
1 

 

 

 

 

 دانشکده داروسازی

  PhDدوره دکتری تخصصی/
 

 

 
 

 درس:اطالعات 

  المللی بین و ملی - داروئی ای حرفه اخالق و حقوق درس: عنوان

 7308824کد درس: 

 واحد نظری 3 :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر فاطمه سلیمانینام مسؤول درس: 

 دکتر فاطمه سلیمانیمدرسان: مدرس/ 

 ---: زمان/ همنیازپیش

 1044-1041اول  نیمسال تحصیلی:

 

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمی:

 دانشکده داروسازی -گروه اقتصاد و مدیریت دارو محل کار:

 45160451190تلفن تماس:

 fsolemani@yahoo.comالکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی( 1واحد نظري،  3عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب. )مثال:  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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 :درس یکل فیتوص
 ( کند فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب هاي مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  

رعایت اصول و قوانین در داروسازي عالوه بر ترویج ارزش هاي اجتماعی، دینی و حرفه اي منجر به بهبود 

روابط میان اعضاي چرخه درمان می شود. از این رهگذر تامین نیازهاي دارو و درمان و ارایه خدمات درمانی 

جامعه با سهولت و دقت بیشتر رخ خواهد داد. از طرفی گستردگی و اهمیت بحث دارو در حوزه درمان،  در

تدوین و اجراي ضوابط و مقررات دارویی را اجتناب ناپذیر می سازد. این قوانین متضمن کیفیت دارو و خدمات 

اي درمان می باشد. ضوابط و دارویی، تامین دسترسی عادالنه به دارو و خدمات دارویی و مدیریت هزینه ه

مقررات دارویی در زمینه هاي مختلف علوم دارویی از قبیل داروهاي گیاهی و سنتی، صنعت داروسازي و 

 داروسازي بالینی، تنظیم شده وپس از تصویب اجرا می شوند.

ازي نو اندشماز طرفی بررسی حقوق و قوانین و مقررات بین المللی و مقایسۀ آن با شرایط داخلی می تواند چ

 در بکارگیري بهینۀ قوانین فراهم آورد. PhDپیش روي دانشجویان 

 

 :مندیتوان محورهای/ یکل فاهدا

 در سطح بین المللی و داخلی آشنایی با ساختارهاي قانون گذاري در حوزه سالمت و دارو 

 هاي حوزه دارو آگاهی از قوانین و دستورالعمل 
 

 :مندیتوانمحورهای هر / زیریاختصاص اهداف

 شناخت زیرساختهاي قانونی الزم به تفکیک حوزه هاي شغلی داروسازان 

 آگاهی از اصطالحات علمی و تکنیکی در حوزه قانونگذاري و موارد کاربرد آن به تفکیک 
 

 ان بتوانند:ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

  با توجه به زمینه هاي متنوع فعالیت داروسازان شرح تاریخچه قانونگذاري و قوانین مربوط در داروسازي را

 دهند

 در هر یک از مشاغل مرتبط با تخصص هاي داروسازي قوانین، آیین نامه ها و ضوابط آن را بشناسند 

 حوزه هاي قانونی فعالیت داروسازان و ضوابط حاکم بر هر بخش را شرح دهند 

  جهان را شناخته، توانایی بهره گیري از آن را داشته مراجع سیاست گذاري و تنظیم ضوابط دارویی ایران و

 .باشند

 

 :یادگیری -یاددهی هایروش
  ،سخنرانی تعاملی )پرسش و پاسخ

 کوئیز، بحث گروهی و...(

 ایفاي نقش   هاي کوچک بحث در گروه 
 

 دهش تیهدا یاکتشاف يریادگی 

 کالس وارونه  یادگیري مبتنی بر  سناریو  (PBL) مسئله حل بر مبتنی یادگیري  (TBL)تیم  بر مبتنی یادگیري  

استفاده از دانشجویان در تدریس   آموزش مجازي 

 )تدریس توسط همتایان(

----( ببرید نام لطفاً) موارد سایر بازي 

--- 
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 :درس میتقو

 قوانین و مقررات در داروسازي: نام درس

 دکتر فاطمه سلیمانی: مسئول درس
کالس 

 آنالین

 یهاتیفعال

 یادگیری 

 مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه سیتدر روش
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   *   
 1 اصول و مبانی اخالق در داروسازي  د. سلیمانی 11/84/88  * *

