
79-79 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی سرفصل آزمون هاي دکترای تخصصی

تومان003333شهریه آزمون های ازمایشی حضوری: 

تومان 003333شهریه آزمون های آزمایشی اینترنتی: 

مباحث آزموننام درسشماره آزمون

81/81/79

اصول و مبانی مدیریت

مدیریت، نظریه های سازمان و مدیریت، تصمیم گیری و حل مسئله، عناصر و مفاهیم 

ریزی، برنامه ریزی راهبردی، رهبری، مبانی برنامه  -سازمانی، سازماندهی، هماهنگی

 انگیزش، خالقیت و نوآوری

سازمان بهداشت و 
 درمان

تاریخچه خدمات بهداشتی، زیر ساخت سیستم بهداشت، سازمانهای بین المللی مرتبط با 

سالمت، سازمان و شبکه بهداشتی، برنامه ریزی پایش و ارزشیابی برنامه بهداشتی، برنامه 

استراتژیک، تصمیم گیری، کنترل، نظارت، جنبه های مدیریتی شبکه بهداشت، ریزی 

نظام  -اصالحات در بخش بهداشت، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت تکنولوژی و بحران

های بیمه سالمت، نظام های بهداشتی در جهان، تأمین منابع مالی در بخش بهداشت و 

 درمان

اقتصاد بهداشت

سالمت، عرضه و تقاضا، تولید، تحلیل هزینه، بهره دهی و اثربخشی، مبانی اقتصاد 

کاربردی اقتصاد سنجی و برنامه ریزی خطی، رفتار مصرف کنندگان سالمت، نارسایی در 

بازار سالمت و مداخالت دولت، تقاضا و عرضه بیمه، تقاضای القایی، کارایی در مراقبت 

 سالمت

تدوین   -جمع آوری داده ها-نتخاب ،تدوین و بیان مسئله ا-تحقیق و مفاهیم پژوهشروش تحقیق

 روش های نمونه گیری -جامعه پژوهش-پرسش وپرسشنامه

97/1/31

اصول و مبانی مدیریت

ارتباطات، کنترل، مدیریت بحران، سیستم های کنترل راهبردی، پژوهش عملیات، بهبود 

، مدیریت منابع انسانی  -ای، ویژگی اساسی گروهسازمان و مدیریت تغییر، تحلیل مراوده 

مدیریت بازار و بسیج نیروی انسانی، رفتار سازمانی، معنی و مفهوم کار، ادراک، فرایند 

معرفت پذیری، هدف گذاری، نگرش های شغلی و رفتار، مدیریت بهره وری فرد و 

 سازمان

سازمان بهداشت و 
 درمان

ورود به بیمارستان، گروه درمانی، خدمات تشخیصی درمانی مدیریت بیمارستان، راه های 

هم حوالت م  -و پشتیبانی، امور مالی بیمارستان، ارزیابی مراقبت ها، تداوم رشد و توسعه

سازمان بیمارستان، شبکه های بهداشتی درمانی، برنامه ریزی مراقبت بهداشتی، هیأت 

بیمار، امور مالی و بازرگانی،  پزشکی، بخش های بیمارستانی، خدمات پرستاری، حقوق

 کارگزینی، مدیریت و نظارت بر مصرف انرژی

اقتصاد بهداشت

تأمین مالی خدمات بهداشتی، ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه های سالمت، روشهای 

ارزشیابی اقتصادی، تمرکز زدایی نظام بهداشت، نظام پرداخت به ارائه کنندگان، عدالت، 

صادی، ارزش گذاری و اندازه گیری پیامدهای سالمت، شاخص توسعه اصول ارزشیابی اقت

 انسانی، اصالحات نظام سالمت

  مدیریت استراتژیک  -انواع طرحهای تحقیقاتی و پژوهش-انواع مطالعه -روایی وپایایی  روش تحقیق

آزمایش -  مقایسه وارتباط بین عوامل ومطالعات مختلف باهم  -متغیرهای پژوهش 

 استعداد تحصیلی-طرحهای درون آزمودنیها میدانی و

تمام دروس 82/1/79
کل مباحث درسی 


