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 (Course Plan) طرح دوره

  مشخصات کلی:

 مدیریت پرستاری: گروه آموزشی پرستاری و مامایی: نام دانشکده

 رستاریپکارشناسی ارشد مدیریت : رشته تحصیلی و اقتصاد سلامت  یگذار استیس: نام درس

 درس:مشخصات 

 8-01چهارشنبه   - پیش نیاز:   ینظرواحد  2 تعداد واحد: و اقتصاد سلامت یگذار استیس نام درس:

 0911 - 0011اول سال تحصیلی سال نیم     زمان برگزاری :

و سپس به سلامت و های مختلف در نظام سلامت آشنا شده در این درس ابتدا دانشجویان با مفاهیم سلامت، نظام سلامت، چارچوب :دورهشرح 

گذاری در نظام سلامت پرداخته توسعه پایدار  اجتماعی، الویت بندی نیازهای سلامت جامعه، نظام عرضه خدمات سلامت در ایران و جهان، سیاست

ها و نهادهای خدمات سلامت، موارد و مفاهیمی چون اصلاح نظام سلامت، نظام پرداخت، قوانین اقتصادی سازمان ،در چارچوب اقتصاد سلامت .شودمی

گذاری و فروش خدمات سلامت های تخصیص منابع، و قیمتها، مدلاثربخشی، نقش بیمه –کارایی و اثربخشی در خدمات سلامت و پرستاری، هزینه 

 گیرد.مورد بحث و بررسی قرار می

 

  اهداف اختصاصی:

 و برنامه استیتفاوت قانون و س ،یاستگذاریو س استینظام سلامت، مفهوم س یمفهوم سلامت، نظام سلامت، اهداف و کارکردها 

 نفعانیدر نظام سلامت )ذ رندهیگ متصمی مراجع و هاآن. سازمان هایو معاونت رانیمختلف نظام سلامت، ساختار نظام سلامت ا یها چارچوب 

 در خدمات سلامت یگذار تیکلان سلامت کشور(، الو یاستهایس

 ران،یسلامت در ا گذاریاستیس یشورا ران،یدر نظام سللامت ا گذاریاسلتیسل ندیدر حال توسلعه، فرآ یسللامت در کشلورها هیاول مراقبت 

  ،یدر پرستار گذاریاستیس

 آن هایو شکست تیموفق لیآن، تحل یو چگونگ ییچرا ران،یا ایمهینظام ب گذاریاستیس 

 آن هایشکستو  تیموفق لیآن، تحل یو چگونگ ییچرا ران،یا یینظام دارو هایاستیس 

 آن هایشکستو  تیموفق لیآن، تحل یو چگونگ ییچرا ران،یا یدرمان - یبهداشت هایاستیس  

 علم اقتصاد، کاربرد اصول اقتصاد در سلامت،  یبر اقتصاد سلامت: مبان ایمقدمه 

 سلامت،  نیتام هایروش ،ی: رابطه سلامت و رشد اقتصادیو توسعه اقتصاد سلامت 

 و عدالت در سلامت، یبازار سلامت، عرضه و تقاضا در نظام سلامت، برابر یها یژگیو خواسته، و ازیتقاضا، ن میو سلامت: مفاه بازار 

 هر روش،  بیو معا ایآن، مزا هایدر نظام سلامت: و روش یمال نیتام 

 و مشارکت در ارائه خدمات سلامت،  ییتمرکز و عدم تمرکز، اهداف و انواع تمرکز زدا میمفاه 

 یو دولت ینظارت و کنترل بر بخش خصوص ،یساز یمختلف خصوص یدر ارائه خدمات، روش ها یمشارکت بخش خصوص هایطهیح 

 یزریو برنامه یریگ میو نقش ان در تصم هانهیمنابع: هز صیو کاربرد آن در تخص هانهیهز،  
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دکتر سکینه شریفیان  .دکتر تهمینه صالحی  - (adel.m@iums.ac.ir(دکتر مرضیه عادل مهربان  :نام مدرس یا مدرسین

sakineh.sharifian@gmail.com 

 یاثربخش - نهیهز لیتحل ،یاقتصاد یابیمختلف ارز یروش ها ،یابیارز یسلامت برا یامدهایدر سلامت: پ یاقتصاد لیتحل 

