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Abstract: In recent years, extensive roles have been recognized and valued for pharmacists as 

health care providers. The main question of this cross-sectional study was: How much effective 

do Pharm.D. students and graduates see the contents of their syllabi in providing optimal 

services in the pharmacy? For this purpose, the syllabi of courses of Theoretical Pharmacology, 

Pharmacotherapy, Theoretical and Practical Pharmaceutics, and Community Pharmacist 

Clerkship were selected as samples. A researcher-made questionnaire with Cronbach validation 

coefficient of 0.768 for Pharmacology, 0.855 for Pharmacotherapy, 0.838 for Pharmaceutics 

and 0.903 for Clerkship was prepared. The target population included: senior PharmD students 

of the year 2017 and graduates with a maximum of 2 years passing after their service 

commitment. Census method was used for sampling, and the questionnaire was distributed 

among all students, and as much as possible, to graduates who were entrants of the years 2007 

to 2012 from the State and Autonomous Iranian pharmacy schools via sending the electronic 

questionnaire link, from 22/01/2018 to 20/02/218. Data analysis was done by SPSS ver. 22, 

and the significance level was P-value >0.05. The results of this survey indicated that many of 

the content provided in these courses did not have the necessary efficiency to train a skilled 

pharmacist for pharmaceutical care service in pharmacies. Hence, in order to prepare qualified 

pharmacists capable of providing pharmaceutical care, it is imperative to modify, with 

assistance of experts, the way these courses are taught in the Iranian Pharm.D. educational 

system.  
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 مقدمه

مراقبت دارویی، یک  عالیتکت داروزکلبی اتملرمکوار و     

نتتجه گرازت که نتلبمنو داروزلب ال مهلرتی ازکت ککه اکل 

اتملر و زلیر اعضلی تتم زالمت، اکرای ارتاکلی زکالمت و 

هل، همچنتن زنجش، اربیلای، شکرو  پتشگتری اب اتملری

و تغتتر مصرف دارو تالمک  ککرد ، تکل ایمنکی و اشرا شکی 

و همککلرا   ازکریالیتال)ژیم دارودرملنی را تضکمتن کنکو ر

. اصالح زالمت همگکلنی، تنهکل اکل تراتکت نتکروی (2012

و اکرای  مکزب  دیکو انسلنی ککه اکرای ارتاکلی زکالمت  

 یکلنزوا)اتملرا  اهمتکت قللک  الشکنو، امککل  پکسیر ازکت 

 چه یلدگترنو  اینکه ار تل کزشومی زنتی  مزب  .(2015

درالر  کمتر و کنو تمرکز اتنومی  مزب  چگزنه و را چتز

 هکل مزختکه ککلرگتری اه در او تزانلیی عوم یل و تزانلیی ی

 یل مؤشر، ارتبلط ارقراری ،ینو رع اجرای مشکالت، ح  ارای

گکروپن و ) کنکومی تمرکز منلزب الیتنی تصمتملت ات لذ

 .(2012همکلرا  

زنجش رضلیت مشتری در  مزب ، ی  ااکزار مهکم اکرای 

 یکلنزوا) مکزب  ازکت اب کتفتکت  اجرای اربیلای مسکتا 

. گرعتن البخزردهکلی مککرر اب زکزی دانشکجزیل  (2015

تزانو اه مورزتن ارای طراحی ارنلمکه درزکی و اهبکزد می

و همککلرا   اویلل)هلی توریس و اربیلای کم  کنو رو 

 ،1995 زکککلل در همککککلرا  و  روککککز . رالکککزل(2010

 عککلر  تککلب  رضککلیتمنوی اربیککلای اککرای را ایپرزشککنلمه

  مریککل کشکزر در داروزکلبی دانشککو  هفکت ایتحصتال 

  نهکل تحصکت  دانشجزیل  نظر کردنو تل دریلانو، اب طراحی

 یایفکل اکرای منلزکب طکزر اه را  نهل داروزلبی، رشته در

. کنکو می  ملد  دارویی یمشلور  اراله ارای داروزلب ناش

 هککلیدانشکککو  هککلحککزب  ارخککی در کککه داد نشککل  نتککلی 

اتشکتر،  اصکالح اکرای را خزد ارنلمه درزی الیو داروزلبی

 (. 1995 روکز و همکلرا  )کننو  الباتنی

امروب  مراقبت دارویی، مصرف ایمن و منطاکی داروهکل 

نزیتکز  )شکزد داروزلب شکنلخته مکی اه عنزا  ناش اصلی

% 78. اکل تزجکه اکه جکس  (1990هپلر و ازترنو  ،1998

تکرین ، ککه عمکو علر  ایتحصتال  داروزلبی اه داروخلنکه

عرصت شکغلی اکرای داروزکلبا  عمکزمی در ایکرا  ازکت 

(https://www.irinn.ir)  و همتنطزر، ارتبلط مسکتاتم

خوملت مطلز  تززک   داروزلب ال اتملر در داروخلنه، اراله

شکزد، درمکل  مکی داروزلب، نه تنهل مزجب تکمت  بنجتکر 

 ترین عزامک  اکرای تبتکتن جلیگکل  ویک  الکه یکی اب مهم

داروزلب در جلماه خزاهکو اکزدب انکلاراین، اکر ورد  شکو  

  ایتحصکتال  داروزکلبی در نتلبهلی علمی و مهکلرتی عکلر

ایککن جهککت، اب اهمتککت اککلریی ارخککزردار ازککت. هککوف اب 

تحاتق حلضر، البتل  نظرات پلزخ دهنوگل  ازد، در رااطه 

ال اینکه  مزبشکی ککه طکی گسرانکو  واحکوهلی منت کب 

انو، پس اب اه ککلرگتری    در داروخلنکه، تکل دریلعت کرد 

مراقبکت دارویکی در  چه انواب  تزانسته  نهکل را اکرای ارالکه

 مطلیاکهداروخلنه  ملد  کنوب اه این ترتتب، پرزش ازلزی 

این اکزد ککه پکس اب  (cross-sectional) حلضر ماطای

ی عملککی اککه کککلرگتری دانککش تککوریس شککو ، تجراککه

دانشککجزیل  و عککلر  ایتحصککتال ، محتککزای ارالککه شککو  در 

ی خوملت مطلکز  واحوهلی منت ب را تل چه حو در اراله

 داننو داروخلنه مؤشر میدر 

 روش کار

 مسککتاتم ارتبککلط اککه تزجککه اککل طراحککی پرزشککنلمه 

 علرملزتزتتکس دارودرملنی، نظری، علرملکزیزژی واحوهلی

 اکل شکهری، داروخلنه عرصه در کلر مزبی و عملی، و نظری

 و داروخلنکه در داروزلبا  تزز  شو  اراله خوملت کتفتت

 دور  در دروس نایک اکه شکو  داد  اختصکل  الری حجم

 عنکزا  اکه دروس ایکن کشکزر، داروزلبی عمزمی دکتری

انت ل  دروس نمزنه، ال اررزکی ارنلمکه . شو انت ل  نمزنه

، ار ازلس اطالعکلت مکزرد نتکلب جهکت 1392درزی زلل 

اطالعککلت دارویککی و همچنککتن اتشککترین واحککوهلی  ارالککه

اختصل  یلعته اه دروس مزرد نظر صزرت گرعکت. دروس 

شو ، دارای ارتبلط مستاتم اکل اطالعکلت دارویکی،  انت ل 

 کک  هلی دارویی و دزته انوی داروهکل اکزد. تاکوادتزصته

 واحککو 212 داروزککلبی عمککزمی دکتککری دور  واحککوهلی

 ت صصکی دروس اکه واحکو 124 تاکواد، ایکن اب که ازت،

 علرمککلکزیزژی واحککوهلی تاککواد. دارد اختصککل  اجبککلری
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 واحککوهلی تاککواد حککو،وا 8 مجمککز  در 3 و 2، 1 نظککری

