
︫︣وع ﹋︀ر در دارو︠︀﹡﹥  ﹎︀م ︮﹀︣ 
︫︣وع ﹋︀ر در دارو︠︀﹡﹥ را دار﹡︡  ︋︣ای ا﹁︣ادی ﹋﹥ ﹇︭︡ 

︫︡ه در آ﹋︀د﹝﹩ دارو   ﹤﹫︑



داروخانهگام صفر شروع کار در  1   

 

 



داروخانهگام صفر شروع کار در  2   

 

 

 گام صفر شروع کار

 در

 داروخانه

 

 



داروخانهگام صفر شروع کار در  3   

 

 فهرست
 5 .................................... آیا شما از مخاطبین این کتاب هستید؟

 8 ................................................................. تعریف داروخانه

 10 ................................................................... انواع داروخانه

 13 ..................................................... نهشرایط تاسیس داروخا

 14 .................................................... انواع بخش های داروخانه

 18 .................... مهارت و دانش الزم برای کار در هر بخش داروخانه

 28 .. چیست و شامل چه داروهایی می شود؟ OTCمنظور از داروهای 

 33 ....................... داروخانه پیش نیاز های مشغول به کار شدن در

آیا حتما باید مدرک تکنسین داروخانه داشته باشم تا در داروخانه اجازه 
 37 .............................................................. کار داشته باشیم؟

 39 ....... دوره های آموزش تکنسین داروخانه در کجا برگزار می شوند؟

 40 .................... در این دوره چه چیز هایی آموزش داده می شوند؟

 41 ........................... آیا مطالبی که تدریس می شود سخت است؟

 42 ... آیا بالفاصله بعد از گرفتن مدرک آمادگی کار در داروخانه را دارم؟

 43 ............ از کجا بفهمم این دوره ها در شهر ما کجا برگزار می شود؟



داروخانهگام صفر شروع کار در  4   

 43 ..هر یک از افراد مشغول به کار در داروخانه چه سمت هایی دارند؟

 46 .............. فرق داروخانه روزانه و شبانه روزی از لحاظ ساعت کاری

 47 ............................. میزان حقوق تکنسین داروخانه چقدر است؟

 50 ........................ آیا کار در داروخانه با روحیات من سازگار است؟

 56 ......................... کی می توانم در داروخانه مشغول به کار شوم؟

 59 .................................................................. صحبت پایانی

 

 

 

 

 

 

 



داروخانهگام صفر شروع کار در  5   

 هستید؟ کتاب این مخاطبین از شما آیا

قبل از شروع کتاب الزم دانستم ابتدا در رابطه با این کتاب 

در این  .آن کمی صحبت کنم ننوشت از الکترونیکی و هدف

شما مخاطب عزیز به این نتیجه برسید که آیا خواندن  صورت

جز اینکه آیا شما  و یا خیر؟کتاب برای شما مناسب هست 

 مخاطبین این کتاب هستید یا نه؟

از آنجایی که معتقدم ارزشمندترین چیز در زندگی یک انسان 

ن قسمت شما تصمیم وقت اوست بنابراین بعد از خواندن ای

ا یمیگیرید که آیا وقت بگذارید و خواندن کتاب را ادامه بدهید 

 .از خواندن آن صرف نظر کنید

اگر کتاب مناسب شما بود به خواندن آن ادامه بدهید. خواندن  

زمان نیاز دارد. و یا شاید کمتر این کتاب حدودا به نیم ساعت 
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را درگیر کرده  مطمئنم سواالت مهمی که ممکن است ذهن شما

 باشد در این کتاب پاسخ داده ام.

قصد شروع کار در مخاطبین اصلی این کتاب افرادی هستند که 

شروع کار در  "قصد"را دارند. باز تاکید می کنم  داروخانه

نجام داروخانه را دارند. اما نمی دانند چگونه باید این کار را ا

 بدهند و چه مسیری را طی کنند.

. از نهحتی شاید ندانند آیا این کار برای آن ها مناسب هست یا 

سواالت زیادی در این  "آکادمی دارو"زمان راه اندازی پیج 

زمینه در دایرکت و کامنت ها از من پرسیده می شد. بنابراین 

رسیده می شوند را در یک تصمیم گرفتم سواالتی که بیشتر پ

 کتاب جمع آوری کنم و به آن ها پاسخ بدهم.

خیلی از افراد می پرسیدند من مدرک تکنسین داروخانه ندارم 

و باید از کجا مدرک شروع کار در داروخانه بگیرم؟ دوره های 

https://www.instagram.com/academy_daroo/
https://www.instagram.com/academy_daroo/
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تکنسین داروخانه کجاها برگزار می شود؟ من می خواهم به 

به کار کنم چکار باید  صورت پاره وقت در داروخانه شروع

بکنم؟ و سواالت زیاد دیگر که من سعی کردم خیلی ساده و 

 مختصر توی این کتاب پاسخ بدهم.

بنابراین مخاطبین اصلی افرادی هستند که قصد شروع کار در 

 داروخانه را دارند و یا میخواهند پی ببرند آیا برایشان این

 ار شوند یا خیر.امکان وجود دارد که در داروخانه مشغول به ک

 امیدوارم که از خواندن کتاب لذت ببرید.
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 داروخانه تعریف

قصد ندارم توی این کتاب تعریف های کلیشه ای  و حوصله سر 

ن از تو اینترنت کپی کنم و به عنوان یک کتاب ایتابر را بر

 م.هتحویل بد الکترونیکی به شما

نام  )و یاداروخانه  اندمید اندقطعا هرکسی که این متن را میخو

و چه خدماتی را در آن ارائه می  کجاست (قدیمیش دواخونه

 استنید که داروخانه محلی ااین را بد کافی استفقط  .شود

برای  است، ن دکتر داروساز اتحت نظارت مسئول فنی که هم



داروخانهگام صفر شروع کار در  9   

ارائه خدمات دارویی ، مکمل های دارویی ، شیر خشک ، 

  ؛تجهیزات پزشکی فراورده های آرایشی بهداشتی و

 روانه تاسیس و مجوز کارپ دکتر داروساز موسس داروخانه

را از سازمان های به وسیله مدرک داروسازی خود  را داروخانه

 .دریافت می کند مربوطه )سازمان غذا و دارو(
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 داروخانه انواع

 دو نوع هستند، یکی روزانه واز لحاظ زمان کاری داروخانه ها 

 روزی. دیگری شبانه

به صورت  .پیداست انشبانه روزی که از اسمشداروخانه های 

حوزه پزشکی و  دربیست چهار ساعت آماده خدمت رسانی 

 .نددارویی هست
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و اما داروخانه های روزانه که یک شیفت کاری صبح دارند 

 و)معموال ساعت هشت و نیم یا نه تا یک و نیم یا دو بعد ظهر( 

شب دارند که ساعت چهار یا چهار یه شیفت کاری هم عصر و 

 ده یا ده و نیم شب. تنیم بعد از ظهر شروع میشه تا ساع

 ؟ اگر بر فرضی آیدنستن این اطالعات به چه کار شما ماحاال د

مثال شما می خواهید به صورت شغل دوم در داروخانه مشغول 

 بر اساس زمانیشوید کدام داروخانه ها  متوجه می شویدبه کار 

 برای شما مناسب تر هست.کنید بکه می خواهید کار 

داروخانه ها را جور دیگری هم تقسیم بندی می کنند. یکی 

و داروخانه  )همون هایی که توی شهر هستند!(داروخانه های شهری 

های بیمارستانی. داروخانه های بیمارستانی بیشتر به منظور 

و به نیازهای دارویی ارائه خدمات دارویی و پاسخگویی 
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بیمارستان ها تاسیس می  تجهیزات پزشکی مربوط به خود

 شوند. 

داروخانه های بیمارستانی هم بایستی تحت نظارت مسئول فنی 

 )دکتر داروساز( به ارائه خدمات دارویی بپردازند.
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 داروخانه تاسیس شرایط

مدرک دکترای داروسازی و  برای تاسیس داروخانه نیاز به

. را دارید زم از معاونت غذا و داروی استانالکسب مجوزهای 

بنابراین موسس داروخانه بایستی حتما دکتر داروساز باشد و 

  در غیر این صورت نمی توانید داروخانه تاسیس کنید.

می توانید در داروخانه افرادی که مدرک داروسازی ندارند اما 

د که جلوتر نمشغول به کار شو داروخانه تکنسینبه عنوان 

راجب این موضوع هم 

 بت می کنیم.حص
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 داروخانه های بخش انواع

با  بهتر استقبل از اینکه در داروخانه مشغول به کار شوید 

 آنپشت صحنه داروخانه و محیط مدیریتی و انواع بخش های 

نید؟ برای اینکه ا. چرا الزم است این مطالب را بدشویدآشنا 

تر و یک از این بخش ها می توانید موثردر کدام  شویدمتوجه 

 مفیدتر حضور پیدا کنید.

 هر داروخانه ای از بخش های زیر تشکیل شده است:

در  : 1OTCبخش داروهای بدون نسخه یا به اصطالح  .1

این بخش از داروخانه داروهای بدون نسخه به مراجعه 

د. البته نه هر دارویی! بلکه نکنندگان تحویل داده می شو

داروهایی که داروخانه مجاز است بدون نسخه پزشک به 

 مراجعه کننده ها تحویل بدهد.

                                                           
1 Over The Counter 
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در این بخش  ی:فراورده های آرایشی بهداشتبخش  .2

هم فرآورده های پوستی و آرایشی و همچنین بهداشتی مثل 

 پوشک و ... ارائه می شود.

در این بخش تجهیزات  بخش تجهیزات پزشکی: .3

سوند، پزشکی اعم از گردنبد طبی ، زانو بند و .... و همچنین 

میکروست، ست سرم، سرنگ گاواژ و .... قرار دارند که بسته 

به نیاز داروخانه ممکن است در داروخانه های مختلف متفاوت 

 باشد و یا حتی در بعضی از داروخانه ها این بخش وجود نداشته

 باشد.
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شخصی که در این قسمت قرار دارد  سخه پیچی:بخش ن .4

نسخه هایی که از بیمار تحویل گرفته است را بازخوانی می کند 

و داروهای تجویز شده را به همراه نسخه و دفترچه شخص 

 قرار می دهد.درون سبد 

بعد از  بخش ثبت کامپیوتری نسخه و چاپ فاکتور: .5

اینکه نسخه پیچیده شد به شخصی که پشت کامپیوتر قرار دارد 
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تحویل داده می شود تا نسخه را در نرم افزارهای مخصوص 

همچنین روی  .داروخانه ها ثبت کند و رسید آن را صادر کند

نسخه هم قیمت داروها و موارد دیگر چاپ می شود تا برای 

 بیمه ارسال شود.

بعد از اینکه فاکتور صادر  :ماربخش تحویل نسخه به بی .6

 شد آن را در سبد مربوط به همان نسخه قرار می دهند و تحویل

 می دهند. مسئول فنی یا همان دکتر داروساز 

ر به بیما ،داروها را بعد از بررسی و تطبیق با نسخهمسئول فنی 

تحویل می دهد و توصیه های الزم را راجب مصرف داروها به 

 د.بیمار ارائه می ده

در بعضی از داروخانه ها ممکن است این بخش  صندوق: .7

وجود نداشته باشد. درواقع این بخش محلی است که بیمار پول 

نسخه یا داروهایی را که در خواست کرده پرداخت می کند و 
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وانند داروهای می ت "پرداخت شد"بعد از دریافت رسید با مهر 

 د.خود را تحویل بگیر

. رابطه با انواع بخش های داروخانهاین یک آشنایی کلی بود در 

ممکن است در بعضی از داروخانه های به دلیل محدودیت  البته

 چند بخش باهم ادغام شود.یا موارد دیگر در فضای 

خود من گاهی در داروخانه ای کار کردم که بخش صندوق به 

هم کار کردم که  انه قرار داشته و در داروخانه ایصورت جداگ

اصال قسمتی به نام صندوق به طور جداگانه در نظر گرفته نشده 

 بود.

 

 

 بخش هر در کار برای الزم دانش و مهارت
 داروخانه

گاهی ممکن است یک داروخانه روی یک بخش خود قوی تر کار کند و عمده فروش 

خود را از طریق یک بخش خاص ایجاد کند. مثال بعضیییییی از داروخانه ها روی فروش 

محصوالت آرایشی بهداشتی تمرکز دارند و سعی می کنند خدمات بهتری را در این 

هتری از آن طریق ایجاد شیییییود. یا زمینه به مراجعه کنندگان ارائه بدهند  تا فروش ب

مثال ممکن اسییییت داروخانه دیور روی فروش محصییییوالت مکمی و ورزشییییی تمرکز 

درصورتی که  تابیشتری داشته باشد. این ها خود فرصت های شغلی خوبی هستند 

شما اطالعات خوبی در زمینه مشاوره این محصوالت داشته باشید در این قسمت 

 ها مشغول به کار شوید.
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و دانش خاص ها مهارت  ی گفته شدههر کدام از این بخش ها

 د که به تفکیک به هر کدام اشاره می کنیم.نخود را نیاز دار

در این قسمت  :OTCبخش تحویل داروهای بدون نسخه یا 

ل ها، انواع شک فرد بایستی با نام ژنریک داروها، نام تجاری آن

 های دارویی و دوز آنها به میزان کافی آشنا باشد. 

هایی را مجاز است بدون همچنین شخص بایستی بداند چه دارو

پزشک به مراجعه کننده تحویل دهد و چه داروهایی را  2نسخه

  مجاز نیست.

در صورتی که شخصی درخواست دارویی کند که نیاز به نسخه 

دارد می تواند آن را به مسئول فنی داروخانه )دکتر داروساز( 

                                                           
وگل گدر ایران می توانید این عبارت را در  OTCبرای آشنایی با لیست داروهای  2

 ایران OTCسرچ کنید : لیست داروهای 
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د آن دارو به شخص تحویل ارجاع دهد تا در صورت صالح دی

 یا اینکه به پزشک ارجاع داده شود. داده شود

نکته مهم دیگر آشنا بودن با قیمت داروها و جای آنها در 

ه داروخانه است که این مورد آخر با شروع کار در داروخانه و ب

 مرور زمان یاد گرفته می شود.

 

 

 

 

 

 

در رابطه با این قسمت آخر این هستش دیگه یه توضیح کوچیک 

داروهای پرکاربرد و پرمصرف  OTCکه معموال توی بخش داروهای 

رو دم دست میذارن تا سرعت کار باالتر بره مثل بروفن ، آسپیرین 

 .و ... اما یک سری داروها هم در قفسه های داروخانه هست

شخصی که تو این قسمت کار می کنه باید جای هر دارو رو بدونه 

مشکل ساز  هو گرنه سرعت انجام کار پایین می یاد و این ممکن

. نه چینش خاص خودش رو داشته باشه بشه. هر داروخانه ممک

 داروخانه به این قضیه مسلط هر کسی بعد از یه مدت کار توی البته

 میشه.
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در این قسمت  بخش فرآورده های آرایشی بهداشتی:

شخص بایستی با انواع برندهای فرآورده های آرایشی و 

ویژگی های هر محصول به خوبی آشنا باشد تا بتواند خدمات 

 بهتری را به مراجعه کننده ارائه بدهد.

 که باید به آن تسلط داشته باشند.قیمت هم بحث دیگری است  

د و به ین قسمت مشاوره پوست هم حضور دارگاهی در ا

جهت خرید محصوالت آرایشی می به مراجعه کنندگان اوره مش

 پردازند.
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یکی از مهمترین بخش های داروخانه این  بخش نسخه پیچی:

برای کار در این قسمت شما بایستی دوره های  قسمت است.

 داروشناسی و نسخه خوانی را گذرانده باشید. 

آشنایی با نام داروها  ،خواندن نسخه های داروییی زیرا الزمه 

)اعم از ژنریک و تجاری( ، شکل دارویی داروها ، دوز یا واحد 

 د. باش میها و همچنین کاربرد یا گروه درمانی آن ها  آن
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همچنین بایستی اصول نسخه خوانی اعم از اختصارات نسخه و 

موارد الزم برای خواندن یک نسخه را به خوبی بلد باشید تا 

پیج و کانال بطه در این را .برآییداین مسئولیت بتوانید از عهده 

 می تواند به شما کمک کند. آکادمی دارو

آیا همه افرادی که در این قسمت مشغول به کار هستند دوره 

آموزشی را گذرانده اند؟ خیر ؛ خیلی از افراد ممکن است به 

تجربی و در طی طوالنی مدت توانسته باشند این مهارت صورت 

 را کسب کنند.

د اما برای اینکه در مدت زمان کمتر  و به صورت اصولی بتوانی 

این مهارت را کسب کنید بهتر است دوره های آموزشی 

 مربوطه را بگذرانید.

https://www.instagram.com/academy_daroo/
https://www.instagram.com/academy_daroo/
https://www.instagram.com/academy_daroo/
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ی که قرار است در این فرد بخش ثبت کامپیوتری نسخه ها:

تی اصول کار کردن با سیستم کامپیوتر  و بایس قسمت کار کند

 . آموزش دیده باشدرا ثبت نسخه نرم افزار 

 

 

شرکت های مختلفی این نرم افزارها را تولید می کنند که می 

می توان گفت اصول کار کردن با آن ها تقریبا شبیه به هم 

 . باشند
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توی بعضی از دوره های آموزش تکنسین داروخانه ممکن است 

 با این نرم افزارها نیز آموزش داده شود. اصول کار

بدیهی است که شما برای ثبت یک نسخه بایستی تمام مهارت 

و دانش گفته شده برای قسمت نسخه پیچی را بلد باشید تا 

 بتوانید نسخه را در سیستم نرم افزاری ثبت کنید.

در این قسمت دکتر  بخش تحویل نسخه و داروها به بیمار:

نوان مسئول فنی داروخانه شناخته می شود داروساز که به ع

 ایفای نقش می کند.

ک چدکتر داروساز اقالم داروهای سبد دارو را با نسخه و فاکتور 

کرده و در صورت داشتن مشکل آن را تصحیح می کند. 

بیمار جهت استفاده صحیح  همچنین توصیه های الزم را به

 می دهد. ارئه داروها 
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بتواند به خوبی مسئولیت خود را  دکتر داروساز برای اینکه

انجام دهد بایستی به مباحث داروشناسی )فارماکولوژی( و 

 دارودرمان )فارماکوتراپی( به خوبی مسلط باشد. 

بحث وظایف مسئول فنی داروخانه کمی گسترده تر از این البته 

و چون خارج از  توضیح داده شدکه در اینجا  چیزی است

 موضوع کتاب است بیشتر از این در مورد آن صحبت نمی کنیم.
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در  : صندوق داروخانه

بخش صندوق هم 

شخص بایستی بتواند به 

خوبی با مراجعه 

کنندگان تعامل داشته 

باشد و دقت کافی را در 

امر حساب کتاب داشته 

 باشد.
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 چه شامل و چیست OTC داروهای از منظور
 شود؟ می داروهایی

در زبان  OTC. هست مخفف چه OTCدر ابتدا بهتره بدانید که 

به معنای  هست که  Over The Counterانگلیسی مخفف 

 الح بدون نسخه ای می باشد.طداروهای روی میز یا به اص

هستند  داروهای درمانیاون دسته از  OTCبنابراین داروهای 

که داروخانه مجاز است بدون نسخه پزشک به بیمار تحویل 

دهد. لیست این داروها توسط سازمان غذا و داروی کشور 

 مشخص می شود. 

خیلی از داروهای گیاهی و داروهای مکمل یا به اصطالح البته 

داروهایی هستند که بدون نسخه می توان تقویت کننده هم جز 

 از داروخانه تهیه کرد. 
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وال اینجاست که اگر شخصی دارویی را از داروخانه در س

 کرد؟  دیخواست کرد که نیاز به نسخه دارد چکار با

 در این مواقع بهتر است فرد را به دکتر داروساز )مسئول فنی(

روساز )دکتر داارجاع بدهیم تا او در این رابطه تصمیم گیری نماید. 

رایط می همچنین سنجیدن ش با توجه به سوال و جوابی که از فرد دارد و

یت این تواند مشخص کند که دارو تحویل شخص داده شود یا خیر و مسئول

 کار نیز بر عهده وی می باشد.(

نکته مهم دیگر برای اشخاصی که در این قسمت مشغول به کار 

مراجعه  هستند این است که گاهی ممکن است شخصی به آن ها

کند که اسم آن را نمی داند ولی  کند و در خواست دارویی

 می داند. ردش یا ویژگی های ظاهری دارو را کارب

در این مواقع به هیچ وجه نباید دارویی را حتی اگر یک در صد 

د. زیرا مسئولیت ید به آن شخص تحویل دهیشک داشته باش
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دارو را تحویل داده است. اگر خیلی  شخصی است کهاین کار با 

که اسم و واحد )دوز( آن  کردفت دارویی شخص اصرار به دریا

را نمی داند نهایتا می توان آن را به مسئول فنی داروخانه ارجاع 

 داد.

 مثالی از این قضیه برای شما بزنم. 

د یک نمی گویبه داروخانه  گانخیلی وقت ها مراجعه کنند

قرص فشار خون بدهید. داروهای فشار خون انواع مختلف و 

ارند که بر اساس شرایط بیمار توسط کاربردهای مختلف د

پزشک تجویز می شود. بنابراین باید از شخص درخواست شود 

نام دارو و دوز آن را مشخص کند و در غیر این صورت دارویی 

 به او تحویل داده نشود. 
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یا گاهی اوقات مراجعه کننده می گوید یک قرص سفید رنگ 

رفته اسم اون ریز پزشک برای دل دردم تجویز کرده و یادم 

چی بود یا توی خانه جا گذاشتم. باید از وی در خواست شود 

تمام شده دارو را بیاورد تا به او داروی  3اسم دارو را یا ورق

 صحیح تحویل داده شود.

این قسمت این است که گاهی شخصی  نکته مهم دیگر دریکی 

مشکل خود را بیان می کند و برای آن در خواست دارو می کند. 

                                                           
ی مدر پزشکی به ورق هایی که قرص ها یا کپسول ها در آن قرار دارند به اصطالح "بلیستر"  3

 گویند.
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نگونه موارد بایستی شخص به مسئول فنی ارجاع داده شود تا ای

در صورت صالحدید داروی مناسب را برای او تجویز کند و در 

 را به پزشک ارجاع دهد. او ندانستصورتی که صالح 

 

 

 

 

 

 

 

 



داروخانهگام صفر شروع کار در  33   

 در شدن کار به مشغول های نیاز پیش
  داروخانه

بعضی از دوستان این سوال برایشان پیش می آید که من دیپلم 

م ریاضی هستم و اصال تا حاال زیست شناسی نخوندم. آیا می توان

 توی دوره های تکنسین داروخانه شرکت کنم؟ 

 بله اما به یک شرط. سوال به این شکل هست: به این جواب من

ر بله یعنی اینکه محدودیتی توی این قضیه وجود نداره و شما اگ

ی حتی دیپلم ریاضی داشته باشید یا دیپلم رشته ای غیر از تجرب

ی دوره ها درو خواهان کار توی داروخانه باشید میتوانید 

 شرکت کنید. آموزشی تکنسین داروخانه

و اما شرطی که راجبش صحبت شد بر میگرده به عالقه شخصی 

ید و همیشه با ه انداشما. اگر تا بحال حتی زیست شناسی نخو

ید ولی االن ه ادروسی غیر از دروس علوم تجربی سروکار داشت
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این خودش می  ،احساس می کنید به این موضوع عالقه دارید

 تواند کمک بزرگی به شما بکند.

در صورت وجود عالقه شما راحت تر دوره های تکنسین 

کنید و راحت تر مدرک خودتان را می طی می را داروخانه 

 گیرید.

 هبه دلیل اینکندارید و فقط  موضوعات ولی اگر عالقه ای به این

تحت فشار مالی هستید و بی کار هستید و شغلی ندارید و یا 

د و این صحبت ها ... شاید گذراندن این باید پول قسط بدهی

 .دوره ها برای شما کمی سخت باشد

ت و در صورت نداشتن عالقه خیلی چون مطالب زیاد هس 

 یاد بگیرید. آن ها راسخت هست که 
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 تحصیلی م که هرچند مدرکویو البته این را هم تا یادم نرفته بگ

شما مهم نیست اما بایستی سطح زبان انگلیسی خوب و مناسبی 

 یزیادانگلیسی امی با اصطالحات و اسداشته باشید چون 

 سروکار خواهید داشت.

مدرک تحصیلی و رشته شما برای کار در داروخانه مهم بنابراین 

نیست، هرچند اگر مرتبط باشد مثال شیمی یا زیست یا ... برای 

 خودتان بهتر است.
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 ی مربوط به تکنسین داروخانه را بامهم این است که دوره ها

در  کارو دوره های کارآموزی  پشت سر گذاشتهموفقیت 

 را بگذرانید.داروخانه 

ان اگر از سر اجبار یا پیشنهاد دیگر یادآوری می کنم کهباز هم 

 به طرف این کار بیایید هر چند دوره های آن را هم با موفقیت

داروخانه از لحاظ ید اما ممکن است در کار نپشت سر بگذار

م الز و زود خسته شوید و نتوانید آن طور که بایدروحی و روانی 

  بر بیایید. است از عهده وظایف و مسئولیت های خود

بر می  این بحث باز به میزان عالقه شما به کار در داروخانه

 گردد.
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 داشته داروخانه تکنسین مدرک باید حتما آیا
  ؟باشیم داشته کار اجازه داروخانه در تا باشم

 فعال خیر، اما در آینده شاید الزم شود که این مدرک را برای

یعنی االن به صورت  شروع کار در داروخانه داشته باشید.

اجباری نیست اما کسی از آینده خبر ندارد و ممکن است چند 

وقت دیگه اعالم شود افرادی که به عنوان تکنسین قصد کار در 

داروخانه دارند باید حتما مدرک تکنسین داروخانه داشته 

 باشند!

این را هم به شما بگویم که اگر واقعا به این کار عالقه دارید و 

ید در داروخانه به عنوان تکنسین مشغول به کار شوید می خواه

بهتر است در دوره های آموزش تکنسین داروخانه ثبت نام 

کنید. زیرا در این صورت شما کار را اصولی تر و علمی تر یاد 

و خودکار این کار را  بخواهید به صورت تجربی اگر .می گیرید
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حث داروشناسی یاد بگیرید آن طور که باید نمی توانید رو مبا

تسلط پیدا کنید. همچنین زمان زیادی نیز الزم است تا کار را 

یاد بگیرید در مقایسه با وقتی که دوره های آموزشی را گذرانده 

 باشید.

تجربه باعث می شوند شما در زمانی کمتر  در واقع این دوره ها

و دانش بیشتری را نسبت به افرادی که دوره آموزشی را 

 بدست بیاورید.نگذرانده اند 
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 کجا در داروخانه تکنسین آموزش های دوره
 د؟نشو می برگزار

توسط جهاد دانشگاهی و همچنین انجمن  معموالاین دوره ها 

 .دنداروسازان برگزار می شو

بعد از گذراندن امتحانات و کسب نمره قبولی در پایان نیز 

 مدرکی به شما داده می شود مبنی بر اینکه دوره تکنسین

سه  داروخانه با موفقیت گذرانده اید. معموال این دوره ها در طی

 ماه یا بیشتر برگزار می شوند و بعد از گذراندن مباحث تئوری

چند ساعت را نیز بایستی در داروخانه به عنوان کارآموز 

 بگذرانید.
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 می داده آموزش هایی چیز چه دوره این در
  شوند؟

 ورود به شغل تکنسین داروخانهدر این دوره ها مبانی مقدماتی 

و همچنین داروشناسی شامل آشنایی با گروه های دارویی و 

اری عم از ژنریک و تجها ، انواع اسم داروها ا کاربرد درمانی آن

زش که در داروخانه به آن ها نیاز دارید آمو و دانش و اطالعاتی

 داده می شود. 