 و در  افتهیتوسللعه  یمناسللب پرداخت در کشللورها هایانها، روش بیو معا ایمختلف پرداخت در نظام سللامت، مزا یپرداخت و روش ها نظام

 حال توسعه 

 و در حال توسعه افتهیتوسعه  یکشورها ران،یاقتصاد سلامت و نظام پرداخت در جهان و ا هایچالش 

 از دانشجویان انتظار می رود: وظایف/ تکالیف  دانشجویان :
 بر اساس جدول زمانی درس، آمادگی لازم را قبل از حضور در جلسات کسب نماید.

 صحیح به این منابع داشته باشند.های پژوهشی را مورد استفاده قرار داده و استناد لیف خود منابع جدید علمی و یافتهدر تهیه تکا -

 به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کلاس های درس حضور یافته و در بحث های علمی شرکت موثر داسته باشند. -

 رکت کنند.شآمادگی کامل در جلسات آزمون های تعیین شده ارائه نموده و با تکالیف خود را در زمان -

ته یك هفظرف حداکثر باید چنانچه غیبت موجه باشد )با ارائه گواهی معتبر( فراگیر  نمره صفر منظور خواهد شد و آزمون دردر صورت غیبت غیر موجه  -

 در غیر این صورت نمره صفر برای وی منظور خواهد شد.. استاد مربوطه مراجعه نمایدبه  آزمونبرای انجام 

و در  منظور خواهد شد درسغیبت غیر موجه بیش از حد مجاز نمره صفر برای  بیشتر باشد. در صورت عتسا 71/4 غیبت در کلاس نباید از حد مجاز -

 واحد درسی حذف می شود.صورت موجه بودن 

 دکتر تهمینه صالحی ول درس :مدرس مسئنام 

 salehi.t@iums.ac.ir      41205632120 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 با تحلیل موارد/ تشریحی نمره. آزمون کوتاه پاسخ  01معادل  %01 آزمون پایانی

شده  یبع معرفامقاله به روز و معتبر و با استفاده از من 2 استفاده از حداقلبا  یجلسه درس کینمره  9معادل  -%71 پروژه )کنفرانس کلاسی( انجام 
روز  9و  دهیاستاد رس دییبه تا دیمطلب آماده شده باو ارائه شود. آماده دانشجو  0-2توسط مرتبط با مباحث درس، 

 ته باشنددر بحث مشارکت فعال داش و ندیگروه برسد که قبل از کلاس مطالعه نما انیبه دست دانشجو زیقبل از ارائه ن

 (flipped learning  معکوس  سیتدر)

حضور و مشارکت در کلاس ، تالار گفتگو و  
 چت روم 

 نمره  0معادل 5%

 - های کلاسی پاسخ به تمرین

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

  چاپي انگليسيمنابع: 

mailto:adel.m@iums.ac.ir
mailto:adel.m@iums.ac.ir
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1. Mason, j. Gardner, B. Outlaw m F. O'Grady,T. 2020. Policy and Politics in Nursing and Healthcare. (8th 

Edition). Elsevier. (The main reference). موجود است 1اف ورژن  ید یپ لیفا       

2. Goudreau K. A. and Smolensky M. C. 2018. Health Policy and Advanced Practice Nursing: Impact and 

Implications. 2nd Ed. Springer publishing company     اف موجود است ید یپ لیفا    

3.  Folland, Sh.  Goodman A C. & Stano M. (2017) the Economics of Health and Health Care. 8th Edition. 

London & New York: Routledge 

4. Rambur, B. (2015) Health Care Finance, Economics, and Policy for Nurses: A Foundational Guide. 

Springer publishing Company.   

5. Olsen JA. (2017) Principles in Health Economics and Policy. 2nd Edition. Oxford University Press. 

6. Finkelman, Anita Ward (2016). Leadership and management for nurses. 3th Ed. USA: Pearson 

Education, Inc . 

