
0 

 

 بسمه تعالی

 

 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 کشور مرکزسنجش آموزش پزشکی

 

 5/01/69    تاريخ              4 اطالعيه شماره  

 

  69 گروه پزشكي سال هايرشتهآزمون کارشناسی ارشد  اتتغيير در خصوص

 

شورای آموزش دبيرخانه براساس اعالم  رساندبه اطالع ميبا سپاس بيكران به درگاه ايزد منان 

که داوطلبان الزم است انجام شده ی به شرح زیر اصالحاتعلوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی 

  دقت نمایند.در این رابطه 

درمانی اقتصاد بهداشت و مدیریت خدمات بهداشتی  ت،ی فناوری سالمارزیاب رشتهسه منابع  -1

    غيير یافته است.ت

سال  2داشتن حداقل  ،های گذشتههمانند سال کنولوژی گردش خونتدر رشته امتحانی  -2

 باشد.سابقه کار بالينی با مدرک کارشناسی الزامی می

 

 (HTA)ارزیابی فناوری سالمت 

 منابع آزمون دروس مربوطه

 روشهای آماری

( مترجم : محمد تقی آیت اللهی Daniel wدانيل ) - اصول و روشهای آمار زیستی -

 ناشر 

 ، تهران كبير امير
 دكتر كاظم محمد و همكاران -روشهای آماری و شاخص های بهداشتی  -

اصول و روشهای 

 پيدميولوژیا

 –مترجم دكتر حسين صباغيان و دكتر كوروش هالكوئی نائينی  -اپيدميولوژی گوردیس 
 انتشارات گپ

 

 اقتصاد بهداشت

، دانشگاه علوم  دكتر سعيد آصف زاده -مبانی اقتصاد بهداشت و درمان   -
 0831پزشكی قزوین  

سوفی ویتر و همكاران ، ترجمه دكتر  -اقتصاد بهداشت برای كشورهای در حال توسعه  -
 1131ابوالقاسم پوررضا، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و  برنامه ریزی ، تهران ، 

 دكترفربد عبادی فردآذر -اقتصادمراقبت سالمت -

 نظام سالمت

استيفن  رابينز و دیوید دی سنزو ترجمه : سيدمحمد اعرابی و همكاران  -دیریت  مبانی م -
 1131 –. تهران انتشارات پژوهشهای فرهنگی چاپ سوم 

 –تهران  –مهدی ایران نژاد پاریزی و پرویز ساسان گهر  - سازمان ومدیریت از تئوری تا عمل - -
 1131چاپ نهم  -انتشارات موسسه علوم بانكداری 

، نظام های سالمت: ارتقای عملکرد"، 2222"گزارش جهانی سالمت سال  2و  1فصول  -

 انتشارات سازمان جهانی بهداشت، نسخه انگليسی در پيوند زیر موجود است
http://www.who.int/whr/2222/en/ 

منتشر شده  1132ترجمه فارسی آن توسط موسسه فرهنگی ابن سينای بزرگ در سال 
 بود.

 که از سایت 1132کتاب جامع بهداشت عمومی، به روز شده سال گفتارهای زیر از  -

http://ph.sbmu.ac.ir/uploads/PUBLIC_HEALTH_INDEX1.htm 
 :قابل دسترس می باشد

تحت عنوان "آشنایی با پزشک خانواده" که در صفحه خانگی بالفاصله  1از جلد  1پيوست 
 کتاب قرار گرفته است. 6پس از فصل 

 1و  1: گفتارهای 7فصل 

 3و  7، 1: گفتارهای 11فصل 
کتاب مدیریت بهداشت و درمان تاليف دکتر سعيد عاصف زاده و دکتر عزیز رضاپور؛ نشر  -

 13، 6، 1؛ فصول 1131حدیث امروز؛ 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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 اقتصاد بهداشت

 منابع حيطه درس مربوطه

 
 اقتصاد خرد

يجاني، انتشاارات دانشاگاه (، موريس فيليپس، اكبر كم2نظريه و كاربرد)جلد او-تحليل اقتصادي 
 ، چاپ چهاردهم1132تهران، 

 ، چاپ نوزدهم1131اقتصاد کالن جلد اول و دوم، تيمور رحمانی، انتشارات برادران،   اقتصاد کالن

مدیریت مالی 
و اقتصاد 

 بهداشت 

 مدیریت مالی

تهاران مدیریت ماالی در مراقبات ساالمت و بيمارساتان، فرباد عباادی فارد آذر، عزیاز رضاا پاور، 
 1131انتشارات عبادی فر، 

