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 دانشکده داروسازي

 حرفه اي دکتريدوره 
 

 درس:اطالعات 

  مدیریت در داروسازي درس: عنوان
  کد درس:

 واحد نظري 2 :1واحدو تعداد نوع 

 شکوفه نیک فرنام مسؤول درس: 

    شکوفه نیک فر، عباس کبریایی زاده، فاطمه سلیمانی، اکبر عبدالهی اصلمدرسان:    مدرس/ 

 اقتصاد در داروسازي: زمان/ همنیازپیش
 1-1402-1401 نیمسال تحصیلی:

 

 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمی:
 دانشکده داروسازي محل کار:

 09123271200 تلفن تماس:

 nikfar_sh@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشانی 

                                                           

 واحد عملی) 1واحد نظري،  2عملی به تفکیک تعداد واحدهاي مصوب. (مثال:  -نظرينظري، عملی و یا مشتمل بر: 1 
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  :درس یکل فیتوص

 ) ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب هاي مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم(انتظار  

مدیریت در داروسازي مجموعه تصمیم ها و اقداماتی است که در حوزه هاي مختلف داروسازي از عرصه سیاست گذاري و تصمیمات 
با توجه به اهمیتت داروسازي  کالن در حوزه سالمت تا مدیریت موسسات دارویی براي راهبرد اهداف سازمانی بکار گرفته می شود.

در نظام سالمت کشور در تامین، توزیع و تولید داروو مدیریت دانش و تکنولوژي ضرورت دارد دانشجویان داروسازي با مبانی مدیریت 
دن ا کرآن در راستاي افزایش کارایی در عرصه تولید، توزیع و ارائه خدمات دارویی آشنا باشند. هدف اصلی این درس آشنو کاربرد 

 دانشجویان داروسازي با اصول، مبانی و کاربردهاي دانس مدیریت در عرصه هاي مختلف داروسازي است.

 :منديتوان محورهاي/ یکل فاهدا

 آشنایی با اصول مدیریت در داروسازي با توجه به زمینه هاي متنوع فعالیت داروسازان -

 فرآیندها در هر یک از مشاغل مرتبط با داروسازيآشنلیی با حوزه هاي مدیریت برنامه ریزي و کنترل  -

 شرح حوزه هاي مدیریت و فعاست داروسازان . ضوابط حاکم بر هر بخش -

 نوآوري در داروسازيشرح مدیریت تکنولوژي و  -

 :منديتوانمحورهاي هر / زیریاختصاص اهداف

 .......................ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

قابلیت مدیریت در حوزه هاي مختلف ارائه خدمات دارویی هم چون داروخانه، معاونت هاي دارو و غذا و شرکت هاي دارویی را 
 بدست آورد. و توانایی تحلیل داده هاي دارویی و حسابداري و نرم افزارهاي اسالعاتی را داشته باشد.

 

 یادگیري استفاده شده را در تقویم درس اعالم نمایید)-(خواهشمند است روش یاددهی :یادگیري -یاددهی هايروش

  سخنرانی تعاملی (پرسش و
پاسخ، کوئیز، بحث گروهی و 

(... 

 هاي کوچک بحث در گروه   ایفاي
 نقش 

 

 يریادگی 
 یاکتشاف

 تیهدا
 شده

 تیم  بر مبتنی یادگیري
(TBL) 

 ه مسئل حل بر مبتنی یادگیري
(PBL)          

 

  یادگیري
مبتنی بر  

 سناریو

  کالس
 وارونه
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 در سامانه  آموزش مجازي
نوید (پادکست، اسالید، 
جزوه و فایل متنی، محتواي 

 چند رسانه اي، فیلم)

  استفاده از دانشجویان در
تدریس (تدریس توسط 

 همتایان)

 بازي  موارد سایر 
 نام لطفاً(

--) ببرید
----- 

 

 

 :درس میتقو

 مدیریت در داروسازي: نام درس

 شکوفه نیک فر: مسئول درس
  یادگیري يهاتیفعال

  
و شرح وظایف نام 

 )TAکمک مدرس (
-یاددهی روش

 یادگیري
 جلسه مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه

خود 
 آزمون

اتاق 
بحث 
 (فروم)

