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  شرح درس:  

یک طرف   بر عهده دارد. کمبود تمنابع نظام های سالتم  از در ارائه تمراقب  های سالتم نقش حیاتی و بی بدیلی را نیروی انسانی پرستار 

تمورد  و افزایش تقاضا و انتظارات تمردم از طرف دیگر، لزوم تواه به اولوی  بندی و تخصیص بهینه تمنابع در نظام سالتم  را بیش از پیش

که هدف آن تخصیص بهینه تمنابع سالتم  اس  به اصالح و برناتمه  اقتصاد سالتم  علم درک تمفاهیم پایه و اساسیتاکید قرار گرفته اس . 

که تمی کوشد خدتمات پرستاری تمبتنی بر ااتمهه را گسترش  پرستاری سالمت جامعهدانشجویان آشنایی ر شواهد کمک تمی کند. ریزی ب

سالتم  را فراهم  ضروریبهره تمندی بهتر تمردم ااتمهه از خدتمات و تمراقب  های واند زتمینه ساز تمی تبا تمفاهیم پایه اقتصاد سالتم  دهد 

ه بهتر برای اصالح و ادار پرستاری سالمت جامعه به دانشجویان  سالتم  هیم پایه و اساسی اقتصادهدف کلی این درس تمهرفی تمفاکند. 

 ام سالتم  تمی باشد.نظ

   :اهــداف ويژه 

  :انتظار می رود کهدانشجو  دوره ازدر پايان اين 

 را تهریف نماید.پایه اقتصاد سالتم  تمفاهیم  .1

 را توضیح دهد.های سالتم  ام سالتم  اهمی  تواه به اقتصاد سالتم  در شرایط فهلی نظ .2

 ااتماعی را بیان کند.-نظام سالتم  و تفاوت های اساسی آن با سایر بخش های اقتصادی خصوصیات ساختاری .3

 را توضیح دهد. وقوانین آن عرضه و تقاضای تمراقب  های سالتم  .4

  را توضیح دهد. تم امع آوری تمنابع، تجمیع ریسک و خرید خدشاتمل تاتمین تمالی نظام سالتم   های کارکرد .5

 و تکنیک های تمهمول انجام ارزشیابی اقتصادی تمراقب  های سالتم  را توضیح دهد.  را تهریف کند ارزشیابی اقتصادی .6

 و شاخص های تمرتبط با آن را توضیح دهد.عدال  در سالتم   .7

 الش های اقتصاد سالتم  کشور ارائه نمایدرا برای حل چپیشنهاداتی  .8

9. ................ 

 تدریس: پیش سازتماندهنده و بحث گروهی  الگوی

روش تدريس:

 تکالیف تمطالهاتی  و بحث گروهی ،سخنرانی

 کاتمپیوتر و دیتا پروژکتور،تماژیک و وای  برد وسايل کمک آموزشی:

وظايف و تکالیف دانشجو:

 .ه باشندو حتی االتمکان غیب  نداشتدانشجویان بایستی بطور تمرتب و تمنظم در السات آتموزش حضور داشته  -1

تمادگی قبلی در کالس حضور یابند تا با شرک  در بحث تجربیات خود را در اختیار دیگران آبا  انتظار تمی رود دانشجویان با تمطالهه تمنابع  -2

 تجربیات دیگران استفاده نمایند.دانش و قرار داده و تمتقابال از 

 وز استفاده نمایند.و دانش به ر برای انجام تکالیف خود از تمنابع ادید، تمقاالت -3

تمنابع و تمقاالت تمرور ااتمع بر از تموضوعات کالسی را با هماهنگی استاد انتخاب نموده و با استفاده از  یک تموضوع ریک از دانشجویانه  -0

 درس ارائه نماید.تمرتبط تمطالب را گردآوری و در کالس 



II 

 

 روش ارزشیابی دانشجو:  
                        

 ردیف هالی شرح ف درصد نمره

 1 حضور تمنظم و شرک  فهال در تمباحث کالس 14 2

 2 در تمورد تموضوع انتخاب شده  ارائه سمینار 04 8

 3 اتمتحان پایان ترم )تشریحی و تستی  04 14

 امع  144 24

 



