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 ... درباره این مقاله بخوانیم

بسیاري از مردم و از جمله تعداد قابل توجهي از داوطلبان آزمون سراسري شناخت صحیحي از رشته 

التحصیل داروسازي، دارو فروشي نیست و حتي هدف  دانند که شغل فارغ داروسازي ندارند. آنها نمي

التحصیل  غهاي فار باشد. چرا که داروسازي تنها یکي از تخصص این رشته نیز فقط تربیت داروساز نمي

 .این رشته است

  

 

  ، جراحي دارو درماني  از جمله  متعددي  هاي بیمار، روش  یک  مداواي  براي  پزشکي  باید دانست که در علم

  دنیا شایع  در تمام  وهشی  ترین متداول  عنوان  به  دارو درماني  میان  در این  وجود دارد که  درماني  و روان

  گردد. همچنین مي  مرتبط  و مردم  با بیماران  زمینه  در همین  که  است  اي ، رشته داروسازي  است و رشته

 .کند  را بررسي  موفقیت  عدم  باید علل  دارو درماني  رژیم  بودن  ناموفق  داروساز در صورت  یک

  با تولید و ساخت  در رابطه  که  است  پزشکي  از علوم  بخشي  اروسازيد  رشته  گفت  توان رو مي  از همین 

  و کم  جامعه  تأثیر دارو در سالمت  و میزان  زنده  و موجودات  انسان  دارو در بدن  وضعیت  دارو، بررسي

مؤثر،   ادهم  شناخت  به  داروسازي  دیگر رشته  عبارت  کند. به ایفا مي  زا نقش بیماري  هاي بحران  کردن

،  ، کپسول قرص  بیمار باشد مثل  براي  مصرف  قابل  که  فرمي  مؤثر به  ماده  )تبدیل  ماده  این  کردن  فرموله

 .پردازد بیمار مي  دارو بر بدن  اثرات  ( و بررسي تزریقي  هاي از روش  یا استفاده  شربت
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ناموفق شیوه مداواي یک بیمار، به دارو مربوط درصد علت  ۰۳تا  ۰۳شاید جالب باشد که بدانید حدود 

دارو و نحوه استفاده از دارو )این که بیمار دارو را با چه مواد  شود؛ یعني کیفیت دارو، انتخاب نوع مي

و این وظیفه یک  .تواند اثر دارو را تضعیف کند هاي دیگر استفاده کرده است( مي غذایي یا دارو

 .دهد و در این زمینه پزشک معالج را راهنمایي کندداروساز است که علت را تشخیص 

و   ، شیمي فیزیک  در دروس  توانمندي  دلیل  همین  و به  است  و بالیني  پایه  از علوم  تلفیقي  داروسازي 

  بیماران  به  خدمات  ارائه  براي  رشته  این  دانشجوي  . همچنین است  ضروري  رشته  این  براي  شناسي زیست

و   کوش سخت فردي  کند و در ضمن  صحبت  و خوب  برقرار کرده  ارتباط  باید بتواند با افراد به درستي

دارد   تحلیلي  جنبه  و هم  حفظي  جنبه  و هم  بوده  بسیار فراگیر و متنوع  رشته  این  دروس  باشد چون  جدي

 . نیازمند است  توجه  قابل  و تالش  همت  به  و در نتیجه

  

 

 

درصد  ۰۳از   بیش  میان  از این  شوند که بازار کار مي  جذب  رشته  این  التحصیالن درصد فارغ ۰۳حدود  

ـ   آرایشي  هاي دارو( و کارخانه  و کنترل  ساخت  )صنعت  داروسازي  در صنایع  ها و مابقي داروخانه  جذب

  فعالیت  پزشکي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  اجرایي  شوند یا در کارهاي کار مي  به  مشغول  بهداشتي
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( در  مورد نیاز کشور )از نظر عددي  درصد داروهاي ۰۹حاضر حدود   دیگر در حال  کنند. از سوي مي

  کارشناسان  ها به این کارخانه  شک  شود و بدون مي  کشور ساخته  داخل  متعدد داروسازي  هاي کارخانه

واحد   نام  به  واحدي  کشور داراي  داروسازي  هاي اکثر کارخانه  که  است  حالي در  نیاز دارند. این  داروسازي

 .مند مهیا است عالقه  التحصیالن فارغ  براي  تحقیقاتي  هاي فعالیت  هستند و امکان  تحقیقات

 

 : تحصیل  رشته داروسازي در طول  هاي درس 

،  ، بیوشیمي عمومي  آمار، شیمي  و مقدمات  پایه  ، ریاضیات نظري  ، فیزیک نظري  : بیولوژي پایه  دروس 

