
 

 
 

تکنسین داروخانه ای که به او نسخه خوانی ز گفته می شود امروزه بسیار پرکاربرد و پرطرفدار می باشد. افرادی که دوره آموزش 

تکنسین داروخانه را گذرانده باشند و مدرک خود را از مراکز معتبر دریافت کرده باشند می توانند در داروخانه ها مشغول به کار 

است. ما  بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانه ه ذهن افراد عالقمند به این فعالیت را درگیر می کندشوند. اما مسئله مهمی ک

در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین دوره تکنسین داروخانه بپردازیم و بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی 

ای و ازمان هالل احمر، مجتمع فنی تهران، مراکز دولتی یا آزاد فنی حرفهعلوم پزشکی تهران، جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، س

سازمان نظام پرستاری با جزئیات بررسی کنیم پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کرده و در صورت داشتن 

 .هرگونه سوال با مشاوران ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

  

  ن دوره تکنسین داروخانهمعرفی بهتری

کند تا داروهایی را که مورد سفارش بیمار هستند آماده نماید. این فرد وظیفه دارد نسخه تکنسین داروخانه به داروساز کمک می

به عنوان بیمار را دریافت کرده و داروها را تحت نظارت دکتر داروساز تهیه کند. امروزه افراد بسیاری عالقمند به کار در داروخانه ها 

 تکنسین داروخانه هستند از این رو در این مقاله به معرفی بهترین دوره تکنسین داروخانه می پردازیم و تعدادی از معتبرترین و

  .کشور را در ادامه معرفی می کنیم بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانه

  

 .کلیک کنید شرایط تاسیس داروخانه برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی و پیشرفته جهاد دانشگاهی

دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی و پیشرفته به صورت حضوری و مجازی برگزار می کند که شرکت در این  جهاد دانشگاهی

 .دوره های مقدماتی یا پیشترفته ویژه عموم است اما برای شرکت در این دوره ها داشتن حداقل مدرک دیپلم ضروری می باشد

ین داروخانه جهاد دانشگاهی، کالس ها از طریق سامانه آموزش مجازی که شامل فیلم، تکالیف، در قسمت تئوری دوره مجازی تکنس

ساعت به فراگیران ارائه می شود و قسمت های عملی  ۶۰جلسات وبینار و رفع اشکال و همچنین آزمون های آنالین است که مدت 

ی خود را در یکی از داروخانه های شهر با ارائه معرفی نامه به صورت حضوری برگزار می گردند. به این صورت که فراگیران کارورز

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/
https://acecr.ac.ir/fa


 

 
 

 ۱۴۰۰۰۰۰ مجازی دوره هزینه و ۱۸۰۰۰۰۰ حضوری دوره در شرکت هزینه ساعت طی می کنند.  ۵۰جهاد دانشگاهی به مدت 

 .باشد می تومان

 اطالعیه

د دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی می مدرک دوره حضوری و مجازی با یکدیگر تفاوت ندارد زیرا مدرک این دوره از طرف جها

 .باشد که معتبر و قابل ترجمه است

  

  

 

  



 

 
 

 سرفصل های آموزشی دوره آموزش تکنسین داروخانه مقدماتی

 سرم های تزریقیمقدمات ، 

 سرماخوردگی 

 داروهای ضد درد و ضد التهاب 

 آنتی بیوتیک ها 

 داروهای ضد قارچ، انگل و ویروس 

 داروهای مجاری ادرار 

 داروهای اعصاب و روان 

 داروهای کاهنده چربی و قند خون 

 داروهای ضد انعقاد 

 داروهای قلبی 

 داروهای گوارش 

 داروهای هورمونی 

 داروهای چشمی و گوشی 

 داروهای تنفسی 

 داروهای پوکی استخوان 

 قوانین بیمه و اصول قیمت زنی نسخه 

 نسخه خوانی 

  

 سرفصل های آموزشی دوره آموزش تکنسین داروخانه پیشرفته

 داروهای هورمونی 

 داروهای نو ترکیب 

 های خود ایمنی و داروهای پیوندداروهای بیماری 

 درمانیداروهای شیمی 

 داروهای رادیولوژی 

 داروهای ترکیبی 

 های آرایشیداروهای پوستی و فرآورده 



 

 
 

 هامکمل 

 داروهای گیاهی 

 افزار و تائید اینترنتی نسخهاصول کار با نرم 

  

 دوره آموزش تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران

رکت در آزمون های آن شود و فراگیران پس از شاین دوره به صورت حضوری همراه با پشتیبان در مجتمع فنی تهران برگزار می 

 .توانند مدرک معتبر و بین المللی دو زبانه دریافت نمایندمی

جهت شرکت در این کالس نیز داشتن حداقل دیپلم شرط اصلی می باشد و شرکت در این کالسها برای آقایان و خانم ها محدودیت 

سته پزشکی برگزار می شود که در آن دانش پذیران ساعت توسط تیم پزشکی مجرب و اساتید برج ۶۰این دوره به مدت  .سنی ندارد

