
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 معاونت آموزشی

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزی آموزشی واحد برنامه

  »عملی -نظری طرح دوره» چارچوب طراحی
 

 :عات درسلااط

 پرستاری مدیریت :آموزشي ارایه دهنده درسگروه 

 سلامت اقتصاد و سیاستگزاری  :عنوان درس 

 واحد  2نظری  :نوع و تعداد واحد

 مهربان عادل مرضیه دکتر :نام مسؤول درس

 رضیه عادل مهربان مدکتر  -تهمینه صالحيدکتر  :مدرس/ مدرسان

 ندارد :نیاز/ همزمان پیش

 مدیریت پرستاری ارشد کارشناسي :رشته و مقطع تحصیلي

 

 :عات مسؤول درسلااط

 دانشیار  :رتبه علمي

 دکترای تخصصي پرستاری :رشته تخصصي

 409نیم طبقه نهم. اتاق  -دانشکده پرستاری و مامایي :محل کار

 91813634 :تلفن تماس

  adel.m@iums.ac.ir:نشاني پست الکترونیک

 

 

  

mailto:adel.m@iums.ac.ir


 

 

 توصیف کلی درس 

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

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

 ها¬سازمان اقتصادی قوانین پرداخت، نظام سلامت، نظام اصلاح چون مفاهیمي و موارد سلامت، اقتصاد چارچوب در. شد خواهد

 های¬مدل ها،¬بیمه نقش اثربخشي، – هزینه پرستاری، و سلامت خدمات در اثربخشي و کارایي سلامت، خدمات نهادهای و

 .گیرد¬مي قرار بررسي و بحث مورد سلامت خدمات فروش و گذاری¬قیمت و منابع، تخصیص

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 و دانش مدیریت های مدل و مفاهیم پرستاری، رشته در مهم الگوهای و ها نظریه برخي با دانشجو کردن آشنا برای درس این

 .است شده تدوین پرستاری مدیریت حوزه در ها آن کارگیری به ضرورت همچنین، و شواهد بر مبتني عمل

   (:Core Competencyی )اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمنداهداف 

 ده و بتوانند آن را به کار گیرند.رود با مفاهیم زير آشنا بو می انتظار دانشجويان از دوره پايان در

  آشنا باشند. نظام سلامت یمفهوم سلامت، نظام سلامت، اهداف و کارکردهابا 

 و شباهت و تفاوت آنها را بداند. و عدالت در سلامت یبرابر 

 را درک کند. سطح بندی نظام سلامت 

 را بشناسد. د، کاربرد اصول اقتصاد در سلامتعلم اقتصا يمبان 

 را تشخیص دهد. سلامت نیتام هایروش ،یرابطه سلامت و رشد اقتصاد 

 ت را دانسته و بتواند آن را تحلیل سلاممت، عرضه و تقاضا در نظام بازار سلا یها يژگیو خواسته، و ازیتقاضا، ن میمفاه

 نماید.

 را تحلیل کند. هر روش بیو معا ایمزارا بداند و  آن هایدر نظام سلامت و روش يمال نیتام 

 مناسب پرداخت  هایانها، روش بیو معا ایمزارا بشناسد و  مختلف پرداخت در نظام سلامت یپرداخت و روش ها نظام

 را تحلیل نماید.ر حال توسعه و د افتهیتوسعه  یدر کشورها

 نظارت و کنترل بر بخش  ،یساز يمختلف خصوص یدر ارائه خدمات، روش ها يمشارکت بخش خصوص هایطهیح

 را بداند و آنها را مقایسه نماید. يو دولت يخصوص

 سلامت را بشناسد. یزریو برنامه یریگ میو نقش ان در تصم هانهیهز 

 ي و هزینه اثربخش – نهیهز لیتحل ،یاقتصاد يابیمختلف ارز یروش ها را بداند و يابیارز یسلامت برا یامدهایپ- 

 را تحلیل نماید. فایده

 را ارائه  و در حال توسعه افتهیتوسعه  یکشورها ران،یاقتصاد سلامت و نظام پرداخت در جهان و ا ها و مشکلاتچالش

 نماید.

 

 



 

 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               *1ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

  وارونه کلاس 

 ادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي ی 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 تیم بر مبتني یادگیری TBL  .................... 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

   های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  
 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

 آموزش مبتني بر راه دور 

 یادگیری ترکیبي مبتني بر تسلط 

 

  

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 سیاستگزاری و اقتصاد  سلامت درس ارائه تقویم جدول

 21-21 ها چهارشنبه.کلاس ساعت و روز

 عنوان مبحث جلسه

 یادگیری/ تکالیففعالیت 

نام  تاریخ ارائه یادگیری-روش یاددهی

مدرس/ 

 مدرسان

معرفی طرح درس، مفهوم سلامت، نظام سلامت، اهداف و  1جلسه 
 کارکردهای نظام سلامت، مفهوم سیاست و سیاستگذاری، 

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر  10/8/3903

 صالحی

با سیاستگذاری؛ سازمانها و تاريخچه و اصطلاحات مرتبط  2جلسه 
مراجع تصمیم گیرنده در نظام سلامت مراقبت اولیه سلامت 

 در کشورهای در حال توسعه،

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر  8/4/3903

 صالحی

 ,Flip learning, TMTD (1و در پرستاری ) در نظام سلامت یاستگذاریس نديفرآ  3جلسه 

Discussion, 
دکتر عادل  02/7/1021

 مهربان

 ,Flip learning, TMTD (0و در پرستاری )در نظام سلامت  یاستگذاریس نديفرآ 4جلسه 

Discussion, 
دکتر عادل  07/7/1021

 مهربان

سیاستهای نظام دارويی ايران، چرايی و چگونگی آن، تحلیل  5جلسه 
 موفقیت و شکستهای آن آن

