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  چكيده

داروسازي باليني يكي از رشته هاي تخصصي داروسازي است كه با هدف ارائه خدمات مناسب دارويي در 

 جهت تجويز و مصرف منطقي و بهينه دارو و در نهايت كاهش مشكالت ناشي از آن تاسيس شده است.

 ناشي خطاهاي و عوارض داروها، كاهش منطقي مصرف و تجويز زمينه در حيطه اصلي اين رشته شامل مشاوره

مي باشد. اهميت اين رشته مي  (Pharmaceutical care) دارويي خدمات سيستم و ارتقاء درماني دارو از

تواند ايجاد ارتباط مناسب بين داروسازي سنتي به شكل پايه اي و تحقيقاتي آن و شكل مدرن خدماتي و باليني 

داروها  مصرف الگوي آن باشد همچنين اين رشته مي تواند باعث ارتقا فرهنگ عمومي مصرف دارو و اصالح

شود. با توجه به شاخصهاي بدست آمده و ضعف هاي اين رشته از قبيل عدم وجود مركز تحقيقات، مركز رشد 

و ژورنال تخصصي يكي از دورنما هاي اين رشته تاسيس موارد فوق است ( كه تاكنون تاحدي انجام شده 

است) نقاط قوت اين مجموعه را مي توان وضعيت مناسب در منطقه به لحاظ آموزشي ، پژوهشي و خدماتي 

انساني با توسعه آموزش داروسازان و  منابع دانست راهبردهاي اين رشته را مي توان مواردي چون توسعه

كارآفريني از طريق ايجاد بخش مراقبت هاي دارويي دانست كه در نهايت باعث كاهش هزينه هاي  تسهيل

 سيستم سالمت و افزايش كيفيت خدمات دارويي مي شود.

 مقاله در 44و pubmed مقاله در 28 جلد كتاب تاليف نموده اند و  8 ، 1388متخصصين اين رشته در سال 

scopus نفر مي باشد. از نظر ميزان 66 منتشر نموده اند تعداد دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي اين رشته 

مقاالت چاپ شده در زمينه داروسازي باليني، بيمارستاني و خدمات دارويي ايران در منطقه چشم اندازي در 

 رتبه اول قرار دارد.

اهداف استراتژيك انجمن ارتقا خدمات دارويي در مراكز درماني ، ارتقا نظام آموزشي داروسازي ، كاهش هزينه 

 هاي درمان، ارتقا امنيت دارويي و كاهش مصرف خودسرانه دارو مي باشد.
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 فصل اول: مقدمه و لزوم انجام تحقيق 

  .  مقدمه1

با توجه به اهميت واالي دارودرماني در روند درمان بيماران و تبديل پزشكي به علمي مدرن ، لزوم تبديل رشته 

داروسازي از شكل سنتي به شكل مدرن همگام با ساير علوم پزشكي احساس گرديد و داروسازي مدرن كه 

 وظيفه ساخت دارو و نظارت بر پخش آن را بر عهده داشت تاسيس گرديد.

با پيشرفت علم پزشكي و تخصصي و فوق تخصصي شدن پروسه درمان نياز به تخصصي شدن داروسازي به 

منظور تامين نياز گروه پزشكي احساس گرديد و به دنبال آن به منظور ارائه مراقبت هاي دارويي و مشاوره 

دارويي در جهت مصرف صحيح و منطقي دارو دربيماران همچنين ارائه مشاوره تخصصي دارو درماني، رشته 

داروسازي باليني تاسيس شد. اين رشته در واقع ارتباط منطقي ميان علم نوين داروسازي و پزشكي مدرن از 

 طريق ارائه خدمات مشاوره تخصصي دارودرماني و اعمال نظارت بر تجويز و مصرف دارو ايجاد مي نمايد. 

يكي از چالش هاي پيش رو در تجويز مصرف منطقي داروها انتخاب مناسب ترين، موثرين و بهينه ترين روش 

 در اين راستا متخصصين درگير در حلقه درمان بايستي داراي اطالعات مي باشددارودرماني در مورد هر بيمار 

تخصصي دارويي به روز با تسلط بر انواع موجود داروها و فرآورده هاي دارويي از جهت هزينه، تفاوت هاي 

 سازو كارهاي اساسي مورد نياز جهت  .اثربخشي، عوارض، روش مصرف، شكل دارويي و دوز مصرفي باشند

  پژوهش داروسازي،  با توسعه داروسازي باليني و تاثير مستقيم آن بر امر آموزش مي توانددستيابي به اين مهم

 شود.خدمات دارويي ميسر ارائه  و هاي كاربردي 

هم اكنون در كشورهاي پيشرفه رويكرد خدمات دارويي از دارو محوري  به بيمار محوري تغيير يافته است و 

اين  تغيير تاثير مثبت بسياري در كيفيت خدمات دارويي به بيمارن و افزايش سالمت و رضايتمندي آنها از يك 

ايجاد دوره هاي داروسازي باليني را سو و بهينه شدن روند دارودرماني از سوي ديگر شده است. در اين راستا 

مي توان اولين حركت علمي و عملي در جهت تغيير هويت داروساز از دارو محوري به بيمار محوري در 
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كشوردانست. داروساز باليني همانگونه كه از نامش پيداست داروسازي است كه در بالين بيمار حضور دارد و 

 و اين بهترين فرصت را از يك سو براي آموزش بيمار محور و در بالطبع با تيم پزشكي در ارتباط مستقيم است

نهايت ارائه خدمات دارويي بيمار محور در اختيار جامعه داروسازي و به خصوص داروسازي باليني ايجاد 

حركت به سمت ارايه خدمات دارويي مناسب در تمام سطوح مراقبت از  همچنين ميتوان گفت .خواهد نمود

 بيمار از اهداف ايجاد رشته داروسازي باليني مي باشد.

 كشور آينده در اهميت رشته و  . تاريخچه2

تا ميانه هاي قرن گذشته در تمام نقاط دنيا وظيفه اي براي داروسازان به عنوان مشاوره دارويي با بيماران به  

صورت قانوني در نظر گرفته نشده بود حتي در آمريكا نيز آموزش داروسازان به گونه اي بود كه برخالف ساير 

 30حرف پزشكي، در طي مراحل آموزش بصورت مستقيم با بيمار در بيمارستان روبرو نمي شدند. از دهه 

ميالدي تعدادي از اساتيد دانشگاههاي آمريكا براي افزودن دوره هاي ويژه آموزش در بيمارستان براي 

دانشجويان داروسازي تالش خود را آغاز نمودند. از جمله فعاليت هاي آنها در راستاي تدوين استاندارهايي 

براي حضور داروسازان در بخش هاي مختلف بيمارستان بود. كالج جراحان آمريكا اين استانداردها را در سال  

  پذيرفت و اين موضوع گامي اساسي براي حضور داروسازان بعنوان بخش موثر در حلقه درمان بيماران 1936

در بيمارستان ها بود. از ديگر اقدامات انجام شده در آن دهه تالش براي ايجاد همبستگي بين دانشكده هاي 

داروسازي و بيمارستان ها بود ازاين رو تالش شد تا با انتخاب يك فرد به عنوان رئيس دانشكده و سرپرست 

داروخانه بيمارستاني اين همبستگي را ايجاد نمايند. ازسوي ديگر داروسازان بيمارستاني اين داروخانه ها ازميان 

 اعضاي هيات علمي دانشكده هاي داروساي انتخاب مي شدند.

  ، دكتر دونالد برودي از اعضاي هيات علمي دانشكده داروسازي دانشگاه كاليفرنيا،  مفهوم كنترل 1967در سال  

   را وضع نمود. او اين موضوع را اين گونه تعريف كرد : ( Drug use control )مصرف دارو 

 سيستمي مبني بر دانش،  درك،  قضاوت، فعاليت، مهارت، كنترل و اخالق كه ايمني و سالمت فرآيند توزيع و "

 "استفاده از داروها را تضمين مي نمايد 
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و در واقع ايجاد ارتباط بين مسئوليت داروسازان و بهبود حال بيماران اين مقدمه اي بود بر چيزي كه بعدها 

 بعنوان داروسازي باليني تعريف شد.

 مراقبت هاي دارويي براي توضيح استفاده ايمن و مناسب " ، دكتر بوردي براي اولين بار از واژه 1973در سال  

بيماران از داروها و ارتباط اجتماعي داروسازان با بيماران استفاده نمود. اين موضوع نقطه عطفي در تالش براي 

 ارتباط موثر ميان داروسازان و بيماران بود.

 در كشور ما پا به عرصه وجود نهاد و از سال 1370رشته داروسازي باليني (فارماكوتراپي) در ايران از سال 

 در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران پذيرش دستيار تخصصي داروسازي باليني شروع 1374

 فارغ التحصيل اين رشته در سراسر كشور مشغول ارائه خدمات دارويي باليني مي 50شد. هم اكنون بيش از 

 دستيار مشغول تحصيل هستند. در بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور دانشگاه علوم 50باشند و حدود 

پزشكي تهران، شهيد بهشتي و مازندران داراي پذيرش دوره دستياري و گروه داروسازي باليني بوده و 

 شيراز و مشهد داراي گروه داروسازي باليني در دانشكده هاي كرمان،دانشگاههاي علوم پزشكي اصفهان ،

داروسازي مي باشند. از سايت ها ي فعال دانشگاه علوم پزشكي تهران كه خدمات داروساز باليني در آنها ارائه 

 :مي شود مي توان به بخشهاي زير اشاره نمود

 بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان سينا 1

 بخش اعصاب و روان بيمارستان روزبه 2

 بخش عفوني بيمارستان امام خميني 3

 بخش نفرولوژي بيمارستان امام خميني 4

 بخشهاي خون و انكولوژي، گوارش و غدد بيمارستان شريعتي5

 بخش مراقبتهاي دارويي بيمارستان شريعتي 6

 بخش مراقبتهاي دارويي مركز طبي كودكان7

 مركز داروپزشكي سيزده آبان 

  موارد زير اشاره كرددر ساير دانشگاهها مي توان به
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 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 

بخش مراقبتهاي دارويي و بخش داخلي ريه، قلب، سل و مراقبتهاي ويژه بيمارستان مسيح  .1

  دانشوري

 ، بخش خون و انكولوژي و گوارش بيمارستان طالقاني .2

دانشگاه علوم پزشكي مازندران  

 مراقبتهاي ويژه و جراحي بيمارستان امام خميني .1

بخش نوزادان و كودكان بيمارستان بوعلي  .2

 … وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا…بخش مراقبتهاي دارويي و بخشهاي داخلي بيمارستان بقيه ا

 بخش مراقبتهاي دارويي بيمارستان قلب شهيد رجايي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران 

بخشهاي داخلي، مراقبتهاي ويژه، پيوند بيمارستان نمازي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شيراز، 

بخشهاي داخلي بيمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مشهد  

بخشهاي داخلي و مسموميت بيمارستان الزهرا و حضرت علي اصغر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 

بخشهاي داخلي بيمارستان افضلي پور كرمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان  

بخشهاي داخلي بيمارستان دانشگاهي زابل وابسته به دانشگاه علوم پزشكي زابل  

 باليني نيز در دانشگاه آزاد اسالمي و بيمارستانهاي وابسته، مراكز تحقيقاتي و وزارت انتعدادي از داروساز

 .بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مشغول فعاليت مي باشند

در راستاي ارائه خدمات دارويي به بيماران بستري مجموعه داروخانه هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي 

تهران زير نظر دانشكده داروسازي تشكيل گرديده است و داروخانه هاي بيمارستان هاي شريعتي، امام خميني، 

 .سينا، مركز طبي كودكان و رازي مشغول ارائه خدمات مي باشند
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چشم انداز رشته داوسازي باليني در آينده تربيت نيروي انساني مورد نياز جهت تكميل كادر هيئت علمي در 

 تربيت نيرو جهت ارائه خدمات دارويي در بخشها (رسيدن به حد نصاب يك داروساز باليني براي ،دانشگاهها

راه و نيروي انساني جهت صنايع داروسازي با هدف تشكيل بخش تحقيقات باليني ، تخت بيمار) 50-60هر 

 اندازه گيري و تغيير غلظت سرمي داروها و ، ثبت عوارض جانبي داروها،اندازي مراكز اطالع رساني داروئي

 موجبات ارائه خدمات داروئي باليني در بخش مراقبت  مي باشد كه مي تواندساخت داروهاي تركيبي تزريقي

 . كند و زمينه براي ارائه خدمات تخصصي باليني داروسازان فراهم هاي داروئي بيمارستانها

مشاوره دارويي بيماران در حيطه هاي مختلف درماني مانند ديابت، آسم و فشار خوني مي توانند از وظايف خطير 

 باشد كه مي توانند با: تعديل مقدار مصرفي دارو در راستاي كاهش عوارض دارويي-كاهش  بالينيداروسازان

پذيرش مجدد بيمار به بيمارستان به واسطه درمان مناسب داروي- كاهش هزينه هاي دارويي در جهت ارتقاء 

  .سطح سالمت جامعه شديداً تاثير گذار باشند

 همه جانبه با نام بخش مراقبت هاي دارويي از سه سال پيش شروع شده و مطمئناً سبب تغييرات اتاين اقدام

عمده اي در حرفه داروسازي در چند سال آينده بوده و اين سير تاريخي تغيير در عملكرد داروسازان و نحوه 

ارائه خدمات را باعث خواهد شد كه حاصل تمام اين تالش ها بايستي در نهايت به تجويز و مصرف منطقي 

 .داروها ختم گرد

 . لزوم انجام تحقيق 3

با توجه به اهميت ارائه خدمات دارويي در سيستم بهداشتي درماني مدرن تاثيرات مثبت آن در كشور هاي 

پيشرفه بر روي سالمت بيماران كاهش عوارض دارويي، هزينه داروهاي مصرفي و مدت زمان بستري در 

 ) به نظر مي رسد يكي از حوزه هاي مهم علمي كه مي بايست مورد بررسي قرار 6 الي 1بيماران (رفرنس هاي 

بگيرد و نقاط ضعف ، قوت، اهداف استراتژيك، راهكارهاي رسيدن و ملزومات آن مشخص گردد داروسازي 

باليني مي باشد.  بدين منظور طرح فوق با هدايت و حمايت دفتر مميزي توسعه علوم معاونت علمي و فناوري 

رياست جمهوري وگروه مميزي علوم پزشكي و تالش جمعي متخصصين داروسازي باليني صورت پذيرفت. 
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به اميد آنكه نتايج آن در پيشرفت علمي و خدماتي رشته و در نهايت افزايش سطح سالمت هموطنانمان موثر 

 باشد.
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 فصل دوم: روش شناسي انجام مميزي 

به منظور انجام مميزي كميته كاري به منظور تدوين طرح تشكيل گرديد كه شامل اعضاي فعال انجمن 

متخصصين علوم دارويي هستند. سپس به منظور تكميل چك ليست هاي الزم گردآوري اطالعات كمي توسط 

كميته اجرايي انجام گرديد بدين صورت كه داده هاي مربوط به رشته داروسازي باليني از مدارك موجود در 

دبيرخانه اين انجمن و همچنين برخي از مدارك اعضاي انجمن گردآوري شد ساير اطالعات با جستجو در 

 و سايت كتابخانه ملي و... بدست pubmed  ،Scopusمنابع ذكر شده در راهنماي تدوين مميزي مانند پايگاه 

آمد. سپس ليست اعضاي انجمن تهيه و به دفتر مميزي ارسال گرديد. در قدم بعد با استفاده از اطالعات 

گردآوري شده چك ليست هاي موجود در سايت مميزي تكميل گرديد. با استفاده از اطالعات بدست آمده 

 شاخصهاي مورد نياز محاسبه و به هيئت مديره انجمن به منظور بررسي و تدوين بخش كيفي ارجاع شد.

