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 تخصیص منابع

  

 درس ارائه نحوه فعالیت فراگیران )مفاهیم مورد انتظار تدریس( رئوس مطالب جلسه

 پرسش و پاسخ سیر تکاملی نظریه های آن  مقدمه ای بر اقتصاد سالمت و اول

 

  همراه با نمایش اسالیدبرنامه ریزی شده  سخنرانی

 بحث گروهی

 پاسخ پرسش و  سالمت اهداف و کارکردهای نظام ومد

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ  نقش سالمت در اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی سوم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 و پاسخ  پرسش مراقبت سالمت یتقاضا برا چهارم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 و پاسخرسش پ بازار نیروی کار بخش سالمت            پنجم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ مراقبت سالمت متیق نییعرضه و تع ششم

 

  اه با نمایش اسالیدبرنامه ریزی شده همر سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ شکست بازار سالمت هفتم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ نظام سالمت        یمال نیتام هشتم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ پرداخت ینظامها نهم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ پروژه های بهداشتی درمانیارزیابی های اقتصادی  دهم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ بیمارستاندر هزینه مفاهیم  یازدهم

 

  شده همراه با نمایش اسالید برنامه ریزی سخنرانی

 بحث گروهی

 پرسش و پاسخ تابع تولید در بیمارستانها دوازدهم

 

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی

 بحث گروهی

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی پرسش و پاسخ مباحث عدالت و توسعه در بهداشت و درمان سیزدهم

 یبحث گروه

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی پرسش و پاسخ پیامدهای بیماری و سالمت و تحلیل آثار اقتصادی اجتماعی آنها چهاردهم



 بحث گروهی

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی پرسش و پاسخ کارایی و بهره وری در بخش سالمت پانزدهم

 بحث گروهی

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی پرسش و پاسخ حسابهای ملی سالمت شانزدهم

 بحث گروهی

  برنامه ریزی شده همراه با نمایش اسالید سخنرانی پرسش و پاسخ بازار برای بیمه سالمت هفدهم

 بحث گروهی
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