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آشنایی با رشته داروسازی-1

شاخه ای از علوم پزشکی است که به منظور رفع نیازهای خدمات دارویی جامعه در سازمان های( Doctor of Pharmacy)رشته دکتری عمومی داروسازی 

.مرتبط با دارو تأسیس شده است

تاریخچه رشته و پیشرفت های جدید

ای ارائه روش شوده شدن عرصه بربا توجه به نیاز بشر به درمان ها و همچنین پیشرفت علم شیمی و بیولوژی و همچنین ارتباط تنگاتنگ علوم مختلف و همچنین گ

امر در ایران با ید که اینهای جدید درمانی با استفاده از داروهای جدیدتر و مؤثرتر رشته داروسازی از ابتدای قرن بیستم به عنوان یک رشته مستقل مطرح گرد

فاده از به مرور زمان و با توجه به نیاز کشور به است. در دانشگاه تهران محقق گردید1313استقالل این رشته از رشته پزشکی و تأسیس دانشکده داروسازی در سال 

ز و سپس ، مشهد، اهواخدمات داروسازان و همچنین احساس ضرورت برتدوین برنامه های تحصیلی این رشته، دانشکده های داروسازی دیگری در تبریز، اصفهان

توسط شورای انقالب فرهنگی ارائه شده و پس 1361همچنین برنامه مدون رشته داروسازی در سال . شهید بهشتی، کرمان، شیراز، ساری و کرمانشاه تأسیس گردید

.از بازنگری های نهایی، آخرین نسخه در سایت دانشکده داروسازی کرمانشاه به آدرس ذیل بارگزاری گردید

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/educationalassistance/amuzesh/program

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/educationalassistance/amuzesh/program


رسالت و چشم انداز

ط به وربمأموریت اصلی تربیت دانش آموختگانی است که می توانند در نظام های بهداشتی و تأمین سالمت و آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و خدماتی م

و و ارائه همچنین با استفاده از متدها و تکنیکهای جدید ساخت دار. با تربیت این نیروها تأمین سالمتی پیشرفت خواهد داشت. داروها انجام وظیفه کنند

.أکید داردبه طور کلی این رشته بر خالقیت، نوآوری، کارگروهی و اخالق حرفه ای نیز ت. مشاوره به تشخیص درمان و پیشگیری از بیماریها کمک می شود

در یک دنیای در حال تغییر و تحول و پیشرفت، دانش آموخته داروسازی نقش مؤثر و کارآمدی در ارتقای سطح علمی در مقطع آموزش و پژوهش و 

ن المللی مطابق استانداردهای بی. پاسخگویی به نیازهای در حال تحول خدمات بهداشتی جامعه را با همکاری سایر متخصصین گروه پزشکی خواهند داشت

.دکتر داروساز باید جایگاه واقعی خود را در نظام سالمت کسب نماید

:نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشی

خدماتی

مدیریتی

مشاوره ای و آموزشی

پژوهشی



 Aimsاهداف کلی 

اهداف . نمایدو نیازهای جامعه را در این ارتباط حلداشته دانش آموختگان این رشته انتظار می رود اطالعات عمومی در جنبه های مختلف علوم دارویی از 

:کلی این رشته عبارتند از

برآوردن نیازهای عمومی آموزشی و پژوهشی برای فهم بهتر علم داروسازی و عوامل مرتبط با این علم -الف

با پژوهش های علمی و عملی در حیطه علوم داروییآشنایی -ب 

:خصوصمهارت ها و آگاهی ها در افزایش -ج 

زشکان در اداره داروخانه های عمومی و تخصصی و راهنمایی بیماران و مشاوره پدارویی، توانایی شناخت کامل خصوصیات داروهای موجود در فارماکوپه 

ی و کیفی کمصنعت، کنترل داروها و مواد آرایشی بهداشتی در ، ساخت داروها و مواد آرایشی بهداشتی در حد داروخانه داروها، ساخت استفاده درست از 

