ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ ﺑرﮔزاری دوره ھﺎی
آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺣرﻓﮫ ای ﺑراي
داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن دﻛﺗري ﻋﻣوﻣﻲ
داروﺳﺎزي

١

ﻣﻘدﻣﮫ :در راﺳﺗﺎی ارﺗﻘﺎی آﻣوزش ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﻋﺎﻟﯽ داروﺳﺎزی ﮐﮫ از رﺳﺎﻟت ھﺎی وزارت ﺑﮭداﺷت درﻣﺎن و آﻣوزش
ﭘزﺷﮑﯽ و دﺑﯾرﺧﺎﻧــــﮫ ﺷورای آﻣوزش داروﺳـــــﺎزی و ﺗﺧﺻﺻــــﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻟزوم اﻧﺟﺎم دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه
ﻣدت ﺣرﻓﮫ ای ﺑرای داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن داروﺳﺎزی در ﻧﺷﺳت ﮐﺷوری ﺷورای آﻣوزش داروﺳﺎزی و ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣورخ
 ٩۴/١١/۶ﻣورد ﺗﺎﮐﯾد و ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و ﻣطﺎﺑﻖ ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ زﯾر ﻗﺎﺑل ﺑرﮔزاری در ﻣﺣور ھﺎی ﻋﻠوم داروﯾﯽ و
ﮐﺎﻻھﺎی ﺳﻼﻣت ﻣﺣور )ﻣﻠزوﻣﺎت داروﯾﯽ و ﺗﺟﮭﯾزات ﭘزﺷﮑﯽ ،ﻓرآورده ھﺎی آراﯾﺷﯽ و ﺑﮭداﺷﺗﯽ ،ﻣﮑﻣل ھﺎ ،ﻏذاھﺎی
رژﯾﻣﯽ ،ﻓرآورده ھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ،و ﻣواد ﺧوراﮐﯽ و آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ( و ﺳﺎﯾر ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﻣورد اﻧﺗظﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ از داﻧش
آﻣوﺧﺗﮕﺎن داروﺳﺎزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  .١اھداف:
 :١-١ارﺗﻘﺎی ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﺣرﻓﮫ ای و ﮐﺎری داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن داروﺳﺎزی.
 : :١-٢ﺗواﻧﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗن آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ داروﺳﺎزی در ﻓراھم ﺳﺎﺧﺗن ﻣﺣﯾط و ﺷراﯾط ﻻزم در ﺗوﺳﻌﮫ ی ھﻣﮑﺎری ﺣرﻓﮫ
ای ﻣﯾﺎن اﻓراد ﺷﺎﻏل در ﺣﯾطﮫ ﺑﮭداﺷت و درﻣﺎن و دارو در ﺟﺎﻣﻌﮫ و ﺗﻛﻣﯾل ﺗواﻧﻣﻧدي ھﺎي ﺣرﻓﮫ اي
 :١-٣ﭘر ﮐردن ﺧﻼھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﻣﮭﺎرﺗﻲ داروﺳﺎزان ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺑرطرف ﺷدن اﯾن ﻛﻣﺑودھﺎ در ﻣﻘطﻊ آﻣوزﺷﯽ ﻋﻣوﻣﻲ
داروﺳﺎزی ﺑﮫ ھر دﻟﯾل ﻣﮭﯾﺎ ﻧﺑوده اﺳت.
ﻣﺎده  .٢ﺗﻌﺎرﯾف:
 :٢-١دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺣرﻓﮫ ای ،دوره ھﺎﯾﯽ ﺑﻌد از ﺳطﺢ دﻛﺗري داروﺳﺎزی ﻋﻣوﻣﯽ )(Pharm D
ﺑوده ﮐﮫ در ﻗﺎﻟب دوره ھﺎی ﺣرﻓﮫ اﯾﯽ و ﻣﮭﺎرﺗﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت اﺟرا ﺷده و ﺑﮫ داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن اﯾن دوره ھﺎ ،ﮔواھـﯽ اﺗﻣﺎم
دوره ﺑﺎ ذﮐــر ﺳﺎﻋــت اﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده  .٣ﺷراﯾط ورود:
 :٣-١دارا ﺑودن داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ ی دﮐﺗری ﻋﻣوﻣﯽ داروﺳﺎزی ).(Pharm D
 :٣-٢ﺑرﺧورداری از ﺳﻼﻣت ﺟﺳﻣﯽ و رواﻧﯽ ﺑراﺳﺎس آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ھﺎي ﻣوﺟود.
 :٣-٣ﻣراﮐز ﺑرﮔزاری دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺣرﻓﮫ ای ﺻرﻓﺎ از طرﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ آﻣوزش ﻣداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﭘزﺷﮑﯽ ) (www.ircme.irﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﻗدام ﺑﮫ ﺛﺑت دوره ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 :٣-۴داوطﻠﺑﯾن از طرﯾﻖ ﺛﺑت ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ آﻣوزش ﻣداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ) (www.ircme.irﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در
دوره ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎده  .۴ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺟری:
 :۴-١داﻧﺷﮕﺎه ھﺎی ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺳراﺳر ﮐﺷور اﻋم از ﺳراﺳری ،آزاد...،ﮐﮫ ﻣﻘطﻊ دﻛﺗري داروﺳﺎزی ﻋﻣوﻣﯽ در آن
داﻧﺷﮕﺎه ھﺎ داﯾر ﺑﺎﺷد ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﻛﺎﻣل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزي و اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ وزارت ﺑﮭداﺷت ،درﻣﺎن و آﻣوزش
ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ھﻣﻛﺎري ﯾﻛﻲ از داﻧﺷﻛده ھﺎي داروﺳﺎزي ﯾﺎ ﻣراﻛز ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻲ ﻋﻠوم داروﯾﻲ ﻣﺳﺗﻘل داﯾر ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑرای
ﺑرﮔزاری دوره ھﺎی ﻣذﮐور ،اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد .ھﺳﺗﮫ ﺗوﺳﻌﮫ آﻣوزش داﻧﺷﮕﺎه و داﻧﺷﮑده ھﺎی داروﺳﺎزی در اﯾن اﻣر ﻧﻘش
ﺟدی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
 :۴-٢ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﻔظ ﮐﯾﻔﯾت ﻣطﻠوب آﻣوزﺷﯽ ،دﺑﯾرﺧﺎﻧﮫ ﺷورای آﻣوزش داروﺳﺎزی آﻣوزش ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻣرﮐز آﻣوزش
ﻣداوم ﻣداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﺑر ﻣوﺿوﻋﺎت آﻣوزﺷﯽ و ﻧﺣوه اﺟرا ﻧظﺎرت ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻣﺎده  .۵طول دوره:
 :۵-١طول دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺣرﻓﮫ ای ﺣداﻗل  ٣ﻣﺎه )ﻣﻌﺎدل ٢٣٠ﺳﺎﻋت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 :۵-٢ﺣداﻗل  %۵٠ﺳﺎﻋت دوره ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻣﻠﯽ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده  :۶آﻣوزش دوره:
 :۶-١ﻣﺑﺎﺣث دوره ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺎ ﺣداﻗل رﺗﺑﮫ ی اﺳﺗﺎدﯾﺎر و ﯾﺎ ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺗﺑﺣر ﺑﺎ ﺣداﻗل ۵
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﮫ ی ﮐﺎر در ﺣﯾطﮫ ی ﻣورد ﻧظر ،ﺗدرﯾس ﺷود.
 :۶-٢ﻣﺳﺋول ھر دوره ﻧﯾز ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻟزاﻣﺎ از اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺗﺧﺻص در ﯾﮑﯽ از رﺷﺗﮫ ھﺎی داروﺳﺎزی ﺑﺎﺷد.

