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چكيده
مقدمه
در طي سالهاي گذشته اهم برنامهریزيها در جهت توسعه کمي رشتههاي تخصصي داروسازي بوده است و
بهغيراز یک طرح که با استتااده از نظترا دانجت ویان ،دانت آموختگتان و اعضتا هيئتتعلمتي دانجتدهه
داروسازي دانجگاه علوم پزشدي تهران چنه ستال بلت اجترا گردیته ،نقتا عتعو و بتو نظتام آموزشتي
تحصيال تدميلي داروسازي تاکنون موردبررسي برار نگرفته است .بهمنظور استااده از نظترا دانجت ویان،
دان آموختگان و اعضا هيئتعلمي دانجدهههاي داروسازي در مورد دورههاي تخصصتي داروستازي ازنظتر
شيوه پذیرش دانج و و برنامههاي آموزشي و پژوهجي و نحوه ارزشيابي دانج ویان طرح تحقيقاتي «بررسي
دورههاي تحصيال تدميلي داروسازي» در دستور کارگروه علوم دارویي برار گرفت .عالوه بر این بتهمنظتور
ارائه توصيههاي راهلردي برار شه نظام آموزشي تحصيال تدميلي داروسازي در ایران با نظتام آموزشتي در
 11کجور دیگر مقایسه گردد .ههف از اجراي طرح استااده از نتایج آن براي توصيه به مسئولين ذيربت در
جهت کارایي بهتر و بيجتر دان آموختگان در مراکتز ستتادي ،صتنعتي ،بتاليني ،بيمارستتاني ،تحقيقتاتي و
دانجگاهي تعيين گردیه.
روششناسي
ابتها با توجه به عهم وجود آمار جامع در مورد رشتههاي تخصصتي داروستازي در مرحلته اول اجتراي طترح
گردآوري اطالعا هر دانجدهه موردتوجه برار گرفتت و بانتک اطالعتاتي رشتتههتاي تخصصتي تهيته شته.
پرسجنامههایي براي دان آموختگان رشتههاي تخصصي داروسازي که عضو هيئتعلمي هستنه ،سایر اعضا
هيئتعلمي دانجدهههاي داروسازي و دانج ویان رشته تخصصي مجغول به تحصي در ارتلا با نقا ععو
و بو دورههاي تخصصي ازنظر نحوه پذیرش دانج و ،طول دوره و محتواي مرحله آموزشي و کيايت مرحله
پژوهجي و امتحانا جامع (بورد) تهيه گردیه .براي آناليز دادهها و رسم نمودارهتاي ایتن طترح توصتياي از
نرمافزار  IBM SPSS 21استااده گردیهه است.
يافتهها
عهم وجود بانک اطالعاتي شام سال ورود ،سال فراغت از تحصي  ،مح اشتتغال دانت آموختگتان و ستایر
اطالعا عليالخصوص در دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي تخصصي ،دانجدهه داروستازي دانجتگاه علتوم
پزشدي تهران و دانجدهه داروسازي بعضي از شهرستانها جاي تأم دارد .درحاليکه دان آموختگتان عضتو
هيئتعلمي دانجدهههاي داروسازي بر عرور ارائه واحههاي نظري در طتول دورههتاي تخصصتي تأکيته و
دیگر اعضا هيئتعلمي ارائه واحتههاي درستي نظتري را در افتزای کيايتت دورههتاي تخصصتي مطلتو

ميداننه ،ميزان رعایت دانج ویان از محتتوي و نحتوه ارائته درون نظتري  01-01درصته استت و اعضتا
هيئتعلمي عقيهه دارنه که محتوي درون با عناوین درون و نيازهاي کنوني رشته تاانهازهاي مطابقت دارد.
بر اسان نظرا اعضا هيئتعلمي و دانج ویان دورههاي تخصصي در ارتلا با نقا ععو دورههتاي PhD
تعهاد واحههاي عملي ارائهشهه در طول دورهها کم است .همچنين مجخص شته تاتاو اصتلي برنامتههتاي
آموزشي در ایران در مقایسه بتا دیگتر کجتورهاي جهتان عتهم وجتود دورههتاي بينتابيني ماننته Diploma
 Internshipو  Specialtyاست که بيجتر ازآنچه هماننه رشتههاي  MScو  PhDرشتههاي کامالً علمي باشنه
رشتههاي کاربردي هستنه .هتهف از ایتن دورههتا تربيتت افتراد متاهر بتراي کتار در بستمتهتاي مختلتو
کارخانههاي داروسازي است.
بحث و نتيجهگيري
توصيه ميشود دبيرخانه شوراي آموزش داروسازي و تخصصي و دانجدهههاي داروسازي هماننته بستياري از
کجورهاي دیگر جهان بانک اطالعاتي بهروز شهه از دانج ویان دورههاي عمومي و تخصصي داشته باشنه.
بهیهي است وجود بانک اطالعاتي نهتنها امدان دریافت نظرا در ارتلا بتا دورههتاي آمتوزش تخصصتي را
ميسر ميسازد بلده موبعيتهاي شغلي و مالي دان آموختگان ممدن است پجتوانهاي براي دانجتدهه محت
تحصي آنها باشنه .بازنگري عناوین و محتوي درون نظري عروري به نظر ميرسه.
بر اسان نتایج ،بازنگري عناوین و محتوي درون نظري عتروري بته نظتر متيرسته و لتزوم اعتافه نمتودن
واحههاي عملي براي افزای مهار هاي دانج ویان در اجراي پایاننامه و فعاليتهاي حرفهاي الزم به نظتر
ميرسه.
توصيه ميشود که آئيننامههاي ارتقا اعضا هيئتعلمي و شرای فراغت از تحصي دانجت ویان بته نحتوي
بازنگري گردد که به تحقيقا کاربردي در جهت رفع نيازهاي جامعه اولویت بيجتري داده شود .دراینارتلا
الزم است که صنایع داروسازي نيازهاي تحقيقاتي را تعيين و اعالم دارنه تا موعوع پایاننامههتا و تحقيقتا
مجترک دانجگاه و صنعت گردد .همچنين براي ارتقا کارایي دانت آموختگتان دوره عمتومي داروستازي در
صنایع داروسازي و مراکز درماني در ایران ماننه کجورهاي پيجرو دورههاي بينتابيني در آمتوزش داروستازي
ای اد شود.
کليدواژه :تحصيال تدميلي ،داروسازي ،نقا بو و ععو ،برنامه آموزشي ،ایران.

