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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم
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 تهيه کنندگان:

بهداشت عموميگروه اساتيد   

و    

کاری   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكيكميته طرح ردس با هم

 ياسر ساريخاني خرمي تدوين کننده:استاد 

4931 سال ماه همنب  
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 پزشکیدانشکده 

 نظری واحد 2 تعداد واحد : اقتصاد بهداشت  درس :نام 

 ساعت 34 مدت زمان ارائه درس : بهداشت عمومي يکارشناس  :رشته و مقطع تحصيلي 

 22/3/45الي  3/11/44 زمان شروع و پایان : یاسر ساریخاني خرمي :  مسئول درس و اساتيد همکار

 پزشکيدانشکده  محل آموزش: ندارد پيشنياز :

 ف نهایي دوره: هد

 هدف نهایي دوره ردیف

 آشنایي با مفاهيم و قوانين اقتصادی 1

 آشنایي با روش های ارزیابي اقتصادی پروژه های سالمت 2

 

 

 دوره : اختصاصي اهداف 

 اهداف اختصاصي دوره ردیف

 آشنایي با بازار مراقبت سالمت 1

 آشنایي با روش های پرداخت در نظام سالمت 2

 ي با نظام تامين مالي سيستم سالمتآشنای 3

 آشنایي با سيستم بيمه سالمت 4
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 در مورد سرفصل مطالب باید تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلي در چند مورد ذکر کند

 جدول زمانبندي دروس

 امكانات مورد نياز منابع درسي روش تدريس ساعت ارائه سرفصل مطالب
 بيروش ارزشيا

 )تكويني و پاياني(

 01-8 مقدمه ای بر اقتصاد سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 مقدمه ای بر اقتصاد سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

رم و آزمون میان ت

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 تولید سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 تقاضا در نظام سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

 آزمون میان ترم و

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 تقاضا در نظام سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ 

 01-8 ی سالمتکشش تقاضا
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

تور + ویدئو پروژک

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 ی سالمتتاثیر بیمه بر تقاضا
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 عرضه و تعادل بازا سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 شکست بازار مراقبت سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 شکست بازار مراقبت سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 تامین مالی نظام سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 01-8 تامین مالی نظام سالمت
+ پرسش  سخنرانی

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی
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 01-8 تامین مالی نظام سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و پایان 

ترم + پرسش و پاسخ 

 کالسی

 01-8 سالمت روش های پرداخت در نظام
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + وایت 

 بورد

آزمون میان ترم و پایان 

ترم + پرسش و پاسخ 

 کالسی

 01-8 روش های پرداخت در نظام سالمت
سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

ارزیابی اقتصادی پروژه های 

 سالمت
8-01 

سخنرانی + پرسش 

 و پاسخ
  2و  0منبع 

ویدئو پروژکتور + 

 وایت بورد

آزمون میان ترم و 

پایان ترم + پرسش و 

 پاسخ کالسی

 کتبی ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  امتحان کتبی پایان دوره

 

 

 منابع درسی : 

 اقتصاد بهداشت )سعید آصف زاده( -1

 هداشت )منوچهر عسکری(اقتصاد ب -2

 
 نحوه ارزشیابی :

 :و عمليارزشيابي تئوری 

 و فعاليت کالسيپرسش و پاسخ  -1

 امتحان ميان ترم -2

 امتحان پایان ترم -3

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 (%02( + )امتحان پایان ترم % 22 ( + )امتحان ميان ترم %12 و فعاليت کالسي )پرسش و پاسخ 

 

 مقررات : 

 نمره 12:  حد نمره قبولي 

  :مطابق قوانين اداره خدمات آموزشتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 
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 و خدمات بهداشتي درماني جهرم دانشگاه علوم پزشكي

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه اول(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 مقدمه ای بر اقتصاد سالمت موضوع درس:

 واحد 2تعداد واحد: 

 ندارد پيش نياز:

 دقيقه 011 مدت زمان جلسه:

 بهداشت عمومی کارشناسی گروه و رشته مخاطب:

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده  مکان تشکيل کالس:

 کليات و مفاهيم پایه اقتصادی آشنایی دانشجویان با اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 کليات اقتصاد و اقتصاد سالمت