٢

ﻣﺎده  :٧ارزﺷﯾﺎﺑﯽ دوره:
 :٧-١در ﭘﺎﯾﺎن دوره ،ﯾﮏ آزﻣون ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﺋوری و ﯾﮏ آزﻣون ﺑﮫ ﺷﯾوه ﻋﻣﻠﯽ )ﺗرﺟﯾﺣﺎ ﺑﮫ روش  ،(OSCEاﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷود.
 :٧-٢ﺣداﻗل ﻧﻣره ﻗﺑوﻟﯽ %٧٠ ،ﻧﻣره ﮐل ) ١۴از  (٢٠ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  .٨اﻋطﺎی ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ی دوره:
 :٨-١اﻋطﺎی ﮔواھﯾﻧﺎﻣﮫ ﻣﺷﻣول ﻗواﻧﯾن ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘزﺷﮑﯽ وزارت ﻣﺗﺑوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 :٨-٢ﻣدارک اراﺋﮫ ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن دوره ھﺎ ،ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻣدارک رﺳﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  .٩ھر ﮔوﻧﮫ ﻣورد ذﮐر ﻧﺷده در اﯾن ﺷﯾوه ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺑﻊ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی ﻣرﮐز آﻣوزش ﻣداوم ﺟﺎﻣﻌﮫ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  :١٠ﻟزوم اﻧﺟﺎم دوره ھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺣرﻓﮫ ای در ﻧﺷﺳت ﮐﺷوری ﺷورای آﻣوزش داروﺳﺎزی و
ﺗﺧﺻﺻﯽ ﻣورخ  ٩۴/١١/۶ﺑﮫ ﺗﺻوﯾب رﺳﯾد و ﻣورد ﺗوﺷﯾﺢ ﻣﻌﺎون ﻣﺣﺗرم آﻣوزﺷﯽ و وزﯾر ﻣﺣﺗرم ﺑﮭداﺷت درﻣﺎن و
آﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.
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