 12 مجمککز  در 5 و 4 ،3 ،2 ،1 نظککری علرملزککتزتتکس

 و 4و 3 و 2 عملکی علرملزکتزتتکس واحوهلی تاواد واحو،

 2 و 1 دارودرمکلنی واحوهلی تاواد واحو، 4 مجمز  در 5

 کلر مزبی واحوهلی تاواد و واحو 11 مجمز  در 4 و 3 و

 ک . والشمی واحو 8 مجمز  در شهری عرصه داروخلنه در

 مجمکز  در دروس ایکن اکه شو  داد  اختصل  واحوهلی

ارنلمکه  ت صصی اجبکلری اب واحوهلی% 68/34) واحو 43

هکل در در طراحکی پرزکش. الشکومکی( 1392درزی زلل 

مزرد هر درس، زؤارتی که مسکتاتمل  اکل دانکش و مهکلرت 

مراقبت دارویکی یکل پلزک گزیی اکه زکؤارت دارویکی  اراله

داشت، مو نظر قکرار گرعکتب همچنکتن، در اتملرا  ارتبلط 

مزرد هر واحو درزی ی  زؤال اه کفلیکت بمکل  در نظکر 

گرعته شکو  اکرای تکوریس    اختصکل  یلعکت. اکه ایکن 

منظککزر، پرزشککنلمه ایکترونتکک  محاککق زککلخته، شککلم   

اطالعلت جماتت شنلختی جنستت، زلل ورود اه دانشگل ، 

یس دانشککگل  محکک  تحصککت ، واحککو زرازککری یککل پککرد

ی کلر اه عنزا  مسئزل عنی داروخلنکه خزدگردا ، و زلااه

زکلل،  1مکل  تکل  6مل ،  6)اه صزرت زلااه نوارم، کمتر اب 

کککلمال  "ای، اب گزینککه 5زککؤال  25( و زککلل 1اتشککتر اب 

در نظکلم یتککرت، اکل ازکتفلد   "کلمال  م لیفم"تل  "مزاعام

طراحکککی شکککو.  www.cafepardazesh.ir ابزکککلیت

پرزشنلمه اه چهلر ا ش تاستم و اه دروس علرمکلکزیزژی 

نظککری و عملککی، و  نظککری، دارودرمککلنی، علرملزککتزتتکس

کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری، ال تزجکه اکه مبلحک  

زؤال اختصل  داد  شکو.  11و  7، 7، 5مرتب  اه ترتتب 

ا اکرای پلزکخ دهنکوگل  پرزش ازلزی پرزشنلمه در ااتو

  نهل قوردانی شو. تبتتن و اب همکلری دقتق و منصفلنه

روایککی صککزری و محتککزایی  اعتبلرزککنجی پرزشککنلمه 

اویته، اه  زؤارت هر درس در پرزشنلمه پرزشنلمه ال اراله

عبکلرت "ازلتتو مرازطه و داد  امتتکلب اکه مکرتب  اکزد   

، "(2ح دارد )عبکلرت نتکلب اکه اصکال"،  "(1نلمرازط ازت )

، "(3عبلرت مرازط ازکت ویکی نتلبمنکو اکلباتنی ازکت )"

واضک  نتسکت "ب واضک  اکزد   "(4کلمال  مرازط ازکت )"

واض  ازت ویی نتلبمنکو "، "(2نسبتل  واض  ازت )"، "(1)

ب زکلد  اکزد   "(4کلمال  واض  ازت )"، "(3الباتنی ازت )

ازکت زلد  "، "(2نسبتل  زلد  ازت )"، "(1زلد  نتست )"

 "(4کلمال  زکلد  ازکت )"، "(3ویی نتلبمنو الباتنی ازت )

اویته،  اربیلای شو. پس اب زنجش روایی صزری پرزشنلمه

ی علرملکزیزژی نظری حسف شوب اب زؤال اب بیرمجمزعه 2

زؤال حکسف و محتکزای ارخکی  1دارودرملنی  بیرمجمزعه

علرملزکتزتتکس  زؤارت اب هم تفکت  شوب اب بیرمجمزعه

زکؤال تغتتکر  1زؤال حسف و محتکزای  3ری و عملی نظ

 5کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری  کردب اب بیرمجمزعه

زکؤال  1زؤال تغتتکر و محتکزای  1زؤال حسف، محتزای 

تر، کزتل  و ترزلد  شکلی اه زؤارت تفکت  شو. همچنتن،

 قلاک  خزاننو  ارای ممکن بمل  کمترین در که ایگزنه اه

زرانجلم، ارای اربیکلای کمکی  .گردیو لبنزیسیا الشو درک

 CVIی البنزیسککی شککو ، اب شککلخ  روایککی پرزشککنلمه

ازتفلد  شو. ارای این منظزر، در رااطه ال هر زؤال، تاکواد 

ککلمال  " مت صصلنی که در شلخ  مکرتب  اکزد ، گزینکه

 "مرازط ازت ویی نتلبمنو الباتنی ازکت"و  "مرازط ازت

ار تاواد ک  مت صصل  تاستم شو، را انت ل  کرد  ازدنو 

ارای زؤارت هر واحو منت کب محلزکبه   CVIو متلنگتن

اککرای زککؤارت  CVIگردیککو. اککه ایککن ترتتککب، ماککوار 

، 79/0، دارودرمکککککلنی 95/0علرمکککککلکزیزژی نظکککککری 

، و کککلر مزبی در 94/0علرملزککتزتتکس نظککری و عملککی 

 ازد. 82/0عرصه داروخلنه شهری 

نفککر اب دانشککجزیل  اککل  50 پلیککلیی پرزشککنلمه در اککتن

هلی مرازط اکه ی ضریب  یفلکرونبلخ ارای پرزشمحلزبه

محلزکبه شکو.  SPSS22هر درس ال ازتفلد  اب نرم اعزار 

ضککریب  یفلکرونبککلخ اککرای زککؤارت علرمککلکزیزژی نظککری 

، زکککککؤارت 855/0، زکککککؤارت دارودرمکککککلنی 768/0

و زکککؤارت  838/0علرملزکککتزتتکس نظکککری و عملکککی 

محلزککبه  903/0در عرصککه داروخلنککه شککهری کککلر مزبی 

 گردیو.