 نرم افزارهای همچنین دوره های نسخه خوانی و یادگیری کار با

در سرفصل های این دوره قرار گیرد داروخانه نیز ممکن است 

و نحوه ثبت نسخه و قیمت زدن آن در نرم افزارهای مخصوص 

 داروخانه به شما آموزش داده شود.

یکی دیگر از مباحثی که ممکن است در این دوره به شما 

آموزش داده شود اخالق در پزشکی است. اگر دوست داشته 
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د با یک سرچ ساده می توانید در این مورد اطالعاتی را باشی

 کسب کنید. 

حیطه پزشکی و سالمت یکی از حیطه های حساس از لحاظ 

است و بهتر  و مراجعه کنندگان برخورد و ارتباط با بیماران

 اخالق است افرادی که قصد ورود به این حیطه را دارند از لحاظ

 آموزش های الزم را ببینند. در پزشکی

 است؟ سخت شود می تدریس که مطالبی آیا

رد این بستگی به خود شما دارد. دوتا فاکتور را می توان نام ب 

بر می گردد  زبا که در این قضیه خیلی مهم هستند. اول از همه

 عالقه و دوم رشته تحصیلی.  به

وثرتر این هر چه عالقه شما برای یادگیری بیشتر باشد بهتر و م

مباحث را یاد خواهید گرفت و همچنین اگر رشته تحصیلی شما 
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تا حدودی با این مباحث نزدیک باشد در یادگیری به شما کمک 

 خواهند کرد.

 در کار آمادگی مدرک گرفتن از بعد بالفاصله آیا
  دارم؟ را داروخانه

این نیز بستگی به شخص شما دارد که چقدر روی مباحث 

باشید و در دوران کارآموزی توانسته شده ط داروشناسی مسل

 باشید کار را به خوبی یاد بگیرید.

با این حال زمانی که شما بعد از گرفتن مدرک اقدام به  

استخدام شدن در داروخانه ای کنید ممکن است مدیر یا 

موسس داروخانه از شما بخواهد در ابتدا زمانی را به صورت 

میزان مهارت شما سنجیده شود آزمایشی در آنجا کار کنید تا 

ام میزان تسلط شما بر کار باال رود. بعد از آن شما را استخدو 

 کرده و شما به صورت رسمی وارد کار خواهید شد.
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 برگزار کجا ،ما شهر در ها دوره این بفهمم کجا از
  شود؟ می

یک سرچ ساده در گوگل می توانید متوجه شوید که آیا این با 

دوره ها در شهر شما برگزار می شوند یا خیر. در صورتی که 

برگزار نمی شوند بهتر است توی مرکز استان محل سکونت 

 خود به دنبال دوره های آموزشی تکنسین داروخانه بگردید.

 

 

 

 

 چه داروخانه در کار به مشغول افراد از یک هر
 دارند؟ هایی سمت

به عنوان مثال اگر در شهر یزد زندگی می کنید این عبارت را در گوگل 
 جستجو کنید: 

 دوره آموزشی تکنسین داروخانه در یزد

 یا اگر سقز زندگی می کنید جستجو کنید: 

 دوره آموزشی تکنسین داروخانه در سقز

 و اگر مطلبی را پیدا نکردید برای شهر سنندج این جستجو را انجام دهید. 
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یم نیم به دوگروه تقساافراد مشغول به کار در داروخانه را میتو

 کنیم:

مسئول فنی )دکتر داروساز( که در هر شیفت کاری  .1

و امور  داروخانه یک مسئول فنی همیشه حضور دارد

 داروخانه زیر نظر او صورت می گیرد.

تکنسین های داروخانه )افراد مشغول در قسمت های   .2

یچی ، آرایشی بهداشتی ، صندوق دار و تحویل نسخه پ

 داروی بدون نسخه(

معموال مدیریت داروخانه را نیز دکتر داروساز که موسس 

دکتر اما گاهی ممکن است  .داروخانه هست به عهده دارد

از را به شخص دیگری واگذار کند.  مدیریت داروخانهداروساز 

برنامه ریزی داروخانه می توان به  جمله مسئولیت های مدیر

شیفت حضور افراد در داروخانه، سفارش و خرید دارو و نظارت 
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و داروهای درحال اتمام و خانه ودر داربر داروهای موجود 

 موارد دیگر اشاره نمود.

اگر دکتر داروساز موسس داروخانه به هر دلیلی نتواند در 

شیفت کاری خود در داروخانه حضور داشته باشد الزم است که 

داروساز دیگری را به عنوان جانشین خود در داروخانه دکتر 

 قرار دهد.
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 لحاظ از روزی شبانه و روزانه داروخانه فرق
 کاری ساعت

شیفت صبح ساعت نه صبح )و  در معموالداروخانه های روزانه 

 نیم و یا نیم ساعت قبل تر( تا ساعت یک بعد از ظهر )یا یک

. در شیفت بعد از ظهر و بعد ظهر( آماده ارائه خدمات هستند

ساعت چهار بعد از ظهر تا ده شب این داروخانه  معموالشب هم 

 ها آماده خدمت رسانی هستند.

ن پیداست های شبانه روزی هم که خب از اسمشاداروخانه 

 بیست چهار ساعت آماده خدمت رسانی هستند.

یک سوال جالبی که خیلی اوقات از ما در داروخانه های شبانه 

ین هست که ببخشید شما تا کی باز می پرسند اروزی 

 !؟؟هستید
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بود؟ این که شما متناسب با  ههدف از گفتن این ساعات چ

مشخص کنید کدام داروخانه ها برای کار  ساعات کاری خود

 کردن شما بهتر است. 