به منظور تكميل بخش كيفي مميزي، جلسه هيئت مديره انجمن با دعوت از ساير متخصصين اين رشته چند 

جلسه كاري برگزار نمود كه در اين جلسات حيطه رشته بر اساس استانداردهاي تدوين شده انجمن در گذشته 

تعيين شد. همچنين در اين جلسات با روش هاي كار گروهي و بحث تبادل نظرمتخصصين، كاربرگ تحليل 

 ) تكميل گرديد.STEEPروند ها (

در جلسات بعدي كميته كاري و هيئت مديره، شاخصهاي به دست آمده از جستجو هاي كميته كاري مورد 

تحليل قرار گرفت دورنماي رشته تدوين گرديد و نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي موجود براي 

رسيدن به دورنما مشخص شد. همچنين در جلسات بعدي راهبرد ها و اقدامات الزم براي ارتقا رشته و رسيدن 

به راهبرد ها به عنوان پيشنهادات ارائه گرديد همچنين با توجه به داده هاي تدوين شده قبلي، جدول الزامات 

 تكميل گرديد.
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 فصل سوم:  داده هاي مرتبط با رشته 

در مورد داده هاي خواسته شده در خصوص رشته داروسازي باليني جستجوي اينترنتي و بررسي سابقه مدارك 

 انجمن متخصصين داروسازي باليني ايران صورت پذيرفت و در موارد خواسته شده نتايج زير بدست آمد

  1388 . تعداد دانشجويان داروسازي باليني در مقاطع مختلف در سال 1

اين رشته تنها در مقطع دستياري دانشجو مي پذيرد و تنها داوطلبين داراي مدرك دكتراي حرفه اي داروسازي 

) نفر  بوده 16 شانزده (88مجاز به شركت در امتحان ورودي هستند تعداد دانشجويان پذيرفته شده در سال 

  ندارد.PhDاست. اين رشته دانشجوي مقطع ليسانس، فوق ليسانس، فلوشيپ و 

  جستجوكز رشدامر و تحقيقاتيهاي شبكه ،  علمي هايقطب . 2

 جستجو از مدارك انجمن و سايت هاي مركز رشد و شبكه تحقيقاتي، قطب علميدر خصوص تعداد و آدرس 

 زير انجام شد 

http://edc.behdasht.gov.ir/uploads/180_366_Asami_Ghotbha.htm 

http://www.old.hbi.ir/page.php?slct_pg_id=266&sid=15&slc_lang=fa 

http://www.old.hbi.ir/files/tec/pages/Docs/list_marakez/list_vezarat_behdasht.pdf 

نتيجه حاصله به قرار زير است: با توجه به اينكه اين رشته به نسبت بسياري از علوم داروسازي تازه تاسيس مي 

شبكه ، قطب علمي باشد و به تازگي در سطح چند دانشگاه علوم پزشكي كشور گسترده شده است هنوز داراي 

  نمي باشد.مركز رشد و تحقيقاتي

 88 . پتنت ها و اختراعاتي كه توسط متخصصين رشته داروسازي باليني در سال 3

 ثبت شده است
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 ثبت شده 88در خصوص عناوين پتنت ها و اختراعاتي كه توسط متخصصين رشته داروسازي باليني در سال 

 اساتيد و مدارك موجود در دبيرخانه و سايت انجمن همچنين بررسي سايت هاي زير با CVاست بررسي 

داروسازي باليني  انجام گرديد و پتنيتي ثبت شده از محققين و متخصصين 2009كلمات كليدي ايران و سال 

 يافت نشد 

http://www.uspto.gov 

http://www.epo.org 

http://www.jpo.go.jp 

http://www.wipo.int 

 

 كه موفق به اخذ رتبه در محققين و متخصصين داروسازي باليني . تعداد 4

 جشنواره رازي و يا خوارزمي شده اند

) موفق به اخذ 2009 (يا 1388در خصوص اعضاي هيات علمي و يا دانش آموختگان اين رشته كه در سال 

 اساتيد و مدارك موجود در دبيرخانه و سايت CVرتبه در جشنواره رازي و يا خوارزمي شده اند بررسي 

 انجمن همچنين بررسي سايت هاي زير انجام گرديد

khwarizmi.irost.org 

razi-festival.hbi.ir 

 موفق به اخذ داروسازي بالينيهيچ يك از  محققين و متخصصين  1388كه در نتيجه مشخص گرديد در سال 

  نشده اند 1388جوايز رازي و يا خوارزمي در سال 

 در بين پژوهشگران محققين و متخصصين داروسازي باليني . تعداد 5
ISIHighlyCited 
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 در ISIHighlyCited در بين پژوهشگران محققين و متخصصين داروسازي بالينيبه منظور بررسي حضور 

 لينك هاي زير جستجو با كليد واژه ايران صورت گرفت 

Uhttp://hcr3.isiknowledge.com/formBrowse.cgi U 

  از ايران يافت نشدمحققين و متخصصين داروسازي بالينيكه در بين اسامي يافت شده نامي از 

 . كتب تاليفي در حوزه داروسازي باليني 6 

 اساتيد و CVبررسي  محققين و متخصصين داروسازي بالينيدر خصوص كتب تاليفي و ترجمه شده توسط 

كتابخانه ملي ايران با لغات كليدي نام همچنين سايت انجام شد مدارك موجود در دبيرخانه و سايت انجمن 

  صورت پذيرفت كه كتب زير يافت شد 1388 ايران در سال محققين و متخصصين داروسازي باليني

شماره كتابشناسي  نويسندگان  نويسنده اول عنوان كتاب  
ملي 

كتابچه آموزشي داروهاي بيماران  1
دريافت كننده عضو پيوندي 

فهيمي، فانك  
 

فانك فهيمي 
سارا موسوي 

 1 7 8 2 2 6 4 

 DTC    كميته ي دارو درمان بيمارستان 2
(P&T )  

فاطمه سليماني سليماني، فاطمه 
فريبا احمدي زر 

فانك فهيمي 

1 6 8 2 6 3 2 

پرسش و پاسخ باليني در زمينه سل،  3
پنوموني و آنفلوانزاي خوكي 

آزاده حائري حائري، آزاده 
فانك فهيمي 
پيام طبرسي 

1 9 0 0 3 1 8 

طالعات دارويي(راهنماي مقايسه اي و ا 4
كاربردي گروه هاي دارويي) ويژه 

پزشكان، داروسازان و كليه 
دست اندركاران مشاغل پزشكي و 

جمشيد سالم زاده سالم زاده، جمشيد 
نغمه فروتن 

محمدرضا جواد 

1 9 5 0 7 8 1 

http://hcr3.isiknowledge.com/formBrowse.cgi�
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 كتب فوق به صورت تدوين و گردآوري ذكر گرديده است 

  . كتب ترجمه شده 7

  ثبت نشده است1388 ايران در سال محققين و متخصصين داروسازي باليني كتاب ترجمه شده از 

  . مجالت علمي پژوهشي8

 يا در مورد موضوع   متخصصين داروسازي باليني ايراندر خصوص مجالت علمي پژوهشي منتشر شده توسط

 و بررسي سايت كميسيون مدارك موجود در دبيرخانه و سايت انجمنداروسازي باليني بعد از جستجو در 

نشريات پژشكي وزات بهداشت مشخص شده هيچ يك از مواردي كه توسط اين انجمن منتشر شده يا مي شود 

 مشخصات مجله علمي پژوهشي را ندارند 

 

  . كنگره ها و همايش هاي با موضوع  داروسازي باليني 9

پيراپزشكي 

حسين خليلي خ ل ي ل ي ، ح س ي ن    دارودرماني بيماري هاي عفوني 5
سيمين دشتي خويدكي 

1 8 0 1 1 6 3 

دارودرماني بيماريهاي قلبي- عروقي و  6
  تنفسي  

دشتي خويدكي، 
سيمين 

سيمين دشتي  خويدكي 
حسين خليلي 

1 8 0 1 0 7 1 

محمد عباسي نظري عباسي نظري، محمد   چكيده نكات مهم داروهاي ضد سل  7
سليمه عميدي 8

1 9 5 4 6 9 8 

 7 2 0 5 4 8 1 9مهدي احدي بزرگي چكيده مباني داروسازي بيمارستاني  8
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 تا سال فوق كنگره اي 1388در مورد كنگره ها و همايش هايي با موضوع داروسازي باليني برگزار شده در سال 

 1389با عنوان يا موضوع فوق در كشور برگزار نشده است (اولين دوره همايش داروسازي باليني در سال 

 برگزار گرديد)

  



 طرح مميزي  داروسازي باليني ايران

 

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

16 

 فصل چهارم: جستجوي مقاالت منتشر شده در زمينه داروسازي باليني 

 . جستجوي مقاالت منتشر شده با عنوان داروسازي باليني يا بيمارستاني در پايگاه 1
pubmed 

 ابتدا كلمات كليدي مربوط به رشته داروسازي  pubmedبه منظور جستجوي مقاالت منتشر شده در پايگاه 

 مربوط به حوزه هاي تحقيقاتي MeSH جستجو شدو كلمات زير به عنوان  search  MeSHباليني در قسمت 

 در زمينه آموزش، پژوهش و عملكرد داروسازي باليني و بيمارستاني انتخاب گرديد 

Clinical Pharmacy Information Systems[Mesh]  

Pharmacy Service, Hospital"[Mesh] 

Pharmacy and Therapeutics Committee"[Mesh]  

Education, Pharmacy, Graduate"[Mesh]  

Education, Pharmacy, Continuing"[Mesh]  

Education, Pharmacy"[Mesh]  

Pharmaceutical Services"[Mesh] 

 

 2009 تعداد كل مقاالت منتشر شده در سال 1-1

 تعداد مقاالت ثبت شده با 2009 در بين عبارات فوق  و اعمال محدوديت سال  ORسپس با انتخاب گزينه 

 موردو مقاالت مروري 2359 يافت شد كه تعداد كل مقاالت  pubmedموضوعات فوق در پايگاه اطالعاتي 

  مورد بود.212

 2009 تعداد مقاالت منتشر شده در ايران در سال 1-2
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به مجموعه AND iran[Affiliation] سپس به منظور يافتن تعداد مقاالت ايندكس شده از ايران عبارت 

  مورد مقاله از ايران در سال فوق يافت شد 10جستجو اضافه گرديد كه تعداد 

 2009 تعداد مقاالت منتشر شده در تركيه در سال 1-3

 به مجموعه AND Turkey[Affiliation] سپس به منظور يافتن تعداد مقاالت ايندكس شده از تركيه عبارت 

  مورد مقاله از تركيخ در سال فوق يافت شد 9جستجو اضافه گرديد كه تعداد 

 2009 تعداد مقاالت مربوط به رشته داروسازي باليني و بيمارستاني  در اردن در سال 1-4

به منظور يافتن يكي از كشورهايي كه در زمينه داروسازي باليني در منطقه چشم اندازي مطرح است كشور اردن 

  مقاله بود 6انتخاب و جستجو گرديد كه نتيجه حاصل 

 تعداد مقاالت كشورهاي منطقه چشم اندازي مربوط به رشته داروسازي باليني و 1-5

 2009بيمارستاني  در سال 

 كلمات كليدي زير 2009به منظور يافتن تعداد مقاالت كشورهاي منطقه چشم اندازي مربوط به رشته در سال 

 جستجو گرديد 

Azerbaijan OR Afghanistan OR Jordan OR Armenia OR Uzbekistan OR United Arabic 
Emirates OR Bahrain OR Pakistan OR Tajikistan OR Turkmenistan OR Turkey OR Syria 
OR Palestine OR Kyrgyzstan OR Kazakhstan OR Qatar OR Kuwait OR Georgia OR Iraq 
OR Oman OR Saudi Arabia OR Lebanon OR Egypt OR Yemen 

  مقاله در زمينه داروسازي باليني و بيمارستاني بود 35 نتيجه حاصله 

 تعداد مقاالت مربوط به رشته داروسازي باليني و بيمارستاني  در اياالت متحده آمريكا 1-6

 2009(به عنوان كشور پيشرو) در سال 
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در مورد كشور پيشتاز در زمينه داروسازي باليني در دنيا كشور اياالت متحده آمريكا انتخاب و به عنوان هاي 

 ، 2009يافت شده از قبل اضافه گرديد  بدين ترتيب  تعداد مقاالت مربوط به رشته در كشور آمريكا در سال 

  مورد يافت شد 774

 14/12/1389تاريخ جستجو: 

 pubmed   بانك داده مورد جستجو:

تعداد مقاله حاصل از   شود)Copy- Pasteاستراتژي جستجو (لطفا  رديف

 جستجو

1 Search ("Clinical Pharmacy Information 
Systems"[Mesh] OR "Pharmacy Service, 
Hospital"[Mesh]) OR "Pharmacy and Therapeutics 
Committee"[Mesh] OR "Education, Pharmacy, 
Graduate"[Mesh] OR "Education, Pharmacy, 
Continuing"[Mesh] OR "Education, Pharmacy"[Mesh] 
OR "Pharmaceutical 
Services"[Mesh] Limits: Publication Date from 2009 to 
2009 (#21) 

2359 

2 (#21) AND iran[Affiliation] Limits: Publication Date 
from 2009 to 2009 10 

3 (#21) AND Turkey[Affiliation] Limits: Publication Date 
from 2009 to 2009 9 

4 (#21) AND Jordan [Affiliation] Limits: Publication 
Date from 2009 to 2009 

6 

5 (#21) AND (Azerbaijan OR Afghanistan OR Jordan OR 
Armenia OR Uzbekistan OR United Arabic Emirates 
OR Bahrain OR Pakistan OR Tajikistan OR 
Turkmenistan OR Turkey OR Syria OR Palestine OR 
Kyrgyzstan OR Kazakhstan OR Qatar OR Kuwait OR 
Georgia OR Iraq OR Oman OR Saudi Arabia OR 

35 
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Lebanon OR Egypt OR Yemen) 

 

6 (#21) AND USA [Affiliation] Limits: Publication Date 
from 2009 to 2009 

774 

 

 Scopus . ميزان مقاالت منتشر شده در بانك اطالعاتي 2

به منظور يافتن مقاالت تعداد مقاالت منتشر شده در حوزه داروسازي باليني و داروسازي بيمارستاني ابتدا 

  جستجو گرديد :TITLE-Astract-Keyword عبارات زير به عنوان كلمات كليدي انتخاب و در قسمت 