 دکتکری دور   خکر زکلل شلم  دانشکجزیل   هوف جلماه

 نفکر( و 1075) 1396کشکزر در زکلل  داروزلبی عمزمی

http://www.cafepardazesh.ir/
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 دور  اب زکلل 2 حکواکار ایتحصتالنی که در این زلل علر 

 ککه گسشت )ال تاواد غتر قلا  محلزبه( اکزد،می  نهل طرح

الشنو. اکرای  داروخلنه در شلغلتن اداعر رعت اینانتظلر می

پرزشنلمه اب تلریخ  شو و ازتفلد  زرشملری گتری ابنمزنه

تملم دانشجزیل ، و تکل  اه 01/12/1396تل  02/11/1396

 واحوهلی 91 تل 86 ورودی حو امکل  اه علر  ایتحصتال 

خزدگردا ، ال ارزلل یتن  پرزشکنلمه،  پردیس و زرازری

دومکتن زکمتنلر دانشکجزیل  اه کمک  رااطکتن اتسکت و 

داروزککککککککککککلبی زرازککککککککککککر کشککککککککککککزر 

(http://www.cafepardazesh.ir/form/view.p

hp?id=7324740) .اراله گردیو 

هل،  ملر تزصتفی، شلم   متلنگتن ارای تجزیه و تحلت  داد 

-Chi و   Multiple responseهکلیو درصکو،  بمکز 

Square زککنجی نتککلی ، مککزرد اککرای مالیسککه و ارتبککلط

 SPSS22هل ال نرم اعکزار تحلت  داد  فلد  قرار گرعت.ازت

 ازد.  P-value<05/0داری انجلم شو و زط  مانی

 هایافته

نفکر  120نفکر دانشکجز و  189نفر ) 309در مجمز  

- زلل، اب دانشگل 67/24ال متلنگتن زنی علر  ایتحصت ( 

هلی علزم پزشکی اصفهل ، شکتراب، اهکزاب، کرمکل ، بااک ، 

تو ، زلری، کرملنشل ، بنجل ، یرزتل ، تهرا ، شهرشت، یزد

اککه اهشککتی، تبریککز، ارومتککه، ارداتکک ، همککوا ، مشککهو 

درصو پلزخ دهنکوگل  اکر ازکلس  پرزشنلمه پلزخ دادنو.

، تاکواد و درصکو 1اطالعلت جماتت شکنلختی در جکوول 

، 2هلی انت ل  شو  در هر واحو درزکی در جکوول گزینه

، و نظرات پلزکخ 3در جوول هلی مرازط اه هر زؤال پلزخ

دهنوگل ، اه تفکت  اطالعلت جماتکت شکنلختی  نهکل در 

 شزد.مشلهو  می 4جوول 

 نظری واحو علرملکزیزژی

 ککلمال ) مزاعکق هکلیپلزکخ مجمکز  ،2 جکوول اه تزجه ال

 نظکری علرمکلکزیزژی شو  اه زؤارت داد ( مزاعق و مزاعق

، %6/18( نوارم نظری) متزز  هلیپلزخ ، مجمز 5/33%

( م کلی  و م کلی  ککلمال ) م کلی  هکلیپلزکخ و مجمز 

، دانشجزیل  نظرات مزاعق 3ازد. ال تزجه اه جوول  0/48%

کمتر و م لی  اتشکتری در مالیسکه اکل عکلر  ایتحصکتال  

نشل  داد  شو  ازت، در  3داشتنو. هملنطزر که در جوول

رااطه ال تملم مبلحک  مکزرد پرزکش واحکو علرمکلکزیزژی 

هکلی ملننو  مکلنتسم اروب عزارض داروهل، مکلنتسکمنظری، 

اروب تواخالت دارویی، و اصزل علرملکزیزژی  کلرارد داروهل 

درصو نظر مزاعکق وجکزد  40هلی خل ، کمتر اب در گرو 

هکککلی علرملکزکتنتتککک  و داشکککت. در خصکککز  تفکککلوت

علرملکزدینلمتکک  داروهککلی هککم دزککته، مجمککز  نظککرات 

ازد. همچنتن، اب نظکر اکتش اب درصو  50م لی  اتشتر اب 

نتمی اب پلزخ دهنوگل  بمل  در نظکر گرعتکه شکو  اکرای 

 واحو علرملکزیزژی نظری کلعی نبزد. 

 درملنی واحو دارو

 ککلمال ) مزاعکق هکلیپلزکخ مجمکز  ،2 جکوول اه تزجه ال

 ،%3/43شو  اه زؤارت دارودرمکلنی  داد ( مزاعق و مزاعق

، و %7/20( رمنککوا نظککری) متززکک  هککلیپلزککخ مجمککز 

 %0/36 (م لی  و م لی  کلمال ) م لی  هلیپلزخ مجمز 

 و، دانشجزیل  نظرات مزاعق کمتکر 4ازد. ال تزجه اه جوول

م لی  اتشتری در مالیسه اکل عکلر  ایتحصکتال  داشکتنو. 

، پلزخ دهنوگل  اتشکترین نظکر مزاعکق را 3مطلاق جوول 

تب  اکل در خصز  تزانلیی تش ت  عاللم مهم و شلیع مر

درصکو( داشکتنوب در حلیتککه، در  50هل )اکتش اب اتملری

هککلی خصککز  تزانککلیی تنظککتم دوب داروهککل، و پککلیش

اکه  .دارودرملنی کمترین درصو نظرات مزاعق وجزد داشت

ته عالو ، اتش اب نتمی اب پلزخ دهنوگل  بمل  در نظر گرع

 دانستنو. شو  ارای واحو دارودرملنی را کلعی نمی

 عملی و نظری لزتزتتکسواحو علرم

 ککلمال ) مزاعکق هکلیپلزکخ مجمکز  ،2 جکوول اه تزجه ال

 زککؤارت علرملزککتزتتکس شککو  اککه داد ( مزاعککق و مزاعکق

 نظکری) متزز  هلیپلزخ ، مجمز %6/34عملی  و نظری

 م کلی  کلمال ) م لی  هلیپلزخ ، و مجمز %0/19( نوارم

جزیل  دانشک ،4 ازد. ال تزجه اکه جکوول %3/46( م لی  و

نظرات مزاعق کمتر و م لی  اتشتری در مالیسه اکل عکلر  

در رااطکه اکل زکلخت  ،3وولجکایتحصتال  داشتنو. طبکق 

هکلی نکزین هلی ترکتبی، عرمزرزتز  زکلملنهعرمزرزتز 
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هکلی جکس  و اشرا شکی اشککلل مزضکای دارویی، تفکلوت

پرکککلرارد در داروخلنککه، و اصککزل نگهککواری و پلیککواری 

درصکو نظکر  50لی م تل  دارویی کمتر اب هعرمزرزتز 

مزاعق وجزد داشت. اکتش اب نتمکی اب پلزکخ دهنکوگل  اب 

بمل  اختصل  داد  شو  اه این درس راضکی ازدنکوب امکل، 

اتشتر پلزخ دهنکوگل  بمکل  در نظکر گرعتکه شکو  اکرای 

 دانستنو.علرملزتزتتکس عملی را کلعی نمی

 شهری داروخلنه عرصه در واحو کلر مزبی

 ککلمال ) مزاعکق هلیپلزخ مجمز  ،2 جوول اه تزجه ال

 عرصکه در کلر مزبی زؤارت اه شو  داد ( مزاعق و مزاعق

 متززکک  هککلیپلزککخ %، مجمککز 3/47 شککهری داروخلنککه

 ککلمال ) م لی  هلیپلزخ ، و مجمز %9/17( نوارم نظری)