  تکلیف

دکتر کبریایی  RPOVOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر حاجی میری   
 زاده

مبانی و اصول 
 مدیریت

Q 

 RWOVOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر فاطمھ حیدری   
 دکتر نیک فر

-اصول مدیریت
ھدایت و رھبری و 

 کنترل سازمان

R 

-اصول مدیریت دکتر نیک فر QPOWOQTPQ سخنرانی تعاملی    
 برنامھ ریزی

S 

 T مدیریت منابع انسانی دکتر نیک فر QWOWOQTPQ سخنرانی تعاملی    
 U مدیریت استراتژیک دکتر نیک فر RTOWOQTPQ سخنرانی تعاملی    
دکتر کبریایی  QOXOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر طاھری   

 زاده

مدیریت و مبانی 
زنجیره تامین دارو 

)1( 

V 

دکتر کبریایی  XOXOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر طاھری    
 زاده

مدیریت و مبانی 
زنجیره تامین دارو 

)2( 

W 

دکترعبدالھی  QUOXOQTPQ سخنرانی تعاملی    
 اصل

اصول بازاریابی در 
 داروسازی

X 

 RROXOQTPQ سخنرانی تعاملی    
دکترعبدالھی 

 اصل

شناخت و تحلیل 
بازار دارویی در 
سطح ملی و بین 

 المللی

Y 

دکتر مرضیھ    
 نصرتی

 RYOXOQTPQ سخنرانی تعاملی
 دکتر نیک فر

سیاست گذاری 
ملی دارویی در سطح 

 و بین المللی

QP 

دکتر کبریایی  VOYOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر حاجی میری    
 زاده

مدیریت و ارزیابی 
 تبیین و پایش-عملکرد

QQ 
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تحلیل شاخصھا 
 درمراکز دارویی

علیرضا  دکتر   
 یکتادوست

دکتر کبریایی  QSOYOQTPQ سخنرانی تعاملی
 زاده

مدیریت تامین مالی و 
سرمایھ گذاری در 

 صنایع دارویی

QR 

 QS مدیریت داروخانھ دکتر سلیمانی RPOYOQTPQ سخنرانی تعاملی    
 RWOYOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر طاھری    

دکتر کبریایی 
 زاده

مدیریت فناوری و 
نوآوری با رویکرد 

اینده نگاری  در 
 داروسازی

QT 

 QU نگرداروسازی جامع  دکتر سلیمانی TOQPOQTPQ سخنرانی تعاملی    
دکتر کبریایی  QQOQPOQTPQ سخنرانی تعاملی دکتر طاھری    

 زاده 

تجربھ نگاری مدیران 
موفق در کسب و کار 

 دارویی 

QV 

 

 توضیحات:

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

  دانشجو:  یابیارز روش

 
 : مدیریت در داروسازينام درس

 . نمرهزمآ
 شکوفه نیک فر: نام مسئول درس

فعالیت هاي 
 یادگیري

(تکالیف، 
فروم، 

 خودآزمون)

  کوئیز میان ترم پایان ترم پروژه

سامانه 
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

سامانه  کتبی
 آزمون

 شفاهی/
 عملی

 کتبی

سهم        *   * 
 نمره

    QPOQTPQ        زمان
 برگزاري

 توضیحات:
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ذکر نمایید. (مواردي چون نمره آزمون، براي هر استاد به صورت جداگانه بندي دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ها و بارممالكلطفا 
  پیش بینی شده)حضور و غیاب در کالسهاي آنالین، تکالیف و سایر فعالیتهاي 

 با عالمت * مشخص گردد. آزمون)، سامانه کتبی، شفاهی/عملیآزمون (نوع برگزاري 

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

  :منابع

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

 داروسازي صنایع بارویکرد به مدیریت و فنون اصول،مبانی: 1391 دانشگاه علوم پزشکی تهران :کتب) الف      

 غالمرضا خاکی زاده،دکترناصر نصیري،دکترمنصورنصیري و دکتر دکتر عباس کبریایی

 :مقاالت) ب      

 :شتریب مطالعه يبرا منابع) ج      