7. Huber, Diane. (2017) Leadership and nursing care management. 6th Ed. Elsevier, USA. 
8. Marquis, B. L., Hustone, C.J. (2017) Leadership roles and management functions in nursing. 9th Ed 

9. Murray, Elizabeth J., (2017). Nursing Leadership and Management. Philadelphia: F.A. Davis Company. 
10. Sullivan, E.J. (2017) Effective Leadership and Management in Nursing. 9th Ed. New York: Pearson 

Education International. 
11. Yoder-Wise Patricia S. (2015) Leading and Managing in Nursing. 6th Ed. St. Louis, Missouri: Mosby, 

an imprint of Elsevier Inc. 
12. JoAnn Zerwekh, Ashley Garneau Nursing Today (2015): Transition and Trends . 8th Edition 

 

 منابع اينترنتي 

- http://rsf.research.ac.ir/  سامانه منبع یاب وزارت بهداشت 

- Journal of Health Economics: www.journals.elsevier.com/journal-of-health-economics 

- Applied Health Economics and Health Policy: link.springer.com/journal/40258 

- Health Economics, Policy and Law: www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-

law 

- Developments in Health Economics and Public Policy: https://www.springer.com/series/6039 

- journal of Nursing management: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/ 
- Journal of Nursing Administration (JONA): https://journals.lww.com/jonajournal/pages/default.aspx 

- Nursing Administration Quarterly: https://journals.lww.com/naqjournal/pages/default.aspx 
 :منابع فارسی 

تهران: -0911. یگذار استیپژوهش بر س یگذار ریتاث نهیفنلاند و سوئد در زم یکشورها یتجربه مراکز پژوهش یبررسعللی نیسی م. تاج مزینانی ع ا.  -0

 http://www.ssor.irانتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.  

. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش "راهنمای عملی "ویتر، صوفی. ترجمه ابوالقاسم پوررضا. اقتصاد بهداشت برای کشورهای درحال توسعه -2

 چاپ آخرریزی. مدیریت و برنامه

. تهران: نشر پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی 0919لاریجانی، باقر و همکاران. سیاستگذاری سلامت در جمهوری اسلامی ایران.  -9

 تهران. آخرین چاپ.

http://rsf.research.ac.ir/
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-health-economics
http://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law
http://www.cambridge.org/core/journals/health-economics-policy-and-law
https://www.springer.com/series/6039
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/
https://journals.lww.com/jonajournal/pages/default.aspx
https://journals.lww.com/naqjournal/pages/default.aspx
http://www.ssor.ir/
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ر ایران. بابل: نشر دانشگاه های آن دگذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت، دستآوزدها و چالشنصراله پور شیروانی س د.  موعودی س. سیاست -0

 علوم پزشکی بابل. آخرین چاپ

 jebhpme.ssu.ac.ir زدی یصدوق دیشه یدانشگاه علوم پزشک .بر شواهد یو اقتصاد سلامت مبتن تیریمد ،یگذاراستیفصلنامه س -5

Evidence Based Health Policy, Management & Economics 
 . قزوین: نشر دانشگاه علوم پزشکی قزوین0910آصف زاده س. مبانی اقتصاد بهداشت و درمان.   -1

 ترابی ا. مدیریت خدمات سلامت: رویکرد سیاستگذاری سلامت. اهواز: دانشگاه علوم پزشکی اهواز. چاپ آخر -0

 جدول زمان بندی دروس :

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ جلسه

معرفی طرح درس، مفهوم سلامت، نظام سلامت، اهداف و کارکردهای نظام  8-01 21/1/11 1جلسه 
 سلامت، مفهوم سیاست و سیاستگذاری، 

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 PPT ،PDFپاسخ و بحث، 

 دکتر صالحی

ها و مراجع تصمیم سازمان تاریخچه و اصطلاحات مرتبط با سیاستگذاری؛ 8-01 2/0/11 2جلسه 
 گیرنده در نظام سلامت مراقبت اولیه سلامت در کشورهای در حال توسعه،

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ،PPTپاسخ و بحث، 

 دکتر صالحی

  8-01 1/0/11 3جلسه 
 (0و در پرستاری ) در نظام سلامت یگذاراستیس ندیفرآ 

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

، PPT ،PDFپاسخ با استفاده از 
 فیلمو 

دکتر عادل 
 مهربان

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین (2و در پرستاری )در نظام سلامت  یگذاراستیس ندیفرآ 8-01 01/0/11 4جلسه 