1. clinical pharmacy 
2. hospital pharmacy  
3. pharmaceutical care 
4. pharmacy ejucation 
5. Clinical Pharmacy Information Systems 
6. Pharmacy and Therapeutics Committee 
7. adverse drug reaction 
8. Pharmaceutical Services 
9. Drug Use Review 
10. Drug Use evaluation 

  جستجو انجام گرديد 2009 و محدود كردن جستجو به سال  ORو سپس با استفاده از عبارت 

 2009تعداد كل مقاالت منتشر شده در سال 2-1

 مورد مقاله با عناوين فوق كه در حوزه داروسازي باليني 1815با استفاده از استراتژي جستجوي ذكر شده تعداد 

 و بيمارستاني منتشر شده بودند يافت شد 

 2009تعداد مقاالت منتشر شده در ايران در سال 2-2
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 به مجموعه جستجو  AND AFFIL(iran) سپس به منظور يافتن تعداد مقاالت ايندكس شده از ايران عبارت 

  مورد مقاله از ايران در سال فوق يافت شد 21اضافه گرديد كه تعداد 

 2009تعداد مقاالت منتشر شده در تركيه در سال  2-3

به مجموعه  AND AFFIL(turkey) سپس به منظور يافتن تعداد مقاالت ايندكس شده از تركيه عبارت 

  مورد مقاله از تركيه در سال فوق يافت شد 10جستجو اضافه گرديد كه تعداد 

 2009تعداد مقاالت مربوط به رشته داروسازي باليني و بيمارستاني  در اردن در سال  2-4

به منظور يافتن يكي از كشورهايي كه در زمينه داروسازي باليني در منطقه چشم اندازي مطرح است كشور اردن 

  مقاله بود 4  جستجو گرديد كه نتيجه حاصل AND AFFIL(jordan)انتخاب و با انتخاب 

تعداد مقاالت كشورهاي منطقه چشم اندازي مربوط به رشته داروسازي باليني و  2-5

 2009بيمارستاني  در سال 

 كلمات كليدي زير 2009به منظور يافتن تعداد مقاالت كشورهاي منطقه چشم اندازي مربوط به رشته در سال 

 به مجموعه جستجو اضافه شد 

AND AFFIL(azerbaijan OR afghanistan OR jordan OR armenia OR uzbekistan OR 
"United Arabic Emirates" OR bahrain OR pakistan OR tajikistan OR turkmenistan OR 
turkey OR syria OR palestine OR kyrgyzstan OR kazakhstan OR qatar OR kuwait OR 
georgia OR iraq OR oman OR "Saudi Arabia" OR lebanon OR egypt OR yemen))  

  مقاله منتشر شده از كشورهاي منطقه چشم اندازي بود29 كه نتيجه حاصل تعداد 

تعداد مقاالت مربوط به رشته داروسازي باليني و بيمارستاني  در اياالت متحده آمريكا  2-6

 2009) در سال مطلوب(به عنوان كشور 
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 ANDدر مورد كشور پيشتاز در زمينه داروسازي باليني در دنيا كشور اياالت متحده آمريكا انتخاب و 

AFFIL(united states OR usa) به عنوان هاي يافت شده از قبل اضافه گرديد  بدين ترتيب  تعداد مقاالت

  مورد يافت شد 450 ، 2009مربوط به رشته در كشور آمريكا در سال 

 تاريخ جستجو:

 بانك داده مورد جستجو:

تعداد مقاله   شود)Copy- Pasteاستراتژي جستجو (لطفا  رديف

حاصل از 

 جستجو

1  (TITLE-ABS-KEY("clinical pharmacy" OR "hospital 
pharmacy" OR " pharmaceutical care" OR "pharmacy 
ejucation") OR TITLE-ABS-KEY("Clinical Pharmacy 
Information Systems") OR TITLE-ABS-KEY("Pharmacy and 
Therapeutics Committee") OR TITLE-ABS-KEY("adverse 
drug reaction") OR TITLE-ABS-KEY("Pharmaceutical 
Services") OR TITLE-ABS-KEY("Drug Use Review") OR 
TITLE-ABS-KEY("Drug Use evaluation")) AND 
DOCTYPE(ar OR re) AND PUBYEAR IS 2009 

1858 

2  (TITLE-ABS-KEY("clinical pharmacy" OR "hospital 
pharmacy" OR " pharmaceutical care" OR "pharmacy 
education") OR TITLE-ABS-KEY("Clinical Pharmacy 
Information Systems") OR TITLE-ABS-KEY("Pharmacy and 
Therapeutics Committee") OR TITLE-ABS-KEY("adverse 
drug reaction") OR TITLE-ABS-KEY("Pharmaceutical 
Services") OR TITLE-ABS-KEY("Drug Use Review") OR 
TITLE-ABS-KEY("Drug Use evaluation") AND 
AFFIL(iran)) AND DOCTYPE(ar OR re) AND PUBYEAR 
IS 2009 

21 
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3 Your query:   (TITLE-ABS-KEY("clinical pharmacy" OR 
"hospital pharmacy" OR " pharmaceutical care" OR 
"pharmacy education") OR TITLE-ABS-KEY("Clinical 
Pharmacy Information Systems") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmacy and Therapeutics Committee") OR TITLE-
ABS-KEY("adverse drug reaction") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmaceutical Services") OR TITLE-ABS-
KEY("Drug Use Review") OR TITLE-ABS-KEY("Drug Use 
evaluation") AND AFFIL(turkey)) AND DOCTYPE(ar OR 
re) AND PUBYEAR IS 2009 

10 

4 Your query:   (TITLE-ABS-KEY("clinical pharmacy" OR 
"hospital pharmacy" OR " pharmaceutical care" OR 
"pharmacy education") OR TITLE-ABS-KEY("Clinical 
Pharmacy Information Systems") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmacy and Therapeutics Committee") OR TITLE-
ABS-KEY("adverse drug reaction") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmaceutical Services") OR TITLE-ABS-
KEY("Drug Use Review") OR TITLE-ABS-KEY("Drug Use 
evaluation") AND AFFIL(jordan)) AND DOCTYPE(ar OR 
re) AND PUBYEAR IS 2009 

4 

5 Your query:   (TITLE-ABS-KEY("clinical pharmacy" OR 
"hospital pharmacy" OR " pharmaceutical care" OR 
"pharmacy education") OR TITLE-ABS-KEY("Clinical 
Pharmacy Information Systems") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmacy and Therapeutics Committee") OR TITLE-
ABS-KEY("adverse drug reaction") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmaceutical Services") OR TITLE-ABS-
KEY("Drug Use Review") OR TITLE-ABS-KEY("Drug Use 
evaluation") AND AFFIL(azerbaijan OR afghanistan OR 
jordan OR armenia OR uzbekistan OR "United Arabic 
Emirates" OR bahrain OR pakistan OR tajikistan OR 
turkmenistan OR turkey OR syria OR palestine OR 
kyrgyzstan OR kazakhstan OR qatar OR kuwait OR georgia 
OR iraq OR oman OR "Saudi Arabia" OR lebanon OR egypt 
OR yemen)) AND DOCTYPE(ar OR re) AND PUBYEAR IS 

29 
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2009 

6 Your query:   (TITLE-ABS-KEY("clinical pharmacy" OR 
"hospital pharmacy" OR " pharmaceutical care" OR 
"pharmacy education") OR TITLE-ABS-KEY("Clinical 
Pharmacy Information Systems") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmacy and Therapeutics Committee") OR TITLE-
ABS-KEY("adverse drug reaction") OR TITLE-ABS-
KEY("Pharmaceutical Services") OR TITLE-ABS-
KEY("Drug Use Review") OR TITLE-ABS-KEY("Drug Use 
evaluation") AND AFFIL(united states OR usa)) AND 
DOCTYPE(ar OR re) AND PUBYEAR IS 2009 

450 

 

 . جستجوي مقاالت منتشر شده توسط متخصصين و محققين داروسازي باليني در 3

  2009سال 

 دو 2009به منظور پيدا كردن تعداد مقاالت منتشر شده توسط متخصصين و محققين داروسازي باليني در سال 

 با نام 2009 انتخاب گرديد و جستجوي مقاالت منتشر شده در سال Scopus و pubmedپايگاه اطالعاتي 

 كليدي متخصصين و محققين انجام گرديد 

 داروسازي باليني در متخصصين و محققين توسط Scopusتعداد مقاالت منتشر شده در 3-1

  و شاخصهاي مربوط2009سال 

 اين رشته به صورت زير متخصصين و محققين نام تمامي Scopusبه منظور پيدا كردن مقاالت منتشر شده در 

  وارد شد Scopusدر جستجوي پيشرفه 

AUTHOR-NAME(ghaeli, p) OR AUTHOR-NAME(gholami, k) OR AUTHOR-
NAME(mojtahedzadeh, m) OR AUTHOR-NAME(hajibabai, m) OR AUTHOR-
NAME(hajibabayee, m) OR AUTHOR-NAME(rastegarpanah m) OR AUTHOR-
NAME(salamzadeh, j) OR AUTHOR-NAME(zargarzadeh, amir h) OR AUTHOR-
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NAME(dashti-khavidaki, s) OR AUTHOR-NAME(fahimi, f) OR AUTHOR-
NAME(namazi, s) OR AUTHOR-NAME(khalili, h) OR AUTHOR-NAME(sabzghabaee, 
a.m) OR AUTHOR-NAME(panahi, y) OR AUTHOR-NAME(ala, s) OR AUTHOR-
NAME(shohrati, m) OR AUTHOR-NAME(farsad, f) OR AUTHOR-NAME(radfar, m) 
OR AUTHOR-NAME(salehifar, e) OR AUTHOR-NAME(vessal, g) OR AUTHOR-
NAME(vazin, a) OR AUTHOR-NAME(hashemian, f) OR AUTHOR-NAME(salari, p) 
OR AUTHOR-NAME(sohrevardi, s.m) OR AUTHOR-NAME(rafati, m.r) OR 
AUTHOR-NAME(hadavand, n) OR AUTHOR-NAME(javadi, m.r) OR AUTHOR-
NAME(abbasi nazari, m) OR AUTHOR-NAME(izadpanah, f) OR AUTHOR-
NAME(sistanizad, m) OR AUTHOR-NAME(faghihi, t) OR AUTHOR-
NAME(abrishami, r) OR AUTHOR-NAME(soltani, r) OR AUTHOR-
NAME(mohammadpoor, a.h) OR AUTHOR-NAME(mohamadpoor, a.h) OR AUTHOR-
NAME(behrad, v) OR AUTHOR-NAME(mazidi, t) AND PUBYEAR IS 2009 AND 
(EXCLUDE(DOCTYPE, "cp") OR EXCLUDE(DOCTYPE, "no") OR 
EXCLUDE(DOCTYPE, "le")) AND (EXCLUDE(SUBJAREA, "AGRI") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "ENGI") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "PHYS") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "COMP") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "MATE") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "MATH") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "AGRI") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "CHEM") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "DECI") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "ENER") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "SOCI") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "CENG") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "VETE") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "DENT") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "BUSI") OR 
EXCLUDE(SUBJAREA, "ARTS") OR EXCLUDE(SUBJAREA, "AGRI")) 

 شد 2009سپس مواردي كه خارج از رشته داروسازي بود حذف گرديد جستجو به شرح فوق محدود به سال 

 مقاله يافت شد بعد از بررسي نام نويسنگان مقاالت و حذف نويسندگاني كه فاميل مشابه اما نام 69كه در نتيجه 

  مورد مقاله منتشر شده يافت شد 44متفاوت داشتند تعداد 

 بوده اند. سپس مقاالت بر اساس  original article مورد مقاله مروري وباقي به صورت 2از بين مقاالت فوق 

 نويسندگان به دو دسته زير تقسيم شد تعداد هر يك اعالم گرديد

مقاالت با همكاري نويسندگاني از بخش هاي مختلف يك سازمان ( مجوعه دپارتمان داروسازي باليني يا 

  مقاله 14دانشكده داروسازي ) 
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مقاالت با همكاري نويسندگاني از دانشگاه و يا سازمان هاي مختلف ( همكاري متخصصين اين رشته با 

  مقاله 30محققين ساير دانشكده ها يا موسسات) 

 الزم به ذكر است هيچ يك از مقاالت فوق با همكاري نويسنگان خارج از كشور متشر نشده بود 

 داروسازي باليني در متخصصين و محققينتوسط pubmedتعداد مقاالت منتشر شده در 3-2

  و شاخصهاي مربوط2009سال 

 اين رشته در جستجوي متخصصين و محققيننام تمامي  pubmedبه منظور پيدا كردن مقاالت منتشر شده در 

 مقاله يافت شد 30 شد كه در نتيجه 2009وارد شد جستجو به شرح فوق محدود به سال  pubmedپيشرفته 

 مورد 28بعد از بررسي نام نويسنگان مقاالت و حذف نويسندگاني كه فاميل مشابه اما نام متفاوت داشتند تعداد 

 مقاله منتشر شده يافت شد 

  منتشر شده بودند original articleتمامي موارد فوق به صورت 

  مورد از مقاالت با همكاري متخصصي از كشورهاي خارجي منتشر شده بودند 2

 سپس مقاالت بر اساس نويسندگان به دو دسته زير تقسيم شد تعداد هر يك اعالم گرديد

مقاالت با همكاري نويسندگاني از بخش هاي مختلف يك سازمان ( مجوعه دپارتمان داروسازي باليني يا 

  مقاله 4دانشكده داروسازي ) 

مقاالت با همكاري نويسندگاني از دانشگاه و يا سازمان هاي مختلف ( همكاري متخصصين اين رشته با 

  مقاله 24محققين ساير دانشكده ها يا موسسات) 

 

  بدست آمده اند موجود است )Scopus و pubmed(ليست تمام مقاالتي كه از 
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 فصل پنجم: جداول شاخص ها

 

 عملكردي هاي . شاخص 1

 انساني نيروي  . شاخصهاي2

 ساختاري هاي  . شاخص3

 اقتصادي و مالي  . شاخصهاي4
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 عملكردي هاي  . شاخص1

 ها شاخص مقادير شاخص رديف

  داروسازي باليني مجله علمي نداشته است 1388در سال  تعداد مجالت ملي و سازماني   .1

2.  
 به تعداد كل ISIنسبت مجالت نمايه شده در 

 مجالت ملي و سازماني 

  داروسازي باليني مجله علمي نداشته است 1388در سال 

3.  

 كه در ساير ISIنسبت مجالت نمايه نشده در 

پايگاه هاي معتبر بين المللي نمايه مي شوند به 

 تعداد كل مجالت ملي و سازماني 

  داروسازي باليني مجله علمي نداشته است 1388در سال 

  داروسازي باليني مجله علمي نداشته است 1388در سال   impact factorمجالت داراي   .4

5.  
تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاههاي بين المللي 

 معتبر 

Pubmed :28 مورد  

Scopus :44 مورد  

  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت برتر   .6

7.  
تعداد مقاالت با همكاري نويسندگاني از بخش 

 هاي مختلف يك سازمان 

Pubmed :4 مورد  

Scopus :14 مورد  

8.  
تعداد مقاالت با همكاري نويسندگاني از دانشگاه 

 و يا سازمان هاي مختلف 

Pubmed :24 مورد  

Scopus :30 مورد  

  مورد Pubmed :2تعداد مقاالت با همكاري نويسندگان خارج از   .9
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  مورد Scopus :0 كشور 

 تعداد مقاالت مروري به تعداد كل مقاالت   .10
Pubmed :0 مورد  

Scopus :2 مورد  

11.  

