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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

7/00/00 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/00 

 آزهون سوم

3/11/00 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

1/12/00 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/00 

 آمار حیاتی

 هفاّین هقذهاتی آهار تَطیفی

اًَاع شاخض ّای هزکشی 

شاهل:هیاًگیي حسابی،هیاًگیي 

اًَاع شاخض -ٌّذسی، هیاًِ ٍ هذ

ّای پزاکٌذگی 

شاهل:داهٌِ،ٍاریاًس،اًحزاف 

ضزیب -اًحزافاتهؼیار،قذرهطلق 

 اًَاع چَلکی، -چارک ّا-تغییزات

هفاّین اساسی احتواالت:آًالیش 

تزکیبی 

 -شاهل)تبذیل،تزکیب،تزتیب(

احتوال   -احتوال شزطی-احتوال

 احتوال هکول -قاًَى بیش-اجتواع

دٍ -اًَاع تَسیغ ّای گسستِ شاهل:)بزًَلی

اًَاع تَسیغ ّای پیَستِ -پَاسي(-جولِ ای

-ٍ تَسیغ ًزهال استاًذارد( شاهل:)تَسیغ ًزهال

 ٍیژگی ّای ػوذُ تَسیغ ًزهال،

تَسیغ هیاًگیي ًوًَِ،قضیِ حذهزکشی، تَسیغ 

تفاٍت بیي دٍ هیاًگیي،تَسیغ ًسبت 

ًوًَِ،تَسیغ تفاٍت بیي دٍ ًسبت ًوًَِ،بزآٍرد 

فاطلِ ای، حذٍداطویٌاى هیاًگیي 

جاهؼِ،حذٍداطویٌاى تفاٍت بیي هیاًگیٌْای 

ى ًسبت دٍجوؼیت،حذٍداطویٌا

جوؼیت،حذٍداطویٌاى تفاٍت بیي دٍ ًسبت 

، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ بزای tًوًَِ، تَسیغ 

هیاًگیٌْای تخویٌی، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ در 

 هَرد بزآٍرد ًسبت ّا

 %  25جامع 

 اول مطالب

اًَاع ًوًَِ گیزی شاهل:)تظادفی 

-سادُ،هٌظن،طبقِ ای،خَشِ ای(

هفاّین اٍلیِ آسهَى فزضی 

ِ ساسی،تؼییي اهارُ شاهل:)فزضی

 آسهَى، تَاى آسهَى، اًَاع خطاّا(

اًَاع آسهَى ّا شاهل:)آسهَى هیاًگیي -

یک جاهؼِ ٍ دٍجاهؼِ،آسهَى 

-Pٍاریاًس،آسهَى ًسبت،هفَْم 

Value،) 