 مطالعه:منا بع 
1. Folland,S.Goodman A.C & Santo M.(Last Edition) the Economics of Health 

        and Health Care,Pearson Prentice-Hall, New Jersey,(Last edition), 

         2- Ceri.J. Phillips Health Economics: an introduction for health professionals, 2005 Published by     

         Blackwell Publishing Ltd 

2. Gail A. Harkness, Rosanna DeMarco, Community and Public Health Nursing: Evidence for 

Practice 2nd Edition 

3. Basavaiah Harish, Nursing Health Economics 

4. Rumbur E.Health care finance, Economics, and policy for nurces. 

5. Health Economics For Nurses: Intro Guide 

6. Chitty  Professional Nursing concepts and challenges. Last edition.  

7. MacLeod  L.The importance of fundamental economic concepts for nurse leaders: No margin, no 

mission. Clinical Nursing Studies, 2014, Vol. 2, No. 2. 96-104  

8. Aiken, L. Economics of nursing. Policy, Politics, and Nursing Practice, (2008).  9(2), 73-79.  

9. Ann McMahon, Chih Hoong Sin .A guide to economic assessment in nursing, Nursing 

Management. RCNi 

10. Platt M, Kwasky A N.The current state of health economics educationin nursing programs in the 

United States . Academy of Health Care Management Journal, Volume 8, Number2, 2012 
 

تموسسه عالی آتموزش و پژوهش تمدیری  و  "راهنمای عملی"رای کشورهای در حال توسهه ب اقتصاد بهداش پور رضا، ابوالقاسم.  .11

 1333-. چاپ دومبرناتمه ریزی

 

 1381 یبهراتم نیو تمحمد اتم یلیراسماعیتمحمدرضا اتم، تمقدم ییتمحمود نکو،  ترامه اقتصاد سالتم ، توتماس. ای گتزن .12
 

 ) جدول زمان بندی ارائه جلسات(
 

 مدرس برای دانشجوعینی اهداف   موضوع جلسه

 اول

بیان شیوه  -معرفی درس _معارفه

 ارزشیابی

مفاهیم پایه اقتصاد آشنایی با 

 و تاریخچه آنسالمت 

 

 .علم اقتصاد را تعریف نماید و  موضوعات آن را شرح دهد 

 ( مفهوم هزینه فرصتOppurtunity Cost در تصمیم گیری را توضیح )

 دهد.

  عرضه، تقاضا و تعادل در بازار کاالها و خدمات را توضیح دهد و مهمترین

 تفاوت بازار مراقبت های سالمت از نظر عرضه، تقاضا و تعادل را بیان کند.

 .شکست بازار در نظام سالمت را شرح دهد 

  سالمت های در مورد دالیل توجه به اقتصاد سالمت در شرایط فعلی نظام

 بحث کند.

  تاریخچه اقتصاد سالمت را بیان کند.مرروری بر 

 دکتر رضا اسماعیلی

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gail+A.+Harkness%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rosanna+DeMarco%22


III 

 

 دوم

کارکرد های تامین مالی نظام 

سالمت: جمع آوری درآمد و 

 تجمیع ریسک

 

 .تامین مالی مبتنی بر مالیات را با ذکر تجربه کشور های مختلف توضیح دهد 

 بیمه اجتماعی و خصوصی را با ذکر تجربه کشور های مختلف توضیح دهد 

 ت از جیب را با ذکر  وضعیت کشور های مختلف توضیح دهدپرداخ 

 بیان  ابع در انواع شیوه های تامین مالی راسطح تجمیع ریسک و بازتوزیع من

 کند.

 دکتر رضا اسماعیلی

 سوم

کارکرد های تامین مالی نظام 

 خرید خدمت سالمت:

 .مکانیسم پرداخت حقوق و مزایا و منافع آن را شرح بیان کند 

  پرداخت کارانه و مزایا و منافع آن را شرح بیان کند.مکانیسم 

 .مکانیسم پرداخت سرانه و مزایا و منافع آن را شرح بیان کند 

 .مکانیسم پرداخت بودجه و مزایا و منافع آن را شرح بیان کند 

  مکانیسم پرداخت گروه های تشخیصی وابسته و مزایا و منافع آن را شرح

 بیان کند.

