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                           Ph.Dدکترای تخصصی     آخرین مدرک تحصیلی:          رضا بصیریان جهرمینام و نام خانوادگی مدرس: 

                        رسانی پزشکی کتابداری و اطالعگروه آموزشی:      استادیاررتبه دانشگاهی:           رسانی پزشکی کتابداری و اطالع رشته تحصیلی:

 

                                    دومترم:                   کارشناسیمقطع:          رسانی پزشکی                      کتابداری و اطالعرشته تحصیلی فراگیران: 
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 بازاریابی اطالعات سالمتعنوان درس به طور کامل: 
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  □تکوینی                   ■مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی 10یف حضور و غیاب  فعالیت دانشجو انجام تکال

 نمره نهاییدرصد از  25ان ترم امتحان می

 درصد از نمره نهایی 25 کوئیزهای انجام شده
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 در حوزه سالمت بازاریابی محصوالت اطالعاتی مبانیآشنایی دانشجو با درس:  شرحی از 

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 .نگر جامعه. تهران: کلیات علم اقتصاد(. 1391) علوی، اسحاق .1

اقتصاد اطالعات: راهنمای تحلیل اقتصادی و هزینه سودمندی برای کارشناسان اطالعات. (. 1387) کینگما، بروس آر .2

 ای، چاپار رایانه تهران: کتابخانه

 . تهران: چاپار.رسانی ها و مراکز اطالع (. بازاریابی در کتابخانه1388بصیریان، رضا ) .3

 فرینی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات.(. مبانی اطال1391خسروجردی، محمود، علیدوستی، سیروس ) .4

 (. اصول برندسازی. تهران: انتشارات علمی.1391اخالصی، الف ) .5

 
 

 

 : درس اهداف كلي

 نشجویان با کلیات علم اقتصادیی داآشنا .1

 اقتصاد اطالعات و وجوه گوناگون آنآشنایی دانشجویان با  .2

 بازاریابی محصوالت اطالعاتی و ابعاد بازاریابی اطالعاتآشنایی دانشجویان با  .3

 کارآفرینی اطالعاتی  های ها و ویژگی قابلیت. آشنایی دانشجویان با 4

 

 جلسه اول*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 علم اقتصاد، ماهیت و گسترهعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 تعریفی کامل از علم اقتصاد ارائه نماید. -1

 موضوع علم اقتصاد را تبیین نماید. -2

 هدف و اهمیت علم اقتصاد را تشریح نماید. -3

 در مورد قلمرو علم اقتصاد توضیح ارائه نماید. -4

 های اصلی علم اقتصاد را نام ببرد. شاخه -5

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■شناختي    حيطه :

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

  



 و سوم دوم ات*جلس

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

   مروری بر پیدایش علم اقتصادعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 علم اقتصاد را نام ببرد.گیری  عوامل مهم در شکل -1

 دیدگاه یونانیان باستان و متفکران آن را در حوزه علم اقتصاد تشریح نماید. -2

 دیدگاه رومیان باستان و متفکران آن را در حوزه علم اقتصاد تشریح نماید. -3

 قتصاد تشریح نماید.دیدگاه متفکران اسالمی را در حوزه علم ا -4

 ها و اثرات مکتب مرکانتیلیسم بر علم اقتصاد یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد ویژگی -5

 ها و اثرات مکتب فزیوکراسی بر علم اقتصاد یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد ویژگی -6

 بنویسد.ها و اثرات مکتب کالسیک بر علم اقتصاد یک پاراگراف مطلب  در مورد ویژگی -7

 ها و اثرات مکتب مارکسیسم بر علم اقتصاد یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد ویژگی -8

 ها و اثرات مکتب نئوکالسیک بر علم اقتصاد یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد ویژگی -9

 ها و اثرات مکتب کینزی بر علم اقتصاد یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد ویژگی -10
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■:   شناختي حيطه 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 چهارمجلسه *