تعداد كتب علمي تخصصي تاليف شده و انتشار 

يافته توسط دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و ناشران 

 معتبر علمي 

  جلد 8

12.  

تعداد كتب علمي تخصصي ترجمه شده و انتشار 

يافته توسط دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و ناشران 

 معتبر 

  منتشر نشده است 1388كتابي به صورت ترجمه در سال 

 * تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي خارجي  .13

 * تعداد مقاالت ارائه شده در كنگره هاي داخلي   .14

15.  
تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب شده به تفكيك 

 بنيادي، كاربردي و توسعه اي 

* 

16.  
درصد طرحهاي تحقيقاتي بنيادي مصوب شده از 

 كل طرحهاي تحقيقاتي مصوب شده 

* 

17.  

درصد طرحهاي تحقيقاتي كاربردي و توسعه اي 

مصوب شده از كل طرحهاي تحقيقاتي مصوب 

 شده

* 
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18.  
تعدادگردهمائي هاي علمي- تخصصي برگزار 

 شده

 گردهم آيي علمي در زمينه داروسازي باليني 88در سال 

 بر گزار نشده است 

 نسبت تعداد پتنتها به مقاالت داخلي   .19
 پتنتي از داروسازي باليني ثبت نشده 1388 ( در سال 0

 است)

 نسبت تعداد پتنتها به مقاالت خارجي   .20
 پتنتي از داروسازي باليني ثبت نشده 1388 ( در سال 0

 است)

21.  
تعداد رتبه ها و افتخارات پژوهشي از جشنواره 

 هاي علمي و پژوهشي ملي و بين المللي 
* 

22.  
ميزان مقاالت ايراني در رشته مورد نظر نسبت به 

 مقاالت كشور تركيه 

 Pubmed : 1.1  مورد)9 مورد /تركيه 10 (ايران  

 Scopus : 2.1 مورد)10 مورد /تركيه 21 (ايران  

23.  
نسبت مقاالت ايراني در رشته مورد نظر نسبت به 

 كل مقاالت  كشورهاي جشم اندازي

 Pubmed : 0.286 مورد/ كشور هاي چشم 10 (ايران 

  مورد)35اندازي

Scopus :  0.78 مورد/ كشور هاي چشم 21 (ايران 

  مورد)29اندازي

24.  
ميزان مقاالت ايراني در رشته مورد نظر نسبت به 

 مقاالت كشور مطلوب  

Pubmed : 0.0129 مورد / كشور مطلوب 10 ( ايران 

  مورد)774

Scopus : 0.047 450 مورد / كشور مطلوب 21 ( ايران 

 مورد)
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 انساني نيروي  . شاخصهاي2

 ها شاخص مقادير شاخص رديف

1.  
تعداد اعضاي هيات علمي هر يك از مراكز 

 تحقيقاتي حوزه مورد نظر به تفكيك جنس 

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است 

2.  
تعداد پژوهشگران شاغل در هر يك از مراكز 

 تحقيقاتي 

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

3.  
نسبت  پژوهشگران به اعضاي هيات علمي در كل 

 مراكز تحقيقاتي 

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

4.  
نسبت اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به كل 

 تعداد كل هيات علمي 

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

5.  
نسبت هيات علمي مراكز تحقيقاتي به تعداد مراكز 

 تحقيقاتي 

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

6.  
تعداد اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به 

 تفكيك رشته 

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

7.  
تعداد اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به 

 تفكيك آخرين مدرك تحصيلي  

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

8.  
تعداد اعضاي هيات علمي مراكز تحقيقاتي به 

 تفكيك رتبه علمي   

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال 

 است

 مركز تحقيقاتي نداشته 1388اين رشته در سال نسبت متخصصين عضو انجمن  علمي به كل   .9
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 است اعضاي هيات علمي 

10.  

تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتري 

تخصصي، دستياري و فوق تخصصي حوزه مورد 

 نظر به تفكيك رشته

  نفر 66فقط دانشجوي دكتراي تخصصي 

11.  
تعداد پژوهشگران حوزه مورد نظر كه جزو 

 مي باشندHighly Cited پژوهشگران 

هيچ يك از پژو هشگران اين رشته جزو 

  نمي باشندHighly Cited پژوهشگران 

12.  

ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات 

علمي به فعاليت هاي آموزشي، پژوهش، ارائه 

خدمت و ساير فعاليت ها به تفكيك، در هر يك 

 از رشته هاي علمي در حوزه مورد نظر

* 

13.  

ميانگين درصد اختصاص زمان اعضاي هيات 

علمي و پژوهشگران مراكز تحقيقاتي به  پژوهش 

 و مديريت پژوهش در حوزه مورد نظر

* 

14.  

تعداد اعضاي هيات علمي فعال در پژوهش 

سالمت(معادل تمام وقتي) به تفكيك رشته هاي 

 موجود در حوزه مورد نظر

* 
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  . شاخص هاي ساختاري3

 مقادير شاخص ها شاخص رديف

1.  
تعداد مراكز تحقيقاتي فعال به تفكيك دولتي و 

 غيردولتي در كل كشور

 اين 1388با توجه به نوپا بودن رشته در سال 

 رشته مركز تحقيقاتي نداشته است 

 تعداد شبكه هاي علمي- پژوهشي   .2
 اين 1388با توجه به نوپا بودن رشته در سال 

 رشته شبكه تحقيقاتي نداشته است

3.  
تعداد قطب هاي تحقيقاتي (كانونهاي عالي 

 تحقيقي نمونه) 

 اين 1388با توجه به نوپا بودن رشته در سال 

 رشته قطب تحقيقاتي نداشته است

 تعداد مراكز رشد   .4
 اين 1388با توجه به نوپا بودن رشته در سال 

 رشته مركز رشد نداشته است

  برگزار نشده است 1388دوره اي در سال  تعداد دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي معتبر دنيا  .5

6.  
تعداد تفاهم نامه هاي مشاوره و پژوهش صنعت با 

 مراكز تحقيقاتي 

 اين 1388با توجه به نوپا بودن رشته در سال 

 رشته مركز تحقيقاتي نداشته است

7.  
تعداد دفاتر همكاري هاي علمي مشترك با ساير 

 كشورهاو مجامع علمي بين المللي

* 

 

  



 طرح مميزي  داروسازي باليني ايران

 

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

33 

 

  . شاخصهاي مالي و اقتصادي4

 رديف شاخص مقادير شاخص ها

ميزان اعتبار تخصيص يافته به پروژه هاي حوزه مورد نظر به تفكيك طرح هاي  *
 بنيادي، كاربردي و توسعه اي

1.  

 حوزه مورد نظر در كل كشور به UبنياديUكل اعتبارات تحقيق و توسعه طرح هاي  *
 تفكيك دولتي و غيردولتي، غيرانتفاعي خيريه و خارج از كشور 

2.  

 حوزه مورد نظر در كل كشور UكاربرديUكل اعتبارات تحقيق و توسعه طرح هاي  *
 به تفكيك دولتي و غيردولتي، غيرانتفاعي خيريه و خارج از كشور 

3.  

 حوزه مورد نظر در كل كشور Uتوسعه ايUكل اعتبارات تحقيق و توسعه طرح هاي  *
 به تفكيك دولتي و غيردولتي، غيرانتفاعي خيريه و خارج از كشور 

4.  

درصد هزينه هاي تحقيق و توسعه حوزه مورد نظر از كل هزينه تحقيق و توسعه  *
 سالمت

5.  

  .6 كل درآمدهاي حاصل از فروش محصوالت يا خدمات در حوزه مورد نظر *

  .7  سرانه هزينه هاي تحقيق و توسعه حوزه مورد نظر *

 نسبت اعتبارات تحقيقاتي دولتي حوزه مورد نظر به تعداد مراكز تحقيقاتي فعال  *
 در آن حوزه

8.  

درصد هزينه هاي مربوط به خريد و انتقال فناوري حوزه مورد نظر از خارج از  *
 كشور 

9.  

 
 

  مقاديري كه تكميل نشده است نياز به ارائه اطالعات از سوي دفتر محترم مميزي دارند*
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 فصل ششم:  بخش كيفي 

 داروسازي باليني رشته  . حيطه1

  :است كه شامل موارد زير مي باشد اصلي حيطه چند داراي باليني داروسازي رشته

 داروها منطقي مصرف و تجويز زمينه در مشاوره •

 تزريقي هاي فرآورده و درماني دارو از ناشي خطاهاي و عوارض كاهش •

 درماني كادر به شواهد بر مبتني و آمد روز  اطالعات ارائه •

 داروها مصرف و تجويز وضعيت ارزيابي و بررسي •

 درماني هاي پروتكل تدوين در همكاري •

 محوري بيمار به محوري دارو از داروسازي آموزشي سيستم ارتقاء •

   ) Pharmacutical care (دارويي خدمات سيستم ارتقاء •

 

 كشور آينده داروسازي باليني در رشته  . اهميت2 

يكي از ويژگيهاي مهم حوزه سالمت تغيير و تحوالت سريع آن است كه در اين ميان دارو درماني بعنوان يكي 

 از اجزاء مهم در روند درمان از تنوع و رشد قابل توجهي برخوردار است لذا موارد ذيل عنوان مي گردد :

يكي از مهمترين اركان سند جامع علمي سالمت تقويت ارتباطات بين رشته اي است لذا يكي از  -1
 مهمترين نكات قا بل ذكر ايجاد رابطه بين علوم پايه با علوم باليني از طريق اين رشته خواهد بود.

 تحول در آموزش داروسازي از دارو محوري به بيمار محوري  -2
 ارتقاي فرهنگ عمومي داروها -3

 تبيين جايگاه داروساز در نظام سالمت -4

  در مراكز درماني.(Pharmacutical care)ارتقاء خدمات دارويي  -5
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انجام پژوهش هاي كاربرد داروها و تجهيزات پزشكي به منظور توزيع عادالنه منابع در مراكز خدمات  -6
 درماني.

 مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي دارويي  -7

 اصالح الگوي مصرف داروها -8

شركت در مطالعات علوم انساني جهت آماده سازي زير ساختهاي فكري ،آموزشي ، پژوهشي و  ارائه  -9
 خدمات سالمت منطبق با فرهنگ بومي و ديني

 

  . دورنماي رشته داروسازي باليني 3 

 1390 طي سال  journal of pharmaceutical care  انتشار مجله خدمات داروسازي -1

   در عرض دو سالISIكسب نمايه  -2
 كسب مقام اول منطقه از جهت تربيت نيروي انساني متخصص داروسازي باليني طي ده سال آينده. -3

 كاهش شاخص مصرف داروهاي بيمارستاني در حد استانداردهاي كشورهاي پيشرفته -4

 كاهش شاخص مصرف آنتي بيوتيك ها در حد كشورهاي پيشرفته -5

 رتبه نخست منطقه در زمينه آموزش داروسازي باليني. -6

   )  ( Pharmacutical Careكسب رتبه نخست درمنطقه درزمينه خدمات داروسازي -7

 پياده سازي الگوي آموزش پيشرفته داروسازي در منطقه -8

 انتشار منبع جامع اطالعات دارويي كشور  -9

 انتشار درسنامه جامع دارودرماني بيماريهاي شايع -10

 سال 20  تخت يك دارسازي باليني طي 50تربيت متخصص داروسازي باليني به ازاء هر  -11

 آينده.

 ارتقاء رضايت مندي بيماران از خدمات دارويي در مراكز درماني -12

 راه اندازه كلينك هاي مشاوره دارويي در سطح مراكز درماني و جامعه -13
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 . نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي رشته داروسازي باليني براي 4

 رسيدن به دورنما

  نقاط قوت رشته داروسازي باليني4-1

 در حال حاضر حامي اين رشته دانشكده هاي داروسازي و در نهايت وزارت بهداشت و دولت است. -1

 در ميان فارغ التحصيالن داروسازي انگيزه بااليي براي ورود به اين رشته وجود دارد. -2
 داروسازي باليني بعنوان يك رشته موفق در دنيا معرفي شده است. -3

 اين رشته از نيروهاي جوان، عالم و با انگيزه تشكيل شده است. -4

 در ميان فارغ التحصيالن، تحصيل كرده هاي خارج از كشور حضور دارند. -5

 در دانشكده داروسازي گروه داروسازي باليني بعنوان مقبول ترين گروه آموزشي شناسائي مي شود. -6

 ارتباط خوبي بين فارغ التحصيالن اين رشته با متخصصين خارج از كشور وجود دارد. -7

 بعنوان يك رشته تخصصي ميان رشته ايي، درميان رشته هاي مربوطه از پذيرش خوبي برخوردار است. -8

 فارغ التحصيالن اين رشته از قابليت هاي آموزش قابل توجهي برخوردارند. -9
 

  نقاط ضعف رشته داروسازي باليني4-2

 عداد اندك فارغ التحصيالن اين رشته در كشورت -1

 طوالني بودن طول مدت آموزش تخصصي -2

 
  فرصت هاي رشته داروسازي باليني4-3

 تجويز غير منطقي داروها و تجهيزات پزشكي در مراكز درماني -1

 اقبال دانشجويان داروسازي به داروسازي باليني -2
 ضرورت تغيير كوريكولوم داروسازي -3

 ) قابل رويت داردoutcomeمداخالت داروسازان باليني نتايج ( -4
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 بهينه سازي تجويز و مصرف داروها يك اولويت نظام سالمت است. -5

 در حال حاضر فاصله ما با ساير كشورها قابل توجه و نا اميد كننده نيست. -6

خصوصي سازي داروخانه هاي مراكز درماني در جهت معكوس باعث غير منطقي شدن مصرف داروها  -7
 عمل مي كند.

