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بخش سالمت  نیمتخصص ،ییها، از جمله در بخش دارو نظام سالمت در تمام بخش یها نهیبا توجه به رشد روزافزون هز

 در یدر نظام سالمت از اصول اقتصاد ییدارو یها نهیاز منابع محدود نظام سالمت و کنترل هز نهیبه استفاده یبرا
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 اثربخش در نظام سالمت، بازار دارویی و صنایع داروسازی آشنایی داشته باشند. 
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