-طزح کاهال تظادفی-تحلیل ٍاریاًس

آسهَى بزای تفاٍت ّای هؼٌی دار بیي 

طزح بلَکی -ّزیک اس سٍج هیاًگیي ّا

 تظادفی

لِ رگزسیَى ًوًَِ، ًوًَِ هؼاد

پزاکٌش، ضزیب تؼییي، آسهَى 

، حذٍد اطویٌاى  βفزضیِ بزای 

، ضزیب ّوبستگی βبزای 

-پیزسي،اًَاع ّوبستگی)هستقین

هؼکَس(، حذٍد اطویٌاى بزای 

ρ آسهَى تحلیل ٍاریاًس بزای،

رگزسیَى چٌذگاًِ، خَاص ریاضی 

تَسیغ هجذٍر کای، آسهَى ّای 

ل، آسهَى بزاسًذگی، آسهَى استقال

دقیق فیشز،آسهَى ػالهت، آسهَى 

هیاًِ، آسهَى بزاسًذگی کَلوگزٍف 

اسویزًف، ضزیب ّوبستگی رتبِ 

 ای اسپزهي

 ریاضی
:  2فصل  -: مجمًعٍ َا 1فصل 

دستگاٌ مختصات دکارتی ي قطبی 

 : تابع 3فصل  -

: مشتق ي  5فصل  -: حذ ي پیًستگی  4فصل 

 کاربرد آن
 %55جامع 

 ايل مطالب

 -: اوتگرال ي کاربرد آن  6فصل 

 : دوبالٍ ي سری 7فصل 

:  9فصل  -: ماتریس  8فصل 

 تًابع چىذ متغیرٌ

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
)مدیریت خدمات 

 بهداشتی(

 یبْذاضت یّب ًظبم: پٌجن فصل
 جْبى در یدرهبً

 -یدرهبً یبْذاضت یّب ضبکِ: ضطن فصل
 فصل -تحَل ٍ زییتغ تیزیهذ: دّن فصل

 بْذاضت بخص در یهبل يیتبه: ضبًشدّن

 %55جامع 

 مطالب ايل

 بخص در اصالحبت: ّفذّن فصل
 تیزیهذ: ّجذّن فصل -بْذاضت

 زیفزاگ تیفیک
 بحزاى تیزیهذ: ستنیب فصل
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سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
()مدیریت بیمارستان  

 -تبریخچِ، فصل دٍم -فصل اٍل
بیوبرستبًْب ٍ فزایٌذّبی هْن 

هزاقبت ّبی بْذاضتی درهبًی، فصل 
 -سبسهبًذّی، فصل چْبرم -سَم

هذیز  -ّیئت هذیزُ، فصل پٌجن
بخص  -ارضذ اجزایی، فصل ضطن
بخص  -ّبی سزپبیی، فصل ّفتن

 اٍرصاًس

کبدر  -ٍاحذ پذیزش، فصل ًْن -فصل ّطتن
خذهبت پزستبری، فصل  -پشضکی، فصل دّن

خذهبت تطخیصی درهبًی اصلی،  -یبسدّن
سبیز خذهبت تطخیصی  -دٍاسدّنفصل 

 درهبًی

 %55جامع 

 مطالب ايل

خذهبت پطتیببًی  -فصل سیشدّن
خذهبت  -بیوبر، فصل چْبردّن

پطتیببًی تبسیسبت ٍ تجْیشات، فصل 
 -خذهبت پطتیببًی اداری -پبًشدّن

درآهذ سایی، فصل  -فصل ضبًشدُ
بَدجِ بٌذی بیوبرستبى،  -ّفذّن

 فؼبلیت ّبی تجبری -فصل ّجذّن

هذارک پشضکی،  -ل ًَسدّنفص
ارتقبی کیفیت، فصل  -فصل بیستن

ٍ  هذیزیت خطز -بیست ٍ یکن
 -، فصل بیست ٍ سَمایوٌی بیوبر

اخالق پشضکی، فصل بیست ٍ 
اػتببربخطی ٍ صذٍر هجَس،  -چْبرم

ببساریببی،  -فصل بیست ٍ پٌجن
بزًبهِ ریشی،  -فصل بیست ٍ ضطن

فصل بیست ٍ ّفتن ٍ بیست ٍ 
اقیت بْذضتی ٍ ًظبم هز -ّطتن

 درهبى آهزیکب

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
 (بیمه سالمت)

 

-هزٍری بز ًظبم ّبی بیوِ سالهت
-هزٍری بز بیوِ اجتوبػی سالهت

چبلص ّبی ثببت بیوِ اجتوبػی 
 سالهت

 -پیطیٌِ تبریخی ًظبم ّبی بیوِ سالهت
سبسهبًذّی ٍ تبهیي هبلی ًظبم بیوِ اجتوبػی 

ػولکزد ًظبم بیوِ اجتوبػی الگَّب ٍ  -سالهت
 سالهت

 %55جامع 

 مطالب ايل

هؼیبرّبی تصوین گیزی در هَرد 
خذهبت در ًظبم ّبی بیوِ اجتوبػی 

 در ّوبستگی ٍ رقببت -سالهت

دارای بیوِ اجتوبػی  کطَرّبی
 بیوِ خصَصی سالهت -سالهت

تبهیي هبلی بز هبٌبی هبلیبت، هزٍری 
 بزًظبم بیوِ سالهت در ایزاى

هدیریت  سازهان و

 بهداشت و درهان
 (سالمت )نظام

 فصل -یببیببسار هفَْم: اٍل فصل
 فصل -یببیببسار یاستزاتض: دٍم
 یببیببسار یاستزاتض طیهح: سَم

