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 معاونت آموزشی

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
 ریزي آموزشیواحد برنامه

  
 اطالعات کلی دوره:

 صنعتدر موزي آکار  : عنوان دوره کارآموزي

 فارماسیوتیکس بخش/ گروه:نام 

 دکتر یلدا حسین زاده اردکانی :مسؤول آموزش

 دکتر حمید اکبري -دکتر رسول دیناروند -حسین زاده اردکانیدکتر یلدا  :مدرس در دوره اعضاي هیأت علمی

 ماه هشتبسته به نوع تعامل کارخانجات داروسازي و سایر صنایع وابسته چهار تا : دورهطول 

 
رود که در پایان این دوره دانشجو یک چشم انداز کلی از فضاي صنایع دارویی (کارخانجات تولید کننده انتظار می:مرور اجمالی

 محصوالت دارویی)، بخشهاي مختلف موجود در آنها و نحوه تعامالت بین بخشی و درون بخشی داشته باشد.
 بهداشتی، پخش هاي دارویی، شرکتهاي تولید-همچنین با انجام بازدیدهاي گروهی از دیگر صنایع وابسته دارویی نظیر صنایع آرایشی

تی و نحوه فعالیت شرکتهاي دانش بنیان مرتبط سعی خواهد شد تا دانشجو ارگانهاي نظارصنایع غذایی، کننده تجهیزات پزشکی، 
 هاي وابسته به صنعت داروسازي آشنایی یابد.عرصه کلیه نسبت به بسترهاي موجود جهت فعالیت موثر در 

 مقدور نبوده و این بخشدر قالب گروه هاي بزرگ شایان ذکر است که به دلیل شرایط حال حاضر و شیوع بیماري کرونا انجام بازدیدها 
 در قالب کالسهاي انالین و یا افالین برگزار خواهد شد.

 
 :یامدهاي یادگیري مورد انتظارپ

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو نگرش الزم اولیه جهت ورود به عرصه هاي گوناگون صنایع دارویی را کسب کرده باشد.
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 :با هر یک از پیامدهاي یادگیريیادگیري متناظر  -هاي یاددهیاهم فعالیت

دانشجو با شرکت فعال در بازدید از بخشهاي کارخانجات داروسازي در قالب تیمهاي کوچک و به سرپرستی دستیاران و با پرسش و 
پاسخ میدانی با نحوه عملکرد تجهیزات و همچنین تعامالت نیروهاي انسانی و ازمونهاي گوناگون بررسی کیفیت محصول  در داخل 
کارخانه آشنا می گردد و همچنین انتظار می رود که کاربرگهایی که در قالب پوشه کار و متناظر با بخشهاي مورد بازدید، در اختیار 

 هاي آن پاسخ داده شود.دانشجو قرار گرفته است تکمیل و به پرسش
دستیاران گروه انجام شده و پرسش و پاسخ  همچنین بازدید از دیگر صنایع وابسته دارویی در قالب تیمهاي بزرگتر و با سرپرستی

تعاملی در حین بازدید صورت خواهد پذیرفت. شایان ذکر است که تکمیل پوشه کار پس از انجام بازدید میدانی این صنایع نیز ضروري 
سات افالین و یا جل. البته در شرایط پاندمی بیماري کرونا فعالیتهاي این بخش بصورت مجازي و در قالب فیلمها و مطالب می باشد

 انالین با شرکت مسوولین ذیربط صورت خواهد پذیرفت.
 

 هاي کارآموزان:وظایف و مسؤولیت

 هماهنگ شده حضور یابد.و سایر صنایع و راس ساعت مقرر در کارخانه دانشجو مطابق با برنامه ارائه شده انتظار می رود 
 حین بازدید از کارخانه الزامی می باشد. به همراه داشتن کارت دانشجویی و نامه معرفی گروه در

رعایت کلیه ضوابط و مقررات کارخانه (رعایت پوشش مناسب و اخالق حرفه اي در شان یک دانشجوي داروسازي) در طول بازدید 
 الزامی است.و صنایع دیگر میدانی و تبعیت از دستیار (کمک مدرس همراه) و مسوول آموزش کارخانه 

 امل با کمک مدرس و مسوول آموزش الزامی می باشد.همکاري و هماهنگی ک
 همانگونه که ذکر گردید مطابق با بازدید هاي صورت گرفته، تکمیل پوشه کار مورد انتظار خواهد بود.