در  ،4اکزد. اکل تزجکه اکه جکوول %8/34( م لی  و م لی 

، هر چهلر گرو  پلزخ دهنوگل  اه خصز  واحو کلر مزبی

ی مسئزیتت عنکی داروخلنکه، نظکرات م کلی  یحلظ زلااه

اتشتری را نسکبت اکه نظکر مزاعکق ا هکلر کردنکو. پلزکخ 

ی کلر، نظر م لی  اتشکتری نسکبت دهنوگل  اوو  زلااه

ی مسکئزیتت عنکی داروخلنکه داشکتنو و اه اعراد اکل زکلااه

اکه گکرو  اکوو  هلی م لی  مرازط اتشترین درصو پلزخ

اتش اب نتمی  ،3لی کلر در داروخلنه ازد. طبق جووزلااه

ی منلزب اب منلاع ماتبر اب پلزخ دهنوگل  تزانلیی ازتفلد 

گتکری اصکزیی و اطالعلت دارویی و همچنتن، شکرح حکلل

دیونو. ایکن در حکلیی ازکت صحت  اب اتملر را در خزد می

ای کککه، درصککو پلزککخ دهنککوگلنی کککه مهککلرت کککلعی اککر

شنلزلیی تکواخالت دارویکی مزجکزد در نسکخ، دارا اکزد  

هکلی مکزرد ازکتفلد  در اطالعلت کلعی در خصز  مکم 

هلی خل ، مهلرت کلعی در ارقراری ارتبلط منلزب ال گرو 

پزش  و اتملر، و مهلرت کلر ال نکرم اعزارهکلی داروخلنکه را 

درصو اکزد. در ایکن متکل ،  50دیونو کمتر اب در خزد می

لیی تواخالت دارویی مزجکزد در نسکخ، ککلر اکل نکرم شنلز

ی هلی وی  هلی مکم اعزارهلی داروخلنه و اطال  اب وی گی

هلی مزاعق کمتری را اه خزد هلی خل ، درصو پلزخگرو 

اختصککل  دادنککو. همچنککتن، اککتش اب نتمککی اب پلزککخ 

دهنوگل  بمل  در نظر گرعته شو  ارای واحو کلر مزبی را 

 تنو. دانسکلعی نمی

 . درصد پاسخ دهندگان بر اساس اطالعات جمعیت شناختی1جدول 

Table 1. Percentage of respondents based on demographic data 
 درصد پاسخ دهندگان

 )جنسیتیت(

 درصد پاسخ دهندگان

 )فراغت از تحصیل(

درصد پاسخ دهندگان 

 )واحد دانشگاهی(

 درصد پاسخ دهندگان

 نی داروخانه(ی مسئولیت ف)تجربه

 دانشجو دختر پسر
فارغ 

 التحصیل
 سراسری

پردیس 

 خودگردان

سابقه 

 ندارم

کمتر از 

 ماه 6

ماه تا  6

 سال 1

 1بیشتر از 

 سال

33/33 67/66 84/60 16/39 70/76 30/23 10/8 13/29 00/22 77/40 

 

 

 بها در واحدهای درسی منتخهای داده شده به هر یک از گزینه. درصد پاسخ2جدول

Table 2. Percentage of responses given to each option in selected courses 

 فارماکولوژی نظری

 گزینه
 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 35 1/11 114 9/36 57 6/18 88 6/28 15 9/4 پاسخ

 دارودرمانی

 گزینه
 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 27 7/8 84 3/27 64 7/20 110 5/35 24 8/7 پاسخ
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 درسی منتخب واحدهای در هاگزینه از یک هر مربوط هایپاسخ درصد .3جدول

Table 3. Percentage of responses to each option in selected courses 

 کامالً موافق موافق نظری ندارم مخالف کامالً مخالف
 های فارماکولوژی نظری ...س از گذراندن واحدپ

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 عوارض داروها برخوردارم. ایی کافی برای توضیح مکانیسم بروزاز توان -1 19 1/6 97 4/31 58 8/18 105 0/34 30 7/9

 نم.داو فارماکودینامیک داروهای هم دسته را به خوبی می های فارماکوکینتیکتفاوت -2 17 5/5 62 1/20 63 4/20 130 1/42 37 0/12

 توانم مکانیسم تداخالت دارویی را توضیح دهم.می -3 15 9/4 106 3/34 49 9/15 103 3/33 36 7/11

0/11 34 2/38 118 4/19 60 5/28 88 9/2 9 
لمندان، کودکان و های خاص )بارداری، شیردهی، سارماکولوژیک کاربرد داروها در گروهاصول فا -4

 دانم.نوزادان( را به خوبی می

 بود. کافی فارماکولوژی، نظری واحدهای تدریس برای شده گرفته نظر در زمان -5 16 2/5 54 5/17 45 6/14 98 7/31 96 1/31

 کامالً موافق موافق نظری ندارم مخالف کامالً مخالف
 پس از گذراندن واحدهای دارودرمانی ...

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 ها را تشخیص دهم.م مهم و شایع مرتبط با بیماریئتوانم عالمی -1 36 7/11 163 8/52 49 9/15 46 9/14 15 9/4

 ها به خوبی آشنایی دارم.های دارودرمانی بیماریبا رژیم  -2 31 0/10 141 6/45 60 4/19 60 4/19 17 5/5

 شناسم.ارویی مناسب را به خوبی میفاکتورهای مؤثر بر انتخاب رژیم د -3 21 8/6 107 6/34 77 9/24 84 2/27 20 5/6

 های دارودرمانی به خوبی آشنا هستم.با پایش -4 14 5/4 77 9/24 88 5/28 107 6/34 23 4/7

 شنایی دارم.آو چگونگی تخفیف آنها به خوبی با عوارض جانبی داروهای مختلف  -5 28 1/9 124 1/40 59 1/19 79 6/25 19 1/6

0/22 68 1/42 130 2/16 50 9/14 46 9/4 15 
..( انجام بیماری کبدی، کلیوی. :توانم تنظیم دوز داروها را با توجه به شرایط خاص بیمار ) مانندمی -6

 دهم.

 بود. کافی دارودرمانی واحدهای دریست برای شده گرفته نظر در زمان -7 24 8/7 68 0/22 37 0/12 103 3/33 77 9/24

 موافق کامالً موافق نظری ندارم مخالف کامالً مخالف
 پس از گذراندن واحدهای فارماسیوتیکس نظری و عملی ...

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 توجه به فرموالسیون آنها به خوبی آشنایی دارم. وت پایداری داروها بابا اصول نگهداری و تفا -1 22 1/7 99 0/32 57 4/18 93 1/30 38 3/12

 هداشتی را توضیح دهم.ب -های دارویی و آرایشیتوانم نقش هر یک از اجزای فرموالسیونمی -2 20 5/6 94 4/30 70 7/22 86 8/27 39 6/12

6/14 45 1/31 96 7/20 64 1/29 90 5/4 14 
های موضعی موجود را بر اسااس فاکتورهاای فیزیکوشایمیایی فراورده توانم جذب و اثربخشیمی -3

 فرموالسیون، با یکدیگر مقایسه کنم.