، PPT ،PDFپاسخ با استفاده از 
 و فیلم

دکتر عادل 
 مهربان

 و های نظام دارویی ایران، چرایی و چگونگی آن، تحلیل موفقیتسیاست 8-01 29/0/11 5جلسه 
 آن های آنشکست

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ،PPTپاسخ و بحث، 

 دکتر صالحی

ای ایران، چرایی و چگونگی آن، تحلیل موفقیت و های نظام بیمهسیاست 8-01 91/0/11 6جلسه 
 هایشکست

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ، PPTپاسخ با استفاده از 

. دکتر صالحی
 آقای خالقی

درمانی ایران، چرایی و چگونگی آن، تحلیل موفقیت  -های بهداشتی سیاست 8-01 0/8/11 7جلسه 
 های آنو شکست

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 PPT ،PDFپاسخ با استفاده از 

 شریفیاندکتر 

ای بر اقتصاد سلامت: مبانی علم اقتصاد، کاربرد اصول اقتصاد در مقدمه 8-01 00/8/11 8جلسه 
 سلامت، تاریخچه توجه به اقتصاد در نظام سلامت 

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ،PPTپاسخ و بحث، 

 دکتر صالحی

ین های تامرابطه سلامت و رشد اقتصادی، روش :یسلامت و توسعه اقتصاد 8-01 20/8/11 9جلسه 
 های جامعه و دولت، سهم سلامت در سبد هزینهسلامت، 

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ،PPTپاسخ و بحث، 

 شریفیاندکتر 

بازار و سلامت: مفاهیم تقاضا، نیاز و خواسته، ویژگی های بازار سلامت، عرضه  8-01 28/8/11 11جلسه 
 و تقاضا در نظام سلامت، برابری و عدالت در سلامت،

 دکتر صالحی //               //           

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین های آن، مزایا و معایب هر روش، تامین مالی در نظام سلامت: روش 8-01 5/1/11 11جلسه 

 ،PPTپاسخ و بحث، 

دکتر عادل 
. خانمها مهربان

شیرنسب و 
 اسود
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مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، اهداف و انواع تمرکز زدایی و مشارکت در ارائه  8-01 02/1/11 12جلسه 
 خدمات سلامت، 

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ،PPTپاسخ و بحث، 

دکتر عادل 
 مهربان

های مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات، روش های مختلف حیطه 8-01 01/1/11 13جلسه 
 بخش خصوصی و دولتیخصوصی سازی، نظارت و کنترل بر 

دکتر عادل  //                          //
 مهربان

ها و نقش ان در تصمیم ها و کاربرد آن در تخصیص منابع: هزینههزینه 8-01 21/1/11 14جلسه 
 هاها و فعالیتریزی، نحوه تخصیص هزینه به برنامهگیری و برنامه

: سخنرانی، پرسش و کلاس آنلاین

 ،PPTپاسخ و بحث، 

دکتر عادل 
. آقای مهربان

رمضانپور و 
 خانم منصوریار

تحلیل اقتصادی در سلامت: پیامدهای سلامت برای ارزیابی، روش های  8-01 0/01/11 15جلسه 
 اثربخشی -تحلیل هزینه  مختلف ارزیابی اقتصادی،

 شریفیاندکتر  //                          //

پرداخت و روش های مختلف پرداخت در نظام سلامت، مزایا و معایب نظام  8-01 01/01/11 16جلسه 
 های مناسب پرداخت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انها، روش

 شریفیاندکتر  //                          //
خانم جلیلی نیا 
 و آقای خسروی

 - //                          // آزمون پایان ترم  - 17جلسه 

 (lesson Plan)طرح درس 

 دکترای تخضضی :مقطع تحصیلی مدیریت پرستاری :گروه آموزشی پرستاری مامایی :نام دانشکده

 - :پیش نیاز گذاری در پرستاریرهبری و سياستمديريت،  :نام درس

 دکتر مرضیه عادل مهربان –تهمینه صالحی  دکتر :نام مدرس

 دکتر تهمینه صالحی :ولئنام مدرس مس

ه ب نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی استریزی در گذاری و برنامهسیاستمدیریت، رهبری، توسعه دانش دانشجویان درباره  :هدف کلی درس

