
 
 

 

 موسسه علوم پزشکی سنا 1041سال  ای مرحله 9 سرفصل آزمون های آزمایشی

 اقتصاد بهداشت
 جامع 9و  8 و 7مرحله ( 5 و 4مرور ) 6 مرحله (2 و 1مرور ) 3 مرحله

لمرحله او سنام در چهارممرحله  مرحله دوم   منابع مرحله پنجم 

 اقتصاد خرد
ه نظری -نظریه رفتار مصرف کننده کشش -تقاضا وتعادل عرضه و

 رفتار تولید کننده
بازار انحصار کامل  -هزینه
 بازار رقابت کامل-فروش

بازار رقابت انحصاری 
بازار -وانحصارچند قطبی فروش

 عوامل تولید

وریس فیلیپس؛ م (؛2و  1جلد نظریه و کاربرد ) -تحلیل اقتصادی
 ترجمه اکبر کمیجانی

 اقتصاد کالن

حسابداری  -نحوه انجام فعالیتهای اقتصادی
مدل های تعیین  ملی وشاخص قیمت ها

 ملی تعادلی وسیاست های مالی درامد
 

بازارپول وسیاستهای پولی تعادل 
 همزمان بازار کاالو بازار پول

 -کل  عرضه تقاضای کل،
 و یکاریب نظریه تورم،

 منحنی فیلیپس

نظریه های -نظریه های مصرف
اقتصاد بین  -سرمایه گذاری

 الملل

 الن جلد اول و دوم؛ تیمور رحمانیاقتصاد ک

مدیریت مالی و 
 اقتصاد بهداشت

کتاب اقتصاد برای کشور  3تا  1فصول  -1

 های در حال توسعه

کتاب مبانی اقتصاد  3تا  1فصول  -2

 و درمان بهداشت

کتاب اقتصاد مراقبت  5تا  1فصول  -3

 سالمت

کتاب اقتصاد سالمت اصول  4تا  1فصل  -4

 کنترل جریان منابع
 

کتاب اقتصاد  6تا  4 فصول 1-

 برای کشور های در حال توسعه

کتاب مبانی  6تا  4فصول  -2

 و درمان اقتصاد بهداشت

کتاب اقتصاد  11تا  6فصول  -3

 مراقبت سالمت
صاد سالمت اقت 11تا  5فصل  -4

 کنترل جریان منابع اصول

 کتاب 11تا  7فصول  -1

اقتصاد برای کشور های در 

 حال توسعه

کتاب  9تا  7فصول  -2

و  مبانی اقتصاد بهداشت

 درمان

 کتاب 15تا  11فصول  -3

 اقتصاد مراقبت سالمت
کتاب  15تا  11فصل  -4

اقتصاد سالمت اصول 
 کنترل جریان منابع

 کتاب 14 تا 11فصول  -1

شور های در حال اقتصاد برای ک

 توسعه

کتاب  12تا  11فصول  -2

 و درمان مبانی اقتصاد بهداشت

 کتاب 21 تا 16فصول  -3

 اقتصاد مراقبت سالمت
 انتهای کتاب تا 16فصل  -4

اقتصاد سالمت اصول کنترل 
 جریان منابع

 سعید آصف زاده()مبانی اقتصاد بهداشت ودرمان 

؛ ربیمارستان؛ فربد عبادی فرد آذمدیریت مالی در مراقبت سالمت و 

 عزیز رضاپور؛ تهران؛ عبادی فر

 آذربودجه ریزی عملیاتی؛ عادل 

 ؛ محسن مهرآرااقتصاد سالمت

 عزیز رضاپور؛ عبادی فر-راقتصاد مراقبت سالمت؛ فربد عبادی آذ

اقتصاد سالمت، اصول و جریان منابع؛ توماس گتزن؛ ترجمه محمود 

 اسماعیلی، محمدامین بهرامیامیر نکویی مقدم؛ محمدرضا 

ه سنا )منبع توصی و اقتصاد بهداشت یمال تیریمد درسنامه تستی

 شده(



 
 

 سازمان و
مدیریت 

بهداشت و 
 درمان

فصل  مدیریت بهداشت و درمان تا انتهای

11 
 

بیمارستان  14-1فصل  تا انتهای کتاب 11از ابتدای فصل 

چگونه سازمانی است و 

 چگونه کار می کند عرب
تا انتهای مبحث  1فصل 

بیمه اجتماعی سالمت 
کتاب نظام بیمه های 

 سالمت

بیمارستان  22-14فصل  -2

انی است و چگونه چگونه سازم

 کار می کند
از ابتدای بیمه خصوصی  -3

سالمت تا انتهای کتاب نظام 
 بیمه های سالمت

ویرایش دوم(، مری جی عمل )مفاهیم و  -مدیریت خدمات سالمت-
سعید -فربد عبادی آذر-رضا پور ترجمه عزیز هاریس وهمکاران،

فصل  -1393نگار یوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر، -باقری فرادنبه
بهبود ) 15مدیریت تنظیم قرارداد های سازمانی(، فصل ) 14

از مدیریت ) 17فصل  عملکرد سازمانی در مرلقبت سالمت( و
 ریسك تا حاکمیت بالینی(.

-سوگند تورانی-محمد رضا ملکیبرون سپاری خدمات سالمت، -
 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد سارا قدوسی،-علی وفایی نجار

، 11، 6، 5مدیریت بهداشت و درمان، سعید آصف زاده، فصول -
16،17،12،21 

 نظام های بیمه سالمت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهی،-
احمدوند اصالحات نظام سالمت، راهنمای عدالت و کارایی، علیرضا -

 و همکاران
 ، سید مرتضی ادیانی و همکاران2111گزارش جهانی سالمت -
اصول بازاریابی در بخش سالمت، اریك، ان برکوویتز، ترجمه م. -

 عرب
برنامه ریزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزیز رضا پور، قزوین، -

 نشر حدیث امروز
ندان  بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند،

 گریفین، ترجمه م. عرب
 ممیزی بالینی، جعفر صادق تبریزی و همکاران-
مشارکت بیمار و جامعه، جعفر صادق تبریزی و همکاران، فصول -

 ، پنجم، ششم و هشتمسوم اول،
 آشنایی با بیمارستان، سعید کریمی و همکاران-

 درسنامه تستی سازمان و مدیریت سنا )منبع توصیه شده(

 
 و امار ریاضی

 حد وپیوستگی-تابع 
 مفهوم امار وبیان توزیع نتیجه

 مشاهداتتوصیف عددی نتیجه مشاهدات

 مشتق و انتگرال
 احتماالت توزیع نرمال

 ماتریس مختصات قطبی
 ازمون فرضیه براورد

 

 مختلط اعداد ودنباله سری
 براورد فرضیه ازمون
 واریانس آنالیز

 اللهی آیت تقی محمد: ، مترجمزیستی آمار روشهای و اصول
 و محمد کاظم دکتر، بهداشتی های شاخص و آماری روشهای
 همکاران
 کاظمی پور حسین محمد ،آن کاربردهای و عمومی ریاضیات

 درسنامه تستی تشریحی آمار زیستی )منبع توصیه شده(

 %111جامع  زبان عمومی
 پالس زبان 91 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه منابع مورد توصیه شده رتبه های برتر:


