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 مقدمه

بسیاری زیادی از دانشجویان داروسازی در این دانشکده آموزش داروسازی در سطح ایران و تعداد  هایدانشکدهاخیر با توجه به افزایش تعداد  هایسالدر 

فیت سیستمی برای نظارت بر کی بایستمیو اهمیت کیفیت آموزش به این دانشجویان و همچنین با توجه به نقش مهم داروساز در نظام سالمت  بینندمی

 در آموزش (quality assuranceتضمین کیفیت ) ابزارهای ترینمهمیکی از و تضمین کیفیت آن وجود داشته باشد  ایشانآموزش ارائه شده به 

از خبرگان یك حوزه تخصصی، بر  ایمجموعهاعتباربخشی فرایندی است که در جریان آن، یك سازمان مشخص با استفاده از نظر اعتباربخشی است. 

اری منظم واحدهای آموزشی در حوزه مورد نظر اقدام نموده و در مورد ادو هایارزشیابیاساس استانداردهای مدون و از پیش تعیین شده، نسبت به انجام 

 انجام شود. program و یا برنامه Institutionalدر دو سطح موسسه  تواندمی اعتباربخشی. نمایدمی گیریتصمیم هاآنحیت آموزشی به اعطای صال

راهبرد تضمین کیفیت اقدام به تشکیل  ترینمهم عنوانبهآموزشی  باربخشیاعت کارگیریبه منظوربهدبیرخانه شورای آموزشی داروسازی و تخصصی 

 و تأسیسنمود. این کمیسیون با حضور اساتید با تجربه و شاخص از اغلب دانشکده کشور  1397کمیسیون اعتباربخشی برنامه داروسازی عمومی در سال 

 آموزشی در این راستا نمود. نیازهایاجرایی آن و همچنین تعیین  نامهآیین، تصویب اعتباربخشی نامهشیوهدر چند جلسه به بررسی 

تانداردهای ابتدا اس استانداردهاتدوین  منظوربهگرفت.  ربا توجه به عدم وجود استاندارد ملی در برنامه آموزش داروسازی اولین اولویت تدوین این استاندارد قرا

ف اینه، ساختار و اهدمیش زمهم موجود در پ هایتفاوتی عمومی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موجود مشابه در کشور مانند استاندارد برنامه پزشک

جهانی این رشته ارزیابی شود و پس از لحاظ شدن شرایط و  استانداردهای داروسازی مقرر شد طی یك مطالعه تطبیقی ایحرفهآموزشی دوره دکترای 

 گرفت ری زیر مورد بررسی قراالمللبین استانداردهایاین راستا  در ملی تدوین شود. استانداردهاین رامقتضیات این رشته در نظام آموزشی ای

1. The Canadian Council for Accreditation of Pharmacy Programs (CCAPP), Accreditation Standards for 

Canadian First Professional Degree in Pharmacy Program, 2018 
2. Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), International Services Program, 2016 

3. Australian Pharmacy Council, Accreditation Standards for Pharmacy Programs, 2012 

 هایشکدهدانشد و متن پیش نویس برای تمام داروسازی تدوین  استانداردهای ،سپس با تطبیق با شرایط موجود و همچنین استاندارد ملی پزشکی عمومی

مورد بررسی و  اعتباربخشیکمیسیون  14/10/1398ت ایشان در جلسه ارارسال گردید و پس از اعمال نظ بررسی و اعمال نظر منظوربهداروسازی کشور 

 تصویب قرار گرفت.

متن  ادی استاندارد است که در دو سطح الزامی و ترجیحی دیده شده است.زیر حوزه است. هر زیر حوزه مشتمل بر تعد 37حوزه و  8این استاندارد شامل 

 هاآنتمام  بایستمیی است که دانشکده داروسازی استانداردهایالزامی  استانداردهایمنظور از استاندارد ترجیحی است  35الزامی و  استاندارد 137دارای 

 هانآرا داشته باشد و یا در جهت نیل به  هابهتر است دانشکده داروسازی آنی است که انداردهایاسترا در عمل داشته باشد. منظور از استاندارد ترجیحی 

 و حرکت نمودند. ریزیبرنامه

 داروسازی باشیم. ایحرفهپیش رو شاهد ارتقا کیفیت آموزش در دوره دکترای  استانداردهایو ابالغ  اعتباربخشیامید است با انجام پروسه 
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 :ی برنامهاصل هایحوزه

 

 و اجرا ریزیبرنامهرسالت،  (1

 مدیریت و ساختار سازمانی (2

 برنامه آموزشی )کوریکولوم( (3

 ارزیابی دانشجو (4

 دانشجویان (5

 منابع (6

 علمیهیئتنیروی انسانی و اعضای  (7

 پژوهش (8
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 و اجرا ریزیبرنامه ،رسالت .1

 اهداف و رسالت .1.1

 .استعمومی داروسازی  ایحرفهو خدمات  تدارای رسالت مشخص مبتنی بر رسالت دانشگاه، نظام سالمدانشکده  .1.1.1

 .اندشدهتدوین  گیریاندازهو به صورت قابل  نیمع بندیزمان یدارا ،قابل انجام، بینانهواقعاهداف دانشکده به صورت  .1.1.2

 خود را بر اساس رسالت تعیین شده تدوین نموده است. هایبرنامهدانشکده  .1.1.3

و  التحصیالنفارغ، کارکنان ،علمیهیئتاعضاء  ان،یدانشجو ایحرفهو  یعلم شرفتیپ ازدانشکده  هایارزشرسالت، اهداف و  .1.1.4

 .کندمی تیحما یداروساز حرفه

 و ارائه خدمات پژوهیدانشتعهد به ارتقای کیفیت مداوم در آموزش، پژوهش،  دهندهنشاندانشکده  هایارزشرسالت، اهداف و  .1.1.5