 بودجه ریزی عملياتی، عادل آذر، انتشارات سمت

مبانی و اصول 
 اقتصاد سالمت

 

 1137اقتصاد سالمت، محسن مهرآرا، نشر دانشگاه تهران، 

 1132اقتصاد مراقيت سالمت، فربد عبادی آذر، عزیز رضا پور، تهران نشر عبادی فر،  

ل و جریان منابع، توماس گتازن، ترجماه محماود نکاویی مقادم، محمدرضاا اقتصاد سالمت، اصو

   1137اميراسماعيلی، محمدامين بهرامی، انتشارات پارسا، 

 مبانی اقتصاد بهداشت ودرمان، سعيد آصف زاده، قزوین

 

سازمان و 

مدیریت 
بهداشت و 

 درمان

 

مدیریت خدمات 

 بهداشتی

رایش دوم(، مری جای هااریس وهمکااران، ترجماه مفاهيم و عمل)وی -مدیریت خدمات سالمت

نگاار یوساف زاده، تهاران نشار عباادی آذر، -ساعيد بااقری فرادنباه-فربد عبادی آذر-عزیز رضا پور

1131 
) بهبااود عملکاارد سااازمانی در  11) ماادیریت تنظاايم قاارارداد هااای سااازمانی(، فصاال  11فصاال 

 الينی(.) از مدیریت ریسک تا حاکميت ب17مرلقبت سالمت( و فصل 

سااارا -علاای وفااایی نجااار-سااوگند تااورانی-باارون سااپاری خاادمات سااالمت، محمااد رضااا ملکاای

 قدوسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 22و  13، 17، 16، 12، 6, 1فصول مدیریت بهداشت و درمان، سعيد آصف زاده، 

 1133، نظام های بيمه سالمت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهی بيمه سالمت 

 

 نظام سالمت

اصالحات نظام ساالمت، راهنماای عادالت و کاارایی، عليرضاا احمدوناد و همکااران، نشار ابان 

 1133سينای بزرگ، 

، سايد مرتیاای ادیاانی و همکااران، نشار جهااد دانشااگاهی،  2212گازارش جهاانی ساالمت 
1131   

. عاارب، تهااران نشاار جهاااد اصااول بازاریااابی در بخااش سااالمت، اریااک، ان برکااوویتز، ترجمااه م

   1132دانشگاهی، 

برنامه ریزی  

بهداشت و 
 درمان 

 1136برنامه ریزی بهداشت و درمان، آصف زاده و عزیز رضا پور، قزوین، نشر حدیث امروز، 

مدیریت 

 بيمارستان
 

 

بيمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، ندان گریفين، ترجماه م. عارب، نشار 

 1131جهاد دانشگاهی واحد تهران، 

 فصل دوم و سوممميزی بالينی، جعفر صادق تبریزی و همکاران 

فصاول اول،ساوم، پانجم، ششام و مشارکت بيمار و جامعه، جعفر صاادق تبریازی و همکااران، 

 هشتم 

 1133آشنایی با بيمارستان، سعيد کریمی و همکاران، نشر ليتو گرافی پایيزان، 

آمار و آمار 

 حياتی

(، ترجمه محمد تقی آیات اللهای ، ناشار Daniel Wاصول و روش های آمار زیستی، دانيل و.  ) 

 اميرکبير تهران

 روش های آماری و شاخص های بهداشتی، دکتر کاظم محمد و همکاران 

 -ریاضيات عمومی و كاربردهای آن، محمد حساين پاور كاظمی،نشارنی، جلاد اول، چااپ دهام  ضیریا
 جلد دوم، چاپ پنجم
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 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 منابع حيطه درس مربوطه

کليات 
 بهداشت

 

رضا  عزیز منصوریان،  مرتیي  -زاده شجاعي حسين - آذر عبادي فربد بهداشتي؛ خدمات اصول
 1131 فر؛ عبادي - انتهر پور؛

 قسمت های زیر:کتاب جامع بهداشت عمومی، حسين حاتمی و همکاران، انتشارات ارجمند، 

جلد اول، فصول دوم و سوم )تمامی گفتارها(، گفتارهای هفتم و هشتم از فصل چهارم و 
 )پزشک خانواده( 1قسمت پيوست

فصل هشتم و گفتار ششم فصل  جلد دوم، فصل هفتم )تمامی گفتارها(، گفتار اول تا سوم 
 نهم

) تمامی گفتارها(  و  11، فصل 11جلد سوم، گفتارهای اول، چهاردهم و بيست یکم از فصل 

 گفتارهای اول تا نهم و گفتارهای دوازدهم و چهاردهم 1۱فصل 

اصول و مبانی 
سازمان و 

 مدیریت

 

