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  پرستاریمديريت  گروه آموزشی:                                                   پرستاری مامايی دانشکده:

                      پرستاریمديريت کارشناسی ارشد  تحصیلی: یرشتهو مقطع                   

                واحد کارآموزی 1 نظریواحد  2 د:نوع واح              3  :تعداد واحد                  گذاری و اقتصاد سالمتسیاست نام درس:

 مدیریت منابع انسانی -یدر پرستارو عملیاتی  یراهبرد یزریبرنامه پیش نیاز: 

  مدرسین:                  صالحیتهمینه دکتر  مسئول درس:

 دانشکده پرستاری مامایی        مکان برگزاری:   :زمان برگزاری کالس

 

 
های مختلف در نظام سالمت آشنا شده و سپس به سالمت و مفاهیم سالمت، نظام سالمت، چارچوبدر این درس ابتدا دانشجویان با  شرح دوره:

گذاری در نظام سالمت بندی نیازهای سالمت جامعه، نظام عرضه خدمات سالمت در ایران و جهان، سیاستتوسعه پایدار  اجتماعی، الویت 

ها و موارد و مفاهیمی چون اصالح نظام سالمت، نظام پرداخت، قوانین اقتصادی سازمان ،شود. در ادامه در چارچوب اقتصاد سالمتپرداخته می

-های تخصیص منابع، و قیمتها، مدلاثربخشی، نقش بیمه –در خدمات سالمت و پرستاری، هزینه نهادهای خدمات سالمت، کارایی و اثربخشی 

 گیرد.گذاری و فروش خدمات سالمت مورد بحث و بررسی قرار می
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 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBL) مسئلهیادگیری مبتنی بر حل              بحث گروهی

 از فراگیران انتظار می رود:   وظايف و تکالیف دانشجو:

 بر اساس جدول زمانی درس، آمادگی الزم 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 کالس 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 -

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  آزمونیك هفته برای انجام ظرف 

منظور  درسغیبت غیر موجه بیش از حد مجاز نمره صفر برای  اشد. در صورتساعات بیشتر ب 17/4 غیبت در کالس نباید از حد مجاز -

 واحد درسی حذف می شود.و در صورت موجه بودن  خواهد شد

 تکالیف

  های کالسحضور در تمامی جلسات و مشارکت فعال در بحث -

منبع  5مقاله علمی مرتبط التین و  4صورت کتبی و شفاهی با استفاده از حداقل به ، ارائه نفره( 2-3پروژه دانشجویی گروهی )در گروه های  -

 : به بعد بوده و در پایگاه و ژورنال معتبر چاپ شده باشد( 2013فارسی )مقاالت تحقیقی التین از سال 

طرح تحول نظام ای ای روش های پرداخت در نظام سالمت، نقد و بررسی مقایسهبررسی مقایسهعناوین پروژه گروهی: 

 سالمت ایران، بررسی فرآیند سیاستگذاری در نظام سالمت

)عناوین با فونت تیتر، متن با فونت بی میترا  نوشتن منابع مورد استفاده، رعایت آئین نگارش، تایپ تمیز و مرتب و با فونت مناسب و یکدست

 شرح زیرتنظیم شود.قع ضروری است. پروژه کتبی، به، و ارائه به موبرای تایپ فارسی، و تایمز نیو رومنز برای انگلیسی(

 ارائه کتبی 

 امتیاز موارد ارزشیابی

 وقت شناسی و تحویل به موقع -

 فهرست نویسی و شماره گذاری صفحات -

آوردن هر مورد در جای خود مثالً فهرست در ابتدا،  تیتر بندی(، ،طرز تدوین )تایپ -

 انتهای مطالب و ...چکیده رفرنس در

 در رابطه با موضوعمحتوا  -

نویسی و تعداد منابع با توجه به اصول ریفرنس در متن، منابع مورد استفاده ذکر  -

 منبع به روز فارسی( 5منبع به روز التین و  4)حداقل

 نمره 1

 نمره 1

 نمره 3

 

 نمره 7

 نمره 3

 100از نمره15 

 وسايل کمک آموزشی:  

 سایر موارد: نمایش فیلم آموزشی   پروژکتور اسالید  تخته و گچ  وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره 16=  %80 آزمون پایان ترم   درصد نمره= آزمون میان ترم

 نمره 1=  % 5شرکت فعال در کالس حضور و  نمره             3= %15 انجام تکالیف 
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور کردنی          ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 

زير ارتباط  با ايمیليا  و 608شماره تلفن داخلی  ،صالحیدفتر دکتر  6نیم طبقه  يا مشاوره به دريافت راهنمائیدر صورت نیاز به 

     Salehi.t@iums.ac.irبرقرار نمايید.       

 

 چاپی منابع انگلیسی: 

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

Edition. London & New York: Routledge 

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

Springer publishing Company.   

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

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

Education, Inc . 

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

7. Murray, Elizabeth J., (2017). Nursing Leadership and Management. Philadelphia: F.A. Davis 

Company. 
8. Sullivan, E.J. (2017) Effective Leadership and Management in Nursing. 9th Ed. New York: Pearson 

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

Mosby, an imprint of Elsevier Inc. 
 

 منابع اينترنتی 

- 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 

-1396. یگذار استیپژوهش بر س یگذار ریتاث نهیفنالند و سوئد در زم یکشورها یتجربه مراکز پژوهش یبررسعللی نیسی م. تاج مزینانی ع ا.  -1

 http://www.ssor.irتهران: انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.  

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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. 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 1393الریجانی، باقر و همکاران. سیاستگذاری سالمت در جمهوری اسالمی ایران.  -3

 پزشکی تهران. آخرین چاپ.

ر ایران. بابل: نشر های آن دگذاری مبتنی بر شواهد در نظام سالمت، دستآوزدها و چالشنصراله پور شیروانی س د.  موعودی س. سیاست -4

 دانشگاه علوم پزشکی بابل. آخرین چاپ

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

Evidence Based Health Policy, Management & Economics 
 . قزوین: نشر دانشگاه علوم پزشکی قزوین1394آصف زاده س. مبانی اقتصاد بهداشت و درمان.   -6

 ترابی ا. مدیریت خدمات سالمت: رویکرد سیاستگذاری سالمت. اهواز: دانشگاه علوم پزشکی اهواز. چاپ آخر -7

 سازمان بهداشت جهانی. نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی -8

 

 

 

 