: پٌجن فصل -ذاریخز رفتبر: چْبرم فصل
 یبٌذ نیتقس: ضطن فصل -یببیببسار قبتیتحق

 ببسار

 %55جامع 

 مطالب ايل

 فصل -یهطتز یٍفبدار: ّفتن فصل
 فصل -هحصَل یاستزاتض: ّطتن
 غیتَس: دّن فصل -وتیق: ًْن

 فصل -جیتزٍ: بسدّنی فصل
: شدّنیس فصل -غبتیتبل: دٍاسدّن

 -فزٍش تیزیهذ ٍ یضخص فزٍش
 صیپب ٍ کٌتزل: چْبردّن فصل

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
)برنامه ریزی بهداشت و 

(درمان  

: دٍم فصل -هقذهِ: کنی فصل
 بب آى تفبٍت ٍ یشیر بزًبهِ هفَْم

 ٍ ّب ِیًظز: سَم فصل -یًگز ٌذُیآ
 -یشیر بزًبهِ اًَاع

 -درهبى ٍ بْذاضت یشیر بزًبهِ: چْبرم فصل
 بدیبٌ یشیر بزًبهِ ٍ یبسسٌجیً: پٌجن فصل

 یزٍیً یشیر بزًبهِ: ضطن فصل -وبرستبىیب
 یبْذاضت یاًسبً

 %55جامع 

 مطالب ايل

 -کیاستزاتض یشیر بزًبهِ: ّفتن فصل
 -پزٍصُ یشیر بزًبهِ: ّطتن فصل
 یبتیػول یشیر بزًبهِ: ًْن فصل

 در یهبل یشیر بزًبهِ: دّن فصل
 فصل -یبْذاضت یّب ستنیس
 در یهقذار یّب رٍش: بسدّنی

 فصل -یدرهبً یبْذاضت یشیر بزًبهِ
 یخط یشیر بزًبم: دٍاسدّن

هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت

مبانی و اصول اقتصاد )

 (سالمت

 اقتصبد بز یا هقذهِ: اٍل فصل
 ٍ ّب یضگیٍ: دٍم فصل -سالهت
 سالهت اقتصبد یاصل یّب هطخصِ

 ٍ یطب یّب هزاقبت بىیه رابطِ: سَم فصل
 هزاقبت یبزا تقبضب: چْبرم فصل -یسالهت

 تقبضب ٍ ػزضِ: پٌجن فصل -یسالهت یّب
 یسالهت وِیب یبزا

 %55جامع 

 مطالب ايل
 پزٍصُ یاقتصبد یببیارسض: ضطن فصل

 یسالهت یّب

 بِ پزداخت یّب رٍش: ّفتن فصل
 -یدرهبً خذهبت دٌّذگبى ارائِ
 تیزیهذ یّب هزاقبت: ّطتن فصل

 ضذُ
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هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت

)مبانی و اصول اقتصاد 

 سالمت(

 -هقذهِ، فصل دٍم -فصل اٍل
جبیگبُ خذهبت بْذاضتی در کل 

بْذاضت ٍ رضذ  -اقتصبد، فصل سَم
 ٍ تَسؼِ اقتصبدی

تقبضب ٍ ػزضِ در بْذاضت ٍ  -فصل چْبرم
تَلیذ در بخص بْذاضت ٍ  -درهبى، فصل پٌجن

هؼیبرّبی اقتصبدی  -درهبى، فصل ضطن
 اًتخبة در تَلیذ ٍ هصزف خذهبت بْذاضتی

 %55جامع 

 مطالب ايل

تحلیل ّشیٌِ ّب در  -فصل ّفتن
بْزُ  -بخص بْذاضت، فصل ّطتن

دّی ٍ اثزبخطی ّشیٌِ در بْذاضت، 
ػزضِ خذهبت کن تَلیذ ٍ  -فصل ًْن

 ّشیٌِ

کبربزد اقتصبد سٌجی ٍ  -فصل دّن
بزًبهِ ریشی خطی در بْذاضت، 

تبهیي هبلی ٍ ضیَُ  -فصل یبسدّن
 -ّبی پزداخت، فصل دٍاسدّن

 ضبخص تَسؼِ اًسبًی

هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت
هذیزیت هبلی در هزاقبت )

 (سالهت ٍ بیوبرستبى

اّویت هذیزیت هبلی در سبسهبى 
سالهت، صَرت ّبی هبلی هزاقبت 

 در سبسهبًْبی هزاقبت سالهت

تحلیل ّشیٌِ در سبسهبى ّبی هزاقبت سالهت، 
 تبهیي هبلی هزاقبت سالهت،

 %55جامع 

 مطالب ايل

 یهَجَد تیزیهذ ٍ یهبل ٌتزلک
، قیوت سالهت هزاقبت یّب سبسهبى

گذاری خذهبت سالهت، فزایٌذ قیوت 
 گذاری

بَدجِ بب تبکیذ بز بخص سالهت، 
 در تیجوؼ بز یهبتٌ یشیر بَدجِ

 پزٍصُ لیتحل، سالهت هزاقبت ًظبم
 سالهت ًظبم در یا ِیسزهب یّب

 

 زبان

 1-ایىتر اکشه 

Developing-سطح  مقذماتی 

 2-ایىتر اکشه

Develophng-سطح متًسط 

 %55جامع 

 ايل مطالب

 3-ایىتر اکشه

 تافل

Develophng- ٍسطح پیشرفت 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

13/1/1400 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

27/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

10/2/1400 

 آزمون نهم

17/2/1400 

 آزمون دهم

24/2/1400 

 آمار حیاتی
 %05جامع 

  دوم مطالب

 هفاّین هقذهاتی آهار تَطیفی

شاهل:هیاًگیي حسابی،هیاًگیي اًَاع شاخض ّای هزکشی 

اًَاع شاخض ّای پزاکٌذگی -ٌّذسی، هیاًِ ٍ هذ

-شاهل:داهٌِ،ٍاریاًس،اًحزاف هؼیار،قذرهطلق اًحزافات

 اًَاع چَلکی، -چارک ّا-ضزیب تغییزات

هفاّین اساسی احتواالت:آًالیش تزکیبی 

  -احتوال شزطی-احتوال -شاهل)تبذیل،تزکیب،تزتیب(

 احتوال هکول -یشقاًَى ب-احتوال اجتواع

-دٍ جولِ ای-اًَاع تَسیغ ّای گسستِ شاهل:)بزًَلی

اًَاع تَسیغ ّای پیَستِ شاهل:)تَسیغ ًزهال ٍ -پَاسي(

 ٍیژگی ّای ػوذُ تَسیغ ًزهال،-تَسیغ ًزهال استاًذارد(

تَسیغ هیاًگیي ًوًَِ،قضیِ حذهزکشی، تَسیغ تفاٍت بیي دٍ 

دٍ ًسبت  هیاًگیي،تَسیغ ًسبت ًوًَِ،تَسیغ تفاٍت بیي

ًوًَِ،بزآٍرد فاطلِ ای، حذٍداطویٌاى هیاًگیي 

جاهؼِ،حذٍداطویٌاى تفاٍت بیي هیاًگیٌْای 

دٍجوؼیت،حذٍداطویٌاى ًسبت جوؼیت،حذٍداطویٌاى 

، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ tتفاٍت بیي دٍ ًسبت ًوًَِ، تَسیغ 

