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 مرحله آزمون   7

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزمون اول 

2/9/92 

 %دوم مطالب(52آزمون دوم)

3/01/92 

 آزمون سوم

0/00/92 

 %سوم مطالب( 52آزمون چهارم)

6/05/92 

%چهارم 52)آزمون پنجم 

 مطالب(

52/05/92 

 ششمآزمون 

01/0/96 

 هفتمآزمون 

1/5/96 

 آمار زیستی

 مفاهیم مقدماتی آمار توصیفی

انواع شاخص های مرکزی 

شامل:میانگین حسابی،میانگین 

انواع شاخص -هندسی، میانه و مد

های پراکندگی 

شامل:دامنه،واریانس،انحراف 

ضریب -معیار،قدرمطلق انحرافات

 انواع چولکی، -چارک ها-تغییرات

مفاهیم اساسی احتماالت:آنالیز 

ترکیبی 

 -شامل)تبدیل،ترکیب،ترتیب(

احتمال   -احتمال شرطی-احتمال

 احتمال مکمل -قانون بیز-اجتماع

 

انواع توزیع های گسسته 

-پواسن(-دو جمله ای-شامل:)برنولی

انواع توزیع های پیوسته شامل:)توزیع 

-نرمال و توزیع نرمال استاندارد(

 ویژگی های عمده توزیع نرمال،

توزیع میانگین نمونه،قضیه 

حدمرکزی، توزیع تفاوت بین دو 

میانگین،توزیع نسبت نمونه،توزیع 

تفاوت بین دو نسبت نمونه،برآورد 

فاصله ای، حدوداطمینان میانگین 

ن تفاوت بین جامعه،حدوداطمینا

میانگینهای دوجمعیت،حدوداطمینان 

نسبت جمعیت،حدوداطمینان تفاوت 

، تعیین tبین دو نسبت نمونه، توزیع 

اندازه نمونه برای میانگینهای تخمینی، 

تعیین اندازه نمونه در مورد برآورد 

 نسبت ها

 %05جامع 

 مطالب اول

انواع نمونه گیری شامل:)تصادفی 

مفاهیم -ای( ساده،منظم،طبقه ای،خوشه

اولیه آزمون فرضی شامل:)فرضیه 

سازی،تعیین اماره آزمون، توان آزمون، 

 انواع خطاها(

انواع آزمون ها شامل:)آزمون میانگین -

یک جامعه و دوجامعه،آزمون 

-Pواریانس،آزمون نسبت،مفهوم 

Value،) 

-طرح کامال تصادفی-تحلیل واریانس

آزمون برای تفاوت های معنی دار بین 

طرح -از زوج میانگین هاهریک 

 بلوکی تصادفی

معادله رگرسیون نمونه، نمونه 

پراکنش، ضریب تعیین، آزمون 

، حدود اطمینان برای  βفرضیه برای 

β ضریب همبستگی پیرسن،انواع ،

معکوس(، حدود -همبستگی)مستقیم

،آزمون تحلیل ρاطمینان برای 

واریانس برای رگرسیون چندگانه، 

مجذور کای، خواص ریاضی توزیع 

آزمون های برازندگی، آزمون 

استقالل، آزمون دقیق فیشر،آزمون 

عالمت، آزمون میانه، آزمون 

برازندگی کولمگروف اسمیرنف، 

 ضریب همبستگی رتبه ای اسپرمن

 % 055جامع  % 055جامع 

سازمان و 

مدیریت بهداشت 

بر تاریحچه اداره مروری  -فصل اول
امور خدمات بهداشتی درمانی، فصل 

زیر ساخت سیستم بهداشت و  -دوم
چارچوب مقایسه  -درمان، فصل سوم

شبکه های بهداشتی  -فصل ششم
سازمان  -فصل هفتم درمانی،

 -)بهداشتی درمانی(، فصل هشتم
رهبری، رفتار انسانی و انگیزش، 

 %05جامع 

 مطالب اول

برنامه ریزی عملیاتی و  -فصل یازدهم
 -پایش و ارزشیابی، فصل دوازدهم
برنامه ریزی استراتژیک، فصل 

فصل تصمیم گیری،  -سیزدهم

تامین مالی منابع در  -فصل شانزدهم
 -بخش بهداشت، فصل هفدهم

فصل  -اصالحات در بخش بهداشت
مدیریت کیفیت فراگیر،  -هجدهم

 % 055جامع  % 055جامع 
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 و درمان

مدیریت بهداشت و 

 درمان

 ) دکتر آصف زاده(

 

سیستم های بهداشتی درمانی، فصل 
سازمانهای بین المللی  -چهارم

نظام  -مرتبط با سالمت، فصل پنجم
 های بهداشتی درمانی در جهان

 -ارتباطات، فصل دهم -فصل نهم
 مدیریت تغییر و تحول

نظارت و کنترل، فصل  -چهاردهم
جنبه های مدیریتی شبکه  -پانزدهم

 بهداشت و درمان کشور

مدیریت تکنولوژی  -فصل نوزدهم
در مراقبت های بهداشتی درمانی، 

مدیریت بحران در  -بیستمفصل 
 بالیای طبیعی

سازمان و 

مدیریت بهداشت 

 و درمان

بیمارستان چه نوع 

سازمانی است و چگونه 

 کار می کند؟

 )دکتر عرب(

 -تاریخچه، فصل دوم -فصل اول
بیمارستانها و فرایندهای مهم 

مراقبت های بهداشتی درمانی، فصل 
 -چهارمسازماندهی، فصل  -سوم

مدیر  -هیئت مدیره، فصل پنجم
بخش  -ارشد اجرایی، فصل ششم
بخش  -های سرپایی، فصل هفتم

