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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :شرح درس

درس  نیدارد. بنابر ا یاریبس تیکارآمد مؤسسات سالمت اهم تیریمد یبرا یاقتصاد یها لیبا اصول و تحل ییآشنا

سالمت  یپرستار یکارشناس انیدانشجو یمصوب وزارت بهداشت برا یو بر اساس سر فصل ها ریز حاضر با اهداف

 جامعه ارائه خواهد شد.

 

 اهداف کلی:

 و برای پرستاران ابزارهای آن در بخش سالمتشناخت و به کارگیری اقتصاد و  .1

شناخت ویژگی ها و مشخصه های اصلی اقتصاد سالمت و وجوه تمایز مطالعات اقتصاد سالمت با دیگر گرایش های  .2

 معمول اقتصاد

 درک مسائل اقتصاد سالمت .3

 افزایش قدرت تجزیه و تحلیل اقتصادی در بخش سالمت .4

 جامعه و سالمندیموزشی پرستاری سالمت گروه آ

 Course Syllabusشناسنامه درس 

                   اقتصاد و پرستاری نام درس:

 1401-1402سال اول   :نيمسال

   پرستاری و مامایی دانشکده:

 585546 -اقتصاد و پرستاری  نام و شماره درس:

 

 

کارشناسی ارشد پرستاری رشته و مقطع تحصيلی : 

 سالمت جامعه

 سالمت جامعه و سالمندی گروه آموزشی :

  10-12: تئوری سه شنبه ساعت کالس

 (یساعت نظر 17)  یواحدنظر 1 تعداد و نوع واحد )عملی( :

 شرفتهیپ یولوژیدمیکاربرد آنها، اپ ها ،الگوهای پرستاری سالمت جامعه و هینظر پيش نياز: 

  

 ماهرخ کشوریدکتر نام مسوول درس: 

 یمحمد دکتر خانم – یخانم دکتر کشور: درس تئوری اساتيد

                                                                                                                    
E-mail: keshvari@med.mui.ac.ir 

 

 

 مجله دفتر  -دانشکده پرستاری و ماماییآدرس دفتر : 

 37927563تلفن:
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 هداف رفتاری : ا

 :باشند قادر فراگیران رودمی انتظار درس این پایان در

 .دینما انیب را یبهداشت یزری¬برنامه و یزری¬برنامه فیتعر .1

 .دهد حیتوض را یزری¬برنامه تیاهم و ضرورت .2

 .دهد حیتوض را یزیر برنامه در یریپذ انعطاف تیاهم .3

 .دهد حیتوض را خوب برنامه کی یها یژگیو .4

 .دهد حیتوض را یبهداشت یزیر برنامه یها مدل .5

 .دهد حیتوض را یزیر برنامه مختلف انواع .6

 .دهد حیتوض را ها داده یآور جمع یها روش انواع .7

 .دهد حیتوض و ببرد نام را ازین انواع .8

 .دهد حیتوض را یسنج ازین یروشها .9

 .دینما لیتکم را اهداف انتخاب و بندی¬تیاولو جدول باشد قادر .10

 .دهد حیتوض را....  و aim, objective, goal یینها هدف .11

 .دهد حیتوض را....  و یینها و یاختصاص اهداف های¬یژگیو .12

 .باشد Smart P یژگیو با یاهداف نوشتن به قادر  .13

 .دهد حیتوض را متعدد یرگی¬یرأ روش .14

 .دهد حیتوض را یاسم گروه روش .15

 .دینما ستیل و دهد حیتوض را ها¬تیفعال انتخاب و راهکارها نییتع  .16

 .دینما یطراح را یزری¬برنامه تیعل شبکه  .17

 .دهد حیتوض را یرگی¬میتصم کسیماتر روش  .18

 .دهد حیتوض را افکار بارش روش  .19

 .دهد حیتوض را یاتیعمل یزری¬بودجه .20

   .دینما یطراح شده نییتع اهداف یبرا یاتیعمل برنامه جدول .21

 .دهد حیتوض را یابیبازار مفهوم .22

 .دهد حیتوض را یاجتماع یابیبازار مدل  .23

 .بداند را نظارت و کنترل ش،یپا فیتعار .24

 .باشد برنامه گزارش ارائه به قادر .25

 

 

 

 
 

 :روش تدریس

 پاسخ و پرسش با همراه سخنرانی 

 دانشجویان انفرادی مطالعات 

 شده تعیین منابع مطالعه 

 گروهی کار و بحث 

 