 .است یو کاربرد یادیبن قاتیتحق قیدر سطوح فوق از طر یو پرورش نوآور

 .جامعه و نظام سالمت باشد نیازهاییم شده است که پاسخگو به ظتن ایگونهبهدانشکده  هایبرنامهاهداف و  ،هاارزش، رسالت .1.1.6

 ، دانشجویانعلمیهیئت، اعضای مسئولینو اخالقی  ایحرفهکه رفتارهای  راحی شده استط ایگونهبهرسالت و برنامه دانشکده  .1.1.7

 .یابدمیارتقا  کارکنانو 

 ترجیحی

 .دباشمی رانیفراگی ریادگی شیجهت افزا یریادگی-یاددهی نینو هایشیوهو برنامه دانشکده، مشوق استفاده از  ، اهدافرسالت .1.1.8

در تعامل و همکاری با  و یعلم ،یسطوح آموزش شرفتیبلوغ و پ بانیو پشت یرسالت و برنامه دانشکده، حام شودمیداده  حیترج .1.1.9

 باشد. گرید ایهدانشکده

 

 راهبردیبرنامه  .1.2

 و هارسالت، اندازچشماست که منجر به دستیابی راهبردی برنامه  تدوین، اجرا و ارزیابی مداوم مندنظام فرآینددانشکده دارای  .1.2.1

 .شودمیاهداف دانشکده 

 ازیو در صورت ن کارکنان ،النالتحصیفارغ ان،یدانشجو ،علمیهیئت یاعضا ن،یشامل مسئول نفعانیبا مشارکت ذ راهبردیبرنامه  .1.2.2

 اریشده است و خالصه آن در اخت نیسالمت تدو نظام نیو مسئول ایحرفه نیخارج از دانشکده مانند فعال نفعانذی ریسا

 قرار داده شده است. نفعانذی

 .کندمی بررسیرا ارزیابی و رصد برنامه و دستیابی به اهداف  مشخصی است که فرآینددانشکده دارای  .1.2.3

 شده است بینیپیشدستیابی به اهداف و اجرای برنامه  ابع الزم برایمن .1.2.4

 شودمیدر ارزیابی برنامه و دستیابی به اهداف از همه ذینفعان استفاده  .1.2.5

 هابرنامهو مقتضیات نظام سالمت و حرفه داروسازی اقدام به بازنگری اهداف و  تهدیدها، هافرصتادواری دانشکده با بررسی  .1.2.6

 .نمایدمی

 وانعنبهتوانمند برای ایفای نقش  آموختگانیدانشاف و راهبردهای آموزشی به نحوی تعیین شده باشد که منجر به تربیت اهد .1.2.7

 ایحرفهمناسب و ارتقای  رسانیخدمتبرای  هارشتهسایر  آموختگاندانشداروساز عمومی، قادر به انجام کارهای تیمی همراه با 

 ا آمادگی تحصیل در مقاطع بعدی )در صورت تمایل( شود.و ب العمرماداماز طریق یادگیری 
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 مدیریت و ساختار سازمانی .2

 دانشگاهی رابطه درون .2.1

 .شده استو مصوب ساختار سازمانی دانشکده در دانشگاه تعریف  .2.1.1

 .شودمیو مسئولیت دانشکده به خوبی حفظ  است که اختیارات ایگونهبهدر دانشگاه  هارویهسیاست و  .2.1.2

 در دانشگاه دخیل است. گیریتصمیم و گذارییاستسدانشکده در  .2.1.3

 .کندمیدانشگاه همکاری  هایبخشبا سایر  مؤثردانشکده به صورت  .2.1.4

برای اجرای درست و ارتقا  اعتباراتمتناسب با بودجه تخصیص امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و  تأمین ٔ درزمینه گاهدانش .2.1.5

 .دهدمیرا انجام برنامه آموزش داروسازی عمومی همکاری الزم 

سازمانی درون  و ارتباطات هامسؤولیتساختار، تشکیالت، اختیارات،  داروسازی ایحرفهدکترای تحقق اهداف دوره  منظوربه .2.1.6

 .دانشگاهی خود را تعریف، تدوین، اجرا و پایش نماید

 

 گاههمکاری خارج از دانش .2.2

 .دریافت کرده باشد زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعلوم پزشکی و هایدانشگاهاز شورای گسترش  تأسیسقطعی مجوز  .2.2.1

 .وجود دارد تحقیقاتی، خدماتی با مراکز آموزشی، مؤثریحفظ و ارتقا کیفیت آموزش و پژوهش روابط مدون و  منظوربه .2.2.2

به  غیبالا هاالیتفعو  فرآیندهاو پاسخگویی به مکاتبات و انجام  بوده طدانشکده به صورت منظم با دبیرخانه داروسازی در ارتبا .2.2.3

 .شودمیدرستی انجام 

 

 

 شوراهای اصلی دانشکده .2.3

 ایهفعالیت)برای  ایکمیته( و ساختار گذاریسیاست) در مدیریت عالی از ساختار شوراها با شرح وظایف مشخص و تعریف شده .2.3.1

 فنی و اجرایی( با مشارکت ذینفعان اصلی استفاده کند.

به  توسعه آموزش و فرهنگی -دانشجویی ی، فناور - ز جمله شورای آموزشی، پژوهشیشوراهای اصلی و تعریف شده دانشکده ا .2.3.2

 .کنندمیم جلسات را برگزار ظصورت من

 .دهندمیانجام  گیریتصمیممطابق قوانین و اختیارات موارد الزم را بررسی و  شوراها .2.3.3

 .گیرندمی قرار نفعانذی اریاختسازمان، به صورت مناسب در  ییاتخاذ شده در شوراها و عملکرد اجرا ماتیتصم .2.3.4

 

 دانشکده مدیریت .2.4

ی هر یك از ایشان را در قبال مدیریت این دوره هامسؤولیترا مشخص و  داروسازی ایحرفهدکترای مسئولین مرتبط با دوره  .2.4.1

 توصیف و تدوین نماید.

 انتخاب شده استیار یا باالتر دانش ترجیحاً آکادمیك با تجربه و سابقه داروساز علمیهیئتاعضای ریاست دانشکده از  .2.4.2

 وهشی در دانشکده وجود داردژپ اصلی شامل آموزشی و هایمعاونت .2.4.3

 داروساز با تجربه و سابقه آموزشی کافی انتخاب شده است علمیهیئتمعاون آموزشی دانشکده از اعضای  .2.4.4
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 اندشدهفی انتخاب با تجربه و دانش کا علمیهیئتاز اعضای  (به جز پشتیبانی)سایر معاونین دانشکده  .2.4.5

مشخص و مدون  داروسازی ایحرفهدکترای  شرح وظایف، جایگاه سازمانی و حدود اختیارات و نحوه ارتباط کاری با دانشجویان .2.4.6

 است

عملکرد این تیم را در میزان دستیابی به  ادواریبرنامه مشخصی جهت ارزشیابی عملکرد تیم مدیریت داشته و به طور دانشکده  .2.4.7

 امد مورد انتظار خود پایش و ارزشیابی کند.و پی مأموریت

 

 یترجیح

 

 در دانشکده وجود دارد المللبینو  پشتیبانی ،دانشجویی هایمعاونت .2.4.8

 اندشدهبا تجربه و دانش کافی انتخاب داروساز  علمیهیئتاز اعضای معاونین دانشکده  .2.4.9

 

 فرآیندهاو  هارویه .2.5

 باشدمیو خدماتی دانشکده ثبت شده و مشخص  پشتیانی، ی آموزشی، پژوهشی، دانشجوییفرآیندهاو  هارویه .2.5.1

ار قر نفعانذیاز طریق مناسب مانند وب سایت، کانال، دفترچه و ... در اختیار و ساختار مدیریتی دانشکده  ی مختلففرآیندها .2.5.2

 .گیردمی

 .گیردمیبه صورت مناسب در اختیار ذینفعان قرار  علمیهیئتقوانین مرتبط با دانشجویان و اعضای  .2.5.3

 .شودمی رسانیاطالعشفاف و به نحو مقتضی به ذینفعان  ران دانشکده به صورتتصمیمات و عملکرد مدی .2.5.4

 ترجیحی

 

 .دیو آن را حفظ نما جادیا نفعانذیبا  یراه ارتباط كی ،هایپیشنهادانتقادات و  افتیدر یدانشکده برا .2.5.5

 

 یالمللبینملی و تبادالت  .2.6

 .موجود باشد ی از جمله تبادل استاد و دانشجوبا سایر مؤسسات آموزش المللیبینی ملی و برای همکار ایبرنامهو  سیاست .2.6.1

 یحیترج

را با تدارك منابع مناسب اجرا  المللیبینو  ایمنطقهشجویان و کارشناسان در سطوح /مدرسان، دانعلمیهیئتتبادل اعضای  .2.6.2

 نماید.

 

 برنامه آموزشی )کوریکولوم( .3

 چارچوب برنامه .3.1
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 ابالغ شده از طرف وزارت بهداشت، داروسازی ایحرفهدکترای بر اساس چارچوب و محتوای برنامه درسی ملی  بایددانشکده  .3.1.1

و پس از تصویب در  دوره خود را تدوین نموده( ترمیی یا آرایش یاجرا ریزیبرنامه)و آموزش پزشکی، برنامه آموزشی کل  درمان

 دانشگاه برساند یموزشآ حوزه معاونتشورای آموزشی دانشکده به اطالع 

 دهدقرار  نفعانذیمانند وب سایت، کانال، دفترچه و ... در اختیار مناسب،  ایراهه برنامه مصوب در دانشکده از طریق .3.1.2

جمله از  یازداروسدروس برنامه امکان آموزش مناسب و بهینه برای تمام  ستصورت گرفته ا ایگونهبه ریزیبرنامهنشان دهد   .3.1.3

 ده استدر طول برنامه رعایت ش نیازهاپیشو رعایت  وسزمان ارائه در

 عمومی را بر اساس اصول عدالت آموزشی تنظیم و اجرا کند. داروسازیبرنامه آموزشی دوره  .3.1.4

 شودمی دانشگاه، تعیین و ارائه هایاولویتواحدهای انتخابی را بر اساس برنامه درسی ملی و با توجه به  .3.1.5

 ترجیحی

آموزش -، در راستای تحقق داروسازی ایحرفهدکترای که در تنظیم و اجرای برنامه آموزشی دوره  نشان دهددانشکده باید  .3.1.6

 .کندمیمبتنی بر توانمندی تالش 

 آموختگاندانش هایتوانمندیمصوب در سند  هایتوانمندیداروسازی را منطبق با  ایحرفهنامه آموزشی دوره دکترای بر .3.1.7

اطمینان حاصل شود. به این منظور  ،آموختگاندانش هایتوانمندیتنظیم و اجرا کند که از  ایگونهبهعمومی کشور  داروسازی

 به مرحله اجرا درآید مصوب تنظیم و هایتوانمندیالزم است کلیه اجزای اصلی برنامه منطبق با 

 یا شوداه نسل سوم مهدانشگ استانداردهایدانشکده به صورتی اجرا و انتخاب شود تا امکان دستیابی به  آموزشی برنامه .3.1.8

 (، محتوا ونهیبه یواحدها )توال ارائه بیکه به طور منظم ساختار و ترت باشدمی یبرنامه درس یبازنگر تهیکم یدانشکده دارا .3.1.9

 یمستمر در راستا هایارزیابیبه دست آمده از  هایدادهی ادغام مطالب را بر مبنا ازینحوه اجرا و در صورت ن ،یمطالب درس

 .دینما تیریمد دانشکده هایسیاستو  یانخطوط سازم

 

 

 محتوای آموزشی .3.2

مندرج بیومدیکال و  علوم پایهدروس عمومی و محتوای ضروری  ،مرتبط با دروس هایدوره - هادرسو طرح در برنامه آموزشی  .3.2.1

 را بگنجاند. است داروساز عمومی و یادگیری دروس تخصصی ایحرفهفعالیت برای  برنامه درسی ملی مصوب که مورد نیاز

مندرج برنامه درسی  داروسازی تخصصی دروس محتوای مرتبط بامرتبط با دروس،  هایدوره - هادرسو طرح در برنامه آموزشی  .3.2.2

 داروساز عمومی است را بگنجاند ایحرفهفعالیت  برای نیازملی مصوب که مورد 

، ایحرفهمرتبط با علوم رفتاری و اجتماعی، اخالق  محتوای ،مرتبط با دروس هایدوره - هادرسو طرح در برنامه آموزشی  .3.2.3

داروساز  ایحرفهفعالیت مورد نیاز برای و مدیریت و اقتصاد  و قانون داروسازیحقوق  ،ایحرفهمنش ارتباطی،  هایمهارت

 را بگنجاندعمومی 

مندرج برنامه درسی ملی مناسب و  دروس عملی و آزمایشگاهی محتوای مرتبط با هایدوره - هادرسدر برنامه آموزشی و طرح  .3.2.4

 را بگنجاند داروساز عمومی ایحرفهبرای فعالیت  مصوب که مورد نیاز

ابالغی از دبیرخانه  نامهشیوهبا  محتوای متناسبی دروس کارآموزی و کارآموزی در عرصه هادرسدر برنامه آموزشی و طرح  .3.2.5

 داروسازی و برنامه درسی مصوب را بگنجاند

 را بگنجاند. داروساز عمومیشی خود محتوای دروس عمومی مورد نیاز برای تربیت در برنامه آموز .3.2.6
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 اهداف شناختی، نگرشی و مهارتی در مورد هر درس در ابتدا به دانشجویان معرفی شود .3.2.7

 یحیترج

 راروساز دا ایحرفهفعالیت علمی مورد نیاز برای  هایروشمرتبط با دروس،  هایدوره - هادرسو طرح در برنامه آموزشی  .3.2.8

 ست.ا سؤالو پاسخگویی به مبتنی بر شواهد  دارودرمانیتفکر نقاد، پژوهش و تفکر علمی، بگنجاند. این محتوا شامل 

 علمی و فناوری، بدون افزایش هایپیشرفتنسبت به پایش و بازنگری محتوای آموزشی متناسب با نیازهای فعلی و آینده جامعه،  .3.2.9

 اقدام نماید.نشگاه در بازنگری کوریکولوم او اختیارات د برنامه درسی ملی دوره، در چارچوب حجم کلی محتوای

 برنامهآموزشی در  راهبردهایو  هاروش .3.3

ابالغی از  نامهشیوه اساس برشود تا  ریزیبرنامهآموزش دروس کارآموزی در عرصه داروخانه و صنعت به نحوی  منظوربه .3.3.1

تجربه مستقیم  با کسبو یادگیری مهارت  ایحرفهی هافعالیتو انجام  هصرعامکان حضور دانشجویان در دبیرخانه داروسازی 

 .ن و مدرسین در محیط واقعی انجام شودابیرزیر نظر م

 یحیترج

 ایهمحیطبا مواجهه زودرس راهبرد از  ایشان، نگیزهاینده و افزایش آدانشجویان با محیط کار آشنایی افزایش بیشتر  منظوربه .3.3.2

 و صنعت استفاده نمایدمدیریتی  هایحوزه ،داروخانه، بیمارستانمانند  ایحرفهارائه خدمات 

 تنظیم کند العمرمادامدانشجو محوری و یادگیری داروسازی بر اساس  ایحرفهدوره دکترای برنامه آموزشی  .3.3.3

در  ( محیط مجازی و ...AR، واقعیت افزوده )(VRپیشرفته، واقعیت مجازی ) سازهایشبیهمدرن آموزشی مانند  هایاستراتژیاز  .3.3.4

 در عرصه در کنار حضور در محیط واقعی بهره بگیرد. هایآموزش

 علوم مرتبط را انجام دهد.یا عمودی درجاتی از ادغام افقی  .3.3.5

 آموزشی هایروش .3.4

 متناسب با اهداف استفاده شود هاارزشاز روش مناسب برای دستیابی به دانش، نگرش، مهارت و  .3.4.1

 مرسوم آموزشی نظیر سخنرانی هایروشو افزایش تعامل با دانشجویان در تدریس کیفیت  نظورمبهمناسب  هایروشاز   .3.4.2

 استفاده نماید

خدماتی مانند داروخانه، صنعت و بیمارستان دانشجویان امکان دریافت بازخورد مناسب، سیستماتیك و  ایحرفه هایمحیطدر  .3.4.3

 دائم از اساتید و مربیان را داشته باشند

مرتبط با نقش داروساز به  هایقسمتابالغی دبیرخانه داروسازی در داروخانه، صنعت و بیمارستان در تمام  نامهشیوهمطابق با  .3.4.4

 صورت مستقیم فعالیت کند.

 یحیترج

استفاده  و ... ترکیبی، آموزش مجازی و آموزش (gamificationنوین آموزشی مانند آموزش از طریق بازی ) رویکردهایاز  .3.4.5

 .نماید

کوچك و  هایگروهدر  ، یادگیریمسئلهآموزشی فعال نظیر یادگیری مبتنی بر تیم، مبتنی بر مورد، مبتنی بر  هایوشراز  .3.4.6

و اهداف آموزشی استفاده  هاتوانمندیمحتوای آموزشی مورد نظر به شکل مناسب و متناسب با  فعال دیگر در ارائه هایروش

 کند.
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بیمارستان امکان پذیرش مسئولیت مستقیم توسط دانشجویان و صنعت  ،داروخانهخدماتی مانند  ایحرفهکار  هایمحیطدر  .3.4.7

 شته باشد.بسته به مقطع وجود دا

 مورد توجه قرار گرفته باشد. یو تفکر نقادانه را در برنامه درس مسئلهحل  هایمهارتاستفاده از  .3.4.8

 ارزیابی دانشجو .4

 نظام ارزیابی دانشجو .4.1

 .لی تدوین شده و در شورای آموزشی تصویب شودنظام ارزیابی دانشجویان به صورت ک .4.1.1

مهارتی و نگرشی را پوشش شامل هر سه حیطه شناختی،  توانمندیدانشجویان سنجش تمام ابعاد  هایارزیابیینان دهد اطم .4.1.2

 .دهدمی

 .شود هآموزش اطالع داد مدیریت مختلف به دانشجویان و هایروشروش ارزیابی و نحوه نمره دهی قبل از ارائه درس به  .4.1.3

 .کندمیاستفاده  و پاسخگویی به اعتراضات فراگیران آزمون مشخصی برای گزارش نتایج ارزیابی سازوکاراز  .4.1.4

پزشکی  علوم بر اساس استانداردهای آموزش سؤالاز دانش و توانمندی الزم در انتخاب نوع آزمون و طراحی  علمیهیئتاعضای  .4.1.5

 برخوردارند

 ارزیابی هایروش .4.2

مناسب و متنوع استفاده  هایروشابزارهای ارزیابی، از  مورد انتظار از فراگیران و سودمندی هایتوانمندیو متناسب با اهداف  .4.2.1

 .کندمی

 شودمیان در آزمایشگاه استفاده ویمناسب برای ارزیابی مهارت دانشج هایروشعملی از در دروس  .4.2.2

 .کندمیاز الگ بوك مصوب استفاده بالینی  ارزیابی کار در صنعت داروخانه، آزمایشگاه و مشخص شدن و منظوربه .4.2.3

ارزیابی مهارت و توانمندی مناسب  هایروشاز  ابالغی دبیرخانه نامهشیوهدر مورد دروس کارآموزی بسته به اهداف آموزش و  .4.2.4

 شودمیاستفاده 

 یحیترج

 شودمیه در دروس کارآموزی استفاد (workplace based assessment) کاررزیابی در محیط ا هایروشاز  .4.2.5

 تحلیل و ارتقا آزمون .4.3

 کندمیوجود دارد و آن را اجرا  هاآزمونکیفیت  نشان دهد برنامه مدونی برای پایش .4.3.1

 بازخورد هاآزمونرا بررسی و مستند کند و بر اساس نتایج آن به طراحان  ایچندگزینه هایآزموننتایج تحلیل کمی و کیفی  .4.3.2

 دهد.

 ، توسط متخصص بیرونی قابل بررسی است.اجراشده هایمونآزنشان دهد که فرآیندها و مستندات  .4.3.3

 یحیترج

از جمله انتخاب مدرس، آموزش به مدرسین و آموزشی و فرآیند آموزش  هایروشنشان دهد از نتایج ارزیابی آزمون در بازبینی  .4.3.4

 شودمیاستفاده ی برنامه رگنباز

مستند کند و بر اساس  ( را بررسی وایچندگزینه هایآزمون برگزار شده )غیر از هایآزموننتایج تحلیل کمی و کیفی دیگر  .4.3.5

 بازخورد دهد. هاآزموننتایج آن به طراحان 

 دانشجویان .5
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 خدمات دانشجویی .5.1

 طلبیحمایتو  ریزیبرنامهآن  تأمینعمومی تعیین و برای  داروسازیرفاهی برای دانشجویان  هایحمایتحداقل شرایط مطلوب  .5.1.1

 نماید.

 ( داردjust cultureو آموزشی منصفانه و عادالنه ) دانشکده جو خدماتی .5.1.2

دریافت خدمات  ٔ درزمینهراهنمایی دانشجویان  ٔ درزمینهمربوط به ارائه خدمات دانشجویی دارای دانش و تجربه کافی  کارکنان .5.1.3

 دانشجویی هستند

 شودمی به درستی انجام دریافت خدمات دانشجویی و رفاهی ٔ درزمینه دانشجویان راهنماییارجاع و  .5.1.4

 ترجیحی

 ی مرتبط با استانداردهای حمایت از دانشجو را به طور مستمر بازبینی نموده و ارتقا دهد.هابرنامه یمجموعه .5.1.5

 مشاوره دانشجویی .5.2

احتمالی دانشجو در این  هایآسیببرنامه مناسبی برای حمایت از امنیت اجتماعی، حقوقی، اخالقی، روانی و پیشگیری از  .5.2.1

 نماید. سازیپیادهو را طراحی  هاحوزه

اجرای آن را با حفظ  تحصیلی و روانی به دانشجویان را طراحی و پیاده کرده و نتایج مشاورهاینظام مناسب ارائه خدمات  .5.2.2

را از جهت نیاز به این خدمات  محرمانه بودن اطالعات دانشجویان مستند نماید. این نظام باید به صورت فعاالنه دانشجویان

 را داشته باشند. دانشکده مشاورهایکند و دانشجویان نیز امکان مراجعه به نظام شناسایی و پایش 

رفتارهای نامناسب، ضمن  ، ارتقای این رفتارها در دانشجویان و برخورد باایحرفهمشخصی برای شناسایی رفتارهای  سازوکار .5.2.3

 رعایت مقررات جاری داشته باشد.

