باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشکده علوم پزشکی
طرح درس – گروه مديريت خدمات بهداشتی و درمانی ( )Course Plan

نام درس :روش تحقیق در علوم بهداشتی و درمانی

تعداد واحد 2 :واحد تئوری 1 ،واحد عملی

مقطع:کارشناسی ارشد

زمان ارائه درس:

پیش نیاز :اقتصاد عمومی

مدرس :خانم دکتر طهماسبی ،خانم دکتر علوی
هدف کلی:
ایجاد توانمندی وقابلیت تحلیل مسایل اقتصادی در حوزه بهداشت و درمان در سطح خرد وکالنن و در شالرای
موجود جامعه پس از گذراندن این دوره آموزشی،از طریق فراگیری تکنیک ها و مدل های اقتصادی و در نتیجه
تخصیص بهینه منابع وحداکثرسازی بهره وری سیستم ها و بهینه سازی اقتصاد در نظام سنمت کشور و هالم چنالین
اعمال برنامه ریزی  ،ارزشیابی ونظارت اقتصادی در کلیه فرایندهای تولیالد ،توزیالع و مصالر
بهداشتی و درمانی
اهداف ويژه عینی:
در پایان این درس دانشجو باید قادر باشد:
- 1ت عریف مفاهیم اساسی و زیربنایی اقتصاد بهداشت و اقتصاد عمومی
.- ۲بیان تئوری ها و نظریه های مهم در اقتصاد بهداشت
.- ۳بیان تفاوت ها بین دیدگاههای اقتصاد بهداشت و عمومی
- 4جایگاه و اهمیت خدمات سنمت در کل اقتصاد
- ۵سنمت و توسعه اقتصادی
.- ۶عرضه و تقاضا در سنمت
.- ۷تولید در سنمت
. - ۸تحلیل هزینه ها در بخش سنمت
. - ۹بهره دهی و اثربخشی هزینه در سنمت
 - 10کاربرد اقتصاد سنجی
- 11الگوهای ورودی .خروجی درنظام سنمت
- 1۲طرح تحول نظام سنمت با تمرکز بر حوزه اقتصاد بهداشت و بیمه
- 1۳شاخص های ارزیابی اقتصادی بر مبنای هزینه ها
- 14شاخص های سال های زندگی
- 1۵بازاربخش سنمت و عدالت
- 1۶کارکرد های اقتصاد مقاومتی در حوزه سنمت
تکالیف و وظايف دانشجويان:
 حضور فعال و مشارکت فعال در کنس شرکت در بحث و پرسش و پاسخ -ارائه کنفرانس مرتب

با سرفصل

 -ارائه مقاهت در ژورنال کنب وتهیه کارت های خنصه نویسی

کاههالا و خالدمات

روش تدريس:
سخنرانی همراه با بحث گروهی و پرسش و پاسخ
الگوی تدريس :
پیش سازمان د هنده – تفکر استقرایی  -تمرین
وسايل آموزشی:
کامپیوتر ،دیتا پروژکتور ،وایت برد
نحوه ارزشیابی:
حضور و غیاب منظم  -امتحان پایان ترم (تراکمی) ،پروژه تحقیقاتی ار ائه شده توس

دانشجویان و فعالیت های

کنسی.
نحوه محاسبه ارزشیابی:
روش ارزشیابی

نمره

ارائه کنفرانس

۶

فعالیت های کنسی

۲

آزمون تراکمی

1۲

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقررات:
 حداقل نمره قبولی 1۲ تعداد دفعات غیبت موجه در کنس  ۲جلسه ،در صورت غیبت موجه بیش از سقف تعیین شده منجر به حذدرس و غیبت غیر موجه منجر به کسب نمره  Fخواهد شد.
منابع:
 )1کریمی ،ایرج .اقتصاد سنمت جلد ، 1انتشارات گپ
 )۲کریمی ،ایرج .اقتصاد سنمت جلد ، ۲انتشارات گپ
 )۳آصف زاده،سعید .مبانی اقتصاد بهداشت و درمان،دانشگاه علوم پزشکی قزوین با همکاری نشر حدیث روز
 )4و یتر،سونی.ترجمه پوررضا،ابوالقاسم.اقتصاد بهداشت:برای کشورهای در حال توسعه راهنمای
عملی.موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
 )۵آرو،کنت جی.ترجمه نکویی مقدم ،محمود )،اقتصاد سنمت ،دبیرخانه تحقیقات کاربردی وزارت
ب هداشت ودرمان وآموزش پزشکی
 )۶عبادی فر آذر،فربد .رضاپور،عزیز.اقتصاد مراقبت های سنمت  .انتشارات مرکز تحقیقات بیمارستانی
هاشمی نژاد
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جلسه

هفته

روز-تاريخ-ساعت

مدرس :خانم دکتر طهماسبی ،خانم دکتر علوی
موضوع تدريس

1

مقدمات و ارائه طرح درس

2

تعریف واژه ها و مفاهیم و تئوری ها

3

بیان تفاوت بین اقتصاد سنمت و عمومی

4

الگوهای ورودی و خروجی

5

عرضه و تقاضا

6

تحلیل هزینه ها وکاربرد روش ها

7

کاربرد اقتصاد سنجی و برنامه ریزی خطی

8

نقش اقتصاد سنمت در برنامه های عملیاتی و

فعالیت ها

تفصیلی واجرای برنامه ها
9

تعیین و شناخت بسته های خدمت

10

خرید راهبردی

11

تورم ،بیکاری و حداقل دستمزد

12

بازار بخش سنمت و عدالت

سمینار گرو ه اول

13

طرح تحول نظام سنمت با تمرکز بر حوزه اقتصاد

سمینار گرو ه دوم

بهداشت و بیمه
14

کارکردهای اقتصاد مقاومتی در بخش سنمت

سمینار گرو ه سوم

15

شاخص های ارزیابی اقتصادی برحسب هزینه ها

سمینار گرو ه چهارم

16

ارزشیابی برنامه درسی

سمینار گرو ه پنجم

توضیحات ......................................:امضا