 
  تهديد هاي رشته داروسازي باليني4-4

 تعرفه خدمات داروسازي باليني تعريف نشده است. -1

 عدم حمايت قوانين دولتي و حكومتي از خدمات دارويي -2
  تربيت نيروي متخصص اين رشته تنها در سه دانشكده داروسازي دركشور انجام ميشود. -3

 مراكز درماني بداليل مختلف بخصوص داليل مالي از تامين داروهاي بيماران امتناع مي كنند. -4

 منابع مالي اختصاصي در رابطه با اين نوع خدمات وجود ندارد. -5

 بيمه هاي درماني از خريداري خدمات اين متخصصين حمايت نمي كنند. -6
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 فصل هفتم:  پيشنهادات 

  . راهبردها1

  سياست گذاري، مديريت و قوانين :1-1

 اصالع قوانين و مقررات خدمات دارويي -1
 بازنگري قوانين و مقررات حاكم بر خدمات داروئي در بيمه هاي درماني -2

 اصالح تشكيالت سازماني در راستاي استخدام نيروي هاي متخصص -3

 اعطاي اختيارات الزم به مراكز درماني در جهت جذب نيروي متخصص -4

 پايش وضعيت فعلي تجويز و مصرف داروها در سطح مراكز درماني و خارج از مراكز درماني. -5

 بررسي و ارزيابي تصدي گري دولت در مقايسه با تصدي بخش خصوصي در امر خدمات دارويي. -6

 
  تخصيص منابع مالي1-2

 تخصيص منابع مالي الزم جهت ارتقاي خدمات دارويي -1

 تخصيص منابع  الزم جهت پژوهش هاي كاربردي -2
 تعيين تعرفه هاي خدمات دارويي -3

 استفاده از توان مالي بخش غير دولتي -4

 حمايت مالي از مراكز ارائه كننده خدمات دارويي -5

 حمايت بيمه هاي درماني از پروژه هاي پژوهشي مرتبط -6

 
  ارتقاء توليد دانش1-3

 ارتباط با مراكز خارج از كشور -1
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 راه اندازي دوره هاي فلوشيپ -2

 تسهيل دسترسي به منابع روزآمد -3

 
 توسعه منابع انساني 1-4

 بهبود وضعيت معيشتي افراد درگير -1

 ايجاد انگيزه بيشتر براي داروسازان و پزشكان براي ورود به رشته داروساز ي باليني -2
 )problem basedايجاد نظام آموزش مبتني بر مشكل ( -3

 ارتقاء سيستم آموزشي داروسازي -4
 
 تسهيل كارآفريني 1-5

 حمايت از پروژه هاي خدمات دارويي -1

 حمايت از محصوالت آموزشي از قبيل نرم افزار، كتاب با روش هاي ارائه مختلف -2
 حمايت از تشكيل بخش هاي مراقبت داروئي در مراكز درماني -3

 
  تسهيل عرضه بسته هاي خدمات دارويي1-6

 گسترش مراكز ارائه خدمات دارويي -1

 توسعه و ترويج اطالع رساني -2
 تدوين استانداردهاي خدمات دارويي -3

 ارتقاي كيفيت خدمات دارويي در مراكز درماني -4

 انجام پژوهش با هدف بهينه سازي تجويز و مصرف دارو -5

 
 هنجارها و فرهنگ عمومي 1-7

 توسعه تفكر مديريت دارويي در جامعه -1

 ارتقاء آگاهي و دانش عمومي جامعه در رابطه با دارو درماني -2
 اصالع الگوي مصرف دارو در جامعه -3

 انجام مطالعات كاربردي در زمينه مصرف دارو در جامعه -4
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 اقدامات . 2
 سياست گذاري، مديريت و قوانين: 2-1

 تعريف وظايف و اختيارات داروساز باليني -

 برگزاري جلسات مشترك با بيمه هاي درماني جهت اصالح قوانين موجود -
 برگزاري جلسات مشترك با معاونت غذا و دارو جهت اصالح قوانين موجود  -

برگزاري جلسات مشترك با وزارت بهداشت و آموزش پزشكي در رابطه با اطالع كوريكولوم رشته  -
 هاي پزشكي و پيراپزشكي

 تدوين آئين نامه اجرائي بخشهاي مراقبتهاي داروئي در مراكز درماني -

 الزامي نمودن مشاوره داروساز باليني در برخي خدمات سالمت -

 انجام مطالعات مستمر در راستاي بررسي الگوي تجويز و مصرف داروها -

 اصالح آئين نامه ارزشايبي مراكز درماني -
 

  تخصيص منابع مالي :2-2

 تعيين رديف مالي اختصاصي جهت خدمات داروئي  -
 

 ارتقاء توليد دانش :  2-3

 تهيه دستورالعمل هاي پيشگيري از عوارض داروئي -

 تهيه دستورالعمل هاي پيشگيري از عوارض خطاهاي داروئي -
 تهيه دستورالعمل هاي پيشگيري از كاربرد داروها -

 طراحي مطالعات الزم جهت تعيين ميزان بروز عوارض و خطاهاي داروئي -

 طراحي مطالعات الزم جهت بررسي الگوي مصرف داروها -

 طراحي نظام جامع تجويز و مصرف داروها در مراكز درماني و سطح جامعه -
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   (TDM)ايجاد آزمايشگاههاي بررسي و پايش داروها  -

 استاندارد و سايز بخشهاي مراقبتهاي داروئي با رويكرد آموزشي، پژوهشي و خدماتي -

 استاندارد سازي نظام آموزش داروسازي -

 

 منابع انساني : 2-4

 تدوين كدهاي اخالقي در داروسازي باليني -

 افزايش تعداد دانش آموختگان و اعضاي هئيت علمي درگير -
 اصالح قانون ارتقاء اعضاي هئيت علمي داروسازي باليني -

   در نظام داروسازي كشور GPP (Good Pharmacy Practical)استقرار نظام  -

 Seven star)تربيت نيروي انساني درگير بر اساس نظام آموزش داروسازي هفت ستاره  -
pharmacuit)   

 اجراي استانداردهاي آموزش داروسازي -

 ارتقاء روشهاي آموزش در باز آموزيها -

 ايجاد يك نظام استاندارد بررسي صالحيت حرفه اي داروسازان -

 بررسي ميزان دانش و نگرش آحاد جامعه از داروسازان -

 گرايش نمودن نظام آموزش داروسازي بر اساس اولويت هاي جامعه -

 برگزاري دوره هاي آموزش كوتاه مدت بر اساس نياز جامعه -

 تسهيل كارآفريني : 2-5

 تعيين اولويت هاي كنترل مصرف داروها توسط نظام داروئي كشور -

 اجباري نمودن استقرار بخشهاي مراقبتهاي داروئي در مراكز درماني درجه يك -
 ايجاد حداقل ده بخش مراقبتهاي داروئي بطور ساالنه -

   در صنعت (Clinical Division)ايجاد بخش باليني  -

ايجاد حداقل يك شركت خصوصي جهت انجام امور مشاوره و ساخت فرآورده هاي تزريقي تك  دوز  -
 در مراكز استانها

 ايجاد كلينيك هاي مشاوره داروئي در مراكز درماني جنرال -
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 ايجاد كلينيك هاي خصوصي در مراكز استانها -

 ايجاد مراكز اطالع رساني دارو و سموم در مراكز استانها -

 

 عرضه بسته هاي خدمات داروئي : 2-6

 طراحي و راه اندازي بخش تهيه فرآورده هاي تزريقي -

 طراحي و راه اندازي بخش تهيه فرآورده هاي تغذيه وريدي -
 ايجاد مراكز اطالع رساني داروئي در مراكز درماني -

 ايجاد مراكز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داروئي در مراكز درماني -

 ايجاد مراكز مشاوره داروئي در مراكز درماني -

  در مراكز درماني (TDM)ايجاد مراكز پايش داروئي  -

 ايجاد كلينيك هاي تخصصي مشاوره داروئي جهت بيماران در مراكز درماني -

 

  . الزامات3
 به روز رساني قوانين مربوط به مداخالت داروسازان باليني در نظام سالمت -

 تعيين تعرفه هاي مربوط به مداخالت داروسازان باليني -
 اصالح تشكيالت سازماني مربوط به مراكز درماني -

 تدوين تفاوهم نامه بين مراكز داخلي با مجامع بين المللي مرتبط  -

 قانون ارزيابي كليه مداخالت داروسازان باليني -

 قانون ارزشيابي ادواري صالحيت حرفه اي داروسازان باليني -

 تصويب بررسي خدمات داروئي در مراكز درماني بعنوان اولويت پژوهشي در حوزه سالمت -

 تصويب قانون مشاوره داروئي در مورد استفاده از برخي داروهاي اولويت دار -

 اختصاص بودجه پژوهش به طرحهاي بررسي الگوي مصرف داروهاي اوليت دار -

 تدوين استانداردهاي خدمات داروئي در كشور -

 مكلف نمودن بيمه هاي درماني به استفاده از اطالعات مربوط به الگوي مصرف داروها -

 مكلف نمودن بيمه هاي درماني به خريداري خدمات داروسازان باليني -
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 مكلف نمودن انجمن هاي تخصصي به داشتن يك مشاور از متخصصين داروسازي باليني -

 
  . اهداف استراتژيك 4

 كاهش سرانه مصرف داروها .1
 ارتقاء امنيت داروئي در كشور  .2
 كاهش هزينه هاي دارو درماني  .3
 ارتقاء نظام آموزش داروسازي  .4
 مراكزدرماني ارتقاء خدمات داروئي در .5
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 داروها مصرف سرانه  كاهش4-1

 الزامات نيروي انساني الزامات مالي الزامات نهادي الزامات پژوهشي الزامات آموزشي اهداف استراتژيك
الزامات 

 همكاري

كاهش سرانه 

 مصرف داروها

 

 ارتقاء فرهنگ داروئي عموم جامعه

اولويت دهي به پژوهشهاي 

كاربردي در رابطه با مصرف 

 داروها

توسعه كيفي و كمي 

كميته كشوري تجويز و 

 مصرف داروها

ارائه پژوهانه به مطالعه در 

مورد تجويز و مصرف 

 داروها

باز بيني در تشكيالت 

سازمان مراكز خدمات 

درماني در مورد 

 داروسازان

 

 ارائه واحد دارو درماني در آموزش پزشكي
آماده سازي دارونامه هاي 

 بيمارستاني

فعال سازي كميته هاي 

دارو درماني در مراكز 

 درماني

تصويب حق مشاوره جهت 

 داروسازان باليني
  

 گرايش نمودن آموزش داروسازي

تغيير نحوه ارتقاء اعضاي 

هئيت علمي براساس اين 

 اولويت ها

    

      ارائه پروتكل هاي استاندارد درماني

      ارائه منبع جامعه اطالعات داروئي كشور 
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 كشور در داروئي امنيت  ارتقاء4-2

 الزامات همكاري الزامات نيروي انساني الزامات مالي الزامات نهادي الزامات پژوهشي الزامات آموزشي اهداف استراتژيك

ارتقاء امنيت داروئي در 

 كشور

ارتقا دانش داروئي 

در دانشجويان 

رشته هاي پزشكي 

 و پيراپزشكي

ايجاد شبكه 

سراسري ثبت و 

بررسي عوارض 

 ناخواسته داروها

توسعه كيفي و كمي 

مركز ثبت و بررسي 

عوارض ناخواسته 

 داروها

ارائه پژوهانه به 

مطالعه در مورد 

تجويز و مصرف 

 داروها

بازبيني در تشكيالت 

سازمان مراكز خدمات 

درماني در مورد 

 داروسازان

همكاري با صنعت 

داروسازي از طريق 

بخش باليني در 

 صنعت

 

تغيير نحوه ارتقاء 

اعضاي هئيت 

علمي براساس اين 

 اولويت ها

فعال سازي مراكز 

متمركز ثبت و 

بررسي عوارض 

ناخواسته داروها در 

 مراكز درماني

ارائه پژوهانه  

تصويب حق 

مشاوره جهت 

 داروسازان باليني
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 درماني دارو هاي هزينه  كاهش4-3

اهداف 

 استراتژيك
 الزامات مالي الزامات نهادي الزامات پژوهشي الزامات آموزشي

الزامات نيروي 

 انساني
 الزامات همكاري

كاهش هزينه 

هاي دارو 

 درماني

نهادينه كردن اقتصاد 

سالمت و اقتصاد دارو در 

نظام آموزش پزشكي و 

 پيراپزشكي

اولويت دهي به پژوهش هاي 

 اقتصاد دارو (فارماكواكونومي)

تشكيل سازمان 

حمايت از بيمار 

 در كشور

اختصاص بودجه 

جداگانه در جميعت 

كاهش هزينه هاي 

 درماني

تربيت نيروي 

 متخصص الزم

همكاري بين 

داروسازان باليني با 

متخصصين اقتصاد 

 دارو و اقتصاد سالمت

 
ارزيابي هزينه هاي دارو درماني 

 بر حسب نوع مداخله
 

تصويب حق مشاوره 

جمعت داروسازان 

 باليني

  

 

ايجاد نظام ثبت هزينه هاي دارو 

 درماني

تغيير نحوه ارتقاء اعضاي هئيت 

 علمي بر اساس اين اولويت ها
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 داروسازي آموزش نظام  ارتقاء4-4
 

 الزامات همكاري الزامات نيروي انساني الزامات مالي الزامات نهادي الزامات پژوهشي الزامات آموزشي اهداف استراتژيك

 

 

ارتقاء نظام آموزش 

 داروسازي

بازنگري نظام 

 داروسازي

 

اولويت دهي به 

مطالعات پژوهش در 

 آموزش

ارزشيابي كيفيت 

آموزش و ميزان 

دانش و مهارت فارغ 

التحصيالن توسط 

نمادهاي غير دولتي 

و انجمنهاي 

 تخصصي

قانون سازي منابع 

درآمد نهادهاي 

غير دولتي ارزيابي 

 كننده

تربيت نيروي انساني 

هئيت علمي به ازاء هر 

ده دانشجو يك 

 داروساز باليني

تشكيل گروه هاي 

آموزش داروسازي 

باليني در دانشكده 

داروسازي و پزشكي 

 بطور موازي
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 مراكزدرماني در داروئي خدمات  ارتقاء4-5

 الزامات همكاري الزامات نيروي انساني الزامات مالي الزامات نهادي الزامات پژوهشي الزامات آموزشي اهداف استراتژيك

ارتقاء خدمات 

 داروئي در

 مراكزدرماني

تربيت نيروي انساني الزم 

جهت ارائه خدمات 

 داروسازي بيمارستاني

اجباري نمودن 

مطالعات بررسي 

الگوي مصرف 

 داروها

جداسازي بودجه 

تامين داروها از 

 بودجه مراكز درماني

ايجاد رديف 

تشكيالت سازمان 

جهت داروساز 

 50باليني به ازاء هر 

 تخت يك داروساز

تشكيل كميته هاي 

مشترك بين مراكز 

درماني و بيمه ها جهت 

آماده سازي بسته هاي 

 مناسب خدمات داروئي

 

تربيت نيروي انساني الزم 

جهت ارائه خدمات 

 داروسازي باليني

تشكيل دفتر ارزيابي 

  خدمات داروئي در

 بيمه هاي درماني  

ارزش گزارش 

 خدمات داروئي

تشكيل بخش 

مراقبتهاي داروئي در 

 مراكز درماني 

  

كوتاه نمودن دوره آموزش 

 داروسازي باليني 

بازنگري كوريكولوم آموزش 

 داروسازي

 
تصويب حق مشاوره 

 داروسازان باليني
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 فصل هشتم: تحليل روند ها
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

- Individualize شدن داروهاي 
جديد ممكن است نياز به 
 مونيتورينگ را كاهش دهد.

افزايش هزينه درمان با داروهاي  -
جديد ممكن است تعداد مشاوره 
 هاي فارماكوتراپي را كاهش دهد.