اروسازی و علوم با مراجع و رفرنسهای دداروها، آشنایی از سمیت و عوارض جانبی داروها و اطالع رسانی بهداشتی، پیشگیری داروها و مواد غذایی و آرایشی 

و آموزشی محیط ی گوناگون، امورپژوهشها و عقاید جوامع ملی، فرهنگ شناخت و برنامه ریزی برای حل مسائل مرتبط با دارو و سالمت در سطح دارویی، توان 

.ایاخالق حرفه خویش و تحکیم پیرامون 

لملل و جذب دانشجو در دانشکده داروسازی از طریق آزمون سازمان سنجش در کنکور سراسری، پردیس خودگردان، دانشگاه بین ا

.و کارشناسی ارشد می باشد PhDدانشجویان تحصیالت تکمیلی در مقاطع 



وظایف حرفه ای دانش آموختگان-2

:  می توانند درنقش خدماتی در 

.دداروخانه های شهری به عنوان مسئول که برحسن اجرای امور نسخه پیچی و راهنمایی متقاضیان خدمات دارویی نظارت دارد، ارائه خدمات نماین. 1

ضیان قاتداروخانه های بیمارستانی به عنوان مسئول فنی که برحسن اجرای امور نسخه پیچی و تأمین داروهای بخش های مختلف بیمارستان و راهنمایی م. 2

.خدمات دارویی نظارت دارد، ارائه خدمت نمایند

:می توانندنقش مشاوره ای و آموزشی در 

.در داروخانه های اعم شهری و بیمارستانی در انتخاب و مصرف صحیح داروها به بیماران و پزشکان کمک نمایند. 1

.با ارائه اطالعات صحیح به پزشک و بیمار باعث کاهش عوارض سمی و جانبی داروها گردند. 2



:می توانندمدیریتیدر نقش در

.در سازمانها و مؤسسات دارویی به عنوان مدیر فعالیت نمایند. 1

رتی ارائه خدماتنظادر کلیه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه های داروسازی یا دیگر مراکز تولید دارو و شبکه های بهداشتی در سطح اجرایی و . 2

.نمایند

.در کارخانه های داروسازی برساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فنی نظارت نمایند. 3

:می توانندپژوهشیدر نقش 

قه ن منطر آبا توجه به اهداف رشته، با مطالعه پیرامونی در خصوص الگوی مصرف دارو و نوع بیماری های منطقه فعالیت، به افزایش سطح آگاهی پزشکان د. 1

.مشخص کمک نمایند

.در بخش های پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی و همچنین تحقیق و توسعه کارخانه های داروسازی ارائه خدمات نمایند. 2



آشنایی با محیط دانشکده-3

بهمتر زیر بنا و در دو طبقه 8000متر مربع با 15000داروسازی کرمانشاه با فضایی به وسعت دانشکده 

تأسیس گردید و از سال تحصیلی 1381متر مربع در سال 7500انضمام فضای سبز و پارکینگ به وسعت 

.شروع به فعالیت و پذیرش دانشجو کرد1382–1383

.هم اکنون جناب آقای دکتر علیرضا علی آبادی ریاست دانشکده را عهده دار می باشند

:گروه آموزشی شامل8در حال حاضر 

ی زیست مواد داروی–داروسازی سنتی –فارماکوگنوزی و زیست مواد دارویی –شیمی دارویی –فارماسیوتیکس –فارماکولوژی، سم شناسی و خدمات دارویی 

.داروسازی بالینی در حال فعالیت می باشد–نانوفناوری پزشکی –

نفر به عنوان هیأت علمی پژوهشی 7نفر به عنوان هیأت علمی آموزشی و 29نفر عضو هیأت علمی در دانشکده مشغول ارائه خدمت بوده که از این تعداد 36تعدا 