  نظري  شناسي ، میکروب تجزیه  ، شیمي ،آمار حیاتي بهداشتي  خدمات  ، اصول ، تشریح آلي  ، شیمي فیزیولوژي

 .، کامپیوتر اولیه  هاي ، کمک ، ایمونولوژي شناسي و قارچ  شناسي ، انگل و عملي

  

 : تخصصي  دروس 

،  در داروسازي  ، مدیریت نظري  ، مواد خوراکي درماني  و رژیم  ، تغذیه دارویي  ، اشکال دارویي  شناسي گیاه 

  دارویي  هاي ، فرآورده پزشکي  ، مفردات ، فارماکولوژي دارویي  ، شیمي دارویي  ، اطالعات شناسي درمان

  ، کنترل صنعتي  ، داروسازي ، بیوفارماسي شناسي ، سم دستگاهي  هاي ، روش فارماسي  ، فیزیکال بیولوژیکي

  ، کارآموزي داروسازي  شناسي ، گیاه داروسازي  ، مقدمات تخصصي  ، زبان صنعت  ، کارآموزي دارویي  میکروبي

 .(شود مي  ارائه  با آزمایشگاه  همراه   رشته  این  هاي . )بیشتر درس داروخانه

  

 :هاي پذیرنده رشته داروسازي دانشگاه

هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شهید بهشتي ـ  دانشگاه 

 .تهران، شیراز، کرمان، کرمانشاه، مازندران ـ ساري، مشهد

  

  

  

http://www.asankonkur.com/


 

 256پالک نواب و رودکی بین ،(ره)خمینی امام خیابان تهران،  :آدرس

 26222826626: مرکزی دفتر تلفن

 

 

 : منبع 

www.asankonkur.com 

 

 

  

 يا مقاطع تحصیلي: دکتراي حرفه 

شاخه اي از  Doctor of Pharmacy Pharm. D نام و تعریف رشته: رشته دکتراي عمومي داروسازي 

علوم پزشکي است که به منظور رفع نیازهاي خدمات دارویي جامعه در سازمان هاي مرتبط با دارو 

 .تاسیس شده است

  

 :تاریخچه رشته و پیشرفت هاي جدید 

ن بیماري ها و همچنین پیشرفت علم شیمي و بیولوژي و همچنین ارتباط تنگا با توجه به نیاز بشر به درما 

تنگ علوم مختلف و همچنین گشوده شدن عرصه براي ارائه روش هاي جدید درماني بااستفاده از دارو 

هاي جدیدتر و موثر تر رشته داروسازي از ابتداي قرن بیستم به عنوان یک رشته مستقل مطرخ گردید 

در ایران با استقالل این رشته از رشته پزشکي و تاسیس دانشکده داروسازي در سال که این امر 

 .در دانشگاه تهران محقق گردید ۳۰۳۰

ه مرور زمان و با توجه به نیاز کشور به استفاده از خدمات داروسازان و همچنین احساس ضرورت بر ب 

ازي دیگري در تبریز، اصفهان، مشهد، تدوین برنامه هاي تحصیلي این رشته، دانشکده هاي داروس

اهوازو سپس شهید بهشتي، کرمان، شیراز، ساري و کرمانشاه تاسیس گردید. همچنین برنامه رشته 

توسط شوراي انقالب فرهنگي ارائه که این برنامه با کمي  ۳۰۳۳داروسازي به صورت مدون در سال 

بر تاسیس دانشکده هاي داروسازي هر بازنگري گردیده است. امروزه عالوه  ۳۰۳۹تغییر در سال 

دانشکده به لحاظ رشد و تحوالت عظیم علمي اقدام به تاسیس مراکز تحقیقاتي و همچنین با توجه به نیاز 

 .جامعه به خدمات تخصصي تر اقدام به تاسیس و را ه اندازي رشته هاي تخصصي نموده است
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 :(فلسفه تدوین برنامه )ارزشها و باورها

حفظ سالمت انسان و محیط زندگي وي از حقوق اصلي او محسوب مي شود و در رشته داروسازي نیز با  

توجه به کاربردهاي تعیین کننده آن در تامین سالمت جامعه در راستاي تحقق عدالت اجتماعي، بر مد نظر 

ندگي و داروها گرفتن این حق اساسي تاکید مي شود . دانشمندان مسلمان و ایراني در شناخت محیط ز

پیشقدم بوده اند و دراین برنامه بر روح حاکم بر فرهنگ غني ملي در زمینه هاي اقلیم شناسي و جنبه 

هاي اخالقي بخصوص اخالق پزشکي تاکید دارد. همچنین از نیازهاي اساسي انسانها تمایل به رشد و 

ین برنامه بر افزودن اطالعات، تعالي است و انسانها فطرتا طالب شناخت بهتر خلقت هستند . لذا درا