 رفتار سازمانی

مقيمی، مجيد رمیان، انتشارات  ؛ محمد)گروهي و فردي سطح( سازماني رفتار مدیریت

 1132سازمان مدیریت صنعتی، 

سازمانی )سطح سازمانی(، محمد مقيمی، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،  رفتار مدیریت
1132 

مدیریت منابع 

 انسانی
 1132مدیریت منابع انسانی، اسفندیار سعادت، انتشارات سمت، 

 

 مدیریت خدمات

ز فيتز سيمونز و مونا جی فيتز سيمونز، ترجمه سيدمحمد مدیریت خدمات دوجلدی، جيم

فصل چهارم ) استراتژی ، 1137اعرابی و داوود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 
 خدمات( و فصل نهم )خدمات اینترنتی(

اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، کریستوفر الوالک، الرن رایت، ترجمه بهمن فروزنده، 

 1136نشرآموخته،  انتشارات

اصول و تئوری 
های  سازمان و 

 مدیریت

 1132مبانی سازمان و مدیریت، علی رضایيان، انتشارات سمت، 

 1136مبانی مدیریت، رابينز، ترجمه سيد محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، 

حمدامين بهرامی، مدیریت برنامه ها و پروژه های سالمت، بيفرت بی النگست، ترجمه م
 1132محمدرضا اميراسماعيلی، محمد رنجبر عزت آبادی، انتشارات کياجور، 

 

سازمان و 

مدیریت 
بهداشت و 

 درمان

مدیریت خدمات 

 بهداشتی

مفاهيم و عمل)ویرایش دوم(، مری جی هاریس وهمکاران، ترجمه  -مدیریت خدمات سالمت

نگار یوسف زاده، تهران نشر عبادی آذر، -هسعيد باقری فرادنب-فربد عبادی آذر-عزیز رضا پور
1131 

) بهبود عملکرد سازمانی در  11) مدیریت تنظيم قرارداد های سازمانی(، فصل  11فصل 

 ) از مدیریت ریسک تا حاکميت بالينی(.17مرلقبت سالمت( و فصل 

سارا -علی وفایی نجار-سوگند تورانی-برون سپاری خدمات سالمت، محمد رضا ملکی

 سی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهدقدو

 22و  13، 17، 16، 12، 6, 1فصول مدیریت بهداشت و درمان، سعيد آصف زاده، 

 1133نظام های بيمه سالمت، محمد عرب، نشر جهاد دانشگاهی،  بيمه سالمت

 نظام سالمت

ران، نشر ابن اصالحات نظام سالمت، راهنمای عدالت و کارایی، عليرضا احمدوند و همکا

 1133سينای بزرگ، 

 1131، سيد مرتیی ادیانی و همکاران، نشر جهاد دانشگاهی،  2212گزارش جهانی سالمت 

اصول بازاریابی در بخش سالمت، اریک، ان برکوویتز، ترجمه م. عرب، تهران نشر جهاد 

 1132دانشگاهی، 

برنامه ریزی  
بهداشت و 

 درمان

 1136درمان، آصف زاده و عزیز رضا پور، قزوین، نشر حدیث امروز،  برنامه ریزی بهداشت و

مدیریت 

 بيمارستان

 
 

بيمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند، ندان گریفين، ترجمه م. عرب، نشر 

 1131جهاد دانشگاهی واحد تهران، 

 فصل دوم و سوم مميزی بالينی، جعفر صادق تبریزی و همکاران

فصول اول،سوم، پنجم، ششم و ارکت بيمار و جامعه، جعفر صادق تبریزی و همکاران، مش
 هشتم

 1133آشنایی با بيمارستان، سعيد کریمی و همکاران، نشر ليتو گرافی پایيزان، 

مدیریت مالی و 

 اقتصاد بهداشت

 مدیریت مالی

عزیز رضا پور، تهران عبادی مدیریت مالی در مراقبت سالمت و بيمارستان، فربد عبادی فرد آذر، 
 1131فر، 

 بودجه ریزی کاربردی، عليرضا فرزیب

 بودجه ریزی عملياتی، عادل آذر، انتشارات سمت

مبانی و اصول 

 اقتصاد سالمت

 1137اقتصاد سالمت، محسن مهرآرا، دانشگاه تهران، 

 1132ی فر، اقتصاد مراقيت سالمت، فربد عبادی آذر، عزیز رضا پور، تهران عباد

 

 

 مرکز سنجش آموزش پزشکی
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