 اورژانس

واحد پذیرش، فصل  -فصل هشتم
 -کادر پزشکی، فصل دهم -نهم

 -خدمات پرستاری، فصل یازدهم
خدمات تشخیصی درمانی اصلی، 

سایر خدمات  -فصل دوازدهم
 تشخیصی درمانی

 %05جامع 

 مطالب اول

خدمات پشتیبانی  -فصل سیزدهم
خدمات  -بیمار، فصل چهاردهم

پشتیبانی تاسیسات و تجهیزات، فصل 
 -خدمات پشتیبانی اداری -پانزدهم

درآمد زایی، فصل  -فصل شانزده
بودجه بندی بیمارستان،  -هفدهم

 فعالیت های تجاری -فصل هجدهم

مدارک پزشکی،  -فصل نوزدهم
ارتقای کیفیت، فصل  -فصل بیستم

و  مدیریت خطر -یست و یکمب
 -، فصل بیست و سومایمنی بیمار

اخالق پزشکی، فصل بیست و 
اعتباربخشی و صدور مجوز،  -چهارم

بازاریابی،  -فصل بیست و پنجم
برنامه ریزی،  -فصل بیست و ششم

فصل بیست و هفتم و بیست و 
نظام مراقیت بهدشتی و  -هشتم

 درمان آمریکا

 % 055جامع  % 055جامع 

و  سازمان

مدیریت بهداشت 

 و درمان

 نظام بیمه سالمت

 )دکتر عرب(

 

-مروری بر نظام های بیمه سالمت
-مروری بر بیمه اجتماعی سالمت

چالش های ثبات بیمه اجتماعی 
 سالمت

پیشینه تاریخی نظام های بیمه 
سازماندهی و تامین مالی  -سالمت

الگوها  -نظام بیمه اجتماعی سالمت
اجتماعی و عملکرد نظام بیمه 

 سالمت

 %05جامع 

 مطالب اول

معیارهای تصمیم گیری در مورد 
خدمات در نظام های بیمه اجتماعی 

 در همبستگی و رقابت -سالمت

دارای بیمه اجتماعی  کشورهای
 بیمه خصوصی سالمت -سالمت

تامین مالی بر مبنای مالیات، مروری 
 برنظام بیمه سالمت در ایران

 % 055جامع  % 055جامع 

اقتصاد بهداشت   

مبانی اقتصاد بهداشت 

و درمان )دکتر آصف 

 زاده(

 -مقدمه، فصل دوم -فصل اول
جایگاه خدمات بهداشتی در کل 

بهداشت و رشد  -اقتصاد، فصل سوم
 و توسعه اقتصادی

تقاضا و عرضه در  -فصل چهارم
تولید  -بهداشت و درمان، فصل پنجم

در بخش بهداشت و درمان، فصل 
اقتصادی انتخاب  معیارهای -ششم

 در تولید و مصرف خدمات بهداشتی

 %05جامع 

 مطالب اول

تحلیل هزینه ها در  -فصل هفتم
بهره  -بخش بهداشت، فصل هشتم

دهی و اثربخشی هزینه در بهداشت، 
تولید و عرضه خدمات کم  -فصل نهم

 هزینه

کاربرد اقتصاد سنجی و  -فصل دهم
برنامه ریزی خطی در بهداشت، 

تامین مالی و شیوه  -فصل یازدهم
 -های پرداخت، فصل دوازدهم

 شاخص توسعه انسانی

 % 055جامع  % 055جامع 
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 90630006396و  66090966-  66090966 -تهران        مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 96610610916- الهیجان  96666666990-رشت

 

اقتصاد بهداشت   

اقتصاد بهداشت برای 

کشورهای در حال 

 توسعه

 )دکتر پوررضا(

مقدمه ای بر اقتصاد  -فصل اول
بهداشت و  -بهداشت، فصل دوم
اقتصاد و  -توسعه، فصل سوم

بهداشتی، بازادهای مراقبت های 
تامین مالی خدمات  -فصل چهارم

 (1بهداشتی)

تامین مالی خدمات  -فصل پنجم
کاربرد  -(، فصل ششم2بهداشتی)

 -اطالعات هزینه، فصل هفتم
 محاسبه منافع و مزایای بهداشتی

 %05جامع 

 مطالب اول

ارزیابی مالی و اقتصادی  -فصل هشتم
 -پروژه های بهداشتی، فصل نهم

الویت ها در مراقبتهای تعیین و تنظیم 
 بهداشتی

نقش بخش خصوصی و  -فصل دهم
عمومی در تدارک خدمات بهداشتی، 

تمرکززدایی در  -فصل یازدهم
نظام های  -بهداشت، فصل دوازدهم

پرداخت به ارائه کنندگان، فصل 
اندازه گیری و ارتقای  -سیزدهم

 کارایی

 % 055جامع  % 055جامع 