 امکان جابه جایی افراد پس از معرفی دانشجویان به کارخانه و صنایع دارویی وجود ندارد.

بیماري کرونا، بازدیدهاي میدانی از سایر صنایع وابسته دارویی صورت نگرفته مجدد شیوع  صورتشایان ذکر است که در 

 وندشمطالب در قالب فایلهاي مجازي و یا بصورت گفتگوهاي تعاملی بصورت انالین ارائه سعی خواهد شد تا حد امکان و 

ي مدرسین و تکمیل پوشه کار نالین و یا مشاهده فایلها و انجام تکالیف محوله از سوآ ولی همچنان حضور در کالسهاي

 متناظر مورد انتظار خواهد بود.

نامه ارائه شده به دانشجو و مطابق با قوانین و مقررات  از کارخانجات داروسازي مطابق باحضور در یکی در هر شرایطی بدیهی است 
 همچنان مورد انتظار است.

انجام تکالیف محوله در کلیه کالسها و پیگیري و مرور مطالب عنوان شده بصورت افالین و همچنین حضور فعال در کالسهاي آنالین 
 الزامی و مورد انتظار است.

 نحوه ارزیابی کارآموزان:

 نوع ارزیابی 

مشتمل بر گرفتن بازخورد از کمک مدرسین و مسوولین آموزش صنایع  ارزیابی دانشجو در قالب ترکیبی از روشهاي تکوینی
بازدید شده، نحوه حضور و تعامل با افراد مذکور و رعایت اخالق حرفه اي و تکمیل پوشه کار و همچنین ارزیابی کتبی پایان 

 دوره خواهد بود.
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بدیهی است که در صورت عدم تکمیل دوره با شرایط مذکور، بویژه عدم حضور کامل و به موقع در بازدیدهاي هماهنگ 
 و حتی در صورت شرکت در امتحان کتبی، منظور نخواهد شد.شده، نمره نهایی براي دانشج

 روش ارزیابی دانشجو 
 درصد 50حضور به موقع و کامل در بازدیدهاي هماهنگ شده با تایید کمک مدرس و مسوول آموزش مربوطه: 

 شد.در صورت غیبت در حین بازدید از کارخانجات داروسازي، واحد درسی براي دانشجو نا تمام اعالم خواهد *

تایید رعایت شئونات و مقررات در حین بازدید توسط کمک مدرس و مسوول آموزش مربوطه و تکمیل پوشه 

 درصد 25 کار:

شایان ذکر است که عدم رعایت  نظم و انضباط مورد انتظار از دانشجو در طول برگزاري درس، همانند عدم 

 ... نیز مشمول کسر نمره خواهد شد. تحویل بموقع تکالیف، عدم دریافت بموقع معرفی نامه و 
 دو نمره به ازاي هر جلسه کسر خواهد شد.، آنالینجلسات در صورت غیبت در *

 درصد 25امتحان کتبی پایان ترم : 
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 بندي:  نامه زمانبر

 کارآموزي صنعت

کالس 
 آنالین

 يهاتیفعال
 یادگیري

 سیتدر روش
 مبحث عنوان نام استاد تاریخ ارائه

ف
ردی

 