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

  های اقتصادی ها و نظام سازمانعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 های اقتصادی را از منظر اقتصاد کالن تشریح نماید. های و ضرورت نیازمندی -1

 های اقتصادی را از منظر اقتصاد خرد تشریح نماید. های و ضرورت نیازمندی -2

 های آن را نام ببرد. ( را تعریف نموده و ویژگیMarket« )بازار» -3

 سطح دنیا را نام ببرد.های اقتصادی در  انواع نظام -4

 داری یا بازارمحور را بنویسد. های حاکم بر نظام سرمایه مولفه -5

 های حاکم بر نظام سوسیالیستی را بنویسد. مولفه -6

 های حاکم بر نظام اقتصاد مختلط را بنویسد. مولفه -7



 □حركتي رواني                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 جلسه پنجم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 مبانی اقتصاد اطالعاتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 از علم اقتصاد بنویسد. های منبعث های اقتصاد اطالعات را با سایر شاخه ها و تفاوت تشابه -1

 ( را تعریف نماید.Pareto Optimumبهینه پارتو ) -2

 ( یک پاراگراف مطلب بنویسد.Invisible Handدر مورد دست نامرئی ) -3

 را بنویسد.« هزینه فرصت»مفهوم  -4

 را بنویسد.« هزینه حسابداری»مفهوم  -5

   □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 تمرین آنالین -پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 ششم و هفتم جلسات*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 کننده و تقاضای بازار نظریه رفتار مصرفعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 بتوانددانشجو باید 

 نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد اطالعات را توضیح دهد. -1

 کننده نام ببرد. عوامل موثر بر تقاضای کاال یا خدمات اطالعاتی را بر مبنای نظریه رفتار مصرف -2

 و میزان تقاضا را با رسم نمودار توضیح دهد.« قیمت»رابطه بین  -3

 با رسم نمودار توضیح دهد. و میزان تقاضا را« درآمد»رابطه بین  -4

 های آن یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد کاالی متعارف و ویژگی -5

 های آن یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد کاالی نامرغوب و ویژگی -6

 های آن یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد کاالهای جانشین و ویژگی -7



 طالعاتی بر قیمت این محصوالت را بنویسد.کنندگان محصوالت ا نقش تعداد مصرف -8

 ( را تشریح کند.Elasticity of Demandکشش قیمتی تقاضا ) -9

 کشش را تعریف نماید. تقاضای باکشش و تقاضای بی -10

 ( را در یک پاراگراف توضیح دهد.Consumer Surplus« )کننده اضافه مصرف» -11

 محصوالت اطالعاتی را شرح دهد.نقش سالیق خریداران بر میزان تقاضای  -12

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 ه هشتمجلس*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 بازار عرضههزینه تولید و عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 را با ذکر مثال توضیح دهد.« هزینه ثابت»مفهوم  -1

 را با ذکر مثال توضیح دهد.« هزینه متغیر»مفهوم  -2

 را با ذکر مثال توضیح دهد.« هزینه نهایی»مفهوم  -3

 را با ذکر مثال توضیح دهد.« هزینه متوسط»مفهوم  -4

 را با ذکر مثال توضیح دهد.« کل هزینه»مفهوم  -5

 منحنی عرضه محصوالت اطالعاتی در بازار یک پاراگراف مطلب بنویسد.در مورد  -6

 ( را تشریح کند.Elasticity of Supplyکشش قیمتی عرضه ) -7

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

  



 جلسه نهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 اثرات برونی و بازارهای اطالعاتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 .در مورد اثرات برونی و علل به وجود آمدن آن توضیح دهد -1

 .برونی در بازارهای اطالعاتی را نام ببردانواع اثرات  -2

 اثرات برونی مثبت در بازارهای اطالعاتی را با ذکر مثال توضیح دهد. -3

 اثرات برونی منفی در بازارهای اطالعاتی را با ذکر مثال توضیح دهد. -4

 نماید. گیری اثرات برونی مثبت برای بازارهای اطالعاتی را تشریح شکلهای دولت در  نقش سیاست -5