 .با عالئم اختصاری نسخه نویسی آشنا شده و تنظیم دوز داروها را آموزش می بینند

اقدام به  ۲۳۰۰۰۰۰مجتمع فنی تهران در چهار مرکزمیرداماد، سعادت آباد )مرکزی(، نیاوران و بام لند )شمال غرب( با شهریه 

 .نمایدبرگزاری این کالس ها می 

  



 

 
 

 

  

 .کلیک کنید چگونه تکنسین داروخانه شویم؟ ای دریافت اطالعات بیشتر در موردبر

  

 رفصل های آموزش تکنسین دارویی مجتمع فنی تهرانس

 اشکال دارویی 

 ... قرص ،شربت و آمپولها و انواع تزریقها و روش تزریق ،شیافها و کپسولها ، اسپری ها و

 قوانین ومقررات دارویی 

https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%aa%da%a9%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b4%d9%88%db%8c%d9%85/


 

 
 

ر داروخانه تعریف دوز داروهای با نسخه و بدون نسخه و تفاوت قوانین در کشورهای مختلف و مقدار تحویل داروهای بدون نسخه د

 .سمی دارو و دوز درمانی دارو و اینکه کدام داروها پنجره درمانی کوچکی دارند و نباید با دوز باال مصرف شوند

 نام گذاری داروها  

تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران با نامگذاری ژنریک یا جهانی دارو و نامگذاری دارو در شورها و شرکتهای مختلف آشنا 

 .یشودم

 دیابت  

نحوه تشخیص دیابت، عالئم دیابت و آزمایشهای مناسب برای هر نوع دیابت، انواع دیابت و تنظیم داروهای اصلی و داروهای کمکی 

در دیابت و حتی تنظیم دوز انسولین در بیماران دیابتی و نیز کمک به بیمارانی که در اثر تجویز نادرست دیابت به کما رفته اند در 

 . نسین داروخانه در مجتمع فنی آموزش داده میشوددوره تک

 چربی خون  

نواع چربی خون و چربی مفید و مضر خون و تعادل بین اینها و داروهای رده های مختلف و اثر آنها بر هر کدام از چربی ها در دوره 

 . تکنسین داروخانه در مجتمع فنی به صورت مشروح بیان می گردد

 بیماری های قلبی 

با فشارخون نرمال و تعریف فشار خون باال، استیج بندی فشار خون و دسته های مختلف دارویی و اینکه هر بیمار با شرایط آشنایی 

خاص خودش به کدام دسته دارویی نیاز دارد، بررسی عوارض و فواید هر دسته دارویی و نیز آشنایی با نارسایی احتقانی قلب و انواع 

ر قلبی و داروهای مورد استفاده در این زمان طالیی، در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی آنژین و گلدن تایم نجات بیما

 . آموزش داده میشود

 ضد دردها 

ضد دردهای موجود در ابزار ایران و جهان اعم از ضد دردهای مخدر و ضد دردهای غیر استروییدی ضد التهابی و دسته 

 .استامینوفنهای داخل و خارج ایران در این دوره آموزش داده میشود

 بیماریهای گوارشی  



 

 
 

دوره آموزشی تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران  آشنایی با انواع بیماریهای گوارشی و داروی الزم همراه با تنظیم دوز دارو در

 .آموزش داده خواهد شد

 کورتون ها 

 آشنایی با کورتونها و نحوه و میزان مصرف و عوارض هر کدام از کورتونها و تداخالت دارویی

 داروهای چشمی

 تکنسین داروخانه آموزش داده  داروهای چشمی ،نحوه مصرف و نحوه تنظیم دوز داروها و عوارض و تداخالت دارویی در دوره

 .میشود

 داروهای متفرقه 

در این رده از داروها داروهای آسم و آنتی بیوتیکها و داروهای سیستم ادراری ،تناسلی و کلیه داروهای موجود در داروخانه شرح 

 .داده میشود

 داروهای مغز و اعصاب  

ن داروها و داروهای روان پزشکی به صورت مشروح برای تکنسین داروهای مورد نیاز برای بیماران صرع و تشنج و تنظیم دوز ای

 .دارخانه توضیح داده میشود

 داروهای گیاهی 

 .تمامی داروهای گیاهی موجود در دوره تکنسین داروخانه در مجتمع فنی تهران آموزش داده میشود

 راهکارهای نسخه خوانی 

خانه آموزش داده شده و نمونه هایی از خطوط پزشکان قدیمی و نحوه نوشتن نسخه های متفاوت پزشکان به تکنسین های دارو

 .جدید بررسی می شود

  



 

 
 

 

  

 ره آموزش تکنسین داروخانه هالل احمردو

دوره آموزش تکنسین داروخانه هالل احمر به صورت تئوری و عملی تاکنون در بعضی از شهرهای کشور مثل شهر قم برگزار شده 

 .است و با استقبال فراوانی مواجه گشته است

در دوره آموزش تکنسین داروخانه افراد با ساختار داروها و مراحل مختلف کار در داروخانه آشنا می شوند و نسخه خوانی را از نیروی 

  .نسخه خوان و آموزش دیده فرا می گیرند

رکت کنندگانی که در باشد و در پایان برای تمامی شسرفصل های ارائه شده این دوره نیز همانند سایر دوره های مراکز معتبر می