ها، ارزیابی گذاری، اجرای سیاستطوری که دانشجو ارتباط و جایگاه خدمات پرستاری در مجموعه نظام سلامت را درک کند و با فرآیند سیاست

 حوزه پرستاری آشنا شود.نظام سلامت و در آنها، و تغییر سیاست در 

 

 

 تکلیف / پروژه رسانه آموزشی  روش تدریس اهداف ویژه اهداف بینابینی جلسه

جلسه 

2 

معرفی طرح درس، مفهوم سلامت، 
نظام سلامت، اهداف و کارکردهای 

نظام سلامت، مفهوم سیاست و 
 سیاستگذاری، 

سلامت، نظام سلامت، اهداف و کارکردهای  مفهوم
نظام سلامت، مفهوم سیاست و سیاستگذاری، 

 را بیان نماید.  تفاوت قانون و سیاست و برنامه

کلاس آنلاین از 

، LMSطریق 
ادوب کانکت، 

Big Blue 
Botton 

پاورپوینت و فایل 

PDF  .کتب و مقالات 

 - 

 جلسه

1 

چارچوب های مختلف نظام 
نظام سلامت ایران  سلامت، ساختار

 های آن. و معاونت

چارچوب های مختلف نظام سلامت، ساختار نظام 
ها و مراجع های آن. سازمانسلامت ایران و معاونت

تصمیم گیرنده در نظام سلامت )ذینفعان سیاستهای 

//            // //                // - 
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 کلان سلامت کشور(، الویت گذاری در خدمات سلامت
 را بیان و شرح دهد.

جلسه 

5 

در نظام  یگذاراستیس ندیفرآ 
 (0و در پرستاری ) سلامت

 شناخت مراحل فرایند سیاستگذاری-
تحلیل گامهای سیاستگذاری در سیاستهای فعلی -

 سیستم بهداشت و درمان
نقد و بررسی سیاستهای فعلی و ارائه راهکارها و -

 پیشنهادات جهت تقویت این سیاستها

پاورپوینت و فایل  //            //

PDF  .کتب و مقالات
 نمایش فیلم 

معرفی و تشریح 
گام به گام فرایند 

یک سیاست 
موجود در نظام 

 سلامت 

جلسه 

0 

در نظام  یگذاراستیس ندیفرآ
 (2و در پرستاری )سلامت 

انواع سیاستگذاری در پرستاری را بشناسد و تفاوت 
 آنها را تشخیص دهد.

پاورپوینت و فایل  //            //

PDF  .کتب و مقالات
 نمایش فیلم 

معرفی و تشریح 
گام به گام فرایند 

یک سیاست 
موجود در نظام 

 سلامت

جلسه 

3 

ای ایران، های نظام بیمهسیاست
چرایی و چگونگی آن، تحلیل 

 های آنموفقیت و شکست

ای ایران، چرایی و چگونگی های نظام بیمهسیاست
موفقیت  5شکست و  5و حداقل را بیان کرده آن 

 آن را تحلیل نماید.

پاورپوینت و فایل  //            //

PDF .کتب و مقالات 
- 

جلسه 

6 

های نظام دارویی ایران، سیاست
چرایی و چگونگی آن، تحلیل 

 های آنموفقیت و شکست

های نظام دارویی ایران، چرایی و چگونگی سیاست
موفقیت  5شکست و  5را بیان کرده و حداقل آن، 

 آن را تحلیل نماید.

//            // //            // - 

جلسه 

1 

درمانی  -های بهداشتی سیاست
ایران، چرایی و چگونگی آن، 

 نهای آتحلیل موفقیت و شکست

درمانی ایران، چرایی و  -های بهداشتی سیاست
 5شکست و  5را بیان کرده و حداقل  چگونگی آن

 موفقیت آن را تحلیل نماید.