 نماید. سازیپیادهانشجویی خاص طراحی و د هایگروهبرنامه مشخصی را برای حمایت از   .5.2.4

در جهت حمایت  ربطذیی مشخصی برای ایجاد هماهنگی بین واحدهای هابرنامهباالدستی،  هایسیاستدر چارچوب قوانین و  .5.2.5

 نماید. سازیپیادهدانشجویی طراحی و  یافتهسازمانفرهنگی  -علمی  هایفعالیتاز 

 ترجیحی

، از ایمشاورهو متخصصان خدمات  علمیهیئتتحصیلی و روانی به دانشجویان عالوه بر اعضای  یامشاورهدر نظام ارائه خدمات  .5.2.6

 بهره برداری کند. و منتورشیپ ایمشاورهخدمات  یارائهدانشجویان واجد شرایط نیز برای 

را پایش  هاآنو اثربخشی  تحصیلی و روانی به دانشجویان را پیگیری ایمشاورهنظام ارائه خدمات  درصورت گرفته  هایمشاوره .5.2.7

 کند.

 پذیرش دانشجو .5.3

به دانشجویان آموزشی، پژوهشی و خدماتی  هایحیطهداروسازی در دانشکده  یهافرصتجایگاه و  ،امکانات برنامه برای معرفی .5.3.1

 .جدیدالورود داشته باشد

دای ورود دانشجویان تنظام سالمت در اببرنامه برای معرفی رشته داروسازی و آینده شغلی داروساز و جایگاه حرفه داروسازی در  .5.3.2

 .داشته باشد و این موارد را از طریق مقتضی در دسترس تمام دانشجویان قرار دهد

از قبیل ساختار برنامه )آموزشی  هایدستورالعملو  هارویه، هانامهآیینقوانین،  دانشکدهدر ابتدای دوره حضور دانشجویان  .5.3.3

به اطالع  رادر دانشگاه  ایحرفهرفتار  و باطیضتخلفات ان (افتادگیعقبنحوه جبران  ختگیآمودانشپیشرفت تحصیلی، آموزشی، 

 .دانبرسدانشجویان 
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ظرفیت و ترکیب پذیرش  باالدستی موجود و با اتکا به بررسی شواهد مناسب برای تعیین هایسیاستدر چارچوب قوانین و  .5.3.4

 نماید. سازیپیادهو  جویان جدیدالورود، طراحیدانشجو، برنامه مشخصی برای تعیین ظرفیت پذیرش دانش

 ترجیحی

 

با ظرفیت دانشکده، به  شدهپذیرفتهو تناسب تعداد دانشجویان  داروسازی ایحرفهدکترای انطباق با تغییرات دوره  منظوربه .5.3.5

 مربوط بازخورد دهد. هایسیاستنهادهای مرتبط با پذیرش دانشجو در جهت اصالح 

دانشجویان جدیدالورود خود داشته و ضمن استفاده از نتایج  و شخصیتی شناختیروان هایویژگیررسی رنامه مشخصی برای بب .5.3.6

 طربذیباالدستی  برای دانشجویان، آن را به طور مستمر در اختیار نهادهای ریزیبرنامهآتی دانشگاه و  هایگذاریسیاستآن در 

 نیز قرار دهد.

 

 مشارکت نمایندگان دانشجویان .5.4

 ودانشکده  مدیریتو  گیریتصمیم ،دانشجویان در فرایند تصمیم سازی نمایندهمشارکت  منظوربهو رویه مشخص ساختار  .5.4.1

 داردبا دانشجویان ارتباط  ومشورت  همچنین

مشکالت دانشجویان را بررسی کرده و در زمان مناسب به آن  هاآناز طریق ارتباط با دانشجویان و نماینده  مسئولین دانشکده .5.4.2

 دهندمیپاسخ 

 ترجیحی

که  ایگونهبهدهد  نموده و ارتقا بازبینیو  ارزیابیی مرتبط با حضور نمایندگان دانشجویی را به طور مستمر هابرنامه یمجموعه .5.4.3

 در حد امکان و متناسب با فرآیند، منجر به ارتقای سطح مشارکت دانشجویان شود.

 منابع .6

 منابع فیزیکی .6.1

ابالغی ) موجود کالبدی استانداردهایمبتنی بر  و اسب با تعداد دانشجویان و رسالت دانشکدهدانشکده فضا و امکانات کافی متن .6.1.1

 .در اختیار دارد توسط دبیرخانه داروسازی(

 برای( کالبدی موجود )ابالغی توسط دبیرخانه داروسازی استانداردهای موجود در آن بر طبقو تجهیزات  هاآزمایشگاهتعداد  .6.1.2

 .ده استآموزش و پژوهش در دانشک

 متناسب در آن لحاظ شده باشد. اصول ایمنی و بیماران محیط آموزشی فراهم نماید که برای کارکنان، دانشجویان .6.1.3

 شوندمی روزبهعلمی و آموزشی  هایپیشرفتامکانات و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و خدماتی متناسب با  .6.1.4

 .باشد در دسترس داشتهجهت کار را  یامکانات کاف یمجهز و دارا واناتیح یرورش و نگهدارپمرکز  وانات،یدر صورت کار با ح .6.1.5

 کارآموزی هایدورهمنابع  .6.2

 .موجود است استانداردهایدانشکده دارای داروخانه آموزشی سرپایی متناسب با آموزش دانشجویان داروسازی با  .6.2.1