 

افزايش نياز اطالع رساني در مورد  -
 سيستم هاي نوين دارو رساني   

 ارتقاء سيستم پايش دارو درماني  -
بررسي و ارزيابي كاربرد باليني  -

 داروهاي جديد با فناوريهاي نوين 
 افزايش نياز به فارماكوويژيالنس     -
 افزايش نياز به مراقبت هاي دارويي  -
افزايش توجه به مصرف منطقي  -

 داروها در حيطه فناوري هاي نوين 
 

.  پيشرفت در استفاده از فناوريهاي نوين و پيشرفته 1
(مانند ريزفناوري، فناوري زيستي، ژنوميكس، پروتئوميكس 

و ...) در عرصههاي تشخيص و درمان يك روند فزاينده 
خواهد بود. ادامهي اين روند صحت تشخيصها و درمانها 
را افزايش ميدهد و به افزايش كيفيت خدمات ارايهشده 

ميانجامد. كيفيت بهتر خدمات ارايهشده از سوي نظام 
سالمت، رضايتمندي بيشتر مردم را در پي خواهد داشت. 

از سوي ديگر افزايش هزينه نظام سالمت ناشي از اين 
 روند را نيز بايد مورد توجه قرار داد.

 

TE1 
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

  افزايش نياز به كارآزمايي باليني - 
 پايش مصرف داروهاي جديد -
پيشنهاد نوع و شكل داروهاي جديد  -

بر اساس نياز جامعه پزشكي به دليل 
 ارتباط مداوم با بيماران و پزشكان  

. در سالهاي آينده خريد و انتقال دانش و فناوري از 2
ديگر كشورها به جاي توليد آن در داخل كشور تسهيل 

خواهد شد. اين امر هزينههاي توليد داخلي را كم خواهد 
كرد اما از سوي ديگر، ممكن است موجب افزايش 

 وابستگي كشور به خارج شود.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

نياز به برگزاري كالسهاي  -
مختلف به جهت آشنايي با 

روشهاي نوين آموزشي و نحوه 
 استفاده از آنها 

افزايش امكان آموزش هاي گسترده  -
 تر در كليه زمينه هاي دارو درماني 

 

. پيشرفت روشها و فناوريهاي آموزشي و يادگيري در 3
كشور نيز يكي از روندهاي مهم در سالهاي آينده خواهد 
بود. اين روند بر نظام آموزش سالمت نيز تاثير بهسزايي 

خواهد داشت. استفاده از روشها و فناوريهاي نوين 
آموزشي، كيفيت آموزش نيروي انساني در نظام سالمت 

كشور را ارتقا ميدهد. اين امر به نوبهي خود كيفيت 
فرايندهاي تصميمگيري در بدنهي نظام سالمت و كيفيت 

 ارايهي خدمات اين نظام را بهبود خواهد بخشيد.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

نياز به برگزاري كالسهاي  -
مختلف به جهت آشنايي با فن 

آوريهاي نوين ارتباطات و 
 اطالعات و نحوه استفاده از آنها 

نياز به همسو كردن تخصصهاي  -
فعلي با فن آوريهاي نوين در 

جهت ارائه خدمات باليني ارزنده 
 تر

افزايش امكان خدمات گسترده تر  -
در زمينه هاي مختلف دارو درماني 

 با دقت و كيفيت باالتر

. گسترش روز افزون فناوريهاي ارتباطات و اطالعات 4
در نظام سالمت مانند پزشكي از راه دور، مراقبتهاي 

هوشمند، استفاده از روباتها در فرايندهاي توليد و ارايهي 
-خدمات نيز از جمله روندهاي تاثيرگذار فناوري در سال

هاي آينده خواهد بود. اين امر از يك سو دقت و كيفيت 
-خدمات را باال خواهد برد و از سوي ديگر، نوع تخصص

هاي نيروي انساني را تغيير خواهد داد. اگر در آينده برخي 
از فرايندهاي تشخيصي يا درماني كشور از طريق ماشين به 

انجام رسد، نوع آموزش نيروي انساني نيز بر اين اساس 
تغيير خواهد كرد و افراد در آينده نيازمند تواناييهاي 

 جديدي براي ارايهي خدمات سالمت خواهند بود.
 

TE4 
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

افزايش امكان خدمات گسترده تر  - 
در زمينه هاي مختلف دارو درماني 

 با دقت و كيفيت باالتر

-. پيشرفت دانش طراحي فناوريهاي ساخت سريع نمونه5

هاي اوليه (مانند نمونهسازي سريع، چاپهاي سهبعدي و 
...) منجر به توسعهي هرچه بيشتر تجهيزات پزشكي و 
كوتاه شدن زمان و هزينههاي تبديل ايده به محصول 

 خواهد شد. 

TE5 
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

عدم احساس نياز به پروتكل  -
هاي بومي از سوي جامعه 

 پزشكي 
عدم پويايي رشته در صورت  -

استفاده از پروتكل هاي بين 
 المللي

ارزيابي روند اجرا و به روز رساني  -
 پروتكل هاي درماني 

تهيه، تدوين و بومي سازي پروتكل  -
 هاي درماني بين المللي 

 

. افزايش بهرهوري با رعايت استانداردهاي بينالمللي و 6
كاهش هزينههاي استفاده از فناوري در كشور موجب 

 كاهش هزينههاي نظام سالمت خواهد شد.
 TE6 
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

استفاده صحيح از پزشكي مبتني  -
بر شواهد نياز به بررسي و 

 كنترلهاي باليني را كمتر مي كند 
 

شركت در ايجاد و ارتقاء  پزشكي  -
 مبتني بر شواهد 

ارزيابي استفاده صحيح پزشكي  -
 مبتني بر شواهد 

 

. روند افزايش توجه به علوم مبتني بر شواهد در حوزهي 7
سالمت موجب كاهش درصد خطاهاي تشخيصي و 

درماني در نظام سالمت خواهد شد. اين امر كيفيت بيشتر 
خدمات و در نتيجه، رضايتمندي بيشتر مردم را در پي 

 خواهد داشت. 
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

افزايش نياز به  آموزش هاي  -
خاص  در دارو درماني  

 سالمندان

افزايش نياز به آموزشهاي خاص  -
 patientدر زمينه   

education  
تغيير محتواي دروس در دوره  -

عمومي با هدف آموزش و 
اصالح سبك زندگي در جامعه 

 صنعتي و مسن

افزايش نياز آموزش به  -
بيماران در زمينه اصالح 

 سبك زندگي 
افزايش نياز توجه به دارو  -

درماني گروههاي خاص از 
 جمله سالمندان 

 

. صنعتي شدن سبك زندگي ايرانيان در موضوعاتي از جمله 1
عادات غذايي ناسالم، كمتحركي، افزايش استرس و كاهش روابط 

اجتماعي حقيقي نمود پيدا ميكند. اين امر با توجه به گذار 
جامعهي ايراني از فضاي سنتي به فضاي مدرن و تغيير در نظام 

ارزشي افراد، سبك زندگي ايرانيان را دستخوش تغييرات زيادي 
خواهد كرد. از سوي ديگر، كشور با روند افزايش ميانگين سني 
جمعيت روبهرو است. روند افزايش شاخص اميد به زندگي در 
كنار كاهش نرخ باروري ادامهي اين كالنروند را تسهيل ميكند. 

اين دو كالنروند (صنعتي شدن و پير شدن جمعيت) در كنار هم 
منجر به تغيير الگوي بار بيماريها ميشود كه آثار و پيامدهاي 

مهمي بر نظام سالمت كشور خواهد داشت. بهعالوه، پير شدن 
جمعيت منجر به افزايش شاخص نسبت سرباري و كاهش نيروي 

كار فعال خواهد شد. به اين ترتيب با كاهش نيروي كار فعال، 
آموزش و توليد منابع انساني براي نظام سالمت نيز دستخوش 

تغييرات بسيار زيادي خواهد شد كه اين تغييرات در نوع آموزش، 
 عناوين درسي و ... نمود پيدا ميكنند.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

نياز بيشتر در زمينه به روز بودن  -
 اطالعات

نياز به آموزش كامال پيشرفته و  -
 به روز 

آموزش در جهت ارائه هرچه با  -
كيفيت ترو صحيحتر اطالعات و 

توام با رفرنسهاي مربوطه به 
 جهت كاهش شكايات 

-  

امكان ارائه خدمات بهتر به جهت  -
 افزايش آگاهي بيماران

درخواست بيشتر براي ارائه خدمات  -
 و اطالع رساني با كيفيت باالتر

مشخص شدن تفاوتها در مورد  -
اطالعات و خدمات ارائه شده به 

بيماران از سوي افراد و مراكز 
 مختلف درماني 

.  افزايش سطح تحصيالت و سواد و آگاهي در جامعه 2
يكي از روندهاي مهم كشور در سالهاي آينده خواهد بود. 

اين امر از يك سو به دليل افزايش دسترسي به منابع 
اطالعاتي و ارتباطات آسان فرامرزي مانند استفاده از 

اينترنت و ماهواره و از سوي ديگر، به دليل افزايش اهميت 
آموزش در ميان خانوادهها اتفاق ميافتد. اين امر انتظارات 

افراد از نظام سالمت را تغيير خواهد داد. انتظارات و 
مطالبات افزايشيافتهي مردم خود را به شكل افزايش نرخ 

شكايات از نظام سالمت، تقاضا براي پاسخگويي بيشتر اين 
نظام به نيازهاي سالمتي و غيرسالمتي گيرندگان خدمات، 

خدمات با كيفيت و درخواست براي توزيع عادالنهي 
 خدمات نشان خواهد داد.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

افزايش نياز به  آموزش هاي  -
خاص  در دارو درماني  اطفال و 

 جوانان

افزايش نياز به آموزشهاي خاص  -
 patientدر زمينه   

education  
تغيير محتواي دروس در دوره  -

عمومي با هدف آموزش و 
اصالح سبك زندگي در برخورد 

 با ناهنجاريهاي اجتماعي 

افزايش نياز به آموزش هاي  -
خاص در خصوص انواع مواد 
مخدر و اثرات آن بر ارگانهاي 

   بدن

افزايش نياز آموزش به بيماران در  -
 زمينه اصالح سبك زندگي 

افزايش نياز توجه به دارو درماني  -
گروههاي خاص از جمله اطفال و 

 جوانان  
 

. افزايش ناهنجاريهاي اجتماعي مانند طالق، بزهكاري 3
در نوجوانان، خشونت، مصرف مواد مخدر و كاهش سن 

مصرف آن ميشود. اين روند بر اقدامات نظام سالمت 
دربارهي سالمت اجتماعي تاثير در خور توجهي خواهد 

 داشت.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

ايجاد شغل و تامين آينده كاري براي فارغ 
 التحصيالن رشته

نياز بيشتر به متخصصين با تجربه و كارآمد 
 در زمينه آموزش نيروهاي جوان 

 صرف هزينه هاي بيشتر 

 فرار نخبگان از كشور

بي انگيزه شدن فارغ التحصيالن در 
صورت نبود بازار كار مناسب و 

نداشتن چارت تشكيالتي در 
 بيمارستان

پر شدن ظرفيت دانشكده هاي 
 داروسازي كشور

 افزايش نگراني ها در مورد آينده شغلي

- كاهش انگيزه در مورد طي كردن 
 تحصيالت تكميلي

افزايش نيروي متخصص باعث ارتقا و رشد 
 رشته خواهد شد. 

امكان هرچه بيشتر ادامه تحصيل با كيفيت در 
اين رشته، از خروج تعداد زيادي از داوطلبان 

 فراگيري رشته از ايران جلوگيري مي كند.

 افزايش نيروي متخصص جهت 

افزايش خدمات داروسازي باليني در 
 سطح كشور

 بهينه شدن مصرف دارو در كشور
افزايش پژوهش هاي دارويي و 

 كارآزمايي باليني

افزايش آموزش به ديگر رشته هاي نظام 
  درماني كشور–بهداشتي 

افزايش به سمت فوق تخصصي تر 
 شدن رشته

افزايش نياز به نيروي متخصص در جهت 
 آموزش صحيح دانشجويان 

 كمك به وارد شدن داروسازان در بيمارستانها

. افزايش تقاضا براي تحصيالت تكميلي در ميان دانشجويان 5
يكي از روندهاي مهم در سالهاي آينده خواهد بود. بايد به اين 

روند افزايشي در كنار ضعفهاي نظام آموزشي كشور در دو 
مقولهي كيفيت آموزش و مديريت و ظرفيت پذيرش نظام 

آموزش عالي نگريست. از يك سو ضعف در كيفيت آموزش و 
-مديريت اين نظام موجب افزايش نرخ خروج نخبگان كشور مي

شود. كه اين امر موجب كاهش تعداد نيروهاي متخصص و 
كاهش انگيزهي متخصصان شاغل درون كشور ميگردد. از سوي 

ديگر، ضعف در ظرفيت پذيرش موجب افزايش رقابت ميان 
دانشجويان براي دستيابي به مدارج باالتر علمي خواهد شد كه 
-اين افزايش رقابت، زمينهساز بروز تخلفات و تقلب در آزمون

-هاي پذيرش شده، سطح فساد در اين زمينه را باال ميبرد. به

عالوه، سوء مديريت اين تقاضاي باال موجب كاهش امنيت 
شغلي و انگيزهي آن دسته از دانشجوياني ميشود كه امكان ورود 
به سطوح باالتر را نيافتهاند. البته نبايد روي ديگر اين روند را كه 

نشاندهندهي ظرفيت باالي دانشجويان براي كسب مهارتهاي 
 بيشتر است از نظر دور داشت.

S05 



 طرح مميزي  داروسازي باليني ايران

 

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

61 

  

 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

بي اعتمادي نسبت به رشته از  -
 طرف بيماران

كمتر شدن امكان ارائه خدمات  -
 باليني

عدم شركت دانشجويان    -
داروسازي در رشته هاي 

 تخصصي داروسازي باليني

عدم اعتماد جامعه به خدمات  -
 داروسازي باليني

 در جامعه افراد توان كاهش -
 يدرمان يها نهيهز پرداخت

 به جامعه افراد اعتماد كاهش-  -
 سالمت در ها پرسنل

 
 

 

ارائه خدمات باليني با روشي نوين  -
 در جهت جلب رضايت بيماران

فراهم شدن بستر خالقيت براي  -
 ارائه خدمات و جلب اعتماد بيماران 

 در مارانيب آموزش به ازين شيافزا -
 يداروئ و يدرمان خدمات نهيزم

.  كاهش سرمايهي اجتماعي در جامعه منجر به كاهش 4
اعتماد و مشاركت در بخشهاي مختلف نظام سالمت 

كشور خواهد شد. اين امر به جدا افتادن نظام سالمت از 
مردم ميانجامد و فضاي بدبيني و نارضايتي از خدمات را 

 در ميان افراد جامعه ايجاد خواهد كرد.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

عدم تمايل بخش خصوصي به  -
افزايش آگاهي بيماران در زمينه 

 داروهاي مربوطه

كاهش درخواست مشاوره هاي  -
 دارويي در زمينه نام برده شده

نياز به آموزش در خصوص داروهاي  -
جديد الغري و چاقي در جهت 

مصرف درست داروها و آموزش به 
  درماني–پرسنل بهداشتي 

افزايش تمايل اقشار جامعه بر استفاده  -
 از داروهاي گرانتر

- كاهش اعتماد اقشار جامعه اثر  -
 بخشي درمان هاي استاندارد.