 

 دکتر رضا اسماعیلی

 ارزشیابی اقتصادی چهارم

 .ارزشیابی اقتصادی را تعریف کند 

  انواع تکنیک های معمول انجام ارزشیابی اقتصادی مداخالت بهداشتی

 درمانی را شرح دهد.

  تکنیک حداقل سازی هزینه را توضیح دهد و محاسبات را با یک مثال انجام

 دهد.

 یک مثال انجام اثربخشی را توضیح دهد و محاسبات را با -تکنیک هزینه

 دهد.

  تکنیک هزینه مطلوبیت را توضیح دهد و محاسبات را با یک مثال انجام

 دهد.

 .تکنیک هزینه فایده را توضیح دهد و محاسبات را با یک مثال انجام دهد 

 دکتر رضا اسماعیلی

 پنجم

نظام سالمت و مراقبت  یسطح بند

 آن یها

سالمت  یها ازین یبند تیاولو

 جامعه

 را بر اساس آخرین تحوالت نظام بهداشتی ظام سالمت ن یسطح بند

 بیان نمایند

  ارائه شده در هریک از سطوح را توضیح دهند یمراقبت ها 

 کنترل ساختار، کنترل را در ابعاد سازمان یامور مال تیریکنترل مد

 توضیح دهند ها ییپرسنل و کنترل اموال و دارا

  سالمت را بیان نقش سطح بندی خدمات در کنترل اقتصادی نظام

 نمایند.

 را بیان نمایند یمراقبت بهداشت نهیعوامل موثر بر هز 

 را  یمراقبت بهداشت یمال نیانتخاب روش مناسب تام یها اریمع

 توضیح دهند.

 

 دکتر شهال خسروان



IV 

 

 ششم

خدمات  یو اثر بخش یکار آمد

 سالمت جامعه یپرستار

در  یابیو بازار  ینیکار آفر

 خدمات سالمت

 

 در ایران و جهان را مقایسه  پرستاران بهداشت جامعه یاتیلعم طهیح

 نمایند

  در جامعه بر اساس متون بیان  یاقتصاد و مراقبت پرستارتاریخچه

 نمایند

  منابع حمایت مالی پرستاران سالمت جامعه در ایران و با سایر کشور

 ها مقایسه نمایند

 مفهوم بازار در اقتصاد توضیح دهند 

 قتصاد سالمت را بیان و بازار اقصادی پرستاران را با مفهوم  بازار در ا

 تاکید بر پرستاری سالمت جامعه توضیح دهند.

  نفش آشنایی با اقتصاد را در کار آفرینی و بازار یابی برای پرستاری و

 خصوصا پرستاری سالمت جامعه را توضیح دهند

 بازدید منزل ، مراقبت در منزل و چالش های اقتصادی اجرای آن را 

 توضیح دهند.

  

 دکتر شهال خسروان

 در اقتصاد سالمت یچالش ها هفتم
 را از نظر اقتصاد سالمت توضیح دهند کار و حقوق یرویکمبود ن 

 یبا پرسنل پرستار یدرمان یبهداشت ستمیدرآمد ها در پرسنل س سهیمقا 

 و جهان را بر اساس منابع معتبر انجام دهند.  رانیدر ا

 دکتر شهال خسروان

 هشتم

 

 نهیو هز یدر آمد پرسنل پزشک

 یمارستانیب یها

 

 و سیستم های بهداشتی را توضیح دهند  مارستانیب یدرآمدهامنابع انواع  

مخارج بیمارستانی و عرصه های سالمت را توضیح داده راهکارهایی برای  انواع 

 ارتقا شاخص های اقتصادی بدون آسیب رسانی به اثر بخشی را بیان نمایند

 ال خسرواندکتر شه

 دانشجویان  آزمون تراکمی نهم
 