ایجاد نگرشهاي الزم و تقویت جنبه پژوهشگري و دستیابي به نهانهاي خلقت توجه مي شود و سعي مي 

گردد با بکار گیري شیوه هاي جدید و قدیم تعلیم و تربیت در جهت افزایش قدرت تفکر، استقالل، 

به نیازهاي جامعه و اولویت هاي ملي با بهره  تصمیم گیري و افزایش توان حرفه اي فراگیرندگان با توجه

 .گیري از فراگیري مداوم گام برداشته شود

    

 :(Mission) لتارس

ماموریت اصلي تربیت دانش آموختگاني است که مي توانند در نظام هاي بهداشتي و تامین سالمت و  

آموزشي، پژوهشي، برنامه ریزي و خدماتي مربوط به داروها انجام وظیفه کنند با تربیت این نیروها تامین 

ت دارو و ارائه سالمتي پیشرفت خواهد داشت. همچنین با استفاده از متدها و تکنیک هاي جدید ساخ

مشاوره به تشخیص درمان و پیشگیري از بیماري ها کمک مي شود. بطور کلي این رشته بر خالقیت، 

 .نوآوري، کارگروهي و اخالق حرفه اي نیز تاکید دارد
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 :(Vision) چشم انداز

کارآمدي در در یک دنیاي درحال تغییر و. تحول و پیشرفت، دانش آموخته داروسازي نقش موثر و  

ارتقاي سطح علمي در مقطع آموزش و پژوهش و پاسخ گویي به نیازهاي در حال تحول خدمات بهداشتي 

جامعه را با همکاري سایر متخصصین گروه پزشکي خواهند داشت. امید مي رود با اجراي موفق این 

المللي باشد و کشور و برنامه آموزشي سطح علمي در این رشته ارتقا یافته و در حد استانداردهاي بین 

جامعه را با پیشرفت هاي علمي دنیا هماهنگ نماید. مطابق استانداردهاي بین المللي، دکتر داروساز باید 

جایگاه هاي واقعي خود را در حلقه درمان جامعه کسب نماید . لذا امید مي رود که این رشته بتواند 

ظ رفع نیازهاي حرف وابسته در سطح ملي و حتي بین الاقل در ده سال آینده جایگاه واقعي خود را از لحا

 .المللي کسب نماید

 

  

 :(Aims) اهداف کلي

از دانش آموختگان این رشته انتظار مي رود اطالعات عمومي کافي در جنبه هاي مختلف علوم دارویي  

 : ط حل نماید . اهداف کلي این رشته عبارتند ازداشته و نیازهاي جامعه را در این ارتبا

برآوردن نیازهاي عمومي آموزشي و پژوهشي براي فهم بهتر علم داروسازي وعوامل مرتبط با این  -الف 

 علم

 آشنایي با پژوهش هاي علمي و عملي در حیطه علوم دارویي -ب 

 ج( افزایش مهارت ها و آگاهي ها در خصوص 
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 صیات داروهاي موجود در فارماکوپه دارویيشناخت کامل خصو -

توانایي اداره داروخانه هاي عمومي و تخصصي و راهنمایي بیماران و مشاوره پزشکان در استفاده  - 

 درست از داروها

 ساخت داروها و مواد آرایشي بهداشتي در حد داروخانه - 

 ساخت داروها و مواد آرایشي بهداشتي در صنعت - 

 کنترل کمي و کیفي داروها و مواد غذایي و آرایش بهداشتي - 

 پیشگیري از سمیت و عوارض جانبي داروها و اطالع رساني داروها - 

 آشنایي با مراجع و رفرانس هاي داروسازي و علوم دارویي - 

 توان شناخت و برنامه ریزي براي حل مسائل مرتبط با دارو و سالمت در سطح ملي - 

 نگ ها و عقائد جوامع گوناگونفره - 

 امور پژوهشي و آموزشي محیط پیرامون خویش - 

 تحکیم اخالق حرفه اي - 

   

 : نقش هاي دانش آموختگان رشته داروسازي عبارتند از

  

 يخدمات (۳

 يمدیریت (۲

 يمشاوره اي و آموزش (۰

 پژوهشي (۴
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 :وظایف حرفه اي دانش آموختگان  

 :رنقش خدماتي مي توانند درد 

داروخانه شهري به عنوان مسئول که بر حسن اجراي امور نسخه پیچي و راهنمایي متقاضیان خدمات  (۳ 

 .دارویي نظارت دارد، ارائه خدمات نماید

داروخانه بیمارستاني به عنوان مسئول فني که بر حسن اجراي امور نسخه پیچي و تامین داروهاي  (۲ 

 .ختلف بیمارستان و راهنمایي متقاضیان خدمات دارویي نظارت دارد، ارائه خدمت نمایندبخش هاي م

