لیست کتاب های تخصصی رشته اقتصاد سالمت
نویسنده  /مترجم

انتشارات  /سال

ردیف عنوان کتاب
1

اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه

ابوالقاسم پوررضا

موسسه عالی آموزش و پژوهش
مدیریت و برنامهریزی

2

تحلیل هزینه های بیمارستانی :راهنمایی برای مدیران

ابوالقاسم پوررضا

موسسه عالی پژوهش تامین
اجتماعی

3

جایگاه پول در نظام سالمت

ابوالقاسم پوررضا

سمت

4

سیاستگزاری مراقبت های بهداشتی و درمانی

ابوالقاسم پوررضا

سازمان بیمه خدمات درمانی

5

گزینه های دشوار :سرمایه گذاری در بهداشت برای توسعه

ابوالقاسم پوررضا

سازمان جهانی بهداشت

6

اقتصاد مراقبت سالمت

عبادی فردآذر /رضاپور

علوم پزشکی ایران

7

مدیریت مالی در مراقبت سالمت و بیمارستان

عبادی فرد آذر ،مرکز
تحقیقات علوم مدیریت و
اقتصاد سالمت

علوم پزشکی ایران

8

مدیریت خدمات سالمت مفاهیم و عمل

عبادی فرد آذر ،مرکز
تحقیقات علوم مدیریت و
اقتصاد سالمت

علوم پزشکی ایران

9

درسنامه اقتصاد سالمت

شهرام توفیقی

واژه پرداز

11

اقتصاد سالمت

ایرج کریمی

دانشگاه تهران

11

اقتصاد مدیریت

غالمحسین خورشیدی

مهربان

12

اقتصاد سالمت

محسن مهر آرا

دانشگاه تهران

13

مبانی اقتصاد بهداشت و درمان

سعید آصف زاده

علوم پزشکی قزوین

14

اقتصاد سنجی

علی سوری

دانشگاه تهران

15

اقتصاد سنجی کاربردی

حمید ابریشمی

سمت

16

کلیات بیمه

آیت کریمی

پژوهشکده بیمه

17

اقتصاد خرد بیمه

حمید سوری

پژوهشکده بیمه

18

اصول و مبانی نظری بیمه

غدیر مهدوی  /فاطمه
نصیری

پژوهشکده بیمه

19

نظام های بیمه سالمت

محمد عرب و همکاران

جهاد دانشگاهی

محمد عرب

جهاد دانشگاهی

21

اقتصاد سالمت و مراقبت های سالمت

صادق غضنفری و
همکاران

سبحان

22

فرهنگ لغات اقتصاد سالمت

سارا امامقلی پور

نشر نور

23

اقتصاد سالمت

سارا امامقلی پور

نشر نور

24

اقتصاد خرد

حسن سبحانی فر

نگاه دانش

25

اقتصاد کالن

تیمور رحمانی

برادران

26

اقتصاد کالن

عباس شاکری

نشر نی

21

بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند

موسسه مطالعات و پژوهشهای
بازرگانی

علی امامی

اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری

27

دنیای اقتصاد

وحید محمودی

اندازه گیری فقر و توزیع درآمد در ایران

28

انتشارات توتیا

عبدالحسین نیک گهر

روش تحقیق در علوم اجتماعی

29

انتشارات برای فردا

اشرف ااسادات صانعی

روش شناسی تحقیقات کیفی در علوم پزشکی

31
31

نشر نور علم

علی محمد احمدی

 با تاکید بر بودجه ریزی،اصول و مبانی بودجه ریزی
عملیاتی

32

رسا

،دکتر مرتضی قره باغیان
جمشید پژویان

تئوری اقتصاد خرد

33
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