.هستند

ن صندلی، کتابخانه مشتمل بر مخزن و سالنهای قرائت خواهرا151مترو 220یک سالن آمفی تئاتر به مساحت درس در سه شاخه، کالس 10دانشکده مجهز به تعداد 

.باشدمتر می 2350آزمایشگاه تحقیقاتی به مساحت تقریبی 30متر و تعداد 135واحد رایانه به مساحت متر در شاخه اداری، 175و برادران جمعاً به مساحت 



: های ذیل می باشدو شامل آزمایشگاه ( آزمایشگاه 37)آزمایشگاه های دانشکده به تعداد ذکر شده 

نولوژی ت طبیعی، پژوهشی بیوتکآزمایشگاه آموزشی فارماکوگنوزی و گیاهان دارویی،آزمایشگاه پژوهشی فارماکوگنوزی، تخصصی فارماکگوزی، زیستی ترکیبا

، ، فارماکولوژی عمومیدارویی، کشت سلول بیوتکنولوژی، فارماکولوژی وسم شناسی و خدمات دارویی، رفتاری حیوانات، سم شناسی عمومی، کشت سلولی

سازی نانو، کز تحقیقات داروحیوان خانه، کروماتوگرافی، الترا سانتریفیوژ، تجزیه دستگاهی، لیتوگرافی، جنرال مولکولی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، مر

، کنترل 3، اشکال دارویی جامد، تحقیقاتی2، کشت سلول گروه فارماسیوتیکس، کنترل فیزیکو شیمیایی، الکتروریسی، تحقیقاتی1فارماسیوتیکس، تحقیقاتی 

، آنالیز دستگاهی، مرکزی شیمی، 3داروییتحقیقاتی شیمی ، 2دارویی، تحقیقاتی شیمی 1داروییمیکروبی، الکترو شیمی، مدل سازی مولکولی، تحقیقاتی شیمی 

.زیست مواد دارویی و داروخانه مدل آموزشی

:فعال دانشکده شاملواحدهای 

، واحد های آموزش، پژوهش، فناوری اطالعات، مشاوره دانشجویی، دفتر توسعه آموزش، استعداد درخشان، دانشجویی فرهنگی، حراست، آموزش مداوم

.می باشند... داروخانه های آموزشی خدماتی، تحقیقات دانشجویی و 

http://gsia.kums.ac.ir/en/faculty-of-pharmacy:                                   آدرس سایت دانشکده

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/teachers:                           آدرس لینک اساتید مشاور

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/adviser:                                        آدرس لینک مشاور

http://gsia.kums.ac.ir/en/faculty-of-pharmacy
http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/teachers
http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/adviser


قوانین وآیین نامه های آموزشی-4
تبصره 85ماده و 85فصل، 13آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی که به تأیید دبیرخانه شورای آموزشی داروسازی تخصصی رسیده است در 

برای آن 95-96این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی . به تصویب رسید1394/7/5در شصت و یکمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

رای غایر با آن بی مدسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند، الزم االجرا است و از این تاریخ کلیه آیین نامه ها و بخشنامه ها

. دانشجویان مشمول این آیین نامه لغو می شود

دانشکده داروسازی

ه موعیک مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی می باشد که با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده و زیر مج

.معاونت آموزشی و تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فعالیت میکند

:اداره آموزش

امتحانات، جاممنظور از اداره آموزش یک واحد اداری در دانشکده است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل برنامه نویسی، انتخاب واحد، ان

.جمع آوری نمرات و اعالم نتایج را تحت نظارت معاونت آموزشی و ریاست دانشکده برعهده دارد



دروس

ل و از جنبه و مستق( پیش نیاز)و از نظر ارتباط با یکدگر به دروس پیوسته ( پایه و تخصصی رشته)دروس دانشگاه از لحاظ محتوا، به دروس عمومی و اختصاصی 

عملی، کارآموزی، –لزوم یا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباری و اختیاری و از لحاظ نحوه تعلیم و تدریس به دروس نظری، عملی، نظری و عملی، نظری 