 3 ماریب بر تمرکز با یاخالق اصول د. سلیمانی 10/84/88  * *   *   
 2 ییدارو محصوالتتهیه و ارائه  در یاخالق اصول د. سلیمانی 32/84/88  * *   *   
 7 توسعه روند و یداروپژوه یاخالق اصول د. سلیمانی 80/80/88  * *   *   
 2 یپزشک در آن نقش و ساختار در دنظریتجد: آگاهانه تیرضا د. سلیمانی 11/80/88  * *   *   
 1 یاخالق يها جنبه: ییدارو ینیبال يهاییکارآزما د. سلیمانی 32/80/88  * *   *   
 4 ؟یاخالق یدوراه کی: میکن نیتام را خود ازین مورد يداروها میتوانیم ایآ د. سلیمانی 28/80/88  * *   *   
 0 استیس و علم در یاخالق معضالت: ماریب انتخاب ای پزشک انتخاب د. سلیمانی 84/80/88  * *   *   
 0 یاخالق مالحظات: مخدر مواد از یناش ریم و مرگ و عوارض اقتصاد د. سلیمانی 17/80/88  * *   *   
 18 یاخالق يها تیمسئول: ییدارو عوامل انتخاب در نگر کل کردیرو د. سلیمانی 31/80/88  * *   *   
 11 اضطراب و یافسردگ درمان در یاخالق يهاارزش د. سلیمانی 30/80/88  * *   *   
 13 م؟یکنیم میترس کجا از را خط: داروها غاتیتبل و یاخالق اصول ارتقاء د. سلیمانی 82/18/88  * *   *   
 12 بازپرداخت يبرا داروها يبند طبقه یاخالق مشکالت د. سلیمانی 13/18/88  * *   *   
 17 قوانین و مقررات دارویی ملی و بین المللی د. سلیمانی 10/18/88  * *   *   
 12 (1آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط حوزۀ دارو ) د. سلیمانی 31/18/88  * *   *   
 11 (3آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط حوزۀ دارو ) سلیمانید.  82/11/88  * *   *   
 14 قانون تجارت  د. سلیمانی 18/11/88  * *   *   
  امتحان د. سلیمانی 14/11/88  * *   *   

 توضیحات:

 لطفا روش تدریس، فعالیت هاي یادگیري و کالس آنالین با عالمت * مشخص گردد.

 بیشتر در این قسمت درج گردد.وضیحات تدر صورت نیاز به 

  دانشجو:  یابیارز روش

 قوانین و مقررات در داروسازي: نام درس

 دکتر فاطمه سلیمانی: مسئول درس

فعالیت های 

 یادگیری

)تکالیف، فروم، 

 خودآزمون(

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه
سامانه 

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

سامانه  حضوری

 آزمون

شفاهی 

 آنالین

 حضوری

 سهم نمره          28% 04%

 زمان برگزاري          پایان ترم در طول ترم

 نوع برگزاري           حضوري حضوری

 توضیحات:
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بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. )مواردي چون نمره آزمون، حضور و ها و بارملطفا مالك

  غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي پیش بینی شده(

 با عالمت * مشخص گردد. نوع برگزاري آزمون )حضوري، شفاهی آنالین، سامانه آزمون(

درج گردد که سهم نمره فعالیت هاي مختلف یادگیري مربوط به کدام یک از اساتید  وضیحاتت قسمتدر 

 است.
 

 

  :منابع

 .باشدیم مرتبط يهاتیساوب ینشان و هامقاله ،یتخصص يهاهینشر ،یدرس يهاکتاب شامل منابع

  :کتب( الف

  کتابPharmaceutical law by sam salek  

  بیخطیمجموعه قوانین و مقررات دارویی ایران گرداوري: دکتر کبریایی زاده ، دکتر اسالمی تبار ، دکتر ،

 ناشر شرکت پخش رازي 

 

 :مقاالت( ب

 

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( ج
  سازمان غذا و داروي ایران http://www.fda.gov.ir 

  آمریکا  سازمان غذا و داروhttp://www.fda.gov 

  بهداشت  جهانیسازمانhttp://www.who.int/en 

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov/
http://www.who.int/en