ان در داروخانه های شبانه روزی معموال یک یا دو نفر هم به عنو

شب باید در داروخانه حضور داشته باشند. آقایون می  تشیف

ن و در صورت امکان بعد از مشغول انند با سنجیدن شرایطشاتو

به کار شدن در داروخانه شبانه روزی بعضی از شب ها را  نیز 

 ی قبول کنند و حقوق آن را دریافت کنند.کار توان شیفبه عن

 است؟ چقدر داروخانه تکنسین حقوق میزان

این یک سوالی است که زیاد پرسیده می شود. ببینید دوستان 

این قضیه بیشتر توافقی هست اما معموال حداقل حقوق برای 

شخصی که توی داروخانه کار می کند حقوق و مزایایی است که 

در رابطه با میزان حقوقی که اداره اداره کار مشخص می کند. 
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می توانید کار مشخص می کند با یک جستجو در اینترنت 

 اطالعات الزم را بدست بیاورید.

حاال اینکه یک داروخانه ممکن است به پرسنل با تجربه خود 

 درواقع حقوق بیشتری بدهد دیگر به خودش بستگی دارد.

بسته گاهی دکتر داروساز ممکن است به پرسنل با تجربه خود 

به سمتی که دارند حقوق بیشتری بدهد که این مورد توافقی 

 هست.

االیی بما شما نباید این انتظار را داشته باشید در اول کار حقوق ا

 دریافت کنید.

آیا ممکن است کمتر از اداره کار حقوق بدهند؟؟ این رو دقیق 

 !!!!نمیدونم ولی خب هر چیزی ممکن است

شاید داروخانه ای از لحاظ درآمد آنقدر قوی نباشد که بتواند 

پس در کل این  را بدهد.به همه پرسنل خود حقوق اداره کار 
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یه چیزی است که قبل از شروع کار بایستی بین شما و موسس 

همچنین و  ودداروخانه )که معموال دکتر داروساز است( توافق ش

 بهتر است ثبت شود.

روخانه کار اداره کار در دا یآیا می توان بیشتر از ساعت کار

 ؟کردیافت کرد؟ و اضافه حقوق در

نید شما به ازای ساعات کاری که اضافه کار کرده اید می توا ،بله

بر اساس قوانینی که وجود دارد حقوق اضافی را برای آن 

  ساعات دریافت کنید.
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 است؟ سازگار من روحیات با داروخانه در کار آیا

یکی دیگر از مواردی که باستی حتما راجب کار در داروخانه 

بدانید این است که آیا اصال این شغل با روحیات شما سازگار 

مثال برای شما یک است یا خیر؟ بهتر است این قضیه را با 

  روشن تر کنم.
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 : در داروخانه

 مراجعه کننده: آقا ببخشید این نسخه من آماده نشد؟

 ناب شما که همین االن نسخه را دادین!پرسنل داروخانه: ج

 مراجعه کننده: بله اما من عجله دارم زود نسخم بدین!

پرسنل داروخانه: جناب نسختون باید توی اینترنت تایید بشه 

 زمان می بره. ده دقیقهحداقل 

مراجعه کننده: یعنیییی چی؟! من عجله دارم زود بگین نسخه 

 را بپیچن!

 شاید واکنش شما این باشد: نکنیداگر نگاهی به نسخه 

بیا این دفترچت بگیر برو هرجا میخوای داروهات بگیر.... و 

 شروع تنش و درگیری بین شما و مراجعه کننده!
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اما اگر به داروهای نسخه و بیماری شخص دقت کنید می بینید 

 شخص دارای بیماری اعصاب است....بنابراین در این موارد باید

 دهید و طرف مقابل را درک کنید!واکنش بهتری را نشون ب

 افرادی که به داروخانه مراجعه می کنند اکثرا بیمار هستند و

قطعا بابت این بیماری دچار بی حوصلگی هستند. توی مطب 

پزشک هم ممکن است کلی انتظار کشیده باشند! ممکن است 

منشی پزشک برخورد خوبی با آن ها نداشته باشد! ممکن است 

 متحمل شده باشند! پول زیادی را ماهانه بابتهزینه زیادی رو 

 بیمه پرداخت می کنند!

 ث می شود افراد مراجعهها و بی حوصلگی ها باعتمام این فشار 

داروخانه که تقریبا مرحله آخر پروسه درمان است کننده در 

 کمی بی حوصله و کم طاقت باشند.
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د اگر شما روی این موضوع درک درستی داشته باشید می توانی

برخورد خود با مراجعه کنندگان را بهتر مدیریت کنید. نیاز 

ن کنید و رفتاری مهربانانه تر با آ کاست آن ها را به خوبی در

هر چند ممکن است مورد بی مهری از طرف  ها داشته باشید.

 مراجعه کنندگان قرار بگیرید.

پس باید بسنجید که آیا روحیات اینکه با شما برخورد بدی 

در عوض شما برخورد خوبی داشته باشید را دارید یا شود اما 

 نه.

البته این را هم اضافه کنم که درصد کمی از افراد ممکن است 

برخورد بدی با شما در داروخانه داشته باشند اما همین درصد 

کم می توانند تنشی در محیط کاری و در خلقیات شما ایجاد 

این  اشته باشیداگر شما درک درستی از شرایط آنها ند .کنند

 تنش ها باعث به هم ریختن اعصاب شما خواهد شد.



داروخانهگام صفر شروع کار در  54   

داشتن صبر و حوصله و همچنین برخورد مناسب با مراجعه 

کنندگان یکی دیگر از مواردی است که بایستی حتما در مورد 

 آن خودتان را بررسی کنید.

