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 بسوِ تعالی

 داًطگاُ علَم پسضکی گلستاى  

 پسضکی علَم هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش

 99-98 دٍمًیوسبل   course planتزهی  دٍرُ  طزح 

 99-98 دٍمًیوسبل  :* ًیوسبل تحصیلی                  ثْداشت ػوَهی  *گزٍُ آهَسشی:        ثْداشت:داًشکدُ* 

     7734335کد درس: *                                                      اقتصبد ثْداشت   ػٌَاى درس: *

                                           ثْداشت ػوَهی  رشتِ تحصیلی : *                                                            کبرشٌبسی  هقطغ : *

 13-8ِ شٌج دٍرٍسّبي    سهبى ثزگشاري:  *

    ثْداشت: داًشکدُ ثزگشاري    هحل* 

                     ٍاحد 2:تؼداد ٍاحد* 

   16     تؼداد جلسبت:  *                                            تئَريًَع ٍاحد:  *  

                ًدارد  : پیش ًیبس یب ّن ًیبس*                                    ًفز 12    تؼداد فزاگیزاى: *

  حیدريػلیزضب دکتز  :هدرسًبم 

 کبري ّفتِ  ٍ سبػبت  رٍس ّبرٍسّبي توبس ثب هسئَل درس:                              ػلیزضب حیدريدکتز   هسٍَل درس: ًبم 

 29102102198 تلفي:ثْداشت ػوَهی              گزٍُ         آدرس دفتز: 

 alirezaheidari7@gmail.com   :پست الکتزًٍیک

 

 اّداف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبشٌد:

 را ضرح دّذ. اقتصاد ٍ اّویت اقتصادعلن  -

 تَضیح دّذ. اقتصاد بْذاضت ٍ ارتباط اقتصاد با سالهت را -

 را تَضیح دّذ. اقتصاد خرد ٍ کالى -

 تفاٍت ًیاز، خَاستِ ٍ تقاضا را ضرح دّذ. -

 ضرح دّذ. عَاهل هؤثر بر تقاضای کاالّا ٍ خذهات بْذاضتی را -

 را ضرح دّذ. عَاهل هؤثر بر عرضِ کاالّا ٍ خذهات بْذاضتی -

 ضرح دّذ. تعریف ّسیٌِ ٍ طبقِ بٌذی ّسیٌِ ّا را -

 تَضیح دّذ. تحلیل ّسیٌِ ٍاحذهراحل  -

 دّذ. حیرا تَض رٍضْا ٍ هراحل تأهیي هالی سالهت -

 دّذ. حیرا تَض تبطبیوِ سالهت ٍ هفاّین هر -

 دّذ. حیرا تَض پَضص ّوگاًی اصَل -

 عذالت افقی ٍ عوَدی را در دسترسی ٍ تأهیي هالی تَضیح دّذ. -

 دّذ. حیرا تَض اًَاع ارزیابی اقتصادی ٍ کاربرد آًْا -

 دّذ. حیرا تَض اًَاع هکاًیسم ّای پرداخت بِ ارائِ کٌٌذگاى -

 

 ًحَُ ارسشیبثی داًشجَ:

  % ًوزُ کل13هؼبدل  ًوز0ُ (:برکت فؼبل ٍ اًجبم تکبلیفهشالف( در طَل دٍرُ ) 

 % ًوزُ  93هؼبدل  ًوز18ُة( پبیبى تزم  :

 آسهَى:شیَُ ج( 

       تستی ٍ کتجی :پبیبى تزم 

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًشجَهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  صفز ٍآهَسشی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ  14ثز اسبس هبدُ 
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 خَاّد شد .

 : تکبلیف

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًشجَ:

 ًدارد * تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

     دارد.  تبریخ اهتحبى پبیبى تزم:*

 * سبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًشجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالس ٍ هشبرکت در پزسش ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.  