 تکلیف
محتواي چند 

 رسانه اي
 اساتید

   
بازدید 
 حضوري

بهمن 18از تاریخ 
 اسفند 12تا 

1400 

دکتر حسین زاده 
کمک -اردکانی

 **مدرسین

یک روزه  میدانیبازدید 
  از شرکت هاي داروسازي

 آریوژن) -( سیناژن
1 

   
بازدید 
 حضوري

بهمن  18از تاریخ 
 اسفند 12تا 

1400 

دکتر حسین زاده 
کمک -اردکانی

 **مدرسین

بازدید میدانی یک روزه 
از شرکت هاي پخش 

 اکسیر-آریا تک -البرز
2 

- 
 تکمیل کارپوشه

  و پروژه
بازدید 
 حضوري

 1از تاریخ 
 25اردیبهشت تا 

 1401اردیبهشت 

دکتر حسین زاده 
کمک -اردکانی

 **مدرسین

از  (دو تا سه روزه)بازدید 
 3 *کارخانجات داروسازي

   
بازدید 
 حضوري

خرداد 1از تاریخ 
 خرداد 30 الی

1401  

دکتر حسین زاده 
کمک -اردکانی

 **مدرسین

بازدید میدانی یک روزه 
از شرکت پاکسان و 
 شرکتهاي مواد غذایی

4 

× 
تکلیف انجام 

ارائه شده توسط 
  استاد

 ***حضوري -
خرداد 1از تاریخ 

خرداد  30 الی
1401 

دکتر حسین زاده 
دکتر -اردکانی

 مهرآمیزي

اصول مدیریت و 
ساختارهاي سازمانی در 

 ارخانه داروسازيکیک 
5 

× 
تکلیف ارائه 
شده توسط 

 استاد
 ***حضوري ×

خرداد 1از تاریخ 
خرداد  30 الی

1401 

دکتر رسول  
 دیناروند

جایگاه داروساز در 
 6 سازمانهاي نظارتی

- 
تکلیف ارائه 
شده توسط 

 استاد
× - 

خرداد 1از تاریخ 
خرداد  30 الی

1401 

دکتر حسین زاده -
دکتر -اردکانی

 فیروزپور

ساختار و نحوه تشکیل 
 7 یک شرکت دانش بنیان

- 
تکلیف ارائه 
شده توسط 

 استاد
 ***حضوري ×

خرداد 1از تاریخ 
خرداد  30 الی

1401 

دکتر حسین زاده 
دکتر -اردکانی

 نیکنام

ساختار یک شرکت 
بهداشتی و -آرایشی

 جایگاه داروسازان
8 

× 
تکلیف ارائه 
شده توسط 

 استاد
 ***حضوري ×

خرداد 1از تاریخ 
خرداد  30 الی

1401 

دکتر حسین زاده 
دکتر -اردکانی

 شمس

اهمیت توجه به مبحث 
 9 کامپاندینگ فارماسی

- 
تکلیف ارائه 
شده توسط 

 استاد
× - 

خرداد 1از تاریخ 
خرداد  30 الی

1401 

دکتر حسین زاده -
دکتر -اردکانی

 فیروزپور

یک شرکت  کلی ساختار
 10 تولیدکننده مواد اولیه
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× 
تکلیف انجام 

ارائه شده توسط 
  استاد

 ***حضوري -
خرداد 1از تاریخ 

خرداد  30 الی
1401 

دکتر حسین زاده 
دکتر -اردکانی

 مهرآمیزي

ساختار کلی بخشهاي 
 11 کنترلی یک کارخانه

× 
تکلیف انجام 

ارائه شده توسط 
  استاد

 ***حضوري -
خرداد 1از تاریخ 

خرداد  30 الی
1401 

 دکتر حمید اکبري
جایگاه داروساز در صنایع 

 12 دارویی دامی

صورت گرفته است که با توجه به گروه بندي  داروسازيکارخانه هاي یکی از سه روزه از دو تا سال جاري برنامه ریزي جهت بازدید نیم*: در 
 صورت خواهد پذیرفت. 1401 ماه اردیبهشتدر بازه زمانی دانشجویان و در طی زمانهاي مقرر 

به اطالع ایشان رسانده خواهد و نامه هاي معرفی به کارخانه بازدید نحوه گروه بندي و زمانهاي تنظیم شده براي بازدید دانشجویان قبل از شروع 
 نیز تحویل دانشجو خواهد شد.

 شد. ندخواه**: کمک مدرس هر گروه از میان دستیاران گروه انتخاب و به دانشجویان معرفی 
در صورت بهبود شرایط پاندمی کرونا کالسها بصورت حضوري برگزار خواهد شد و در غیر این صورت موارد مذکور در قالب محتواي چند  ***:

 رسانه اي و یا کالس آنالین برگزار خواهد شد.
 