 موازنه اثرات برونی مثبت و منفی در بازارهای اطالعاتی یک پاراگراف مطلب بنویسد.در مورد  -6

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 جلسه دهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 اطالعات، کاالی عمومیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

.های کاالی شخصی را بنویسد ویژگی -1  

.های کاالی عمومی را بنویسد ویژگی -2  

.های کاالی ممتاز را بنویسد ویژگی -3  

 .بازارهای اطالعاتی نام ببردرا بر اساس های ارزشگذاری اطالعات  شیوه -4

.رویکردهای رایج را بر اساس عمومی بودن اطالعات نام ببرد -5  

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 

 



 یازدهمجلسه *

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 گذاری منابع اطالعاتی قیمتعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 .موضوع ارزش افزوده در اقتصاد اطالعات را توضیح دهد -1

 .گذاری منابع اطالعاتی را نام ببرد دالیل قیمت -2

 .تعریف کند مفهوم ارزش اطالعات بر اساس رویکرد هنجاری را -3

 مفهوم ارزش اطالعات بر اساس رویکرد واقعی را تعریف کند. -4

 مفهوم ارزش اطالعات بر اساس رویکرد ادراکی را تعریف کند. -5

 گذاری بر اساس هزینه یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد قیمت -6

 بنویسد.گذاری بر اساس ساختار بازار و رقابت یک پاراگراف مطلب  در مورد قیمت -7

 گذاری بر اساس مشتری و تقاضا یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد قیمت -8

 گذاری بر اساس یکپارچگی یک پاراگراف مطلب بنویسد. در مورد قیمت -9

 های کارآفرینانه یک پاراگراف مطلب بنویسد. گذاری بر اساس ویژگی در مورد قیمت -10

 ا بهینه بودن یک پاراگراف مطلب بنویسد.گذاری بر اساس ارزش ی در مورد قیمت -11

 گذاری منابع اطالعاتی را نام ببرد. اهداف قیمت -12

 را توضیح دهد.« های رامسی قیمت»مفهوم  -13

 گذاری را نام ببرد. عوامل موثر بر قیمت -14

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 دوازدهم جلسه*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

  انحصار در بازارهای اطالعاتیعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 .توضیح دهد« بازارهای بدون رقابت»مفهوم در مورد  -1

 بازارهای انحصاری را نام ببرد.انواع  -2



 .ها را نام ببرد نمودهای بازارهای انحصاری در حوزه اشتراک مجالت و پایگاه -3

 مفهوم تبعیض قیمت در بازارهای اطالعاتی را تشریح نماید. -4

 انحصارات طبیعی در بازارهای اطالعاتی را شرح دهد. -5
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 سيزدهمجلسات *

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 نظریه اطالعات نامتقارنعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 .( یک پاراگراف مطلب بنویسدAsymmetric Information Theoryدر مورد نظریه اطالعات نامتقارن ) -1

 پیامدهای ناشی از وجود اطالعات نامتقارن را نام ببرد. -2

 ( یک پاراگراف مطلب بنویسد.Adverse Selection« )انتخاب نامناسب»در مورد مفهوم  -3

 ( یک پاراگراف مطلب بنویسد.Moral Hazard« )اخالقیمخاطرات »در مورد مفهوم  -4

 های غلبه بر اطالعات نامتقارن را نام ببرد. راه -5

 یک پاراگراف مطلب بنویسد. ( در اطالعات نامتقارنScreeningغربالگری )در مورد  -6

 یک پاراگراف مطلب بنویسد. ( در اطالعات نامتقارنSignalingدهی ) عالمتدر مورد  -7

 ابطه میان فرضیه تقاضای القایی و اطالعات نامتقارن را شرح دهد.ر -8

 گیری بازارهای انحصاری را شرح دهد. نقش اطالعات نامتقارن در شکل -9

 در بازارها توضیح دهد.« مطلوبیت از دست رفته»مفهوم در مورد  -10

 یک پاراگراف مطلب بنویسد. گیری شکاف دیجیتالی نقش اطالعات نامتقارن در شکلدر مورد  -11

