
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

دکترای تخصصی دانشجویان  مخاطبان:     اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای طبیعیعنوان درس : 

 تحصیلی نخستدر نیمسال  فارماکوگنوزی

 11-11نبه شسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                                  1تعدادواحد:

 دکتر مهدی مجرب مدرس:         99-99نیمسال نخست سال تحصیلی  در  9-11 سه شنبهزمان ارائه درس:   

                 ندارد. پیش نیاز: س ودر

 

 شناخت مسائل و عوامل اقتصادی موثر در بازار مواد اولیه و داروهای گیاهی و طبیعی هدف کلی درس :

 

 هت هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات : )جا

      اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای طبیعیکلیات دانش آشنایی با  -1

 اطالعات بازار داروهای گیاهی و طبیعیآشنایی با  -2

 اطالعات بازار داروهای گیاهی و طبیعیآشنایی با  -3

 اطالعات بازار داروهای گیاهی و طبیعیآشنایی با  -1

 گیاهی و طبیعی اطالعات بازار داروهایآشنایی با  -5

 بهره وریآشنایی با  -1

 ارزیابی نیاز و حجم بازارآشنایی با  -9

 بازاریابی موثرآشنایی با  -9

 توزیعآشنایی با  -9

 توزیعآشنایی با  -11

 محاسبه ی صنعتی قیمت تمام شده ی محصولآشنایی با  -11

 گیاهان دارویی پرمصرفآشنایی با  -12

 گیاهان دارویی پرمصرفآشنایی با  -13

 یی پرمصرفگیاهان داروآشنایی با  -11

 آشنایی با مدیریت کیفیت و تضمین آینده ی بازار -15

 آشنایی با مدیریت کیفیت و تضمین آینده ی بازار -11

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

      یعیطب یو داروها هیدانش اقتصاد و بازار مواد اول اتیبا کل ییآشنا هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 دانشجو قادر باشد در پایان



 و سایر مفاهیم وابسته بیان کند. اقتصادتعریف فراگیری از دانش -1-1

 دهد. توضیح یعیطب یو داروها هیبازار مواد اولاهمیت در خصوص نقش و  -2-1

 

 یعیو طب یاهیگ یبا اطالعات بازار داروها ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 ر باشددر پایان دانشجو قاد

 بیان کند. داروهای گیاهی و طبیعی اطالعاتی در خصوص بازار برخی-1-1

 

 یعیو طب یاهیگ یاطالعات بازار داروهابا  ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند. داروهای گیاهی و طبیعی اطالعاتی در خصوص بازار برخی-1-1

 

 یعیو طب یاهیگ یاطالعات بازار داروهاآشنایی با  :چهارمجلسه هدف کلی 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند. داروهای گیاهی و طبیعی اطالعاتی در خصوص بازار برخی-1-1

 

 یعیو طب یاهیگ یاطالعات بازار داروهاآشنایی با  :پنجمهدف کلی جلسه 

 :مپنجاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بیان کند. داروهای گیاهی و طبیعی اطالعاتی در خصوص بازار برخی-1-1

 

 بهره وری با  ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

  بیان کند. اطالعاتی در خصوص مفهوم بهره وری-1-1

 اهمیت هر یک را تشریح کند. عوامل موثر بر بهره وری و  -2-1

 

 ارزیابی نیاز و حجم بازاربا  ییآشنا :هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 مطالبی در خصوص مفهوم نیازسنجی و حجم بازار بیان کند. -1-1

 عوامل دخیل در صحت نتایج ارزیابی نیاز و حجم بازار را برشمارد. -1-2

 

 بازاریابی موثرآشنایی با  :هشتم هدف کلی جلسه



 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 مطالبی در خصوص مفهوم بازاریابی بیان کند. -1-1

 عوامل دخیل در موفقیت و شکست بازاریابی را تحلیل نماید. -1-2

 

  آشنایی با توزیع :نهمهدف کلی جلسه 

 :همناهداف ویژه جلسه 

 یع و کاربردهای آن بیان کند.مطالبی در خصوص مفهوم توز -1-1

 

  توزیعآشنایی با  :دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 مطالبی در خصوص نظریات توزیع بیان کند. -1-1

 

 محاسبه ی صنعتی قیمت تمام شده ی محصولآشنایی با  :ازدهمی هدف کلی جلسه

 :ازدهمیاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 مفهوم حسابداری صنعتی و اهمیت آن بیان کند. مطالبی در خصوص -1-1

 توضیح اجمالی از روش های حسابداری صنعتی ارائه نماید. -1-2

 