 مفاهيم مهم اقتصاد سالمت

 بازار و بازار مراقبت سالمت

 و بحث گروهی جمع بندی

51 

93 

93 

41 

 آشنایی با مفهوم اقتصاد

 شناخت و تعریف مفاهیم اصلی اقتصاد

 درک ویژگی های بازار مراقبت سالمت

 علمی بحث گروهی توانایی انجام

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده             :گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                 :ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دوم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 سالمت مقدمه ای بر اقتصادموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 کليات و مفاهيم پایه اقتصاد سالمت آشنایی دانشجویان با اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مفهوم کارایی

 مرز امکانات توليد

 رویکرد های اقتصادی مختلف

 جمع بندی و بحث گروهی

13 

51 

53 

41 

 شناخت دقیق مفهوم کارایی اقتصادی

 شناخت مفهوم مرز امكانات تولید

 شناخت رویكردهای اقتصادی مختلف

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه سوم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 توليد سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 مفاهيم اصلی توليد سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مفاهيم پایه توليد

 مفهوم سالمت

 مطلوبيت سالمت

 توليد سالمت

 جمع بندی و بحث گروهی

53 

53 

51 

53 

41 

 شناخت مفاهیم پایه تولید

 شناخت مفهوم سالمت

 مطلوبیتشناخت مفهوم 

 شناخت مفموم تولید سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه چهارم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 تقاضا در نظام سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 مفاهيم و کارکرد های تقاضای سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 نياز، خواسته و تقاضا

 بهينه سازی مصرف مراقبت  سالمت

 بيماری و تقاضای سالمت

 جمع بندی و بحث گروهی

51 

51 

51 

41 

 درک تفاوت مفاهیم نیاز و خواسته

 شناخت مفهوم مصرف بهینه

 درک تاثیر بیماری بر تقاضای سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه پنجم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 تقاضا در نظام سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 آشنایی دانشجویان با مفاهيم و کارکرد های تقاضای سالمت اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 استخراج منحنی تقاضای سالمت

 عوامل موثر بر تقاضای سالمت

 ویژگی های تقاضای سالمت

 مدل کارگزاری

 جمع بندی و بحث گروهی

51 

53 

53 

53 

41 

 نحوه استخراج منحنی تقاضا شناخت

 شناخت عوامل موثر بر تقاضای سالمت

 شناخت تمایز تقاضای سالمت با سایر کاالها

 شناخت مدل کارگزاری در تقاضا

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                رائه شدهاتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه ششم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 کشش تقاضاموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 مفهوم کشش تقاضاآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 مورد نظرحیطه  اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مفهوم کشش تقاضا

 کشش قيمتی تقاضا

 کشش درآمدی تقاضا

 جمع بندی و بحث گروهی

51 

93 

93 

41 

 آشنایی با مفهوم کشش و کشش پذیری

 توانایی محاسبه کشش قیمتی

 توانایی محاسبه کشش درآمدی

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 مهارتی

 مهارتی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه هفتم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 تاثير بيمه بر تقاضای سالمت موضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 تاثير انواع روشهای بيمه ای بر تقاضای سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 روشهای مختلف بيمه ای

 تاثير روش های مختلف بيمه ای بر تقاضای سالمت

 جمع بندی و بحث گروهی

93 

11 

41 

 انواع طرح های بیمه ایشناخت 

 شناخت تاثیر طرح های بیمه بر تقاضا

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه هشتم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 عرضه و تعادل بازار سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 مفهوم عرضه و تعادل بازار مراقبت سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 عرضه مراقبت های سالمت

 تعادل بازار مراقبت سالمت

 جمع بندی و بحث گروهی

13 

11 

41 

 شناخت مفهوم عرضه مراقبت سالمت

 شناخت مفهوم تعادل بازار سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه نهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 شکست بازار مراقبت سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 مفاهيم شکست بازار مراقبت سالمت آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 بازار رقابت کامل

 شکست بازار

 دالیل شکست بازار

 جمع بندی و بحث گروهی

93 

93 

51 

41 

 شناخت بازار رقابت کامی

 شكست بازارشناخت مفهوم 

 شناخت علل شكست بازار  سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            ن می گردد                : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعییارائه شدهتكلیف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 شکست بازار مراقبت سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011جلسه: مدت زمان 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 مفاهيم شکست بازار مراقبت سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 خدمات عمومی

 انحصاریقدرت 

 عدم تقارن اطالعاتی

 اثرات خارجی

 جمع بندی و بحث گروهی

53 

53 

51 

53 

41 

 شناخت مفهوم کاال و خدمات عمومی

 شناخت مفهوم قدرت انحصاری تولید

 شناخت مفهوم عدم تقارن اطالعات

 شناخت اثرات خارجی بر بازار سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه یازدهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 تامين مالی نظام سالمت موضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 روش های تامين مالی نظام سالمت آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مفهوم سيستم سالمت