.کارورزی و کارورزی در عرصه تقسیم میشوند

شرایط ورود و ثبت نام

:شرایط ورود به دوره دکتری عمومی داروسازی به شرح ذیل است

پذیرفته شدن در آزمون سراسری در رشته داروسازی

برخورداری از سالمت کامل تن و روان براساس ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

فرهنگیمجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری کشور و داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی

 أیید وزارت آموزش از داخل یا خارج از کشور، مورد ت( نظام جدید) و یا گواهینامه دوره پیش دانشگاهی( نظام قدیم )گواهینامه پایان دوره متوسطه داشتن

و پرورش

در می شودسپردن تعهد خدمت براساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی که از طریق مراجع زیربط صا.



د به واحپذیرفته شدگان آزمون ورودی موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعالم می شود برای نام نویسی و انتخاب 

.  واهد شدعدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعالم نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خ. دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند

.  ده کناجعهمچنین دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعالم می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مر

.عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطالع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد

نظام آموزشی

در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و . آموزش دوره دکتری عمومی داروسازی مبتنی بر نظام واحدی است

. قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می شود

ساعت، کارآموزی و کارورزی و 34ساعت، عملی یا آزمایشگاهی 17هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 

.ساعت در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی پزشکی تدریس می شود51کارورزی در عرصه 

طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی . هفته آموزشی می باشد6هفته آموزشی و هر دوره تابستانی برابر 17هر نیمسال آموزشی عبارت از 

. هفته آموزش محسوب نمی شود6هفته و 17جزو مدت 



کمیته تحقیقات دانشجویی

ه گیری از هرت ببه منظور استفاده از اوقات فراغت دانشجویان و کارشناسان عالقمند به امر تحقیق و نیز فراهم آوردن شرایطی برای پژوهشگران دانشگاه جه

.مقاله فعالیت میکندتوان و انگیزه دانشجویان و کارشناسان به عنوان یک همکار برای تهیه و چاپ 

:اهداف

هی ش و آگافراهم کردن فرصتی برای دانشجویان و کارشناسان عالقه مند و دارای سوابق پژوهشی مناسب جهت آشنایی بیشتر آنها با مسیر انجام پژوه(الف،

.از امکانات تحقیق در دانشگاه

.دانشجویان و کارشناسان عالقه مند به مشارکت در پژوهش های عمیق تر و نگارش و چاپ مقاله در ژورنال های معتبرتشویق ( ب

.زینهه هز ببه پژوهشگران دانشگاه در راستای چاپ مقاله با استفاده از داده های در اختیار و نیز چاپ مقاله با انجام طرح های کوتاه مدت بدون نیاکمک (ج

.آیین نامه کمیته تحقیقات دانشجویی در لینک زیر قابل پیگیری می باشد

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/researchcommittee

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/researchcommittee


استعداد درخشان

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور تسهیل مسیر آموزشی دانشجویان 2ماده 1اجرای بند در 

.تدوین و اجرا می گرددآنان، آیین نامه استعدادهای درخشان ممتاز در جهت شکوفایی استعدادهای 

تصویب شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و جایگزین مصوبات به 89/10/21تبصره است در تاریخ 3ماده و7بر یک مقدمه ،مشتمل این آیین نامه 

به بعد 1390-91می گردد و برای پذیرش دانشجو از سال تحصیلی ( آزمون و با آزمونورود بدون )درخشان قبلی ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد 

.قابل اجرا می باشد

.آیین نامه استعداد درخشان در لینک زیر قابل پیگیری می باشد

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/talent

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/talent


امتحان جامع داروسازی

امتحان جامع داروسازی برگزار می شود و شرط ادامه تحصیل در این رشته قبولی در امتحان جامع ( درسهای مرحله اول)واحد 180پس از گذراندن 

با این حال در . از این مرحله است12شرط شرکت در امتحان جامع داروسازی، قبولی در کلیه درسهای مرحله اول و کسب میانگین کل . داروسازی می باشد

