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چکيده
مقدمه
در شروع قرن بيستم توجه رشته داروسازي از توليد محوري بودن آن به سمت بيمار محوري سمتوسو پيدا
کرد و بيشتر به نحوه ارتباط داروساز با بيمار توجه گردید .البته این فرآیند هماکنون کهه در قهرن بيسهت و
یکم نيز ادامه دارد و در حال تکميل شدن است .در این رابطه دانستن اینکهه دانشه وي داروسهازي بهه ههه
هيزي روي خواهد آورد و یا اینکه هه مطالبی را باید بياموزد تا بتوانهد هرههه برتهر آن را در جامعهه پيهاده
نماید از ضروریات است .اینکه یک دانش و به هه عنوان رشته داروسازي را انتخاب مینماید میتواند دالیهل
زیادي داشته باشد؛ ازجمله عالقه به تحقيق ،عالقه به شيمی ،عالقه به درمان بيماري ،عالقه به درآمد بهاال و
یا عالقه بهعنوان دکترا در جامعه است؛ اما آنچه در رشته داروسازي به دانش و و یا فراگير میبایست آموخت
فراي این مسائل بوده و آن تربيت یک فرد توانمند در رشته داروسهازي بها اههداگ گونهاگون ازجملهه توليهد
محوري و یا بيمار محوري است.
ازآن اکه داروساز یکی از مرمترین نقشها را در سالمت جامعه به عرده دارد و میتواند از بسياري از خطاهها
که تردیدکننده جان بيماران است جلوگيري کند ،لذا بر اساس نظرات ارائهشده توسط دانش ویان ،استادان،
کارشناسان و دستاندرکاران رشته داروسازي در جلسات و همایشهاي مختلف ضروري به نظر میرسيد که
دوره داروسازي ازلحاظ نظام آموزش داروسازي شامل برنامهها ،دورههها و شهيوهههاي آموزشهی در  93سهال
گذشته موردبررسی و ارزیابی قرار گيرد.
روششناسي
در این طرح نظام آموزشی داروسازي عمومی شامل برنامهها ،دورهها و شيوهههاي آموزشهی طهی سهالههاي
 1933-1933موردبررسی قرار گرفته است .همچنين نظام آموزشی داروسازي جمروري اسالمی با کشورهاي
منطقه و  5کشور دیگر جران مقایسه شد .این مقایسه آموزش ،خدمات داروخانه و صنایع را در برمهیگيهرد.
همچنين از دانشآموختگان این رشته در بدو ورود و نيز هنگام فارغالتحصيلی در خصوص انگيزه و رضایت از
انتخاب رشته داروسازي نظرسن ی شد و در پایان نقاط قوت و ضعف دورههاي عمومی داروسهازي در طهول
 93سال گذشته ،پيشنرادهاي راهبردي جرت اصالح دورههاي عمومی داروسازي ارائه شد.
يافتهها
رشته داروسازي طی سالهاي  1931-1931بهصورت کلی و محتواي بازنگري نشده و محتواي دروس رشته
داروسازي در بخش پس از علوم پایه تنرا توسط اساتيد بهروز شده است .بازنگري رشهته در سهال  1935در
بخش کارورزي بيمارستانی توسط دانشکدههاي داروسازي بهخوبی اجرانشده و تنرها در دانشهکدهههایی کهه
داروسازي بالينی بهصورت تخصصی ارائه میگردد نسبتاً مطلوب ارائهشده است .ضهرورت بهازنگري در دروس

عمومی ازنظر تعداد واحد و تنوع احساس میگردد و نيازي به تغيير در مقطع رشته داروسازي وجود ندارد و
این رشته در اکثر کشورها بهصورت دکتراي حرفهاي در حال ارائه است .کاهش ح هم و محتهوي دروس در
حيطههایی که رشهته تخصصهی در آن وجهود دارد ضهروري اسهت و در بررسهیههاي رشهته داروسهازي در
کشورهاي مختلف تنرا کشور فرانسه بهصورت گرایشی داروسازي را ارائه میدههد .در اغله کشهورها رشهته
داروسازي بر مبناي ارائه خدمت در عرصه بيمارستان و داروخانه برنامهریزي شده است .اکثریت دانش ویان با
آگاهی از رشته داروسازي این رشته را انتخاب مینمایند .موقعيت اجتماعی و نوع مدرک از عوامهل مرهم در
انتخاب این رشته است .تحصيل در خارج از کشور از اهميت هندانی برخوردار نيست و اکثریهت تحصهيل در
داخل را ترجيح میدهند .بيشتر دانش ویان ارائه خدمات در داروخانه و بيمارستان را هدگ تحصيل میدانند.
ادامه تحصيل در دورههاي تخصصی از اهداگ اصلی دانش ویان دوره داروسازي نيسهت .خهانواده مرهمتهرین
عامل در انتخاب رشته ،ادامه تحصيل در داخل کشور و یا بازگشهت از خهارج در صهورت تحصهيل در خهارج
است .اکثر فارغالتحصيالن از شغل خود راضی و یا نسبتاً راضی میباشند .اکثریت آموزش داروسازي را بهراي
ارائه خدمت به جامعه کافی میدانند.
عمده اساتيد با توجه به شناخت از دروس و محتوي و نحوه ارائه در سایر کشورها به این امر اعتقادي نداشته
و اعالم میدارند به دليل اینکه اساتيد مطالبشان را در طی سال بر اساس یافتهها تغيير میدهند بنابراین ،امر
تغيير محتوي بهمرور اتفاق میافتد.
بحث و نتيجهگيري
ازآن اییکه رشته داروسازي در حال حاضر بهعنوان یکرشته حرفهاي تلقی میگردد لذا بر اساس نتایج ایهن
تحقيق میبایست در حوزهاي که بيشترین خدمت ارائه میشهود بيشهترین تغييهرات حاصهل شهود .ازجملهه
دروس مربوط به افزایش دانش دانش و در ارائه خدمات به متقاضيان و یا جامعه مانند دروس شناخت دارو و
مکانيسم اثر و بيماري شناسی افزایش یابد .همچنين تصحيح قوانين حاکم بر داروسازي و بازنگري بها ههدگ
تثبيت دکتر داروسازي در حلقه درمان بایستی مدنظر قرار گيرد.
کليدواژه :دورههاي عمومی داروسازي ،داروساز ،برنامههاي آموزشی ،نظام آموزشی ،درمان.