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر   0/8/1021

 صالحی

سیاستهای نظام بیمهای ايران، چرايی و چگونگی آن،  6جلسه 
 تحلیل موفقیت و شکستهای

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر   11/8/1021

 صالحی

درمانی ايران، چرايی و چگونگی آن،  -سیاستهای بهداشتی  7جلسه 
 تحلیل موفقیت و شکستهای آن

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر   18/8/1021

 صالحی

مقدمهای بر اقتصاد سلامت: مبانی علم اقتصاد، کاربرد  8جلسه 
اصول اقتصاد در سلامت، تاريخچه توجه به اقتصاد در نظام 

 سلامت 

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر  02/8/1021

 صالحی

رابطه سلامت و رشد اقتصادی،  :یسلامت و توسعه اقتصاد 9جلسه 
روشهای تامین سلامت، سهم سلامت در سبد هزينههای 

 جامعه و دولت، 

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر  0/9/1021

 صالحی

بازار و سلامت: مفاهیم تقاضا، نیاز و خواسته، ويژگی های  11جلسه 
بازار سلامت، عرضه و تقاضا در نظام سلامت، برابری و 

 عدالت در سلامت،

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر  9/9/1021

 صالحی

تامین مالی در نظام سلامت: روشهای آن، مزايا و معايب هر  11جلسه 
 روش، 

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر عادل  11/9/1021

 مهربان

مفاهیم تمرکز و عدم تمرکز، اهداف و انواع تمرکز زدايی و  12جلسه 
 مشارکت در ارائه خدمات سلامت، 

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر عادل  02/9/1021

 مهربان

حیطه های مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات،  13جلسه 
روش های مختلف خصوصی سازی، نظارت و کنترل بر 

 بخش خصوصی و دولتی

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر عادل  22/9/1021

 مهربان



 

 

هزينهها و کاربرد آن در تخصیص منابع: هزينهها و نقش  14جلسه 
ان در تصمیم گیری و برنامهريزی، نحوه تخصیص هزينه 

 به برنامهها و فعالیتها

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر عادل  1021*/0/12

 مهربان. 

تحلیل اقتصادی در سلامت: پیامدهای سلامت برای ارزيابی،  15جلسه 
 -تحلیل هزينه  روش های مختلف ارزيابی اقتصادی،

 اثربخشی

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر عادل  9/12/1021

 مهربان

نظام پرداخت و روش های مختلف پرداخت در نظام سلامت،  16جلسه 
مزايا و معايب انها، روشهای مناسب پرداخت در کشورهای 

 توسعه يافته و در حال توسعه 

Flip learning, TMTD, 

Discussion, 
دکتر عادل  11/12/1021

 مهربان

 اساتید   آزمون پایان ترم آزمون پایان ترم 17جلسه

 

  



 

 

 :انتظارات از دانشجووظایف و 

 از دانشجویان انتظار مي رود:

  سعي در ارتقای دانش خود داشته باشندمطالعات کتابخانه ای  کمکو با  گیرندعهده ه خود را ب رگیری هر چه بیشتیادمسئولیت. 
 شرکت فعال داشته باشند.و بحث گروهي  يدر مباحث کلاس 

  هیه کنند.تراهنمایي اساتید با منابع علمي و یافته های حاصل از پژوهش ها با استفاده از تکالیف خود را 

  حویل دهند.تئه و اار ،در تاریخ مقررطبق چارچوب تعریف شده و تکالیف خود را 

 در. نماید شرکت فعال بطور کلاس های بحث در و یابد تأخیرحضور بدون کلاس جلسات تمامي در رود مي انتظار از دانشجو 

عدم پاسخدهي به سوالات مطرح شده در طول کلاس به منزله . به منزله ی غیبت محسوب خواهد شد دقیقه 31 از بیش تأخیر صورت

 دوره پایان امتحان در شرکت از دانشجو شدن محروم باعث ساعت( کلاس 6 جلسه 9) مجاز حد از بیش غیبت تلقي خواهد شد. غیبت

 .میشود

 :روش ارزیابی دانشجو

-  

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 (پایانی) تراکمی ارزیابی
 آزمون پايانی-

 موارد  تحلیل با تشريحی کوتاه آزمون. نمره 12 معادل 22%

 %22و سهم هر استاد  سوالات تشريحی می باشد.و  کتبیبه صورت  امتحان: امتحان شرح

 نمره می باشد.

 ( سازنده) تکوینی ارزیابی
حضور و مشارکت در کلاس ، تالار - 

 گفتگو و چت روم 
 تکالیف در طول دوره انجام -

 

 نمره(9)  20۲  مشارکت در بحث گروهي و آمادگي جهت پاسخ به سوالات و مطالعه قبلي 
 

 با و معتبر و روز به مقاله 8 حداقل از استفاده با درسي جلسه یک (نمره 8) معادل -10۲   

. شود ارائه و آماده دانشجو توسط درس، مباحث با مرتبط شده معرفي منابع از استفاده

 دانشجویان دست به نیز ارائه از قبل روز 1 و رسیده استاد تایید به باید شده آماده مطلب

 ریستد) باشند داشته فعال مشارکت بحث در و نمایند مطالعه کلاس از قبل که برسد گروه

 (flipped learning   معکوس
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