 اروخانه برخوردارم.دهای ترکیبی در از توانایی کافی برای ساخت فرموالسیون -4 27 7/8 76 6/24 42 6/13 92 8/29 72 3/23

 های دارورسانی نوین آشنایی کافی دارم.وصیات فرموالسیون سامانهبا خص -5 16 2/5 77 9/24 61 7/19 98 7/31 57 4/18

 بود. کافی فارماسیوتیکس، نظری واحدهای تدریس برای شده گرفته نظر در زمان -6 45 6/14 115 2/37 60 4/19 57 4/18 32 4/10

 فارماسیوتیکس نظری و عملی

 گزینه
 لفمکامالً مخا مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 50 2/16 93 1/30 59 0/19 87 2/28 20 4/6 پاسخ

 کارآموزی در عرصه داروخانه شهری

 گزینه
 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 39 7/12 68 1/22 55 9/17 105 8/33 42 5/13 پاسخ
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 بود. کافی فارماسیوتیکس، عملی دهایواح تدریس برای شده گرفته نظر در زمان -7 32 4/10 65 0/21 40 9/12 89 8/28 83 9/26

 کامالً موافق موافق نظری ندارم مخالف کامالً مخالف
 پس از گذراندن واحدهای کارآموزی در عرصه داروخانه شهری ...

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد

 داروهای گیاهی اطالعات کافی دارم. در مورد ایمنی -1 54 5/17 135 7/43 42 6/13 42 6/13 36 7/11

 شنایی دارم.آبا اصول شرح حال گیری از بیمار به خوبی  -2 54 5/17 130 1/42 46 9/14 47 2/15 32 4/10

 با -OTC3 .های مهم و شایع به خوبی آشنایی دارمتراپی بیماری 52 8/16 138 7/44 49 9/15 51 5/16 19 1/6

 های غیر فارماکولوژیک مؤثر بر اثربخشی درمان را به بیماران منتقل کنم.توانم توصیهمی -4 41 3/13 135 7/43 60 4/19 47 2/15 26 4/8

 دارم. کافی اطالعات خاص هایگروه در استفاده مورد هایمکمل انواع مورد در -5 13 2/4 43 9/13 67 7/21 130 1/42 56 1/18

 برخوردارم. نسخه در دارویی موجود تداخالت شناسایی برای کافی مهارت از -6 22 1/7 62 1/20 55 8/17 92 8/29 78 2/25

 .کنم پیدا معتبر دارویی اطالعات منابع از استفاده با را دارویی سواالت پاسخ توانم می -7 82 5/26 149 2/48 34 0/11 26 4/8 18 8/5

 رخوردارم.ب...(  و زدن قیمت نسخ، تأیید جهت) داروخانه افزارهای نرم با کار برای کافی مهارت از -8 21 8/6 71 0/23 78 2/25 92 8/29 47 2/15

 برخوردارم. پزشک و بیمار با ارتباط برقراری برای کافی مهارت از -9 37 0/12 88 5/28 73 6/23 82 5/26 29 4/9

 رم.برخوردا فنی مسئول عنوان به داروخانه یدارها و پرسنل مدیریت برای کافی مهارت از -10 40 9/12 92 8/29 51 5/16 73 6/23 53 2/17

 بود. افیک شهری، داروخانه عرصه در کارآموزی واحدهای تدریس برای شده گرفته نظر در زمان -11 29 4/9 62 1/20 45 6/14 87 2/28 86 8/27

 

 . نظرات پاسخ دهندگان در واحدهای منتخب درسی به تفکیک اطالعات جمعیت شناختی4جدول 

Table 4. Respondents' opinions about selected courses by demographic information 

ی
ظر

ی ن
وژ

ول
اک

رم
فا

 

 گزینه

 ی مسئولیت فنی داروخانهتجربه واحد تحصیل دانشجو فراغت از تحصیل جنسیتیت

 سراسری فارغ التحصیل دانشجو دختر پسر
پردیس 

 خودگردان

سابقه 

 ندارم

 6کمتر از  

 ماه

 1اه تا م 6

 سال

بیشتر از 

 سال 1

ق
واف

م
 

 7/12 6/17 7/6 0/12 8/20 3/9 3/35 7/28 7/9 5/16 درصد

 39 54 21 37 64 29 109 89 30 51 تعداد

ط
وس

مت
 

 4/44 0/50 1/41 0/40 8/45 9/43 7/16 5/18 2/43 6/46 درصد

 137 155 127 124 142 136 52 57 133 144 تعداد

ف
خال

م
 

 9/42 4/32 2/52 0/48 3/33 8/46 0/48 8/52 1/47 9/36 درصد

 133 100 161 148 103 144 148 163 146 114 تعداد

P 208/0 014/0 023/0 107/0 مقدار 

χ 436/8 505/8 571/7 461/4 2آماره 

ی
مان

در
رو

دا
 

ق
واف

م
 

 3/18 8/11 0/10 0/16 4/26 5/10 0/45 1/39 6/13 5/15 درصد

 57 36 31 49 81 32 139 121 42 48 تعداد

ط
وس

مت
 

 3/60 1/69 2/62 0/40 1/61 2/61 6/17 6/20 1/63 3/57 درصد

 186 214 192 124 189 189 54 64 195 177 تعداد

ف
خال

م
 

 4/21 1/19 8/27 0/44 5/12 3/28 4/37 4/40 3/23 2/27 درصد

 66 59 86 136 39 88 116 124 72 84 تعداد

P 088/0 000/0 020/0 611/0 مقدار 



 506                                                                                                                                                             و همکاران جاتین

 

 1400، تابستان 2شماره، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

χ 015/11 315/15 808/7 984/0 2آماره 

ی
مل

 ع
 و

ی
ظر

س ن
یک

وت
سی

ما
ار

ف
 

ق
واف

م
 

 7/12 8/11 6/15 0/12 4/19 4/11 6/34 9/37 6/12 6/14 درصد

 39 37 48 37 60 35 107 117 39 45 تعداد

ط
وس

مت
 

 2/49 9/52 9/48 0/44 8/45 6/50 0/18 4/18 5/50 6/47 درصد

 152 163 151 136 142 156 56 57 156 147 تعداد

ف
خال

م
 

 1/38 3/35 6/35 0/44 7/34 0/38 4/47 8/43 9/36 9/37 درصد

 118 109 110 136 107 118 146 135 114 117 تعداد

P 970/0 211/0 224/0 848/0 مقدار 

χ 326/1 112/3 991/2 330/0 2آماره 

ی
هر

 ش
نه

خا
رو

دا
ه 

رص
ر ع

 د
ی

وز
آم

ار
ک

 

ق
واف

م
 

 6/28 3/35 2/12 0/8 1/36 8/19 0/52 5/41 4/21 2/28 درصد

 88 109 38 24 111 61 161 128 66 87 تعداد

ط
وس

مت
 

 4/48 1/44 2/62 2/52 0/50 3/52 3/14 8/19 8/56 7/41 درصد

 150 136 192 161 155 162 44 61 176 129 تعداد

ف
خال

م
 

 0/23 6/20 6/25 0/40 9/13 8/27 6/33 7/38 8/21 1/30 درصد

 71 64 79 124 43 86 104 120 67 93 تعداد

P 005/0 005/0 000/0 044/0 مقدار 

χ 721/18 628/10 920/38 247/6 2آماره 

 