 
 

 افزايش نياز آموزش به بيماران در زمينه اصالح سبك زندگي  -
نياز به ارائه آموزش هاي گسترده در زمينه استفاده از داروهاي  -

 مربوطه (در زمينه الغري و زيبايي)
افزايش درخواست مشاوره هاي دارويي در زمينه نام برده  -

 شده توسط بخش خصوصي 
 نياز به نظارت بر مصرف و واردات اين فرآورده ها -
ارزيابي باليني اين گونه  داروها و يا روش ها بر ارگانهاي  -

 بدن

ارا ئه خدمات دقيق در جهت كاهش عارضه  اين گونه مواد   -
 يا روش ها

 نظارت مستقيم بر انديكاسيون صحيح درمانهاي انجام شده -

 آموزش افراد جامعه در مورد انديكاسيون هر پروسه درماني -
- نظارت بر مصرف منطقي داروها در جهت كاهش هزينه ها  -

 خصوصا در مورد داروهاي پر هزينه

. افزايش مصرفگرايي در ميان اقشار 6
مختلف جامعه خود را به شكل يك روند 
پيوسته نشان خواهد داد. مدگرايي نيز در 
كنار گرايش به استفاده از خدمات لوكس 

سالمتي مانند جراحيهاي زيبايي، ليزر 
درماني و استفاده از رژيمهاي غذايي 

الغري افزايش خواهد يافت. افزايش اين 
موارد، موجب تغيير در نوع خدمات 

سالمت مورد نياز گروههايي از جامعه 
خواهد شد. از سوي ديگر، از آنجا كه 

-عمدهي اين خدمات از طريق ارايه

-دهندگان خصوصي براي مردم فراهم مي

شود، نظارت اثربخش بر چگونگي و 
كيفيت اين خدمات از اهميت بهسزايي 

 برخوردار ميشود.
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 شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)
كد 

 روند

كاهش نياز به مشاوره هاي  -
دارويي و كالسهاي آموزشي به 
علت پايين بودن سطح سواد و 

 درآمد اين افراد 

نياز به نيروهاي متخصص بيشتر  -
جهت مانيتورينگ بيماران با 
 اختالالت خاص اين مناطق

امكان برگزاري كالسهاي آموزشي به  -
صورت ساده و ابتدايي در مورد نحوه 
مصرف صحيح داروها  بويژه در مورد 
بيماريهاي خاص مانند سل كه در اين 

 مناطق بيشتر به چشم مي خورد

امكان برگزاري كالسهاي آموزشي به  -
صورت ساده و ابتدايي در مورد تغيير 

 روش زندگي 

. افزايش حاشيهنشيني يكي از روندهاي مهم در 7
آيندهي كشور بهشمار ميرود. اين امر موجب كاهش 

خدماترساني دولتي به اين نواحي خواهد شد. در 
اين نواحي دسترسي به پايهايترين خدمات بهداشتي 

از جمله آب آشاميدني سالم، بهداشت محيطي و 
امنيت در پايينترين سطح خود قرار دارد. بهعالوه، از 

آنجا كه پيدايش اين نواحي حاشيهاي، عمدتا به 
شكل غيرقانوني صورت ميپذيرد، امكان احداث 

مراكز بهداشتي درماني در اين نواحي بسيار كم است 
و با توجه به جمعيت نسبي و تنوع نژادي باالي اين 
مناطق در كنار سطح باالي جرم و بزهكاري و سطح 
پايين سواد و آگاهي، نبود امكانات پايهي بهداشتي و 

 سالمت تاثير بسيار جدي خواهد داشت.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

نياز به برگزاري كالسهاي آموزشي در مورد بيماريهاي  -
 جديد و داروهاي آنها

 patient افزايش نياز به آموزشهاي خاص در زمينه    -

education  
تغيير محتواي دروس در دوره عمومي با هدف  -

 آموزش بيماريهاي جديد و دارو- درماني آنها

 لزوم مانيتورينگ جديد و بررسي بيماريهاي ناشناخته -
 لزوم آموزش هاي خاص در اين حيطه -
 افزايش نياز به خدمات خاص دارويي -

امكان برگزاري كالسهاي آموزشي در  -
 مورد تغيير روش زندگي

امكان برگزاري كالسهاي آموزشي به  -
صورت ساده و ابتدايي در مورد نوع 

آلودگيهاي موجود، بيماريها و روشهاي 
 پيش گيري از آنها

ارزيابي اثرات اين مواد بر سيستم هاي  -
 دارورساني به بدن

ارزيابي خطرات احتمالي اين سموم در  -
 پاسخدهي به داروها

بررسي فارماكوكينتيك داروها در اين نوع  -
 اختالالت

بررسي بروز برخي عوارض غير معمول  -
 داروهاي معمول

 جهت در وستهيپ آموزش و جستجو -
 هايماريب درمان نينو يداروها

 يدرمان يها پروتكل نيتدو و هيته-  -

. افزايش پسماندهاي 1
خطرناك، مصرف سموم آفات 

نباتي و مواد صنعتي در كنار 
آشكار شدن تدريجي آثار 

زيستمحيطي فناوريهاي 
پيشرفته مانند ريزفناوري و 

فناوري زيستي موجب افزايش 
آاليندههاي زيستمحيطي در 

آب و هوا خواهد شد. اين امر 
-عوارضي مانند آسيبديدن اليه

ي ازون، گرم شدن زمين، 
افزايش بيماريهاي ناشي از 

آلودگيها و كاهش گونهها و 
تنوع زيستي و ژنتيكي ميشود. 
ادامهي اين روند ممكن است 
الگوي بار بيماريها در كشور 

 را تغيير دهد.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

نياز به برگزاري كالسهاي آموزشي در  -
 مورد بيماريهاي جديد و داروهاي آنها

 افزايش نياز به آموزشهاي خاص در  -
  patient educationزمينه   

تغيير محتواي دروس در دوره عمومي  -
با هدف آموزش بيماريهاي جديد و 

 دارو- درماني آنها

لزوم آموزش هاي خاص در خصوص  -
 بيماريهاي نوظهور و درمانهاي آنان 

 تغيير الگوريتم هاي درماني -

 يعفون يهايماريب درمان نهيهز شيافزا -
 يعفونتها وقوع سكير شيافزا -

 .درمان قابل ريغ و خطرناك

امكان برگزاري كالسهاي آموزشي در مورد  -
 تغيير روش زندگي

امكان برگزاري كالسهاي آموزشي به صورت  -
ساده و ابتدايي در مورد نوع آلودگيهاي 

موجود، بيماريها، روشهاي پيش گيري و نحوه 
 مصرف صحيح داروهاي مربوطه

ارزيابي باليني داروهاي جديد در بيماريهاي  -
 عفوني نو ظهور

عرضه اطالعات داروها در خصوص درمانهاي  -
 جديد

درماني  پژوهش در خصوص ايجاد الگوريتم -
 استاندارد

 شناخت جهت در مداوم قيتحق و آموزش -
 و راهكارها و ديجد يعفون يهايماريب

 آنها بر موثر يداروها

. ادامهي روند گرم شدن زمين 2
كه در درازمدت، موجب 

تغييرات بيولوژيك و افزايش 
بالياي طبيعي مانند سيل، 

خشكسالي، توفان و ... ميشود. 
اين تغييرات جهاني آب و هوا 

موجب كاهش شيوع بيماريهاي 
-عفوني متداول و بروز بيماري

هاي عفوني نوپديد و بازپديد در 
حوزهي سالمت افراد جامعه 

 ميشود.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

. ادامهي بهرهبرداري بيرويه از منابع 3  
طبيعي با توجه به محدود بودن اين 
منابع موجب حركت به سمت زوال 

اين منابع ميگردد. از سوي ديگر، اين 
محدوديت منجر به افزايش اقبال به 

سمت توسعهي منابع انرژي نو و 
تجديدپذير خواهد شد و منابع نظام 

سالمت نيز به اين حوزهها سوق پيدا 
 خواهد كرد.

 

ENV3 



 طرح مميزي  داروسازي باليني ايران

 

 معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري 

67 

 

 

 

 

 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

نياز به برگزاري كالسهاي  -
آموزشي در مورد داروهاي 

 جديد

 افزايش نياز به آموزشهاي  -
 patientخاص در زمينه   

education  
تغيير محتواي دروس در  -

دوره عمومي با هدف 
 آموزش داروهاي جديد

افزايش نياز به آموزش  -
بيماران و كادر پزشكي در 

مورد مصرف داروهاي جديد 
(مانند آموزش مصرف 

 HFAصحيح اسپري هاي 
 )CFCبه جاي 

 در ينيبال مطالعات انجام -
 يبخش اثر اثبات جهت

 خدمات و محصوالت
 كشور داخل در يديتول

-  

. افزايش توجه به فناوريهاي سبز 4
-و كاربرد مواد زيستمحيطي تجزيه

-پذير منجر به اخذ استانداردهاي بين

المللي زيستمحيطي و در نتيجه 
افزايش اعتبار و بهبود رتبهي نظام 

سالمت كشور در جهان خواهد شد. 
اين امر موجب دستيابي نظام سالمت 

كشور به بازارهاي جديد براي 
محصوالت و خدمات خود خواهد 

 شد.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

كمتر شدن نياز به خدمات باليني به علت عدم توان مالي  -
 بيماران

افزايش هزينه هاي درماني و عدم تهيه داروهاي خاص و  -
 عدم اندازه گيري سطح سرمي داروها و پايش درماني 

 مشكل شدن ارزيابي باليني داروها -
بي انگيزه شدن مردم (عدم توانايي مالي مردم به اندازه  -

 رتگيري سطح سرمي دارو ها و مراقبتهاي باليني بيش

 يواردات ديجد يداروها با يدرمان كادر يآشنائ لزوم -
 ك يمختلف يها   brand يبخش اثر ليپروفا سهيمقا-  -

 دارو
 يداروئ بازار در يخارج يشركتها يگذار هيسرما شيافزا -

 كشور
 ارزانتر متيق با موثرتر يداروها گرفتن قرار دسترس در -
. شد خواهد داروها تيفيك شيافزا باعث قابت ر شيافزا -
 طرف از يداروئ خدمات بهبود باعث رقابت شيافزا-  -

 .شد خواهد شركتها

ارائه خدمات باليني در جهت كم كردن  -
هرچه بيشتر هزينه هاي دارو و جايگزيني 
داروهاي ارزانتر در جهت جلب رضايت 

 اقشار كم درآمد جامعه

 بودن داروها  و Cost-effectiveبررسي  -
 ريتم جديد درمانيالگ

راه اندازي مطالعات فارماكواكونومي  جهت  -
 كاهش هزينه هاي درماني

بررسي الگوريتم هاي استاندارد جديد كه  -
 درماني را بكاهد.–هزينه دارو 

 از داروها مصرف نمودن يمنطق به كمك -
 نهيهز به يبخش اثر نسبت بابت

 عوارض و يبخش اثر شيپا به ازين شيافزا-  -

 يدرمان يها نهيهز كاهش جهت در داروها

 از يناش يليتحم يها نهيهز كاهش و

 داروها يجانب عوارض

. تحريم اقتصادي و 1
توسعهي خصوصيسازي 
و هدفمندكردن يارانهها 
منجر به رشد اقتصادي 

غيرقابل پيشبيني، كاهش 
قدرت خريد مردم، 

افزايش اختالف درآمد 
دهكهاي باال و پايين 

جامعه، افزايش تورم و 
افزايش هزينههاي 
بهداشتي درماني و 

افزايش هزينهازجيب 
خانوار ميشود. درك 
خانوادهها از اقتصاد 

خانواده و سفره افزايش 
 مييابد.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

كمتر شدن نياز به خدمات باليني به  -
 علت عدم توان مالي بيماران

 ورود داروهاي قاچاق و تبعات بعدي آن -
از مصرف بي  افزايش بيماريهاي ناشي -

 رويه داروهاي قاچاق
  افزايش وابستگي -

 عيصنا رفتن كنار باعث رقابت شيافزا -
 شد خواهد يداروساز كوچك

 افزايش هزينه تمام شده براي توليد دارو -
افزايش رقابت بين توليدات داخلي و  -

 خارجي
عدم امكان توليد داروهاي نوين بدون  -

 درنظر گرفتن حق مالكيت معنوي
 كاهش توان خريد داروهاي داخلي -

 

ارائه خدمات باليني در جهت كم كردن هرچه بيشتر هزينه  -
هاي دارو و جايگزيني داروهاي ارزانتر در جهت جلب 

 رضايت اقشار كم درآمد جامعه

 ورود داروهاي جديد و بررسي اثرات باليني آنها -
 ايش حمايت از ما لكيت معنوي داروسازان بالينيزاف -

 يواردات ديجد يداروها با يدرمان كادر يآشنائ لزوم -
 ك يمختلف يها   brand يبخش اثر ليپروفا سهيمقا-  -

 دارو
 يداروئ بازار در يخارج يشركتها يگذار هيسرما شيافزا -

 كشور
 ارزانتر متيق با موثرتر يداروها گرفتن قرار دسترس در -
. شد خواهد داروها تيفيك شيافزا باعث قابت ر شيافزا -
 طرف از يداروئ خدمات بهبود باعث رقابت شيافزا-  -

. شد خواهد شركتها

. در صورت عدم وجود 2
تحريم اقتصادي؛ جهاني 

شدن سبب كاهش تعرفههاي 
گمركي و تاثير بر صنعت 

داخلي، حمايت و حفاظت از 
حقوق مالكيت معنوي، 
سرمايهگذاري خارجي، 

توسعهي صادرات و واردات، 
افزايش بازارهاي غيررسمي و 
قاچاق و افزايش فاصلهي بين 

كشورهاي غني و فقير و 
 افزايش نرخ بيكاري ميگردد.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

ورود داروهاي بي كيفيت در  -
روند درمان و افزايش نياز به 

 حضور داروسازان باليني

 رفتن كنار باعث مدت كوتاه در- 
 تيمالك كهي عيصنا و شركتها

 خواهد كندي نم تيرعا راي معنو
. شد
هزينه بر بودن مطالعات علوم  -

 پايه و باليني در صنعت
عدم مديريت هزينه تحقيقات  -

به نحوي كه به درامد زايي 
 منجر شود

  افزايش نياز به كارآزمايي باليني -
 پايش مصرف داروهاي جديد -
پيشنهاد نوع و شكل داروهاي توليدي جديد بر  -

اساس نياز جامعه پزشكي به دليل ارتباط مداوم با 
 بيماران و پزشكان  

 حمايت هاي مادي و معنوي از پژوهش هاي باليني -
افزايش نياز  صنعت به مطالعات باليني محصوالت  -