  

  

 :در نقش مشاوره اي و آموزشي مي توانند

در داروخانه اعم از شهري و بیمارستاني در انتخاب و مصرف صحیح داروها به بیماران و پزشکان  (۳ 

 کمک نمایند

 .ه پزشک و بیمار باعث کاهش عوارض سمي و جانبي داروها گرددبا ارائه اطالعات صحیح ب (۲ 

 :درنقش مدیریتي مي توانند 

 در سازمانها و موسسات دارویي به عنوان مدیر فعالیت نماید (۳ 

در کلیه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه هاي داروسازي یا دیگر مراکز تولید دارو، و  (۲ 

 ي در سطح اجرایي و نظارتي ارائه خدمات نمایندشبکه هاي بهداشت

 .در کارخانه هاي داروسازي بر ساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فني نظارت نمایند (۰ 
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 :در نقش پژوهشي مي توانند

با توجه به اهداف رشته، با مطالعه پیراموني در خصوص الگوي مصرف دارو و نوع بیماري ها منطقه  (۳ 

 .فعالیت به افزایش سطح آگاهي پزشکان در آن منطقه مشخص کمک نماید

در بخش هاي پژوهشي شامل مراکز تحقیقاتي و همچنین تحقیق و توسعه کارخانه هاي داروسازي  (۲ 

 .دارائه خدمات نمای

  

 :استراتژیهاي تدوین برنامه 

این برنامه مبتني است براستراتژي تلفیقي )دانشجو یا استاد محوري بر حسب نوع درس و شرایط(،  

استفاده از فنون جدید یادگیري و یاددهي و پژوهش، آموزش در محیط کار واقعي، تحلیل وظایف حرفه 

 .اي تخصصي جدیداي آینده شناخت علوم و ابزارها و تکنیک ه

  

همچنین در این برنامه بر حسب شرایط از فنوني نظیر کار و تمرین عملي در محیط آزمایشگاه و فیلد، کار 

و خودآموزي، استفاده از کامپیوتر،  Modular در گروههاي کوچک، طرح و حل مسئله، شیوه هاي آموزشي

 evidence و demonstration راگیرندهسخنراني، ارائه سمینار و فعالیت هاي آموزشي نظري توسط ف

based approachکه بیشتر در بخش آموزشهاي بالیني و کارورزي ها بکار مي رود استفاده خواهد شد. 

 

 :شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

 پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسري و به صورت متمرکز خواهد بود 

  :رشته هاي مشابه رشته داروسازي در خارج از کشور 

 این رشته در مقاطع مختلف اعم از لیسانس فوق لیسانس و دکتري در خارج از کشور وجود دارد
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 :وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر 

و مي تواند ، دانشج۳۰پس از اخذ مدرک دکتراي عمومي دارو سازي به شرط داشتن معدل کل باالتر از  

در امتحان دوره تخصصي شرکت کند. دانشجویان پذیرفته شده در دوره تخصصي بسته به گرایش 

واحد( در سطح پیشرفته و تخصصي مي  ۴۳واحدهاي گوناگون و متنوع دیگري را )تقریبا   تحصیلي خود،

 .رانند که بخش عمده آن پایان نامه تخصصي استذگ

  

صصي، دانشجو باید در امتحان جامع تخصصي که در سطح کشور برگزار مي قبل از انتخاب پایان نامه تخ

 .شود نمره قبولي را کسب نماید

  

 

 .نایل مي آید (P.h.D) سرانجام پس از نگارش و دفاع از پایان نامه به اخذ مدرک دکتراي تخصصي

  

  

http://www.asankonkur.com/


 

 256پالک نواب و رودکی بین ،(ره)خمینی امام خیابان تهران،  :آدرس

 26222826626: مرکزی دفتر تلفن

 

 

 : منبع 

www.asankonkur.com 

 

 

  

در داخل کشور ارایه مي گردند عبارت است از: شیمي رشته هاي تخصصي دارو سازي که در حال حاضر 

دارویي، دارو سازي، مفردات پزشکي، رادیو فارماسي، فارماکولوژي، مواد خوراکي و آب شناسي، فرآورده 

هاي آرایشي و بهداشتي، دارو سازي بیمارستاني، فرآورده هاي بیولوژیک، زهر شناسي. عالوه بر رشته 

ن رشته دارو سازي عمومي مي توانند در تخصص هاي علوم پایه پزشکي هاي یاد شده، فارغ التحصیال

انگل شناسي پزشکي، میکرب شناسي پزشکي، فیزیولوژي، آمار حیاتي، تغذیه،  نظیر: بیو شیمي، 

 .ایمونولوژي، ویروس شناسي و ژنتیک نیز شرکت نمایند
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