 بحث 

 واحو علرملکزیزژی نظری

ر دال تزجه اه نتلی  اه دزت  مو ، نتلب اه  مکزب  اتشکتر 

ال کلر اکه که  ئزریتواحو علرملکزیزژی اب  یخصز  مبلحا

 .وجزد دارد ،مرتب  تر هستنو عنزا  مسئزل عنی داروخلنه

همچنتن، کمترین متزا  رضلیتمنوی اب بمکل  اختصکل  

 داد ، مرازط اه درس علرملکزیزژی نظری ازد ککه مجمزعکل 

 دهو. واحو را اه خزد اختصل  می 8

علرملکزیزژی ال پلیه گساری مفلهتم ازلزی مزرد نتلب اکرای 

ی هر اتملر، اتن دانش پلیه و الیتنی لنی وی  درک دارودرم

بنکو. اگرچکه مطلیاکلت نشکل  داد  انکو ککه دانکش پ  می

علرمکلکزیزژی اککرای منطکق دارودرمککلنی و تصکمتم گتککری 

درملنی ضکروری ازکت، راهککلری اکرای طراحکی  مکزب  

ای ککه منجکر اکه  مکلدگی مطلکز  علرملکزیزژی اه گزنکه

-ی ازتفلد نی در بمتنهدانشجزیل  ارای ح  مشکالت الیت

و همککلرا   ارنکول)وجکزد نکوارد  دشکزی درملنی داروهل 

هلیی ککه اکرای تغتتکر  مکزب  . یکی اب ازترات ی(2019

علرملکزیزژی در مطلیالت م تل  ازتفلد  شو  ازت، ادغلم 

این واحو درزی ال واحکوهلیی ملننکو دارودرمکلنی، شکتمی 

دارویککی، و عتزیزیککزژی اککزد  کککه اعککزایش رضککلیتمنوی 

الکه و )دانشجزیل  اب  مکزب  را اکه دنبکلل داشکته ازکت 

گلتککلم و  ، 2002عتنگلککو و دونککلوی  ، 2015همکککلرا  

، کتنککو و 2015، ایسککالم و شککزیگر 2013همکککلرا  

. همچنتن، در ی  مطلیاه، علرمکلکزیزژی (1993همکلرا  

و اکه  (integrated)ی پزشکی اه صکزرت تلفتاکی رشته

ککه رضکلیتمنوی و  محزر  مزب  داد  شکو-صزرت کتس

و  عتنگلکو)حضزر در کالس دانشجزیل  را اهبکزد ا شکتو 

هکلی تکوریس . ال وجزدی که ککلرارد رو (2002دونلوی 

عاککلل رضککلیت دانشککجزیل  را اککلر مککی اککرد، اسککتلری اب 

واحوهلی درزی پلیه همچنل  اه صزرت ز نرانی توریس 

و همککلرا ،  گلتکلم، 2008الکزوین و همککلرا  شکزنو می

در مطلیاکلت انجکلم شکو ، اضکلعه  .(2017پزیرایر  2013

شو  یلدگتری تتم محزر، یلدگتری مبتنی ار ح  مسکئله، 

اککه  مککزب   (case study)و تمرینککلت اررزککی کککتس 
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علرملکزیزژی، منجکر اکه اعکزایش نظکر مابکت دانشکجزیل  

هکلی  مکزب  علرمکلکزیزژی، و ازکتفلد  اب نسبت اکه دور 

نزیزژی در  مزب  مزجب درگتری اتشکتر دانشکجزیل  تک

 . (2013هنگلم توریس گردیو )کلراکشل و همکلرا  

 واحو دارودرملنی

واحکو  12 در ارنلمه درزکی داروزکلبی عمکزمی، مجمزعکل 

واحکو اکرای  11، و 5تل  1هلی نظری ارای علرملزتزتتکس

در نظر گرعتکه شکو  ازکت. اکل  3و  2و  1هلی دارودرملنی

تزجه اه تفلوت کم اتن مجمکز  واحکوهلی دارودرمکلنی و 

ت اب هلی نظری، شلیو علت تفلوت در رضلیعلرملزتزتتکس

، اکه تفکلوت در تن این دو درسا بمل  اختصل  داد  شو 

رزو ککه اکلر مرازط الشو. اه نظر می نهل ی واحوهلتزبیع 

ای ککه ی دارودرمکلنی، اکه گزنکههلی ارالکهارد  تاواد ترم

تکر و اکل کتفتکت اتشکتر ارای ازلتتو مرازطه اه طزر کلم 

در ایکن قلا  توریس الشو، منجر اه اعکزایش رضکلیتمنوی 

هلی دریلعت شو  در واحکو خصز  شزد. ال تزجه اه پلزخ

 جکلنبی رزکو در خصکز  عکزارضدارودرملنی، اه نظر می

 نهککل، تنظککتم دوب  ت فتکک  چگککزنگی و م تلکک  داروهککلی

منلزکب، و  دارویی رژیم انت ل  ار مؤشر داروهل، علکتزرهلی

هلی دارودرملنی نتلب اه  مکزب  اتشکتر وجکزد دارد. پلیش

وهلی دارودرمکلنی و علرمکلکزیزژی اکل یککویگر ارتبکلط واح

تنگلتنو دارنو. تزانلیی دانشکجز در اکه ککلرگتری مفکلهتم 

علرملکزیزژیکی اه اهترین وجه در دارودرملنی قلا  اربیکلای 

(. درس علرملکزیزژی دانش 2019ارنول و همکلرا  ) ازت

مزرد نتلب ارای ح  مشکالت دارودرملنی را عراهم ککرد ، و 

مفککلهتم    ناککش ازلزککی در عهککم دارودرمککلنی و ایجککلد 

-تزانلیی انت ل  رژیم درملنی ارج  ار دیگری را عراهم می

ب انلاراین،  مزب  تلفتاکی (2010و همکلرا   جفریز)کنو 

واحوهلی علرملکزیزژی و دارودرملنی، در کنلر اه ککلرگتری 

منکو هلی توریس عالل که دانشجز را درگتر و عالقکهرو 

کرد  و او را ارای ازکتفلد  اب دانکش خکزد در جهکت حک  

ی مراقبت تزانو او را ارای ارالهزلبد، میمشک  تزانمنو می

 ززاراملنتلم ،1986 اروکفتلو )دارویی در  ینو   ملد  کنو 

 .(2019، ارنول و همکلرا  2009

 نظری و عملیواحو علرملزتزتتکس 

س هلی داد  شو  اه زؤارت علرملزکتزتتکال تزجه اه پلزخ

نظری و عملی، نتلب اه  مزب  اتشتر در رااطه اکل زکلخت 

تر در خصکز  هلی ترکتبی،  مزب  کلراردیعرمزرزتز 

هلی جکس  و هلی نزین دارویی، تفلوتعرمزرزتز  زلملنه

رارد در داروخلنکه، و اصکزل اشرا شی اشکلل مزضای پرککل

 هلی م تل  دارویی وجزدنگهواری و پلیواری عرمزرزتز 

درصکو نظکر مابکت در  50دارد. ال وجکزد اینککه اکتش اب 

خصککز  بمککل  در نظککر گرعتککه شککو  اککرای واحککوهلی 

رزکو ککه علرملزتزتتکس نظری وجزد داشت، اه نظکر مکی

در  هلی مکرتب  اکل ککلرنتلب اصلی، تزجه اتشتر اه  مزب 

هلی ت صصی علرملزتزتتکس و داروخلنه در خالل  مزب 

یککل  مککزب  ایککن مبلحکک  اککه صککزرت مشککترک اککل واحککو 

 کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری الشو.

