هوالشافی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دانشکده داروسازی و علوم داروئی
گروه داروسازی بالینی و خدمات داروئی

سرفصلنامه درس اقتصاد و مدیریت در داروسازی
شناسنامه درس:
نام درس :اقتصاد و مدیریت در داروسازی
Pharmacy Administration
شماره درس318409 :

برای دانشجویان مقطع دکترای حرفهای رشتۀ داروسازی
Pharmacoeconomics and
دانشجويان
ترم  :هشتم

نوع درس  :نظری  2واحد
مسئول درس :دکتر محمدرضا امیرصدری

نيمسال:
دوم 95 - 96
شماره تماس دفتر7927066 :

دانشکده:
داروسازی

گروه آموزشي :داروسازی بالینی و
خدمات داروئی

محل برگزاري  :کالس شهید هدایتی
ها 10-12
مدت زمان 34 :ساعت
پست الکترونیک:

زمان برگزاري :چهار شنبه
همنياز :کارآموزی داروخانه 2

amirsadri@pharm.mui.ac.ir

مدرسین :دکتر محمدرضا امیرصدری  ،دکتر امیر هوشنگ زرگرزاده
زمان مراجعه دانشجويان :پس از کالس درس بمدت نیمساعت (در زمانهای دیگر از طریق پست الکترونیک و یا تماس با دفتر استاد)
دیدگاه:
از آنجا که به دلیل محدودیت در منابع موجود تمامی روشها و برنامه های درمانی و بهداشتی قابلیت اجرایی ندارند جهت تصمیم گیری بهینه و انتخاب صحیح در حوزه
سالمت و دارو ,به شکلی که از اتالف منابع جلوگیری شود ,تحلیل های علمی جهت ارزیابی جنبه های بالینی و اقتصادی برنامه های درمانی و بهداشتی مورد نیاز می باشد.
اقتصاد داروعلمی است چند وجهی که در آن از علوم داروسازی ,فارماکولوژی ,داروسازی بالینی ,پزشکی ,اقتصاد ,اپیدمیولوژی ,آمار ,روانشناسی و اخالق بهره گیری میشود
و در آن کاربرد روشهای علمی اقتصاد بهداشت در حوزه های مختلف داروسازی از جمله در داروسازی بالینی و داروسازی صنعتی بیان میگردد .به طور خالصه علم اقتصاد
دارو عبارت است از تشخیص ,ارزیابی و مقایسه هر دو جنبه بالینی و اقتصادی داروهای مختلف یا خدمات مرتبط با گرایشهای مختلف در داروسازی.

هدف کلي درس:
آشنا نمودن کاربردی دانشجوی داروسازی با اصول علم اقتصاد دارو و مدیریت در داروسازی

منبع درسي جهت مطالعه دانشجويان:
;- Drummond et al.; Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes; 2005
Oxford University Press
- Morris et al.; Economic analysis in health care; 2007; N. J., John Wiley & Sons
th
- Remington; The Science & Practice of Pharmacy, 24 Ed. 2008, Philadelphia, USA

نحوه ارزشيابي دانشجو( :مطالعه دقيق اين قسمت به دانشجويان عزيز اکيدا توصيه ميشود)
در هر جلسه حضور و غیاب انجام شده و هرغیبت کالسی (صرفنظر از علت آن) با کسر 0/5نمره و دیر آمدگی (ورود به کالس درس پس از ساعت مقرر شروع کالس و
.1
بهر دلیل) با کسر  0/25نمره از نمره نهائی به ازای هر جلسه همراه خواهد بود .ضمنا از کلیه عزیزان صمیمانه درخواست میشود که در حین کالس با رعایت نظم و انضباط در
برگزاری هر چه بهتر کالس همکاری نموده و در عین حال عدم رعایت این نکته در ارزشیابی نهائی آنها به نحو موثری لحاظ خواهد شد.

 . 3کلیه مقاالت و مطالب کمک آموزشی که در کالس معرفی شده و یا در اختیار دانشجویان قرار میگیرد جزو سرفصلهای درسی بوده و در امتحانات از آن مطالب
نیز استفاده خواهد شد .لذا به عزیزان دانشجو اکیدا توصیه میگردد که جهت درک صحیح و کامل مطالب عالوه بر مداقه در توضیحات کالسی استاد درس (که صرفا
جهت آشنا نمودن دانشجویان با مفاهیم اساسی است)  ،با مدیریت بر زمان در طول نیمسال تحصیلی از مطالبِ منابع معرفی شده بهره مند گردند .مطالبی که در
کالس درس از منابع درسی اصلی جهت دانشجویان معرفی میشود (و بدلیل محدودیت زمانی مورد بحث شفاهی قرار نمیگیرند) عینا جزو مطالب درسی بوده و
دانشجویان محترم موظف به مطالعه کامل آنها هستند.
 .4امتحان پایان ترم بر اساس اهداف مشروح فوق الذکر ،در زمانبندی اعالم شده از طرف اداره آموزش دانشکده انجام خواهد شد.

برنامه کالسهای اقتصاد و مدیریت داروسازی نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-95
روز

تاريخ

موضوع

مدرس

1

چهارشنبه

95/11/13

آشنائي با درس و مقررات کالس و مقدمه اي بر اقتصاد دارو

دکتر امیرصدری

2

چهارشنبه

95/11/20

آشنائي با برخي اصول و تئوريهاي اقتصادي در اقتصاد دارو ()1

دکتر امیرصدری

3

چهارشنبه

95/11/27

آشنائي با برخي اصول و تئوريهاي اقتصادي در اقتصاد دارو ()2

دکتر امیرصدری

4

چهارشنبه

95/12/4

مقدمه اي بر تحليلهاي اقتصاد دارو – هزينه ها

دکتر امیرصدری

5

چهارشنبه

95/12/11

انواع تحليلهاي اقتصاد دارو -تحليلهاي جزئي

دکتر امیرصدری

6

چهارشنبه

95/12/18

تحليلهاي هزينه-فايده و هزينه-اثربخشي

دکتر امیرصدری

7

چهارشنبه

95/12/25

تحليل هزينه-مطلوبيت

دکتر امیرصدری

8

چهارشنبه

96/1/16

مدلينگ و آناليزهاي حساسيت در اقتصاد دارو

دکتر امیرصدری

9

چهارشنبه

96/1/23

امتحان ميان ترم

دکتر امیرصدری

10

چهارشنبه

96/1/30

تعريف مديريت و آشنايي با تئوريهاي مديريتي

دکتر زرگرزاده

11

چهارشنبه

96/2/6

تئوريهاي مديريتي و سبکهاي مختلف مديريت

دکتر زرگرزاده

12

چهارشنبه

96/2/13

مديريت پرسنل و مديريت تنش در محيط کار

دکتر زرگرزاده

13

چهارشنبه

96/2/20

مديريت يک داروخانه شهري و قوانين مرتبط با آن

دکتر زرگرزاده

14

چهارشنبه

96/2/27

مديريت يک داروخانه بيمارستاني در چهارچوب نظام سالمت

دکتر زرگرزاده

15

چهارشنبه

96 /3/3

مديريت از ديدگاه اسالم

دکتر زرگرزاده

16

چهارشنبه

96/3/10

آشنايي با قوانين بيمه ،کار  ،ماليات ،سيستم بانکي

دکتر زرگرزاده

17

چهارشنبه

96/3/17

اصول بازاريابي و کاربرد داروخانه در آن

دکتر زرگرزاده