 .وندشمیاداره  علمیهیئتی تحت نظر دانشکده و با مدیریت اعضای شآموز هایداروخانه .6.2.2

 ی آموزشی باشندهافعالیتمصوب در راستای  نامهآیینآموزشی دارای  هایداروخانه .6.2.3

داروخانه بیمارستان و  ،بالینی هایبخش ،آموزش دانشجویان را در داروخانه ،دانشکده تائیدو یا مربیان مورد  علمیهیئتاعضای  .6.2.4

 .دارندعهدهبر صنعت 
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ی و فضای موزشی، مالآتجهیزات  شاملو دانشجویان  علمیهیئتای حضور اعضای داروخانه آموزشی تمام امکانات الزم را بر .6.2.5

 .کندمی تأمینفیزیکی را 

و به صورت مناسب در  برای آموزش دانشجویان استمناسب بالینی و صنعت  هایبخشفضا و امکانات داروخانه بیمارستان،  .6.2.6

 .گیردمین قرار ااختیار دانشجوی

 ترجیحی

 آموزشی است. اعتباربخشیرای گواهی داروخانه دانشکده دا .6.2.7

 

 فناوری اطالعات .6.3

تدوین و اجرا  علمیهیئتو اخالقی از امکانات فنّاوری اطالعات، توسط دانشجویان و اعضای  مؤثری برای استفاده هایسیاست .6.3.1

 نماید.

ی اطالعات و ارتباطات مبتن یو دانشجویان از فناور علمیهیئتالکترونیکی و امکان استفاده اعضای  هایرسانهدسترسی آسان به  .6.3.2

 بر شبکه و یا غیر آن را تأمین نماید.

 .باشد دسترسقابلو مستندات از طریق وب  هانامهآیین، فرآیندها، هادستورالعملتمام  .6.3.3

 یحیترج

 شودمیانجام  تحت وب هایسامانهده با استفاده از کدانشآموزشی ی فرآیندها .6.3.4

 رسانیاطالعکتابخانه و منابع  .6.4

، برای آموزش مالز تخصصی فیزیکی و الکترونیكابع منسایر و  هاکتابرا به  مزدسترسی ال علمیهیئتیان و اعضای دانشجو .6.4.1

 .پژوهش و خدمات در داروسازی دارند

 تبحر آموزش پزشکی .6.5

 پزشکی دسترسی داشته باشد. علوم به افراد متبحر در آموزش .6.5.1

و  آموزش و ارزشیابی هایروشش پزشکی برای طراحی و توسعه سیاست مشخصی را جهت استفاده از افراد متبحر در آموز .6.5.2

 تدوین و اجرا نماید. علمیهیئتتوانمندسازی اعضای 

 ترجیحی

 پزشکی توجه کند.علوم به توسعه پژوهش در حوزه آموزشی  .6.5.3

با افراد متبحر  المللیبینافراد متبحر آموزش پزشکی در سطح دانشگاه در اختیار داشته باشد و به مشاوره در سطح ملی و  .6.5.4

 دسترسی داشته باشد.

 بودجه آموزشی و تخصیص منابع .6.6

 داشته باشد. داروسازی ایحرفهدکترای برای تحقق اهداف و اجرای برنامه  مصوب و مشخصبودجه  .6.6.1

بر  نیمبت داروسازی ایحرفهدکترای مرتبط با آموزش  هایفعالیتفویض اختیارات مالی و اداری مورد نیاز برای تحقق و توسعه ت .6.6.2

 استانداردهای این دوره را داشته باشد.

 و نگهداشت تجهیزاتایمنی  .6.7
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 .کمیته ایمنی در دانشکده وجود دارد .6.7.1

 .دستورالعمل اصول ایمنی و کار با حیوانات و دفع پسماند در دانشکده وجود دارد .6.7.2

 .رسدمیربران به اطالع کا مؤثرتدوین شده و به نحو  هادستگاهکار با  استاندارد هایروشدستورالعمل  .6.7.3

 .وجود دارد هادستگاه ایدورهکالیبراسیون  فرایند و مستندات نگهداری و .6.7.4

 

 علمیهیئتنیروی انسانی و اعضای  .7

 آموزشی هایگروه .7.1

 ابالغی توسط شورای گسترش(داروسازی  ایحرفهموجود در کوریکولوم دکترای موجود ) استانداردهایمبتنی بر  پنج گروه اصلی .7.1.1

 .اندشدهو مصوب  شدهل تشکیدر دانشکده 

داروسازی عمومی  یو نسبت دانشجو وقتپارهو  وقتتمامجغرافیایی  وقتتمام علمیهیئتنسبت مناسب اعضای  هاگروهدر همه  .7.1.2

 .به استاد رعایت شده است

 علمیهیئتتعداد اعضای  .7.2

 .ختیار داردامتناسب با تعداد دانشجویان در  علمیهیئتدانشکده تعداد کافی عضو  .7.2.1

 .بر اساس مصوبه شورای گسترش وجود داردبا مدرك پایه دکترای عمومی داروسازی  وقتتمامثابت  علمیهیئتعضای ا .7.2.2

 علمیهیئتجذب اعضای  .7.3

 تبیین و اجرا نماید. روشنیبه/مدرسان را علمیهیئتاعضای  کارگیریبهفراخوان، جذب و  هایسیاست .7.3.1

عملی، آموزشی، پژوهشی  علمی/ هایشایستگیمدرسان بر اساس  /علمیهیئتاعضای  کارگیریبهرنامه فراخوان، جذب و ب .7.3.2

 باشد. ایحرفهاخالقی و منش 

 .داروسازی است ایحرفهآموزشی در ارائه دوره دکترای  هایگروهبر اساس نیاز  علمیهیئتجذب  .7.3.3

 ترجیحی

 هایویژگیدانشکده و توجه به  موریتمأ/مدرسان در راستای علمیهیئتاعضای  کارگیریبهبرای فراخوان، جذب و  ایبرنامه .7.3.4

 داشته باشد. ایمنطقه

 علمیهیئتارزشیابی  .7.4

ی محوله به اعضای علمی/مدرسان داشته هامسؤولیتبر اساس شرح وظایف و  عملکردبرنامه مدون پایش و ارزشیابی مستمر  .7.4.1

 باشد.