 واحو کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری

در رااطه ال کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری نتز، اتشتر 

-ککلعی نمکی پلزخ دهنوگل  بمل  اختصل  داد  شکو  را

هل اه زؤارت کلر مزبی در دانستنو. ال تزجه اه نتلی  پلزخ

رزو که  مزب  مکزشرتر عرصه داروخلنه شهری، اه نظر می

گتری، ی کلر ال نرم اعزارهلی داروخلنه، شرح حللدر بمتنه

هلی خکل ، شنلزکلیی و هلی مزرد ازتفلد  در گرو مکم 

ر نسکک ه، و ی ارخککزرد تککواخالت دارویککی مزجککزد دنحککز 

ارتبلط مکؤشر اکل پزشک  و اتمکلر ضکروری الشکو. در یک  

مطلیاه، منجم باد  و همکلرا  نالط ضا   مکزب  واحکو 

کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری را شنلزکلیی کردنکو، 

که شلم    مزب  متفلوت هر دانشجز اسکته اکه تملیک  و 

هلی مشک   و ی ت ص  مرای، عاوا  طرح درسبمتنه

هکلی کسکب شکو ، زط  پلیتن دانش و مهلرتازتلنوارد، 

هلی نظری در طزل دور ، عوم تکرار مبلح  علمی و جنبه

ای داروزکلب در هکل و و کلی  حرعکهتزجه کلعی اه مهکلرت

داروخلنه، اب جمله  ارتبکلط اکل اتمکلر، مشکلور  اکل پزشک ، 

هکلی مکویریت اخالق، قزانتن مرازط اه م ورهل، و مهکلرت

عی ارای تمرین اکه دیتک  تاکواد بیکلد داروخلنه، بمل  نلکل

اتملرا  که ککلر مزبا  را اکه عنکزا  داروزکلب مسکئزل در 
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کننو، و عاوا  ی  رو  قلا  اعتمکلد داروخلنه مشغزل می

و منصفلنه ارای اربیلای جکلمع و تککزینی ککلر مزبا  اکزد 

ارتبکلط رزکو اه نظکر مکی .(2014منجم باد  و همکلرا  )

اتشتر زلیر واحوهل ال واحو کلر مزبی در عرصکه داروخلنکه 

شهری، ما   علرملزتزتتکس، علرمکلکزیزژی و دارودرمکلنی، 

امکل  یلدگتری مؤشرتر را در مزرد هر درس عراهم کنو. در 

کتفتکت  باد  و همکلرا ، مش   شو ککهی منجممطلیاه

ی واحوهلی قبلی مرتب  ال کلر مزبی، و مزعاتت  نهکل اراله

در  ملد  زلبی دانشجزیل  اکرای ایفکلی ناکش اکه عنکزا  

درصکو رضکلیتمنوی  50کلر مزب داروخلنه شهری کمتر اب 

ی ضکرورت تزجکه جکوی اکرای داشت، که نشکل  دهنکو 

هکلی ارالکه شکو  اکزد )مکنجم باد  و تجویو نظکر در دور 

در دانشککگل  اککریتتش کلزمبتککل رو   .(2014 همکککلرا 

اررزی کتس، اکرای تلفتکق مبلحک  و واحکوهلیی ککه اکل 

رعت. اکل تزجکه یکویگر پتزنو داشتنو، مزرد ازتفلد  قرار گ

اه ارنلمکه درزکی و نتلبهکلی دانشکجزیل ، تکل حکو امککل  

هلی متزایی در ی  کالس توریس مبلح  مرتب ، در بمل 

شو. تال  ارای توریس منسجم در این دانشگل  در مکزرد 

هککلی ککلر مزبی، شککتمی دارویکی، پککلتزعتزیزیزژی، ککالس

 OTCداروزککلبی اککلیتنی، علرملزککتزتتکس، دارودرمککلنی، 

اپکی و علرمککلکزیزژی صککزرت گرعکت، تککل تککزایی منطاککی تر

مبلح  و اهواف حفظ شزد. در نهلیت، انسجلم اکه عنکزا  

ی  اازار مفتو ارای ازلتتو علکزم پزشککی مارعکی گردیکو 

. هککوف اب  مککزب  منسککجم، یککلدگتری و (2000 هککلرد )

ای اهتر اطالعلت و دزتتلای اه اطالعلت قلا  ازکتفلد  البیل

-. چنلنکه، مطلیاه(2015نتکلنمهر )در ذهن دانشجز ازت 

انسککجلم در ارنلمککه درزککی  ی رااککرت کککر نشککل  داد کککه

هککلی تری اطالعککلت و مهککلرتتزانککو یککلدگداروزککلبی مککی

دانشجزیل  را در ازتفلد  اب علکزم دارویکی، علکزم اکلیتنی، 

ی هکلی درمکلنی و رویکلرویی اکل مشککالت پتچتکو مهلرت

 . (2000 کر)مراقبت دارویی اعزایش دهو 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

ای اککرای هککلی گسککترد هککلی اختککر، ناککشدر زککلل     

داروزککلبا  اککه عنککزا  ارالککه دهنککوگل  خککوملت مراقبککت 

گساری شو  ازت. زالمت، اه طزر عزاینو  شنلخته و ارب 

اب طرعی،  مزب  زنتی داروزلبی نتزانسته ازت اه طکزر 

هلی عملکردی را ال نتلبهکلی زکالمت الحتت، صظلم منون

و همکککلرا   انورزککز )مککردم و اتمککلرا  مککرتب  زککلبد 

. این مطلیاه ال هوف زنجش نظرات دانشجزیل  و (2011

تلب  علر  ایتحصتال  داروزلبی عمزمی کشزر انجلم شو، تل 

هکلی ارالکه شکو  در واحکوهلی ب مش   شزد ککه  مکز

علرملکزیزژی نظری، دارودرملنی، علرملزکتزتتکس نظکری و 

عملی، و کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری، تل چه انواب  

ی مراقبت دارویی در داروخلنه  ملد  کرد   نهل را ارای اراله

ازت. نتلی  اه دزت  مو  اب این نظرزنجی نشل  داد ککه، 

هلی داد  شکو  در ایکن دروس، ککلرایی استلری اب  مزب 

نواشکته ارای تراتت داروزلب مکلهر در ایکن بمتنکه  را ربم

هکلی تکوریس ازت.  مزب  تلفتای و اکه ککلرگتری رو 

هلی اربیلای دانشجز، اه عنکزا  عالل، در کنلر اصالح رو 

ای در ایجکلد تزانکلیی حرعکه راهکلرهلی ازلزکی در جهکت

شزنو دارویی در نظر گرعته می دانشجز، ارای انجلم مراقبت

ب (2015و همککلرا   مسککتتل ،2019ارنول و همککلرا  )