 ابزار مورد نیاز تدریس:
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 پروژکتور ویدئو 

 کتابها 

 تخصصی پایگاه داده ها و ژورنالهای 

  موتورهای جستجوگر علمی مانندgoogle.scholar 

، به منظور نویداز سامانه  شامل وایت بورد، کامپیوتر و پروژکتور است. همچنین ابزار یادگیری در کال س های حضوری )تئوری( 

 وقایع مهمو سایر  اطالع رسانی ،تکالیف، بازخورد توسط مدرسان، انتقال پیامها، تقویم آموزشی  محتوهای آموزشی،ارائه برخی از 

در یکی از شبکه های اجتماعی مورد تایید آموزش جهت اطالع رسانی به ، دانشجویاندرخواست . در صورت می گردداستفاده 

 تشکیل خواهد شد. ، گروه مجازیدانشجویان

 

 وظایف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(:
o انجام دهند. در رابطه با موضوع درس یقبل از شروع هر جلسه درس مطالعه مقدمات 

o  مانند گوش دادن فعال، مشارکت در پرسش )جلسات  طی در یادگیری–مشارکت فعال در فرایند یاددهی

 و پاسخ ها(

o در جلسات  یو گزارشات شفاه فیارائه تکل یبرا یآمادگ 

o فیانجام به موقع تکال  

o یانیو پا  یمرحله ا یشرکت در ازمونها 

 

 (:کیبه تفک نیو جلسات آنال نیو مقرات کالس)در جلسات آفال نیقوان
o الزامی است. نیحضور به موقع و بدون غیبت در تمام جلسات کالس درس انال 

o است. یالزام انیهمزمان توسط دانشجو ریغ یکالسها یمطالعه محتواها 

o شرکت در آزمون و گفتگو به منزله حضور دانشجو در کالس درس  ف،یانجام تکل رینظ ،یریادگی یتهایانجام فعال

 .شودیمحسوب م

o  ترم نخواهد بود و برای دانشجو نمره صفر  انیدانشجو مجاز به شرکت در آزمون پا 17/4در صورت غیبت بیش از

 منظور خواهد شد.

o .شرکت در آزمون های میان ترم و پایان ترم و کوییز الزامی است 

o می باشد. 100از  50معادل 20از 10ه به منظور قبول شدن در این واحد درسکسب حدنصاب نمر 

 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

 20نمره از  فعاليت ردیف

 6 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 4 آزمون های کالسی در سامانه نوید  2

 2 حضور در کالس های مجازی آنالین  3

 8 امتحان پایان ترم 4

 

 اصلی و محتواهای ضروری یادگيری: منابع
1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011 

2. Health Care Finance, Economics and Policy for Nurses, A Foundational Guide.   Springer Publishing 

Company, 2015. 



 4 

 ه برنامه درسجدول زمان بندی ارائ

 عنوان جلسه تاريخ رديف

 نوع جلسه

ماژول 

جلسات 

 آفالين

ساعت برگزاری 

 جلسه آنالين

1 15/9/1401 

- Key concepts in health economics 

- Why is health economics important to nurses? 

 

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 1. 

2 22/9/1401 
- Macroeconomics, globalization and health 

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 1. 

3 6/10/1401 

Demand and supply 

Measuring demand 
 ضوریح

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☐گفتگو 

12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 1.  

4 13/10/1401 

- elasticity 

- Supply: production in the long and short run 

- Supply: costs, economies of scale and the supply   

curve 

 ضوریح

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 
12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 2. 

5 20/10/1401 
- Markets 

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 2. 

6 27/10/1401 
- Health care financing 

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 
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 موفق باشید

1- Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 3. 

2- Health Care Finance, Economics and Policy for Nurses, A Foundational Guide.   Springer Publishing Company, 2015. 

 

7 4/11/1401 
- Economic evaluation 

-  

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 3. 

2. Health Care Finance, Economics and Policy for Nurses, A Foundational Guide.   Springer Publishing Company, 2015. 

8 11/11/1401 
- Equity 

 حضوری

 ☒تکلیف

 ☒آزمون 

 ☒گفتگو 

12 - 10 

1. Introduction to Health Economics, Guinness, Lorna &Wiseman, Virginia. Second edition, 2011, Section 3. 

2. Health Care Finance, Economics and Policy for Nurses, A Foundational Guide.   Springer Publishing Company, 2015. 

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 

 ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 دردسترس می باشد. WWW.nm.mui.ac.irدانشکده  Web site* شناسنامه کامل درس در 