 .کندمیید اعالم به اسات ی،نتایج ارزشیابی عملکرد را به صورت مناسب و با حفظ اطالعات خصوص .7.4.2

 رمؤث علمیهیئتاعضای دانشکده و گروه و ارتقا عملکرد  هایگیریتصمیمدر  علمیهیئتاعضای نشان دهد نتیجه ارزشیابی  .7.4.3

 .است

 اطمینان یابد. علمیهیئتتوسط اعضای  آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ارائه خدمات هایصالحیتاز تداوم  .7.4.4

 علمیهیئتاعضای  یهافعالیت .7.5

به ارتقای مرت نامهآیینمختلف اعضا مبتنی بر شرح وظایف استخدامی و  هایفعالیتبرای اطمینان از وجود تعادل بین  ایبرنامه .7.5.1

 ارائه دهد و آن را اجرا کند. علمیهیئتاعضای 

ا تناسب بآشنایی کافی داشته باشند و م داروسازی ایحرفهدکترای /مدرسان با برنامه درسی علمیهیئتمینان یابد اعضای اط .7.5.2

 .کنندمیمسؤولیت محوله در آموزش پزشکی عمومی، وقت و توجه کافی را صرف 
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 /مدرسان برنامه دارد.علمیهیئتشان دهد جهت تأمین رفاه حداقلی اعضای ن .7.5.3

 اساتید توانمندسازی .7.6

و ضروری آموزش  پایه هایتوانمندیهای  ٔ  درزمینه /مدرسانعلمیهیئتو حمایت اعضای  توانمندسازیمدون برای  ایبرنامه .7.6.1

 داشته باشد و آن را اجرا کند. علمیهیئتاعضای  توانمندسازی نامهآیینمطابق  پزشکیعلوم 

 .اندکردهضروری شرکت  توانمندسازی هایدورهدر  علمیهیئتاعضای  .7.6.2

 ترجیحی

 .اندکردهشرکت  المللیبینمعتبر  هایدانشگاهفرصت مطالعاتی در  هایدورهدر  علمیهیئتاعضای  .7.6.3

 

 علمیهیئتارتقا مرتبه  .7.7

 .شودمیارتقا مرتبه و رتبه سالیانه منطبق بر قوانین انجام ی الزم برای فرآیندهانشان دهد  .7.7.1

 .و آموزشی برای ارتقا مرتبه اساتید وجود دارد ایمشاورهتسهیالت الزم  .7.7.2

 کارکنان .7.8

ش و خدمات هپژو ،ویان از جمله آموزشاداری مرتبط با دانشج واحدهایو متبحر در تمام  دیدهآموزش کارکناننشان دهد  .7.8.1

 .آموزشی دارد

 .را دارندو پژوهش آموزش  ٔ  درزمینهدانش و توانمندی کافی برای کار و همکاری  هاآزمایشگاه کارکنان .7.8.2

 انیو دانشجو ریمد توسط همکاران، یابیارز ،یابیشامل خودارز کارکنان تیمستمر فعال یابیارز یبرنامه منظم برا یدانشکده دارا .7.8.3

 .نمایدمیاستفاده  هاآن تیبهبود فعال یبرا یقیتشو یدارد و از ابزارها

 پژوهش .8

 پژوهشی هایاولویت .8.1

الزم برای دانشجویان  رسانیاطالعداشته باشد و  با اسناد باالدستی راستاهمو  پژوهش مشخص هایاولویتپژوهشی و  تسهیالت .8.1.1

 .یردانجام گ علمیهیئتو اعضای 

 .دارد وجود HSR و کاربردی ،ی محصول محورهاپژوهشبه سمت  هاپژوهشن جهت سوق داد ایبرنامه .8.1.2

 دانشجویی هاینامهپایان .8.2

رویه و فرآیند انتخاب استاد راهنما، نگارش پروپوزال، تصویب و دفاع از رساله مشخص و مستند است و در دسترس اعضای  .8.2.1

 و دانشجویان قرار دارد. علمیهیئت

 .شودمیاهنما، نگارش پروپوزال، تصویب و دفاع از رساله به درستی اجرا رویه و فرآیند انتخاب استاد ر .8.2.2

دانشجویان در حیطه پژوهش، روش تحقیق و انجام  توانمندسازی منظوربهآموزشی مشخص و مدون  هایبرنامهدانشکده  .8.2.3

 .کندمیاجرا پایش و به صورت منظم  دارد و آن را نامهپایان

 .هستند مؤثرمفید و  نامهپایانانجام  منظوربهروش تحقیق  پژوهش و دانشجویان در زیتوانمندساآموزشی در  هایبرنامه .8.2.4

 اخالق در پژوهش .8.3

 .کد اخالقی وجود دارد تأییدیهروند تعریف شده و مشخص برای دریافت  .8.3.1

 .وجود دارد و اصول اخالقی مرتبط با آن یوانات آزمایشگاهیحالزم برای کار با  هایدوره .8.3.2

 .شوندمین به صورت مناسب از قوانین مرتبط با اخالق در پژوهش مطلع اساتید و دانشجویا .8.3.3

 .شودمیی پژوهشی رعایت هافعالیتی اخالق در پژوهش در نگارش، ثبت، بررسی، انجام و انتشار هارویهقوانین و  .8.3.4