لب اککه تغتتککر و انککلاراین، اککلبخزرد نظرزککنجی حلضککر، نتکک

واحککوهل در نظککلم  مککزب   الککه یاری اککلبنگری در نحککز 

داروزلبی عمزمی ایرا  را اکل کمک  مت صصکتن امکر، در 

ی زلبی داروزلبا  شلیسته و تزانمنو در ارالکهجهت  ملد 

 دهو.پتش رو قرار میخومت مراقبت دارویی 

نظرزکنجی پک وهش حلضککر در کمتتکه  مکزب  اتسککت و 

انشجزیل  داروزلبی کشزر انجلم شو و در دومتن زمتنلر د

پن   مزب  این زمتنلر، در حضزر داتر شزرای ت صصکی 

داروزلبی وبارت اهواشت اراله گردیو، و البخزرد منلزکبی 

را در رااطه ال کتفتت  مزب  اب ااکو ککلراردی   ، پکتش 

روی مسککئزیتن امککر قککرار داد. مهمتککرین محککوودیت ایککن 

-بمل  کلعی ارای شرکت پلزکختحاتق، در اختتلر نواشتن 

دهنوگل  ال تاواد اتشتر، و قطع همکلری رااطتن زکمتنلر 
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هلی داروزلبی زرازر کشزر پکس اب ارگکزاری در دانشکو 

ی کمتکر زمتنلر ازد. اه عالو ، دانشجزیل  و اعراد ال زلااه

مسئزیتت عنی داروخلنه، اه دیت  علصله کمتر اب دانشکگل ، 

شی را اتشتر اب علر  ایتحصتال  و احتملر  نالط ضا   مزب

ی کلری اتشتر اه خلطر داشتنوب اب طرعی، ال اعراد ال زلااه

 ززک توجزد اینککه تل کتکو پرزشکنلمه اکر ایجکلد مهکلرت 

گسرانو  واحوهلی منت کب اکزد، ممککن ازکت مطلیاکه و 

ی کلری ااو اب علر  ایتحصتلی نظر پلزخ دهنکوگل  تجراه

 .را تحت تأشتر قرار داد  الشو

  تقدیر و تشکر

 ال تشکر اب دکتر یتال کزتی، دکتر مهوی زتلح ارگکرد،

دکتر مریم  قلکزچ  باد ، دکتر حستن دایزنکو و رااطکتن 

هلی داروزلبی کشزر در اتست و دومتن زکمتنلر دانشکو 

دانشجزیل  داروزلبی زرازر کشزر که در طراحکی، جمکع 

 و.ی کردنهل و اربیلای پرزشنلمه محااتن را یلر وری پلزخ
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 شلپزری  مزب  جنویی تززاهجلهم                                                                                                                                        

 ی  مزب  علزم پزشکی تززاهی مرکز مطلیالت و صلنلمهع                                                                                                                                                         

   1400 تلاستل ، 2، شملر  دوابدهملل ز                                                                                                                                                          

 

 محتوای از کشور داروسازی عمومی دکتری دوره التحصیالن فارغ و آخر سال دانشجویان رضایتمندی بررسی

 داروخانه در داروساز عملکرد کیفیت بر آن تأثیر و درسی منتخب واحدهای آموزشی
 

 نکوی شکلپزرجی عمزمی داروزلبی، گرو  داروزلبی الیتنی، دانشکو  داروزلبی، دانشگل  علزم پزشکی دکتر :*الدن نجاتی

 .اهزاب، شهر اهزاب، ایرا 

انشگل  علکزم علمی، گرو   ملر و اپتومتزیزژی، دانشکو  اهواشت، مرکز تحاتالت دیلات، د هتئتعضز  :سید محمود لطیفی 

 یرا .  شلپزر اهزاب، شهر اهزاب، ا پزشکی جنوی

ب، اهکزا ی شلپزرجنوعلمی، گرو  داروزلبی الیتنی، دانشکو  داروزلبی، دانشگل  علزم پزشکی  هتئتعضز  :ماندانا ایزدپناه 

 شهر اهزاب، ایرا .

اهکزاب،  پزرجنکوی شکلعلمی، گرو  داروزلبی الیتنی، دانشکو  داروزلبی، دانشگل  علزم پزشکی  هتئتعضز  :کاوه اسالمی 

 را .  شهر اهزاب، ای

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

جنوی شکی دکتری عمزمی داروزلبی، گرو  داروزلبی الیتنی، دانشکو  داروزلبی، دانشگل  علزم پز مسؤول: سندهینو*

 .اهزاب، شهر اهزاب، ایرا  شلپزر

    Email: lnejati1001@gmail.com 
 

ای ارای داروزلبا  اه عنزا  اراله دهنوگل  خوملت مراقبت زالمت، هلی گسترد هلی اختر، ناشدر زلل چکیده:

عملی اه کلرگتری  ای حلضر این ازد که پس اب تجراهماط گساری شو  ازت. پرزش ازلزی مطلیاهشنلخته و ارب 

داروزلبی عمزمی محتزای اراله شو  در واحوهلی منت ب را تل چه  دانش توریس شو ، دانشجزیل  و علر  ایتحصتال 

داننو  اه این منظزر، واحوهلی علرملکزیزژی نظری، دارودرملنی، ی خوملت مطلز  در داروخلنه مؤشر میحو در اراله

ی محاق پرزشنلمه رملزتزتتکس نظری و عملی، و کلر مزبی در عرصه داروخلنه شهری اه عنزا  نمزنه انت ل  شو.عل

، علرملزتزتتکس 855/0، دارودرملنی 768/0زلخته ال ضریب اعتبلرزنجی  یفلکرونبلخ ارای زؤارت علرملکزیزژی 

در  داروزلبی عمزمی دکتری  خر دور  زلل هوف شلم  دانشجزیل  جلماه  ملد  شو. 903/0و کلر مزبی  838/0

 گتری ابارای نمزنه گسشت ازد.می  نهل طرح دور  اب زلل 2 حواکار ایتحصتالنی که در این زلل علر  و 1396 زلل

دانشجزیل ، و تل حو امکل  اه علر   تملم اه 01/12/1396تل  02/11/1396پرزشنلمه اب تلریخ  و ازتفلد  زرشملری

هلی داروزلبی ایرا ، ال ارزلل یتن  خزدگردا  دانشکو  پردیس و زرازری واحوهلی 91 تل 86 دیورو ایتحصتال 

-P<05/0داری انجلم شو و زط  مانی  SPSS22هل ال نرم اعزار اراله گردیو. تحلت  داد  ایکترونت  پرزشنلمه

value   و  در این دروس کلرایی ربم را جهت هلی اراله شازد. نتلی  این نظرزنجی نشل  داد که، استلری اب  مزب

ی توریس تراتت داروزلب ملهر ارای خومت مراقبت دارویی در داروخلنه نواشته ازتب انلاراین، نتلب اه تغتتر در نحز 

زلبی واحوهلی مرتب  ال این خومت در نظلم  مزب  داروزلبی عمزمی ایرا  ال کم  مت صصتن امر، در جهت  ملد 

 و تزانمنو در انجلم مراقبت دارویی وجزد دارد. داروزلبا  شلیسته

 .داروخلنه ،مراقبت دارویی ، مزب  ،رضلیتمنوی واژگان کلیدی:

 

 
 

 

 

 

 