 خود و استفاده از داروسازان باليني

 باعثي معنو تيمالك شدن شناخته تيرسم به -
. شد خواهد مدت بلند در عيصنا شرفتيپ

 علم ديتولي برا زهيانگ شيافزا باعث رقابت شيافزا -
. شد خواهدي آور فن و

ي زائ درآمد باعثي معنو تيمالك به شتريب توجه-  -
 ديتول و صاحبان زهيانگ شيافزا  و علم ديتول از

. شد خواهد علم كنندگان

. نگاه اقتصادي به توليد علم و 3
-فناوري سبب فراگير شدن فناوري

-هاي نوظهور در كشورها و توسعه

ي صادرات و افزايش اعتبارات به 
توليدكنندگان و بنگاههاي اقتصادي 

كوچك و متوسط، شكست 
تدريجي انحصار فناوري پيشرفته 
ميگردد و توجه هر چه بيشتر به 
مالكيت معنوي، تغييرات قانوني 

ثبت پتنت، افزايش سرعت تبديل 
 ايده به محصول قابل انتظار است. 
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

 خدمات قبال در تيمسئول شيافزا- 
 شده ارائه

يدرماني ها نهيهز شيافزا-   

افزايش بازار كار داروسازان  -
باليني و ارائه خدمات به 

 توريست ها

 خدمات تيفيك شيافزا -
 به ازين شيافزا باعثي درمان

. شودي گرائ تخصص
 تمام مداوم آموزش لزوم-  -

 بهي درمان كادر اعضاء
ي تخصص صورت

. افزايش محدوديتهاي بودجهاي بخش 4
سالمت ناشي از افزايش بار اقتصادي و 

بهداشتي بيماريهاي غيرواگير و بيماريهاي 
نوظهور ناشي از تغييرات محيطزيست، 

افزايش گرايش به پوشش همگاني خدمات 
پايهي نظام سالمت و افزايش پوشش 

جمعيتي بيمه، پرداخت به ازاي پيامدهاي 
سالمت و عملكرد، افزايش تمايل جامعه به 
كنترل رفتار ارايهكنندگان خدمت را تحت 

تاثير قرار مي دهد. همچنين تغيير نگرش 
جهاني به سالمت از هزينهاي به سرمايهاي، 

تجاري شدن طب و توسعهي توريسمدرماني 
 ميتواند مورد انتظار باشد
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

. افزايش رشد اقتصادي كشورهاي 5  
در حال توسعه با افزايش مصرف  
انرژي در جهان همراه بوده كه به 

افزايش توجه به بار اقتصادي تخريب 
محيطزيست (در سطح ملي و 

جهاني) و بهبود سازوكارهاي ارايهي 
يارانههاي مالي با هدف حفاظت 
منابع محيطي در جهان و تقويت 

حمايت از شكلگيري مكانيزم جبران 
خريد ارزشهاي طبيعي ملي در 

 جهان منجر ميگردد.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

امكان كاهش تحقيقات به  -
علت عدم اختصاص بودجه 

 كافي

 پژوهش هاي بدون محصول -

كاهش نگرش كاربردي به  -
 مطالعات 

فاصله گرفتن تحقيقات از  -
 صنعت كشور

عدم رشد صنعت به موازات  -
 گسترش زمينه هاي تحقيقاتي

امكان انجام تحقيقات  -
 گسترده

امكان ارائه خدمات باليني  -
 وسيع 

افزايش حمايت هاي مادي  -
 از پژوهش هاي باليني

سياست گذاري درست  -
وحمايت از رشته هاي باليني 

 و خدماتي

. ادامهي توجه سياسي به علم و در 1
نتيجه دانش و فناوري سالمت كه 

منجر به حمايت از نوآوريهاي 
درجهي يك از سوي دولت ميگردد. 

بر اين اساس، برخي از هزينههاي 
پژوهش و فناوري ميتواند بهشكل 

مستقيم از طرف دولت انجام شود و 
-بودجهي پژوهشي وزارت متبوع مي

تواند صرف حل مشكالت مردم و 
 سالمت كشور گردد.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

ايجاد مشكالت بيشتر و كندي حل مشكالت به  -
 علت انحصاري شدن آن به يك وزارت خانه 

عدم حل مشكالت بيمه اي رشته داروسازي باليني  -
 در وزارت رفاه به دليل مرتبط نبودن دو وزارت خانه

عدم سياست گذاري هاي درست در زمينه داروها  -
 (وزارت صنايع و رفاه)

 عدم امكان تبادل امكانات ميان موسسات -
كاهش رشد فعاليت هاي چند جانبه نيازمند به  -

 همكاري رسانه ها، صنعت، دانشگاه و اصناف.
كاهش بازده فعاليت هاي چند جانبه  نيازمند به  -

 همكاري رسانه ها، صنعت، دانشگاه و اصناف.
 متزلزل شدن اهداف و سياست هاي بلند مدت -

حل شدن مشكالت  -
مربوط به رشته در تمام 
 جهات با سرعت بيشتر

. تداوم درونگرايي سياسي و ادامه 2
يافتن تنشهاي سياسي به همراه 

سياست زدگي كه مي تواند توليت 
وزارت خانه هاي مرتبط با سالمت 

را به عدم همكاري با هم سوق 
دهد. در نتيجه مشكالت نظام 

سالمت فقط در حد اختيار و توان 
وزارت بهداشت قادر به پيگيري و 

 حل شدن خواهد بود.
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

كندي پيشرفت و كندي دستيابي به اهداف به علت عدم  -
 اولويت آنها

عدم ورود فن آوري هاي جديد جهت بررسي سطح  -
 سرمي داروها

عدم ورود دستگاههاي جديد  و دقيق جهت مانيتورينگ  -
 د اروها

 كندي روند پيشرفت تحقيقاتي -
 كندي روند پيشرفت در صنعت -
 افزايش هزينه تحقيقات  -
 افزايش هزينه توليد -
 كاهش بازده تحقيقات -
 كاهش بازده توليد -
كاهش امكان دسترسي به نتايج علمي حاصل شده از  -

 مطالعات كشور هاي توسعه يافته
كاهش امكان ارائه نتايج علمي حاصل شده از مطالعات  -

 داخلي در مجالت معتبر جهاني

امكان استفاده از روشهاي  -
 نوين درماني در دراز مدت

امكان استفاده از فناوريهاي  -
پيشرفته در سيستمهاي 

دارويي و اطالع رساني در 
 دراز مدت

فرصت بومي نمودن  -
امكانات ، دارودرماني  و 

بهتر نمودن كيفيت داروهاي 
 ساخت داخل

-. ادامهي رويكرد ايران3

ستيزي قدرتهاي جهاني 
منجر به افزايش و گسترش 

تحريمهاي اقتصادي و 
فناورانه و تبادالت اجتماعي 
ايران ميشود كه در نتيجهي 

آن، توجه مسووالن به 
موضوعات روز سوق پيدا 

ميكند و موضوع سالمت از 
فهرست اولويتهاي آنان 
خارج ميشود. بهعالوه، 
نظام سالمت كشور در 

بلندمدت امكان بهرهگيري از 
فناوريهاي پيشرفته و 

مناسب را بدست خواهد 
 آورد.

PO3 
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

 متوقف شدن و عدم پيشرفت  -

ادامه روند كاهش مشاركت داروساز در زنجيره  -
 سالمت

 كاهش خدمات باليني رشته داروسازي -
عدم رشد و توسعه زمينه هاي خدماتي، آموزشي  -

 و پژوهشي متخصصين داروسازي باليني
كاهش ضمانت اجرايي قوانين و آيين نامه هاي  -

تصويب شده در زمينه فعاليت هاي داروسازي 
 باليني

كاهش امنيت شغلي براي فارغ التحصيالن دوره  -
 تخصصي داروسازي باليني

 

پيشرفت سريع در جهت  -
 نيل به اهداف رشته 

-  

. ادامهي روند عدم وجود فلسفه و 4
ديدگاه مناسب دربارهي سالمت و 
ابعاد مختلف آن در ميان احزاب و 
-تشكلهاي سياسي كشور موجب مي

شود مشكالت پيچيدهي نظام سالمت، 
كماكان به شكل سابق باقي بمانند و 

عزم جدي براي درك و برطرف 
نمودن آنها در بدنهي سياسي/اجرايي 

 كشور شكل نگيرد.
 

PO4 
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 كد روند شرح روند تاثير روند (فرصت ها) تاثير روند (تهديدها)

 متوقف شدن و عدم پيشرفت -

افزايش احتمال تأثير پذيري نظام سالمت از  -
 منافع اقتصادي سرمايه گذاران

كاهش امكان نظارت بر فعاليت هاي بخش  -
 خصوصي

 كاهش امكان كنترل هزينه هاي درمان و توليد -
كاهش امكان ارائه خدمات غير انتفاعي در زمينه  -

 خدمات دارودرماني
كاهش امكان ارائه خدمات تخصصي داروسازي  -

باليني در بخش هاي غير دولتي با توجه به عدم 
همكاري سازمان هاي بيمه گر درجهت پوشش 

هزينه هاي ناشي از آن و در نتيجه تحميل هزينه 
هاي خدمات به بيمار با وجود ايجاد صرفه 

جويي در هزينه هاي درماني تمام شده براي 
 سازمان هاي بيمه

پيشرفت سريع در جهت  -
 نيل به اهداف رشته

بررسي مشكالت نظام  -
دارويي كشور و انگيزه 

جهت كار داروسازان باليني 
جهت بهبود روند دارو-

درماني و كاهش عوارض 
 دارو

بهينه نمودن درمان و  -
 انفرادي نمودن آن

. ادامهي روند كوچكسازي دولت براساس قوانين 5
 كه موجب ميشود 44مختلف و از جمله اصل 

-سياستمداران توجه بيشتري را معطوف به داشته

هاي خود مانند آموزش و سالمت داشته باشند كه 
در نهايت منجر به مطرح شدن موضوع سالمت به 

عنوان ديالوگ برتر بين نهادهاي سياستگذار از 
جمله: مجمع، مجلس، دولت و ديگر بازيگران 

-سياسي ايران خواهد شد. اين توجه منجر به شكل

-گيري تحقيقات در نظام سالمت، شكلگيري پانل

هاي بررسي مشكل و رقابت بين نهادها براي سبقت 
گرفتن در اين زمينه خواهد شد. همچنين ميتواند 

حوزههاي صنعتي و اقتصادي وزارت بهداشت را از 
حيطهي مديريت مستقيم اين وزارتخانه خارج 
كرده و موجب دگرگوني مداوم در طول زمان 
 پانزدهسالهي آيندهي نظام سالمت كشور شود.

PO5 
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 فصل نهم: مقايسه وضعيت علمي داروسازي باليني با كشورهاي منطقه

به منظور مقايسه وضعيت علمي ايران در زمينه داروسازي باليني . داروسازي بيمارستاني كشور هاي منطقه از 

مقاالت منتشر شده در پايگاه هاي معتبر علمي به عنوان شاخص استفاده گرديد.  بدين منظور دو پايگاه 

 انتخاب گرديدند و جستجو بر اساس كلمات كليدي  و استفاده از  Scopus و pubmedاطالعاتي 

MeSH در پايگاه pubmed ، انجام شد و جستجو به منظور يافت مقاالت منتشر شده از  ايران، تركيه 

 اردن ، كشور هاي چشم اندازي و كشور آمريكا به عنوان كشور مطلوب انجام شد.

 9 مورد مقاله با عناوين انتخاب شده در ايران 10 مورد بود كه 2359 تعداد كل مقاالت pubmedدر پايگاه 

 – مورد در اردن بدست آمد. با توجه به نتايج فوق مي توان گفت در زمينه علمي 6مورد در تركيه و 

پژوهشي داروسازي باليني و داروسازي بيمارستاني كشور ما داراي رتبه اول منطقه مي باشد. همچنين تعداد 

 مورد بود كه با توجه به اينكه تعداد مقاالت ايران حدود 35كل مقاالت منتشر شده در منطقه چشم اندازي 

 درصد اين مقاالت مي باشد اين مورد مي تواند نشانگر وضعيت مناسب ايران به لحاظ علمي در 30

داروسازي باليني در منطقه باشد.در مقايسه با كشور آمريكا به عنوان كشور مطلوب تعداد مقاالت كشور فوق 

 مورد بوده است كه اين نشاندهنده فاصله علمي و لزوم گسترش علمي اين رشته در ايران و 774بيش از 

 برنامه ريزي الزم به اين منظور است. 

 مورد مقاله كه در حوزه داروسازي باليني 1815 با استفاده از لغالت كليدي تعداد Scopusبا بررسي پايگاه 

 مورد بود 4 و اردن 10 مقاله ، تركيه 21و بيمارستاني منتشر شده بودند يافت شد كه در اين بين سهم ايران 

 پژوهشي داروسازي باليني و داروسازي –كه با توجه كه موارد يافت شده مي توان گفت در زمينه علمي 

بيمارستاني كشور ما داراي رتبه اول منطقه مي باشد. همچنين تعداد كل مقاالت منتشر شده در منطقه چشم 

 درصد اين مقاالت مي باشد اين مورد 70 مورد بود كه با توجه به اينكه تعداد مقاالت ايران حدود 29اندازي 

 مي تواند نشانگر وضعيت مناسب ايران به لحاظ علمي در داروسازي باليني در منطقه باشد.
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در كل به نظر مي رسد در صورت گسترش و رشد بيشتر رشته داروسازي باليني مي توان اميد حفظ جايگاه 

 اول در منطقه و كسب قدرت اول با فاصله قابل توجه از ديگر كشورهاي منطقه را داشت. 
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Abstract 

Clinical pharmacy is a pharmacy discipline concerned with the provision of 

appropriate pharmaceutical services to promote rational prescription and 

medication use with the ultimate goal of diminishing pharmacotherapy 

problems. The practice of clinical pharmacy embraces these modules: 

consultation with health care professionals to ensure rational drug therapy, 

reducing the rate of adverse drug reaction and medication errors occurrences, 

and promoting the pharmaceutical care services.  

The most important aspect of this critical area of pharmacy can be met in its 

attempt to link the “fundamental traditional pharmacy” to the “modern clinical 

pharmacy services”. Likewise, it helps to improve the general public attitude 

regarding appropriate drug use.  

Lack of adequate research centers and specialized journals, causes clinical 

pharmacy experts to focus more on these somewhat neglected dimensions. 

However, its winsome educational, research and pharmaceutical care services 

among Mideast countries should not be undermined. Human resources 

improvement through pharmacists training programs and facilitating the 

creation of new working opportunities for them through establishing 

pharmaceutical care departments are some strategies which will result in 

drastic health system overall expenditure. Eight textbooks and 72 articles (28 

in Pubmed and 44 in Scopus) were published by clinical pharmacy experts in 

1388. This considerable corpus of published literature in clinical pharmacy, 

hospital pharmacy and pharmaceutical care services, posits Iran in the first 

place among Mideast countries. Currently, there are 66 clinical pharmacy PhD 

students. 

Iranian Clinical Pharmacists Association strategic goals can be listed as below: 

- Pharmaceutical care services promotion in health care subsets 

- Pharmacy education improvement 
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- Decreasing health system overall expenditure  

  - Promoting drug safety 

- Decreasing unsupervised drug use by patients 
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