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 در داروسازی مدیریت طرح درس

 

 هدف کلی درس:

گذاری و  ای مختلف داروسازی از عرصه سیاسته ها و اقداماتی است که در حوزه یممدیریت در داروسازی مجموعه تصم

شود. با توجه به  کار گرفته میه ب تصمیمات کالن در حوزه سالمت تا مدیریت موسسات دارویی برای راهبرد اهداف سازمان

اهمیت داروسازی در نظام سالمت کشور در تامین، توزیع و تولید دارو و مدیریت دانش و تکنولوژی ضرورت دارد 

دانشجویان داروسازی با مبانی مدیریت و کاربرد آن در راستای افزایش کارایی در عرصه تولید، توزیع و ارائه خدمات دارویی 

و کاربردهای دانش مدیریت در اصلی این درس آشنا کردن دانشجویان داروسازی با اصول، مبانی  آشنا باشند. هدف

 های مختلف داروسازی است. عرصه

 

  



 تیریاصول و مبانی مدعنوان درس: 

 ف:اهدا

 و سازمان تیریحوزه مد یدیکل میو مفاه یبا مبان انیآشنا کردن دانشجو -1

 یداروئ یواحدها یعلم تیریمد یبرا انیدانشجو یساز . آماده 2

 در اقتصاد کالن ینظام اقتصاد كیعملکرد  یکل یبا نمودها انیدانشجو یکل ییآشنا -3

 

 ساعت 10زمان مورد نیاز: 

 درس ارزشيابی تكاليف/عملی های تجربه/کار آموزشی جایگاه
 نوشتاری امتحان آن ارائه و پروژه داروسازی دانشکده

 پروژه  

 کالسی حضورفعال  

 

 :ها سرفصل

 های مدیریت تئوری -1
 یزیر برنامه یمبان -2
 یو سرپرست یرهبر -3
 و پاداش زشیانگ -4
 مدیریت استراتژیك -5
 

  



 حسابداری، مدیریت و تحليل مالی: درس عنوان

 :اهداف

 یثبت در حسابدار ندیو فرآ یبا دفاتر مال ییآشنا  -1

 ها آن یبند و نحوه طبقه یبا اقالم مندرج در گزارشات مال ییآشنا -2

 های تامین مالی روشبا  ییآشنا -3

 یمال یها صورت لیو تحل هیبا نحوه تجز ییآشنا -4

 

 ساعت 4زمان مورد نیاز: 

 درس ارزشيابی تكاليف/عملی های تجربه/کار آموزشی جایگاه
 نوشتاری امتحان آن ارائه و پروژه داروسازی دانشکده

 پروژه  

 کالسی حضورفعال  

 

 :ها سرفصل

 و اهداف فیمقدمات، تعار ،یحسابدار اتیکل -1

 یها و دفاتر مال حساب یبند طبقه -2

 و اجزاء آن یمال یها صورت -3

 داروخانه و صنعت یمال یها صورت لیتحل -4

  یمال یزیر بودجه و برنامه -5



 ییدارودر نظام  استگذاریيسدرس:  عنوان

 :اهداف

 نظام سالمت یگذار استیدر س اتیاهداف و برنامه عمل نییتب -1
 

 ساعت 2زمان مورد نیاز: 

 درس ارزشيابی تكاليف/عملی های تجربه/کار آموزشی جایگاه

 نوشتاری امتحان آن ارائه و پروژه داروسازی دانشکده

 پروژه  

 کالسی حضورفعال  

 

 :ها سرفصل

 ییدارو یگذار استیس یو مبان میمفاه -1
آن یها و شاخصه ییدارو یمل استیس -2  
ونحوه احقاق آن ییدارو یمل استیس یها شاخص -3  
 رانیا یمرور نظام سالمت و دارو -4

  



 نيتام رهيزنج تیریمددرس:  عنوان

 :اهداف

 آشنایی با اصول و مبانی زنجیره تامین -1
 دارو نیتام رهیزنج یدانشجو با اجزایی آشنا -2
 دارو نیتام رهیزنج یابیو ارز یچابك ساز ،یاصول و نحوه کارآمدساز -3
 

 ساعت 14زمان مورد نیاز: 

 درس ارزشيابی تكاليف/عملی های تجربه/کار آموزشی جایگاه
 نوشتاری امتحان آن ارائه و پروژه داروسازی دانشکده

 پروژه  

 کالسی حضورفعال  

 

 :ها سرفصل

 مفاهیم کلیدی در زنجیره تامین -1
  تحویل( -ساخت  -تامین منابع  -)برنامه ریزی های زنجیره تامین  عملیات -2

 دارو نیتام رهیدر زنج یمعنو تیحقوق مالک - 2

 دارو  نیدر تام ها یاستراتژ – 3

 دارو نیتام رهیآن در زنج یمنابع و اجزا - 4

 سالم نیتام رهیدر زنج ییاصول انتخاب مولکول دارو - 5

6 – Good procurement practice 

  عیتوز تیریمد یاصول و مبان - 7

 دارو یو مصرف منطق زیتجو یاصول و مبان - 8

 سالم دارو نیتام رهیآن در زنج تیو اهم ژالنسیفارماکوو - 9

 یخصوص یو واردات یدیتول یدر شرکت ها نیتام رهیزنج یبا اجزا ییآشنا -11
 دارو نیتام رهیدر زنج یانبارها و موجود تیریمد -11
 یمارستانیدارو در داروخانه ب نیتام رهیزنج -12
 دارو نیتام رهیاطالعات در زنج یها یآور کاربرد فن -13

  



 اصول بازاریابی داروییدرس:  عنوان

 :اهداف

 های بازار دارویی جهان و ایران روندآشنایی با  -1
 اصول بازاریابی داروییآشنایی با  -2
 

 ساعت 4زمان مورد نیاز: 

 درس ارزشيابی تكاليف/عملی های تجربه/کار آموزشی جایگاه
 نوشتاری امتحان آن ارائه و پروژه داروسازی دانشکده

 پروژه  

 کالسی حضورفعال  

 

 :ها سرفصل

 بازار تیریو مد یابیبازار اتیو کل میمفاه -1
 یابیبازار یو استراتژ یزیبازار و برنامه ر ینیب شیپ -2
 در بازار یابی تیو موقع یگذار هدف ،یبند بخش -3
 سبد محصول تیریچرخه عمر محصول و مد -4
 

  



 :منابع

 

 تیرینشر مد ان،یرضائ یعل ت،یریاصول مد -1

 چاپ نیآخر ،یصنعت تیریانتشارات سازمان مد  ،یاریبخت زی. پرورانیمد یبرا یمال تیریو مد یحسابدار -2

 1394، چاپ سوم آدینهانتشارات  ،سجادیه و همکارانمایکل هوگس، ترجمه شیخ . اصول و مبانی مدیریت زنجیره تامین -3

4- Managing Access to Medicines and Health Technologies. MSH 

5- Pharmaceutical Marketing: A practical guide. Dimitris Dogramatzis 

6- Managing Pharmacy Practice: Principles, Strategies, and Systems. Rappaport, et 

al. CRC press 

 

 

 

 