بزای هیاًگیٌْای تخویٌی، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ در هَرد 

 بزآٍرد ًسبت ّا

-اًَاع ًوًَِ گیزی شاهل:)تظادفی سادُ،هٌظن،طبقِ ای،خَشِ ای(

هفاّین اٍلیِ آسهَى فزضی شاهل:)فزضیِ ساسی،تؼییي اهارُ آسهَى، 

 تَاى آسهَى، اًَاع خطاّا(

اًَاع آسهَى ّا شاهل:)آسهَى هیاًگیي یک جاهؼِ ٍ دٍجاهؼِ،آسهَى -

 (،P-Valueٍاریاًس،آسهَى ًسبت،هفَْم 

آسهَى بزای تفاٍت ّای هؼٌی -کاهال تظادفیطزح -تحلیل ٍاریاًس

 طزح بلَکی تظادفی-دار بیي ّزیک اس سٍج هیاًگیي ّا

هؼادلِ رگزسیَى ًوًَِ، ًوًَِ پزاکٌش، ضزیب تؼییي، آسهَى فزضیِ 

، ضزیب ّوبستگی پیزسي،اًَاع β، حذٍد اطویٌاى بزای  βبزای 

 ،آسهَى تحلیلρهؼکَس(، حذٍد اطویٌاى بزای -ّوبستگی)هستقین

ٍاریاًس بزای رگزسیَى چٌذگاًِ، خَاص ریاضی تَسیغ هجذٍر کای، 

آسهَى ّای بزاسًذگی، آسهَى استقالل، آسهَى دقیق فیشز،آسهَى 

ػالهت، آسهَى هیاًِ، آسهَى بزاسًذگی کَلوگزٍف اسویزًف، ضزیب 

 ّوبستگی رتبِ ای اسپزهي

 % 055جامع  % 055جامع 

 ریاضی
 %55جامع 

 ديم مطالب

: دستگاٌ مختصات  2فصل  -مجمًعٍ َا:  1فصل 

 : تابع 3فصل  -دکارتی ي قطبی 

 : مشتق ي کاربرد آن 5فصل  -: حذ ي پیًستگی  4فصل 

 : دوبالٍ ي سری 7فصل  -: اوتگرال ي کاربرد آن  6فصل 

 : تًابع چىذ متغیرٌ 9فصل  -: ماتریس  8فصل 
 % 155جامع  % 155جامع 
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سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

)مدیریت خدمات 

 بهداشتی(

 ٪55جامع 

 مطالب دوم

 جْبى در یدرهبً یبْذاضت یّب ًظبم: پٌجن فصل
: دّن فصل -یدرهبً یبْذاضت یّب ضبکِ: ضطن فصل

 در یهبل يیتبه: ضبًشدّن فصل -تحَل ٍ زییتغ تیزیهذ
 بْذاضت بخص

 تیزیهذ: ّجذّن فصل -بْذاضت بخص در اصالحبت: ّفذّن فصل
 بحزاى تیزیهذ: ستنیب فصل -زیفزاگ تیفیک
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سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

)مدیریت بیمارستان(   

 ٪55جامع 

 مطالب دوم

بیوبرستبًْب ٍ فزایٌذّبی  -تبریخچِ، فصل دٍم -فصل اٍل
 -هْن هزاقبت ّبی بْذاضتی درهبًی، فصل سَم

هذیز  -ّیئت هذیزُ، فصل پٌجن -سبسهبًذّی، فصل چْبرم
بخص ّبی سزپبیی، فصل  -اجزایی، فصل ضطن ارضذ

 بخص اٍرصاًس -ّفتن
کبدر پشضکی،  -ٍاحذ پذیزش، فصل ًْن -فصل ّطتن  

خذهبت  -خذهبت پزستبری، فصل یبسدّن -فصل دّن
سبیز خذهبت  -تطخیصی درهبًی اصلی، فصل دٍاسدّن

