شیوه ارزیابی دانشجو:
 نمره( -5/9نمره، اشکاالت امالیی و انشایی  1نمره، ارائه خوب  3نمره )محتوی خوب  4کنفرانس دانشجویی الف( 

 نکاتی در مورد تهیه اسالیدها:
 اسالیدها در زمینه روشن با فونت های تیره تهیه شود؛ .1
 نوشته شود، B Kodak 28و مطالب داخل اسالید با فونت   B Titr 28عناوین با فونت  .2
 حاشیه مطالب تراز شود؛ .3
 تا حد امکان از نمودار و تصویر نیز استفاده شود؛ .4

 اکیداً اجتناب شود؛از نوشتن کامل مطلب در اسالید اجتناب شود، مطالب مهم نوشته شود و دانشجو به زبان خود آنها را توضیح دهد. از روخوانی اسالیدها  .5

 ارائه شود؛ Wordمطالب کامل کنفرانس با ذکر رفرانس  هر پاراگراف جداگانه در یک فایل  .6

 درصد می باشد و بیش از آن تقلب محسوب می شود؛ 25حداکثر میزان استفاده از کنفرانس های دانشجویان سالهای قبل  .7

 اشد؛درصد رفرانس های مورد استفاده باید انگلیسی ب 25حداقل  .8

و به هنگام ارائه از صرف وقت زیاد از آوردن تکراری اسالیدهای همان جلسه یا جلسات قبل اجتناب شود. در صورت لزوم ضروری است باالی اسالید به تکراری بودن آن اشاره شود  .0
 روی این دسته از اسالیدها اجتناب شود؛

دقیقه وقت در نظر  45اسالید تهیه شود و برای ارائه آنها حداکثر  39این وقت توصیه می شود کنفرانس حداکثر در  مدت ارائه کنفرانس ها حداکثر یک ساعت خواهد بود برای رعایت .19
 دقیقه وقت برای پاسخگویی به سواالت دانشجویان خالی گذاشته شود؛ 15گرفته شود و 

 نجانب ارائه نماید.ضروری است دانشجو یک هفته قبل از زمان ارائه خود فایل پاورپوینت و ورد را به ای .11

های الکترونیکی ضروری است الگوی زیر را در نام از پذیرش فلش مموری معذوریم لذا ضروری است دانشجو کلیه تکالیف خود را ایمیل نماید و در ارسال کلیه فایل نکته بسیار مهم:

 گذاری فایل ها رعایت نماید:
 ساختار زیر باشد:نام گذاری فایل باید به زبان انگلیسی باشد و دارای 

Subject  +Student name  +Complete Date 

 Sahebi relation of culture and economic 960704مثال : 

 سد؛نانچه دانشجو پاورپوینت های خود را تغییر داده و مجدد به اینجانب ارسال می نماید ضروری است تاریخ ارسال جدید را روی نام فایل بنویچ
 که خارج از این قاعده به اینجانب ارسال شود حذف گردیده و حکم عدم ارسال را خواهد داشت؛کلیه فایل هایی 

 ضروری است دانشجو سابقه ایمیل کلیه فایل های ارسالی خود را تا ثبت نهایی نمره درس در برنامه سما روی اکانت خود حفظ نماید.
 بصورت تستی(. 5نمره از مطالب کتاب اقتصاد سالمت دکتر حاجی زاده رفرانس  8سرکالس بصورت تشریحی/ نمره از مطالب و بحث های  8)نمره  16امتحان پایان ترم  (ب
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