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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

با توجه به گستردگی و اهمیت بحث دارو در حوزه درمان، تدوین و اجرای ضوابط مقررات دارویی 

ازی در مقطع عمومی با توجه باشد. لذا آشنایی با این ضوابط و مقررات برای دانشجویان داروس ناپذیر می اجتناب

 باشد. های کاری داروسازان حائز اهمیت می به آینده شغلی و تنوع زمینه

 

 جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات: ) جهت هر

 ها آشنایی با تعاریف کلی قانونی و آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه .1

 ها با ضوابط تاسیس و اداره داروخانه آشنایی .2

 محور های سالمت های پخش فراورده امه تاسیس و اداره شرکتن آشنایی با آیین .3

 محور های سالمت های پخش فراورده آشنایی با ضوابط تاسیس و اداره شرکت .4

 

 

 

 

 

 

 

 96دانشجویان دکتری داروسازی ورودی مخاطبان:                     اخالق و قوانین در داروسازی عنوان درس:

 (10- 12) ها شنبهدویر: ساعت پاسخگویی به سواالت فراگ        ظری                         واحد ن 2 تعداد و نوع واحد:

    97-98سال تحصیلی  دومهر هفته نیمسال  شنبه پنجروزهای  10لغایت  8ساعت  :زمان ارائه درس

 دکتر امید توالیی ارائه دهنده طرح درس:                (جلسه 4 = واحد 0.5) امید توالییدکتر  مدرس:

                                ندارد :نیاز پیش
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 جلسه اول
 ها آشنایی با تعاریف کلی قانونی و آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه :هدف کلی

 :باشد در پایان دانشجو قادر اهداف ویژه:

 را تعریف کند. بخشنامهضوابط و  نامه، آیین قانون،مفاهیم  -1-1

 را با یکدیگر مقایسه کند. بخشنامهضوابط و  نامه، آیین قانون،مفاهیم  -2-1

 ها را تعریف کند. نامه تاسیس و اداره داروخانه عبارات حقوقی موجود آیین -3-1

 داروخانه را نام ببرد. مؤسس صالحیت سیبرر برای الزم شرایط -4-1

 مواد قانونی مرتبط با شرایط تاسیس داروخانه را شرح دهد. -5-1

 ها از یکدیگر را تفسیر کند. جداول فواصل قانونی داروخانه -6-1

 مواد قانونی مرتبط با شرایط مسئول فنی و قائم مقام را توضیح دهد. -7-1

 نی داروخانه را توضیح دهد.وظایف قانونی موسس و مسئول ف -8-1

 مواد قانونی مرتبط با تخطی موسس و مسئول فنی را شرح دهد. -9-1

 )حق فنی( را توضیح دهد. دارویی خدمات بهای الزم برای دریافت شرایط -10-1

 

 دومجلسه 
 ها با ضوابط تاسیس و اداره داروخانه آشنایی :هدف کلی

 :باشد در پایان دانشجو قادر اهداف ویژه:

 ها را شرح دهد. نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ارتباط بین آیین -1-2

 ها را تعریف کند. عبارات حقوقی موجود ضوابط تاسیس و اداره داروخانه -2-2

 جدول امتیاز حد نصاب شهرها به منظور صدور مجوز تاسیس داروخانه را تفسیر کند. -3-2

 امتیاز تاسیس داروخانه را شرح دهد.گانه نحوه دریافت  معیارهای پنج -4-2

 را توضیح دهد. HIX سامانه در داروخانه تاسیس متقاضی درخواست ثبت مراحل -5-2

 را توضیح دهد. داروخانه فنی مسئول مقام قائم و فنی مسئول به مربوط ضوابط -6-2

 را بیان کند. داروخانه عملکرد بر نظارت و بازرسیضوابط مرتبط با  -7-2

 را نام ببرد.  داروخانه فنی شرایطزامات ال -8-2
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 سومجلسه 
 محور های سالمت های پخش فراورده نامه تاسیس و اداره شرکت آشنایی با آیین :هدف کلی

 :باشد در پایان دانشجو قادر اهداف ویژه:

 .کند تعریف را ها داروخانه اداره و تاسیس ضوابط موجود حقوقی عبارات -1-3

 را نام ببرد. شرکت تأسیس پروانهصدور  درخواست الزم جهت شرایط -2-3

 را نام ببرد. شرکت تأسیس پروانهتمدید مدت اعتبار  الزم جهت شرایط -3-3

 را شرح دهد.  ضوابط مرتبط با شعب شرکت -4-3

 ها را توضیح دهد. داروخانه به پخش های شرکت سوی از محور سالمت های فرآورده توزیع نحوه -5-3

 را توضیح دهد. پخش های شرکت تخلفات به رسیدگی و عملکرد بر رتنظا نحوه -6-3

 .کند بیان را های پخش شرکت عملکرد بر نظارت و بازرسی با مرتبط ضوابط -7-3

 

 چهارمجلسه 
 محور های سالمت های پخش فراورده آشنایی با ضوابط تاسیس و اداره شرکت :هدف کلی

 :باشد در پایان دانشجو قادر اهداف ویژه:

 های پخش را شرح دهد. نامه و ضوابط تاسیس و اداره شرکت ارتباط بین آیین  -1-4

 های پخش را تعریف کند. عبارات حقوقی موجود ضوابط تاسیس و اداره شرکت -2-4

 را شرح دهد. پخش های شرکت فنی مسئولیت احراز جهت الزم ای حرفه و علمی عمومی، شرایط -3-4

 را توضیح دهد. پخش های شرکت فنی مسئول وظایف -4-4

 را نام ببرد. پخش شرکت انبار فیزیکی شرایطالزامات  -5-4

 را توضیح دهد. پخش های شرکت نیاز مورد نقل و حمل ناوگان و تجهیزات شرایط -6-4

 

 منابع:

 تبار، خطیبی. ناشر: شرکت پخش  زاده، اسالمی مجموع قوانین و مقررات دارویی ایران. گردآوری: کبریایی

 ی. آخرین چاپراز

 وبسایت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
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 روش تدریس: 

 سخنرانی  -

 پرسش و پاسخ -

  و انجام تکالیف گروهی گروهی بحث -

 

 

 

 رسانه های کمک آموزشی

 Power Pointو اسالیدهای تهیه شده با نرم افزار  پروژکتور ویدئو -

 وایت برد تخته -

 

 ارزیابیسنجش و 

 

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 آزمون پایان ترم
، تشریحی

 چهارگزینه
5 6/4/97 10:30-8:30 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

از دانشجویان گرامی انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و تعداد واحد، تنوع منابع و توجه به محدودیت 

 هرچه بهتر برگزار شدن این درس به نکات زیر توجه وافر نمایند:زمانی و فشردگی مطالب جهت 

 ( دارد تأثیر ارزشیابی در درکالس غیبت) حضور منظم و دقیق در کالس -1

 مراجعه به منابع معرفی شده -2

 مطرح شدن سواالت در ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر  -3

  مدرسمطرح شده توسط و بحث گروهی در پاسخ به سواالت فعال مشارکت   -4
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 اخالق و قوانین در داروسازی جدول زمانبندی درس

 8-10 ها شنبه پنج: روز و ساعت جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه
روش 

 تدریس

ابزار کمک 

 آموزشی

1 26/2/98 
آشنایی با تعاریف کلی قانونی و 

 ها نامه تاسیس و اداره داروخانه آیین

 

 دکتر توالیی

سخنرانی، 

 بحث گروهی

یوتر، کامپ

برد،  وایت

 پروژکتور

2 2/3/98 

با ضوابط تاسیس و اداره  آشنایی

 ها داروخانه

 

 دکتر توالیی

سخنرانی، 

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

برد،  وایت

 پروژکتور

3 9/3/98 

نامه تاسیس و اداره  آشنایی با آیین

های  های پخش فراورده شرکت

 محور سالمت

 

 دکتر توالیی

سخنرانی، 

 بحث گروهی

تر، کامپیو

برد،  وایت

 پروژکتور

4 16/3/98 

آشنایی با ضوابط تاسیس و اداره 

های  های پخش فراورده شرکت

 محور سالمت

 

 دکتر توالیی

سخنرانی، 

 بحث گروهی

کامپیوتر، 

برد،  وایت

 پروژکتور

 

 

 

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

 تاریخ ارسال: یخ ارسال:تار تاریخ تحویل: 