ت می تواند در امتحان جامع داروسازی شرک( اعم از دروس عمومی، علوم پایه و اختصاصی) شرایطی که دانشجو تنها دو درس تئوری باقی مانده داشته باشد

شرکت در امتحان جامع داروسازی تا سه نوبت مجاز است و چنانچه . کند و در صورت قبولی، درس باقیمانده را پس از قبولی در امتحان جامع بگذراند

.دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکتری عمومی داروسازی محروم می شود

کارآموزی و کارورزی

خش محل کارآموزی و کارورزی در عرصه داروسازی شامل داروخانه، بیمارستان، واحدهای علمی دانش بنیان، مراکز اطالع رسانی داروها و سموم، ب

.اورژانس یا مسمومین، مرکز بهداشتی درمانی روستایی و شهری و صنایع و واحدهای مرتبط با داروسازی می باشد

:لینک های مرتبط 

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/educationalassistance/amuzesh/programبرنامه مدون دکتری عمومی داروسازی                         * 

لینک آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی  * 

http://pharmacy- school.kums.ac.ir/fa/educationalassistance/amuzesh/aeennameh

http://pharmacy-school.kums.ac.ir/fa/educationalassistance/amuzesh/program
http://pharmacy-/


پایان نامه-5
نما هراپایان نامه بخشی از دوره دکتری عمومی داروسازی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد 

واحد درسی دوره دکتری عمومی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را 140دانشجویان دوره دکتری عمومی می بایست پس از گذراندن .به تحقیق بپردازد

. انتخاب و به ثبت برسانند

انتخاب موضوع پایان نامه بایستی با هدایت استاد راهنما باشد.

رتبه استاد راهنما حداقل دستیاری است  .

راهنما داشته باشددر موارد خاص با تصویب شورای پژوهشی دانشکده و به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یک استاد.

 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده 5موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه با عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوای یکسان در

.باشد

پس از تأیید ( نفر3ر حداکث)انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان . هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید

.  استاد راهنما و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد



ثبت موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده

تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه

ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

 ابالغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت شروع پایان نامه

د از پایان حصیلی نتواننکلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چارچوب سنوات مجاز ت

.داج خواهد شنامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید، علی رغم اینکه کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد اخر

رت مطبوع ات و فناوری وزاکلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است و یک نسخه از خالصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیق

.جهت بهره برداری و اطالع رسانی به دیگر مراکز ارسال شود



محتوای هر پایان نامه

 (اهمیت و زمینه کار، مواد و روش، نتایج و نتیجه گیری) چکیده به زبان فارسی و انگلیسی

 (موضوع پژوهش، اطالعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهشدالیل اهمیت )مقدمه

بررسی متون

ع آزمون نوع پژوهش، محیط و مواد پژوهش، حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش جمع آوری اطالعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انوا)روش کار

(کارهای آماری و مراحل انجام 

 (استفاده از آزمون های آماری، جداول، نمودارها و بیان نتایج)نتایج

ان نامه نیز از لینک ذکر قوانین مربوط به پای. زمان فارغ التحصیلی دانشجو زمانی است که تمامی واحدهای درسی خود را از جمله پایان نامه را گذرانده باشد

.  داروسازی قابل پیگیری می باشدآیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی شده 



فراغت از تحصیل-6
ا مه بنادانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکتری عمومی داروسازی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب براساس مقررات این آیین

.موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی داروسازی شناخته می شود

صه تاً خالهایدانشجوی فارغ التحصیل باید برگه تصویه حساب را از اداره آموزش اخذ نموده و نسبت به تکمیل امضاء از واحد های مختلف اقدام نماید و ن

.سوابق تحصیلی و کارنامه کل دانشجو به اداره آموزش دانشگاه ارسال می گردد

با آرزوی موفقیت و کامیابی