 تطخیصی درهبًی

خذهبت  -خذهبت پطتیببًی بیوبر، فصل چْبردّن -فصل سیشدّن
خذهبت پطتیببًی  -تیببًی تبسیسبت ٍ تجْیشات، فصل پبًشدّنپط

بَدجِ بٌذی  -درآهذ سایی، فصل ّفذّن -فصل ضبًشدُ -اداری
 فؼبلیت ّبی تجبری -بیوبرستبى، فصل ّجذّن

ارتقبی کیفیت، فصل  -هذارک پشضکی، فصل بیستن -فصل ًَسدّن
 -، فصل بیست ٍ سَمٍ ایوٌی بیوبر هذیزیت خطز -بیست ٍ یکن

اػتببربخطی ٍ صذٍر هجَس،  -الق پشضکی، فصل بیست ٍ چْبرماخ
بزًبهِ ریشی،  -ببساریببی، فصل بیست ٍ ضطن -فصل بیست ٍ پٌجن

ًظبم هزاقیت بْذضتی ٍ  -فصل بیست ٍ ّفتن ٍ بیست ٍ ّطتن
 درهبى آهزیکب
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سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

 (بیمه سالمت)

 ٪55جامع 

 مطالب دوم

هزٍری بز بیوِ اجتوبػی -هزٍری بز ًظبم ّبی بیوِ سالهت
 -چبلص ّبی ثببت بیوِ اجتوبػی سالهت-سالهت

سبسهبًذّی ٍ  -پیطیٌِ تبریخی ًظبم ّبی بیوِ سالهت
الگَّب ٍ ػولکزد  -تبهیي هبلی ًظبم بیوِ اجتوبػی سالهت

 ًظبم بیوِ اجتوبػی سالهت

در ًظبم ّبی بیوِ اجتوبػی هؼیبرّبی تصوین گیزی در هَرد خذهبت 
دارای بیوِ اجتوبػی  کطَرّبی در ّوبستگی ٍ رقببت -سالهت
تبهیي هبلی بز هبٌبی هبلیبت،  -بیوِ خصَصی سالهت -سالهت

 هزٍری بزًظبم بیوِ سالهت در ایزاى
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سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

 (سالمت )نظام

 %55جامع 

 مطالب ايل

 -یببیببسار یاستزاتض: دٍم فصل -یببیببسار هفَْم: اٍل فصل
 -یببیببسار یاستزاتض طیهح: سَم فصل

 -یببیببسار قبتیتحق: پٌجن فصل -ذاریخز رفتبر: چْبرم فصل
 ببسار یبٌذ نیتقس: ضطن فصل

 -هحصَل یاستزاتض: ّطتن فصل -یهطتز یٍفبدار: ّفتن فصل
 -غیتَس: دّن فصل -وتیق: ًْن فصل

: شدّنیس فصل -غبتیتبل: دٍاسدّن فصل -جیتزٍ: بسدّنی فصل
 صیپب ٍ کٌتزل: چْبردّن فصل -فزٍش تیزیهذ ٍ یضخص فزٍش
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سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 %55جامع 

 مطالب ايل

 تفبٍت ٍ یشیر بزًبهِ هفَْم: دٍم فصل -هقذهِ: کنی فصل
 بزًبهِ اًَاع ٍ ّب ِیًظز: سَم فصل -یًگز ٌذُیآ بب آى

 -یشیر

 یشیر بزًبهِ: ّطتن فصل -کیاستزاتض یشیر بزًبهِ: ّفتن فصل
 -یبتیػول یشیر بزًبهِ: ًْن فصل -پزٍصُ

 فصل -یبْذاضت یّب ستنیس در یهبل یشیر بزًبهِ: دّن فصل
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 و درهان

)برنامه ریزی بهداشت 

(و درمان  

: پٌجن فصل -درهبى ٍ بْذاضت یشیر بزًبهِ: چْبرم فصل
: ضطن فصل -وبرستبىیب بدیبٌ یشیر بزًبهِ ٍ یبسسٌجیً