 اهداف نظام سالمت

 عملکرد نظام سالمت

 جمع بندی و بحث گروهی

51 

93 

93 

41 

 سیستم خدمات سالمتتمایز بین سیستم سالمت و توان 

 شناخت اهداف نظام سالمت

 شناخت عملكرد های نظام سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            ن می گردد                : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعییارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه دوازدهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 تامين مالی نظام سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011جلسه:  مدت زمان

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 روش های تامين مالی نظام سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 مالی سالمتاجزای اصلی تامين 

 جمع آوری منابع

 انباشت منابع

 خرید خدمات

 جمع بندی و بحث گروهی

43 

51 

51 

51 

41 

 شناخت اجزای اصلی تامین مالی سالمت

 شناخت مفهوم جمع آوری منابع سالمت

 شناخت مفهوم انباشت منابع سالمت

 شناخت مفهوم خرید خدمات سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه سیزدهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 تامين مالی نظام سالمتموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 روش های تامين مالی نظام سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 

 نظام های تامين مالی سالمت

 روش های تامين مالی سالمت

 جمع بندی و بحث گروهی

 

91 

13 

41 

 

 ویژگی های آنها شناخت نظام های مختلف تامین مالی و

 شناخت روش های مختلف تامین مالی و ویژگیهای آنها

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه چهاردهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 سالمتروش های پرداخت در نظام موضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 روش های پرداخت به ارائه کنندگان نظام سالمتآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 پرداخت ثابت و متغير

 پرداخت گذشته نگرو آینده نگر

 مبانی اصلی پرداخت به ارائه کنندگان

 جمع بندی و بحث گروهی

93 

93 

51 

41 

 تمایز پرداخت های ثابت از متغیر

 تمایز پرداخت ها از نظر زمان پرداخت

 شناخت مبانی اصلی پرداخت سالمت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 جهرمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه پانزدهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 سالمت نظام در پرداخت های روشموضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 سالمت نظام کنندگان ارائه به پرداخت های روش با دانشجویان آشنایی اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 پرداخت بر اساس دوره زمانی

 پرداخت بر اساس حجم خدمات

 پرداخت بر اساس گروه خاص

 بحث گروهیجمع بندی و 

93 

93 

51 

41 

 شناخت روش هابی پرداخت بر اساس زمان

 شناخت روشهای بر اساس خدمات

 شناخت روشهای پرداخت بر اساس جمعیت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 شناختی

 شناختی

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 
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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم

 
  Lesson Planطرح درس روزانه 

 )جلسه شانزدهم(

 پزشکیدانشکده 

 اقتصاد بهداشت عنوان درس: 

 اقتصادی پروژه های سالمتارزیابی موضوع درس: 

 واحد 2تعداد واحد: 

 نداردپيش نياز: 

 دقيقه 011مدت زمان جلسه: 

 بهداشت عمومی گروه و رشته مخاطب: کارشناسی

 4931 -4931سال تحصیلی: 

 تعداد فراگيران:

 پزشکیدانشکده مکان تشکيل کالس: 

 روش های مختلف ارزیابی اقتصادی پروژه های سالمت آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی: 

 حیطه مورد نظر اهداف رفتاری زمان رئوس مطالب

 اثربخشی -هزینه 

 مطلوبيت -هزینه 

 منفعت -هزینه 

 جمع بندی و بحث گروهی

93 

93 

51 

41 

 توانایی انجام تحلیل هزینه اثربخشی

 توانایی انجام تحلیل هزینه مطلوبیت

 توانایی انجام تحلیل هزینه منفعت

 توانایی انجام بحث گروهی علمی

 مهارتی

 مهارتی

 مهارتی

 مهارتی

 سخنرانی + بحث گروهی کالسی های تدریس: روش

 ویدئو پروژکتور + وایت بورد وسایل آموزشی:

 دقیقه 41  زمان:: در انتهای کالس به صورت توضیح کلی مجموعه مباحث مطرح شده            گیریبندی و نتیجهجمع

 :زمان                                                                           میان ترم و پایان ترم   :ارزشیابی

 زمان:            : بر حسب ضرورت مباحث نوع و نحوه ارائه تعیین می گردد                ارائه شدهتكلیف 

 

 

 