 گیاهان دارویی پرمصرفآشنایی با  :زدهمدواهدف کلی جلسه 

 :زدهمدوااهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 ارائه نماید. اطالعاتی درباره ی برخی گیاهان دارویی دارای کاربرد گسترده -1-1

 

 گیاهان دارویی پرمصرفآشنایی با  :دهمسیزهدف کلی جلسه 

 :دهمسیزاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اطالعاتی درباره ی برخی گیاهان دارویی دارای کاربرد گسترده ارائه نماید. -1-1

 

 گیاهان دارویی پرمصرفآشنایی با  :دهمچهار هدف کلی جلسه 

 :دهمچهار هاهداف ویژه جلس

 در پایان دانشجو قادر باشد

 اطالعاتی درباره ی برخی گیاهان دارویی دارای کاربرد گسترده ارائه نماید. -1-1

 

  مدیریت کیفیت و تضمین آینده ی بازارآشنایی با  :انزدهمپ هدف کلی جلسه 

 :انزدهمپاهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد

 خیل در آن را شرح دهد.مفهوم مدیریت کیفیت و عوامل د -1-1

 

  آشنایی با مدیریت کیفیت و تضمین آینده ی بازار :دهمشانز هدف کلی جلسه 

 :دهمشانزاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 راهکارهای اطمینان از تداوم فروش محصوالت تجاری گیاهی و طبیعی را توضیح دهد. -1-1

 

 

 منابع:

Drugs of Natural Origin: Economic and Policy Aspects of Discovery, Development and 

Marketing. Artuso A, Routledge, The latest edition. 

Trease and Evans Pharmacognosy. Evans WC, Saunders, Edinburg,The latest edition. 

 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ  روش تدریس:

 

  ، رایانه و پروژکتورتخته سیاهتخته سفید،  وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 
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 درصد(
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 113:1-53:1 22/11/29 58 کتبی  آزمون پایان ترم
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حضور و 

ارائه  – غیاب

کتبی و ی 

 شفاهی تکالیف

  در تمامی جلسات کالس 18

 

 نشجو:مقررات کالس و انتظارات از دا

 تمالی به آموزش دانشکده گزارش خواهد شد.غیبت و تاخیر اح

 .نیست و رفتارهای بر هم زننده ی فرآیند آموزش و فراگیری مجاز کالساستفاده از تلفن همراه در 

 

 

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 یخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :تار



 اقتصاد و بازار مواد اولیه و داروهای طبیعی جدول زمانبندی درس                           

 9-11شنبه ساعت سه  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

آشنایی با کلیات دانش اقتصاد و بازار مواد اولیه و  29/6/29 1

      داروهای طبیعی

 دکتر مهدی مجرب

 دکتر مهدی مجرب  آشنایی با اطالعات بازار داروهای گیاهی و طبیعی 9/29/: 2

 دکتر مهدی مجرب  هی و طبیعیآشنایی با اطالعات بازار داروهای گیا 11/9/29 :

 دکتر مهدی مجرب  آشنایی با اطالعات بازار داروهای گیاهی و طبیعی 19/9/29 4

 دکتر مهدی مجرب آشنایی با اطالعات بازار داروهای گیاهی و طبیعی 24/9/29 8

 دکتر مهدی مجرب آشنایی با بهره وری 1/5/29 6

 دکتر مهدی مجرب بازار آشنایی با ارزیابی نیاز و حجم  18/5/29 9

 دکتر مهدی مجرب موثر یابیبا بازار ییآشنا 22/5/29 5

 دکتر مهدی مجرب عیبا توز ییآشنا 22/5/29 2

 مجرب یدکتر مهد عیبا توز ییآشنا 6/2/29 11

 مجرب یدکتر مهد محصول یتمام شده  متیق یصنعت یبا محاسبه  ییآشنا 2/29/:1 11

 مجرب یدکتر مهد پرمصرف ییدارو هانایگبا  ییآشنا 21/2/29 12

 مجرب یدکتر مهد  پرمصرف ییدارو اهانیبا گ ییآشنا 29/2/29 :1

 مجرب یدکتر مهد  پرمصرف ییدارو اهانیبا گ ییآشنا 4/11/29 14

 مجرب یدکتر مهد  بازار ی ندهیآ نیو تضم تیفیک تیریبا مد ییآشنا 11/11/29 18

 مجرب یدکتر مهد بازار ی ندهیآ نیو تضم تیفیک تیریبا مد ییآشنا 15/11/29 16

 