 یبْذاضت یاًسبً یزٍیً یشیر بزًبهِ

 فصل -یدرهبً یبْذاضت یشیر بزًبهِ در یهقذار یّب رٍش: بسدّنی
 یخط یشیر بزًبم: دٍاسدّن

هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت

)مبانی و اصول اقتصاد 

 سالمت(

 ٪55جامع 

 مطالب دوم

 یضگیٍ: دٍم فصل -سالهت اقتصبد بز یهقذهْب: اٍل فصل
 -سالهت اقتصبد یاصل یّب هطخصِ ٍ ّب

 فصل -یسالهت ٍ یطب یّب هزاقبت بىیه رابطِ: سَم فصل
: پٌجن فصل -یسالهت یّب هزاقبت یبزا تقبضب: چْبرم

 یسالهت وِیب یبزا تقبضب ٍ ػزضِ

 -یسالهت یّب پزٍصُ یاقتصبد یببیارسض: ضطن فصل
 -یدرهبً خذهبت دٌّذگبى ارائِ بِ پزداخت یّب رٍش: ّفتن فصل

 ضذُ تیزیهذ یّب هزاقبت: ّطتن فصل
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هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت

)مبانی و اصول اقتصاد 

 سالمت(

 ٪55جامع 

 مطالب دوم

جبیگبُ خذهبت بْذاضتی در  -هقذهِ، فصل دٍم -فصل اٍل
 ٍ تَسؼِ اقتصبدیبْذاضت ٍ رضذ  -کل اقتصبد، فصل سَم

تقبضب ٍ ػزضِ در بْذاضت ٍ درهبى، فصل  -فصل چْبرم
 -تَلیذ در بخص بْذاضت ٍ درهبى، فصل ضطن -پٌجن

هؼیبرّبی اقتصبدی اًتخبة در تَلیذ ٍ هصزف خذهبت 
 بْذاضتی

بْزُ  -تحلیل ّشیٌِ ّب در بخص بْذاضت، فصل ّطتن -فصل ّفتن
تَلیذ ٍ ػزضِ  -دّی ٍ اثزبخطی ّشیٌِ در بْذاضت، فصل ًْن

 خذهبت کن ّشیٌِ
کبربزد اقتصبد سٌجی ٍ بزًبهِ ریشی خطی در بْذاضت،  -فصل دّن

 -تبهیي هبلی ٍ ضیَُ ّبی پزداخت، فصل دٍاسدّن -فصل یبسدّن
 ضبخص تَسؼِ اًسبًی
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هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت
)هذیزیت هبلی در هزاقبت 

 سالهت ٍ بیوبرستبى(

 %55جامع 

 ديم مطالب

اّویت هذیزیت هبلی در سبسهبى هزاقبت سالهت، صَرت 
 -ّبی هبلی در سبسهبًْبی هزاقبت سالهت

تحلیل ّشیٌِ در سبسهبى ّبی هزاقبت سالهت، تبهیي هبلی 
 هزاقبت سالهت،

، قیوت سالهت هزاقبت یّب سبسهبى یهَجَد تیزیهذ ٍ یهبل ٌتزلک
 -گذاری خذهبت سالهت، فزایٌذ قیوت گذاری

 در تیجوؼ بز یهبتٌ یشیر بَدجِبَدجِ بب تبکیذ بز بخص سالهت، 
 سالهت ًظبم در یا ِیسزهب یّب پزٍصُ لیتحل، سالهت هزاقبت ًظبم
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 زبان

 

 %55جامع 

 ديم مطالب

 

 1-ایىتر اکشه

Developingسطح مقذماتی 

 2-ایىتر اکشه

Developing سطح متًسط 

 ،تافل  3-ایىتر اکشه

Developingٍسطح پیشرفت 

ESM1  ـESM2 
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