مورد بعدی که باید جزئی از ویژگی های شخصیتی شما باشد 

ه ر داروخانه عالوه بر موارد گفته شد نیاز باین است که کار د

 دارد.  "سرعت عمل"و  "دقت"

دقت از آنجایی مهم است که شما در این شغل با سالمت جامعه 

در اثر بی دقتی ارتباط مستقیم دارید و یک اشتباه کوچک 

 ممکن است باعث صدمات جبران ناپذیری شود. 

ام انتظارهای سرعت عمل هم از آنجایی مهم است که افراد تم

خانه  خود را کشیده اند وقصد دارند سریع داروها را گرفته و به
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برگردند. بنابراین الزم است سرعت عمل مناسبی برای 

 داشته باشید.برآورده کردن نیاز مراجعه کنندگان 

البته نکته بسیار مهم این است که هیچ وقت دقت را فدای 

است که با دقت سرعت عمل نکنید. سرعت عمل زمانی خوب 

 کافی همراه باشد.
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 شوم؟ کار به مشغول داروخانه در توانم می کی

بعضی از افراد بعد از گذراندن دوره های تکنسین داروخانه و 

گرفتن مدرک این طرز فکر را دارند که باید بالفاصله در یک 

 د.نداروخانه با حقوق خوب استخدام شو

داروخانه هنوز آمادگی صد شما بعد از گرفتن مدرک تکنسین 

در صدی مشغول به کار شدن در داروخانه را ندارید. چرا؟ از 

د این بابت که سیستم داروخانه ها و جای داروها با هم فرق دار

و همچنین نسخه هایی که به یک داروخانه می آید با داروخانه 

 دیگر متفاوت است.

 ظر کار کنیدبنابراین شما بایستی مدتی را در داروخانه مورد ن

 تا بتوانید به صورت کامل کار در آن داروخانه و خواندن نسخه

 ها و نسخه پیچی را یاد بگیرید. 
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ته الب . بعد از این مدت داروخانه می تواند شما را استخدام کند

ید در مورد حقوق بیمه و مزایا با قبل از استخدام شدن هم با

 موسس داروخانه به توافق برسید.

از افراد بعد از گرفتن مدرک نا امید شوند و شاید بعضی 

 درداروخانه ای برای شروع کار پیدا نکنند. الزم است بگویم 

 این موارد بهتر است حضورا به چندین داروخانه سر بزنید و با

مدیریت یا موسس آن در رابطه با جذب نیرو صحبت کنید. 

 کمی زمان بر هست و نیاز به تالش دارید. 

شاید بعضی ها فکر کنند نه دیگر این شغل اشباع شده و از این 

صحبت ها بکنند. من به شما قول میدهم هیچ داروخانه ای از 

بدش نمی آید.  حرفه ای و ماهراستخدام کردن یک نیروی 

دوره های از برای ماهر شدن و حرفه ای شدن هم باید 

را برای  کارآموزی به خوبی استفاده کنید و حاضر باشید مدتی
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یادگیری خودتان هم که شده در داروخانه ای مشغول به کار 

 شوید.

 سیستم نسخه ها کار نسخه پیچی را خوب بلد باشید، بتوانید با

 را ثبت کنید و همینطور بتوانید نسخه های تاییدی راهم تایید

 کنید.

 دنبال این نباشید که توی دوره های تکنسین داروخانه همه چیز

موزش بدهند چون یک جورایی نمی شود و خیلی را به شما آ

 زمان بر است.

هستند افرادی که  ،اما اگر خودتان به دنبال یادگیری باشید

 بتوانند توی این زمینه به شما کمک کنند.
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 پایانی صحبت

در آخر قصد دارم باز مرور کوچکی بر آنچه که مهم بوده و 

 گفته شد داشته باشم.

د وارد واقعا عالقه به کار در داروخانه داریاول از همه اینکه اگر 

این حیطه شوید. شما در صورت داشتن عالقه با سختی های 

یادگیری و سختی های کار در داروخانه خیلی بهتر کنار می 

 آیید تا وقتی که از روی اجبار به این شغل وارد شده باشید.

م داشتن عالقه نه تنها برای این شغل بلکه برای هر شغلی الز

 است.

دوم اینکه بررسی کنید ببینید روحیاتتان برای کار در این محیط 

سازگار است یا نه. توی داروخانه شما زیر نظر دکتر داروساز 

داروخانه مشغول به کار می شوید. این به این معنی است که 

دکتر داروساز داروخانه مشخص می کند چه کارهایی در 
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مشخص کننده شرایط کار در او درواقع  بگیرد.داروخانه انجام 

 داروخانه است.

در مرحله بعد باید به این نکته توجه کنید که افراد مراجعه 

 کننده شما معموال خود بیماران هستند و یا همراهان آن ها که

ممکن است بی حوصله و کم طاقت باشند. آیا شما می توانید 

د این موضوع را درک کنید و برخورد مناسبی را با این افرا

 داشته باشید؟

در صورتی که همه جوانب کار را بررسی کردید و دیدید که 

آمادگی شروع کار در داروخانه را دارید می توانید در دوره 

هایی که توسط دانشگاه یا انجمن داروسازان شهرتان یا مرکز 

نام کنید تا دانش مورد نیاز شروع  ثبت استانتان برگزار می شود

در پایان هم از شما میخواهم  اد بگیرید.کار در داروخانه را ی

اگر سوال دارید و یا مطلبی در ذهنتان است که بهتر است به 
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این کتاب اضافه شود، آن را به آی دی تلگرام آکادمی دارو 

تا در صورت صالحدید در ویرایش های بعدی به  ،بفرستید

 مطالب کتاب اضافه شود.

Telegram ID: @academy_daroo_tel 
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