//            // //            // - 

جلسه 

8 

ای بر اقتصاد سلامت: مبانی مقدمه
علم اقتصاد، کاربرد اصول اقتصاد 

در سلامت، تاریخچه توجه به 
 اقتصاد در نظام سلامت 

لامت، سمبانی علم اقتصاد، کاربرد اصول اقتصاد در 
تاریخچه توجه به اقتصاد در نظام سلامت و تعریف 

 را توضیح دهد.  آن

کنفرانس  //            // //            //
 دانشجویی

 جلسه

9 

 رابطه :یسلامت و توسعه اقتصاد
-سلامت و رشد اقتصادی، روش

های تامین سلامت، سهم سلامت 
 های جامعه و دولت، در سبد هزینه

های تامین رشد اقتصادی، روشرابطه سلامت و 
های جامعه و سلامت، سهم سلامت در سبد هزینه

را شرح  دولت، چرایی سرمایه گذاری در سلامت، 
 دهد.

کنفرانس  //            // //            //
 دانشجویی

 جلسه

24 

 هیم تقاضا، نیاز وبازار و سلامت: مفا
 های بازار سلامت، خواسته، ویژگی

 و خواسته، ازیتقاضا، ن میسلامت: مفاهبازار و 
بازار سلامت، عرضه و تقاضا در  یها یژگیو

 و عدالت در سلامت، ینظام سلامت، برابر

کنفرانس  //            // //            //
 دانشجویی

 جلسه

22 

تامین مالی در نظام سلامت: 
های آن، مزایا و معایب هر روش

 روش، 

 در مراکز مختلف تشخیص استراتژیهای مالی-
معرفی ویژگیهای بهترین استراتژی مالی برای -

 نظام سلامت 
مقایسه دیدگاههای اقتصادی قدیم و جدید در -

 نظام سلامت

پاورپوینت و فایل  //            //

PDF  .کتب و مقالات
 نمایش فیلم 

 ندارد
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جلسه 

21 

مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، 
اهداف و انواع تمرکز زدایی و 

 مشارکت در ارائه خدمات سلامت، 

شناخت سلسله مراتب سازمانی و نقش آن در -
 اقتصاد سلامت 

مقایسه تمرکز و عدم تمرکز در ارائه خدمات -
 سلامت و فواید و مضرات آن بر سلامت جامعه 

پاورپوینت و فایل  //            //

PDF  .کتب و مقالات
 نمایش فیلم 

 ندارد

جلسه 

25 

های مشارکت بخش حیطه
 خصوصی در ارائه خدمات، 

های مشارکت بخش خصوصی در ارائه حیطه
خدمات، روش های مختلف خصوصی سازی، 

 نظارت و کنترل بر بخش خصوصی و دولتی

//            // //            //  

جلسه 

20 

تخصیص ها و کاربرد آن در هزینه
ها و نقش ان در منابع: هزینه

ه ریزی، نحوتصمیم گیری و برنامه
ها و تخصیص هزینه به برنامه

 هافعالیت

 شناخت انواع هزینه ها و خدمات در نظام سلامت-
های ثابت و متغیر در سازمانهای مقایسه هزینه-

 ی اداره آن بهداشتی و نحوه
 های سیستمتشخیص متغیرهای موثر در هزینه-

 سلامت و تحلیل اثرات آن

پاورپوینت و فایل  //            //

PDF  .کتب و مقالات
 نمایش فیلم 

 ندارد

جلسه 

23 

پیامدهای سلامت برای ارزیابی، روش های مختلف  تحلیل اقتصادی در سلامت: 
 اثربخشی -تحلیل هزینه  ارزیابی اقتصادی،

//            // //            //  

جلسه 

26 

نظام پرداخت و روش های 
 مختلف پرداخت در نظام سلامت، 

نظام پرداخت و روش های مختلف پرداخت در 
های مناسب نظام سلامت، مزایا و معایب انها، روش

 پرداخت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

//            // //            //  

 روش   حرکتی ( –بیان اهداف بر اساس سه حیطه آموزشی )  شناختی ، عاطفی و روان  :اهداف ویژه   است.: همان رئوس مطالب اهداف بینابینی

در مورد جلسات مجازی شامل :  :رسانه آموزشی   اسخ ، گروه کوچک، آزمایشی و غیره.سخنرانی ، پرسش و پمجازی، شامل انواع روش ها مانند  :تدریس

 ..، پاورپوینت با صدا ، پاورپوینت بی صدا ، فیلم آموزشی ، محتوای تعاملی ، پادکست و pdf  ،wordفایل 
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