 ت اخال قی در کالسرػبیت شئًَب

 :یهٌبثغ اصل
 

 0تَسؼِ حبل در کشَرّبي در ثْداشت اقتصبد–1

 ثْداشت اقتصبد درسٌبهِ -0 

 1380یاجتوبػ يتأهی فصلٌبهِ- 3

 

 

 

 

 

 

 حیدريػلیزضب دکتز جدٍل سهبى ثٌدي ثزًبهِ 

 جلسبت  
ٍ  تبریخ

 هدرس

 

 سبػت

 

 ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبي 

یبدگیزي 

 داًشجَ

بیل کوک ٍس

 آهَسشی

 جلسِ اٍل  1

 

 یذریدکتر ح

8- 11  
 اقتصاد تیعلن اقتصاد ٍ اّو فیتعر

 اقتصاد خرد ٍ کالى

 اقتصاد بْذاضت ٍ ارتباط اقتصاد با فیتعر

 سالهت

 

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌابع

کاهپیَتر. تختِ 

 ٍایت برد.

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ دٍم 2

  دکتر حیذری
 خَاستِ ٍ تقاضا از،یً 11 -8

 هٌحٌی عرضِ ٍ تقاضا

کاالّا ٍ خذهات  یعَاهل هؤثر بر تقاضا

 یبْذاضت

عَاهل هؤثر بر عرضِ کاالّا ٍ خذهات 

 یبْذاضت

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ سَم 3

 دکتر حیذری
 تعریف ّسیٌِ 11 -8

 طبقِ بٌذی ّسیٌِ ّا

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌابع

کاهپیَتر. تختِ 

برد.  ٍایت

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر
 جلسِ چْارم 4

  دکتر حیذری
سخنرانی. بحث  هحاسبِ ّسیٌِ ٍاحذ 11 -8

گروهی .تفکر انتقادی 
هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 
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هاشیک. دیتا  هطالعِ هٌابع . پرسش و پاسخ

 پرشکتَر 

 جلسِ پٌجن 5

  دکتر حیذری
8- 11  

 تٌی بر فعالیتّسیٌِ یابی هب

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ضطن 6

  دکتر حیذری
8- 11  

 سٌجِ ّای سالهت

(DALY , QALY ) 

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 خ. پرسش و پاس

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 
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 جلسِ ّفتن

 دکتر حیذری 
8- 11  

 ارزیابی اقتصادی

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ّطتن 8

 دکتر حیذری 
8- 11  

 ارزیابی اقتصادی

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ ًْن 9

 یذریدکتر ح
8- 11  

 رٍضْای تأهیي هالی

رانی. بحث سخن
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

  هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

 جلسِ دّن 11

 یذریدکتر ح
 هراحل تأهیي هالی 11 -8 

 )جوع آٍری درآهذ، اًباضت، خریذ(

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 سخ. پرسش و پا

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر

جلسِ   11

 یازدّن

 یذریدکتر ح

 یاصَل پَضص ّوگاً 11 -8

 

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  12

 دٍازدّن

 یذریدکتر ح

 يیٍ تأه یدر دسترس یٍ عوَد یعذالت افق 11 -8

 یهال

سخنرانی. بحث 
گروهی .تفکر انتقادی 

 . پرسش و پاسخ

هطالعِ هقذهاتی 

هبحث هربَطِ ٍ 

 هٌابعهطالعِ 

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 
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 تبریخ ردیف

 

 بػتس

 

 ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت

فؼبلیتْبي 

یبدگیزي 

 داًشجَ

ٍسبیل کوک 

 آهَسشی

جلسِ  13

 سیسدّن

  یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  بیوِ سالهت 11 -8 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌابع

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  14

 چْاردّن

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  سالهت وِیب 11 -8 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌابع

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

جلسِ  15

 پاًسدّن

 یذریدکتر ح

 ی. بحث گروهیسخنران پرداخت بِ ارائِ کٌٌذگاى یّا سمیهکاً 11 -8
. پرسش و  ی.تفکر انتقاد

 پاسخ

 یهطالعِ هقذهات

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌابع

. تختِ َتریکاهپ

برد.  تیٍا

 تای. دکیهاش

 پرشکتَر
جلسِ  16

 ضاًسدّن

 یذریدکتر ح

سخنرانی. بحث گروهی  پرداخت بِ ارائِ کٌٌذگاى یّا سمیهکاً 11 -8 
.تفکر انتقادی . پرسش و 

 پاسخ

 یاتهطالعِ هقذه

هبحث هربَطِ ٍ 

 هطالعِ هٌابع

کاهپیَتر. تختِ 

ٍایت برد. 

هاشیک. دیتا 

 پرشکتَر 

  