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 

 



 چهاردهم و پانزدهمجلسات *

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 بازاریابی اطالعاتعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 در مورد ضرورت و اهمیت بازاریابی اطالعات یک پاراگراف مطلب بنویسد. -1

 .تعریفی جامع از بازاریابی اطالعات ارائه نماید -2

 ( را نام ببرد.Marketing Mixهای بازاریابی ) انواع آمیخته -3

 در بازاریابی اطالعات توضیح دهد.« محصول»های  درباره نقش و ویژگی -4

 در بازاریابی اطالعات توضیح دهد.« قیمت»های  درباره نقش و ویژگی -5

 در بازاریابی اطالعات توضیح دهد.« مکان عرضه اطالعات»های  درباره نقش و ویژگی -6

 دهد.در بازاریابی اطالعات توضیح « های ترغیبی فعالیت»های  درباره نقش و ویژگی -7

 در بازاریابی اطالعات توضیح دهد.« شواهد فیزیکی»های  درباره نقش و ویژگی -8

 در بازاریابی اطالعات توضیح دهد.« فرآیند»های  درباره نقش و ویژگی -9

 در بازاریابی اطالعات توضیح دهد.« افراد»های  درباره نقش و ویژگی -10

 را شرح دهد.رسانی  ها و مراکز اطالع برای کتابخانه( Marketing Planها و الزامات تدوین طرح بازاریابی ) ضرورت -11

 اجزاء مختلف یک طرح بازاریابی را نام ببرد. -12

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 ویدئو پروژکتوروایت برد،  وسيله كمك آموزشي:

 

 جلسه شانزدهم*

 رضا بصیریان جهرمینام مدرس: 

 آفرینی( )اطالع اطالعات کارآفرینیعنوان مبحث: 

  اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید بتواند

 یک پاراگراف مطلب بنویسد. آفرینی اطالعدر مورد ضرورت و اهمیت  -1

 ارائه نماید. آفرینی اطالعتعریفی جامع از  -2



 را نام ببرد. ی و مجازیبازارهای اطالعاتی در فضای سنتانواع  -3

 توضیح دهد. محصوالت اطالعاتی قابل عرضه در فضای سنتی و دیجتالهای  درباره نقش و ویژگی -4

 توضیح دهد.های توزیع محصوالت اطالعاتی قابل عرضه در فضای سنتی و دیجیتال  کانالهای  درباره نقش و ویژگی -5

 .کارآفرین موفق را در فضای سنتی و دیجیتال نام ببرد های یک ویژگی -6

 آفرین موفق را در فضای سنتی و دیجیتال نام ببرد. های یک اطالع ویژگی -7

 توضیح دهد. تواند سبب کارآفرینی در این حوزه شود، های حاکم بر اطالعات که می مولفهدرباره  -8

 وکار دنیا را توضیح دهد. های کارآفرینی اطالعاتی حاکم بر فضای کسب سبک -9

 وکار ایران را توضیح دهد. های کارآفرینی اطالعاتی حاکم بر فضای کسب سبک -10

 وکار برای شروع یک فعالیت کارآفرینانه را نام ببرد. های تدوین بوم کسب ضرورت -11

 ( یک پاراگراف مطلب بنویسد.VCپذیر ) گذاری مخاطره درباره سرمایه -12

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       ■تي حيطه :   شناخ

 پرسش و پاسخ -سخنرانیروش آموزشي: 

 وایت برد، ویدئو پروژکتور وسيله كمك آموزشي:

 


