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 ساختار دوره

 دوشهری عرصه در کارآموزی داروخانه :عریف دوره ت

 1کارآموزی داروخانه در عرصه شهری پیش نیاز دوره: 

 case studyساعت جلسه  34ساعت به ازا هر دانشجو +  62 :نوشته شود( روز /)به ساعت مدت دوره

 اروخانه های اموزشی دانشكده داروسازید دوره: بخش /حیطم
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 آموزشیی امحتو

 بر اساس سر فصل دروس

 

الت مهم و             تحلیل نسخ رایج در داروخانه به صورت تشخیص احتمالی، توصیه های دارویی، عوارض، تداخ هدف کلی دوره:                 

 آشنایی با اشكال دارویی موجود در بازار،

 

 .اهداف ویژه به تفكیک هر بخش:

 اروخانهآشنایی با محیط کار د .1

 اشنایی با نحوه مشاوره و پاسخ به سواالت کادر درمانی .2

 بیماراناشنایی با نحوه مشاوره و پاسخ به سواالت  .3

 اشنایی با سیستم حسابداری داروخانه، اصول قیمت زنی و بیمه ها .4

 اشكال دارویی رایج ، توصیه های مهم نسخ، تداخالت و عوارضاشنایی با  .5

 اشنایی با نحوه خواندن نسخ  .6

 

 

 :مهارت های مورد انتظار

 كسب مهارت الزم جهت كار در داروخانه های سطح شهر .1

 كسب مهارت الزم جهت ارتباط با بیمار و اعضا كادر درمان .2

 كسب مهارت الزم جهت كار با سیستم قیمت زنی و تائید نسخ .3

 كسب مهارت الزم در رابطه با ارائه نسخ به بیماران در جایگاه مسئول فنی داروخانه .4

 

 داروخانه مدل:روزانه در  یبرنامه کار
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ر هدانشجویان بعنوان اینترن داروسازی به صورت شیفت های شش ساعته در داروخانه حضور بهم می رسانند. 

یک  شیفت شش ساعته در داروخانه های ولیعصر و امام خمینی و حداقل 10دانشجو موظف به پرکردن با کیفیت 

 14عت و بعدازظهرها از سا 14الی  8می باشد. شیفت کاری صبح ها از ساعت شیفت یک ساعته در داروخانه مدل 

( برگزار 14الی  12برگزار می گردد. شیفت ه ای داروخانه مدل نیز در روزهای یكشنبه و سه شنبه )ساعت  20الی 

یماران راهنمایی و مشاوره بمیگردد. در هر شیفت شش ساعته اینترن ها موظف به ارائه نسخ )حداقل ده عدد(، 

نه و گرفتن شرح حال دارویی و پزشكی می باشند. در داروخا OTCدر خصوص سواالت دارویی، ارائه داروهای 

 case studyموظف به همكاری در برگزاری کالس می باشند. کالس های  teacher assistantمدل نیز بعنوان 

 خانه وگزار شده و به بررسی نسخ،  بیماری های رایج در دارونیز به صورت جلسات هفتگی )حداقل دو ساعت( بر

 اشكال دارویی مهم می پردازد.

 

 مقررات:و  قوانین

 و داروخانه مدل داروخانه شهریحضور به موقع در  .1

 غیبت و تعویض شیفت عدم .2

 CASE STUDYجلسات شرکت در  .3

 داروخانهحضور فعال در  .4

 گزارش عملكرد هر شیفت در پایان ماه .5

 با مسئولین فنی و پرسنل داروخانه ها همكاری .6

 

 :کارآموزانوظایف حرفه ای و اخالقی 

 معرفی شده توسط فرهنگستان علوم پزشكی کدهای اخالق در داروسازی و رعایت شناخت -
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 احترام متقابل و شرکت در فعالیت  های گروهی -

 :نحوه ارزشیابی دوره

 حضور به موقع و فعال در داروخانه -

  case studyرگزاری جلسات شرکت در ب -

 OSCEامتحان   -

 ذف میگردد. در صورت غیبت غیر مجاز نمره کسر یا درس ح -

 

 آیتم های مورد ارزشیابی: 

 نمره case study  5و جلسات جلسات  تكالیف

 نمره 2 حضور و غیاب

 نمره 7)چک لیست( ارزشیابی مهارتی

 نمره 6 آزمون پایان دوره:

 کارورزی /کارآموزی چک لیست ارزشیابی در 

 0 25/0 5/0 75/0 1 عنوان مهارت ردیف

   5/0   پوشیدن روپوش 1

   5/0   نحوه صدا کردن و برخورد مناسب با بیمار )اخالق حرفه ای( 2

     1 در صورت مراجعه OTCراهنمایی در مورد داروی  3

     1 خواندن نسخه و فرستادن به صندوق 4

     1 ور مصرفچک کردن اقالم و دست 5

     1 توصیه به بیمار 6

     1 پاسخ به سوال سوپروایزر در رابطه با نسخه 7

     OTC 1پاسخ به سوال  8
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 ) بصورت ونكوور نوشته شود( منابع آموزشی

1. Rutter. PCommunity Pharmacy: Symptoms, Diagnosis and Treatment, 4e. 2017 

2. Zeind CS,  Carvalho MG. applied therapeutic: the clinical use of drugs. 10th edition. 

2018 

 (كامل سری) رایج نسخ داروشناسی: همكاران و حسین خلیلی .3

 ۹3 چاپ سال. دف انتشارات دارویی های توصیه: همكاران و خیراهلل غالمی .4
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