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 نیادکتر سیروس علیمشخصات مدرس: 
 

 اهداف اختصاصی:

 زیر را یاد گرفته باشند:های تئوریرود در پایان این درس از فراگیران انتظار می

 . ساختار بازار سالمت1

 های اقتصاد سالمت. آشنایی با حوزه2

 گیری آندادهای سالمت و نحوه اندازهبرون. 3

 گیری در نظام سالمتهای تصمیممدل. 4

 در نظام سالمت های تخصیص منابع. مدل5

 عدالت و برابری در نظام سالمت. 6

 مراقبت سالمتهای دسترسی به خدمات . مدل7

 های پرداخت در نظام سالمتنظام. 8

 . تقاضای القایی در نظام سالمت9

 . شکست بازار سالمت11

 . مخارج نظام سالمت11

 های کنترل هزینه در نظام سالمتمدل. 12

 . کارایی در نظام سالمت13

 های رفتاری پزشکان در نظام سالمتمدل. 14

 

 

 

بمنظور آگاهی از ساختار اقتصادی شود که ( موضوعاتی کلی در حوزه اقتصاد سالمت را شامل می1)درس اقتصاد بهداشت  تعریف درس:

به دانشجویان کارشناسی ارشد گیری مبتنی بر ارزش و مدیریت بهینه و عادالنه نظام سالمت های تصمیمیادگیری مدلنظام سالمت، 

، های محتلف و متنوع اقتصاد سالمتارائه تصویری کلی و مقدماتی از حوزه ( بصورت تئوری و با1شود. اقتصاد بهداشت )آموزش داده می

در پایان درس، دانشجویان قادر خواهند بود توصیفی کلی، اما کند. تر این رشته میهای تخصصیدانشجویان را آماده ورود به حوزه

 های سالمت داشته باشند. تخصصی از وضعیت اقتصادی نظام

 

 



  محتوا/ جلسات درس

 نوع عنوان ردیف

 )حضوی/ مجازی(

 اسالید یا فایل متنی

 اسالید حضوری ای بر اقتصاد سالمتمقدمه 1

 اسالید حضوری ساختار نظام سالمت و شکست بازار 2

 اسالید حضوری (1دادهای نظام سالمت )برون 3

 اسالید حضوری (2دادهای نظام سالمت )برون 4

 اسالید حضوری سالمتگیری در نظام های تصمیممدل 5

 اسالید حضوری (1تحصیص منابع در نظام سالمت ) 6

 اسالید حضوری (2تحصیص منابع در نظام سالمت ) 7

 اسالید حضوری تقاضای القایی ارائه دهندگان خدمات سالمت 8

 اسالید حضوری (1عدالت و برابری در نظام سالمت ) 9

 اسالید حضوری (2عدالت و برابری در نظام سالمت ) 11

 اسالید حضوری های دسترسی به خدمات مراقبت سالمتمدل 11

 اسالید حضوری کارایی خدمات مراقبت سالمت 12

 اسالید حضوری مخارج نظام سالمت 13

 اسالید حضوری های کنترل هزینه در نظام سالمتمدل 14

 اسالید حضوری (1های پرداخت در نظام سالمت )نظام 15

 اسالید حضوری (2های پرداخت در نظام سالمت )نظام 16

 

 

 روش ارائه درس:

ها به بحث گروهی در مورد موضوع روز اختصاص داده بخشی از زمان کالسگردد. جلسه برگزار می 16بصورت حضوری در ( 1)درس اقتصاد سالمت 

 شود.می
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