 .آزمون جامع شرکت کرده اند و نمره قبولی را کسب کرده اند، گواهی پایان دوره صادر می شود



 

 
 

  

  

 .کلیک کنید ثبت نام داروسازی دانشگاه آزاد بدون کنکور برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

 دوره آموزش تکنسین داروخانه مراکز دولتی و آزاد فنی و حرفه ای

اد فنی و حرفه ای نیز در هر شهر دوره آموزش تکنسین داروخانه را برگزار می نمایند. در این دوره ها عالوه بر آز و دولتی  مراکز

آشنایی با داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی و فرآورده های آرایشی بهداشتی داروخانه ها و تجهیزات پزشکی معرفی می شوند و 

 مباحث سرفصل  ای نیز به صورت عملی و تئوری برگزار می گردند.آزاد فنی و حرفه دوره های آموزش تکنسین داروخانه در مراکز

 دولتی و آزاد مراکز های دوره معموالً و باشد می معتبر مراکز سایر در داروخانه تکنسین استاندارد آموزشی سرفصل مانند آموزشی

نسین داروخانه در این مراکز معموالً تحت نظر اساتید مجرب تک آموزش دوره. شوند می برگزار ماه سه تا یک مدت به ای حرفه و فنی

 .ای برگزار می شود و مدارک قابل ترجمه بعد از پایان دوره به فراگیران اعطا خواهد شدو حرفه

  

 اطالعیه

 .می باشد ن فنی و حرفه ایسازما شهریه کالس های آموزش تکنسین داروخانه مراکز آزاد طبق تعرفه

  

مراکز آزاد آموزش تکنسین داروخانه که تحت نظر سازمان فنی و حرفه ای فعالیت می کنند در بسیاری از شهرهای کشور وجود 

 .دارند که به دلیل تعداد باالی این مراکز ذکر اسامی تمام آن ها امکان پذیر نخواهد بود

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9/
https://portaltvto.com/


 

 
 

 پرستاری ایران دوره آموزش تکنسین داروخانه انجمن

دوره آموزش تکنسین داروخانه در انجمن پرستاری ایران نیز برگزار می شود که این دوره بصورت تئوری و عملی می باشد و دو  

جلسه به صورت تئوری و عملی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. در  ۲۰ماه تا سه ماه زمان الزم دارد. این دوره در 

 .افراد قبول شده در آزمون مدرک دائمی معتبر و قابل ترجمه اعطا خواهد شد پیان نیز به

  

 

  

 



 

 
 

 سر فصل های دوره تکنسین داروخانه سازمان نظام پرستاری

 ( ۴۰۰داروهای رایج در ایران )قلم 

 آشنایی با مقدمات داروشناسی 

 اصطالحات دارویی و پزشکی 

 اشکال دارو ها 

 بیماری های گوش، دهان، بینی و داروهای آن 

 دارو های هورمونی ، سرطانی، همجوشی، مکمل ها و ضد درد 

 بیماری های ارتوپدی و رومانولوژی و داروهای آن 

 بیماری های مغز و اعصاب و دارو های آن 

 بیماری های گوارشی و داروهای آن 

 آشنایی با داروهای پوست، مو و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

 آنتی بیوتیک ها و عوارض آن 

 مشاهده دارویی در مدل داروخانه 

 رکیبیآشنایی با اصول ساخت داروهای ت 

 مواد آرایشی و بهداشتی 

 کارگاه نسخه خوانی 

 قیمت زنی 

 ثبت نسخه 

 کار با نرم افزار داروخانه 

 دستورالعمل ها 

  

 بازار کار تکنسین داروخانه

عالقمندان پس از گذراندن دوره های تکنسین داروخانه و شرکت در امتحانات تئوری و عملی در صورتی که نمره قبولی کسب نمایند 

مدرک خود را دریافت کرده و در داروخانه های آزاد سراسر کشور و یا حتی خارج از کشور فعالیت کنند. همچنین در  می توانند

 درمانگاه ها یا داروخانه های بیمارستان ها فعالیت داشته باشند یا مشاور تنظیم دوز دارویی و مشاور پوست در داروخانه ها یا درمانگاه

 .ها باشند



 

 
 

مطب خصوصی پزشکان برای تنظیم دوز دارو و توجیه بیماران فعالیت کنند یا در درمانگاه ها به عنوان ناظر واحد عالوه بر این در 

تزریقات حضور داشته باشند. تنظیم دوز انسولین و داروهای دیابت در کلینیک های دیابت ونظارت و کنترل داروی بیماران در 

 .تکنسین داروخانه محسوب می شودکلینیک بیماران قلب نیز از دیگر فعالیت های 

  

 .کلیک کنید ولی در رشته داروسازیرتبه قب برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  

  

 بررسی وظایف تکنسین داروخانه

یک تکنسین داروخانه پس از دریافت و خواندن نسخه بیماران، داروهای آن ها را آماده می کند. همچنین نسخه تحویلی را در  

ا به همراه تحویل دارو و توضیحات مربوط به کامپیوتر ثبت می نماید. عالوه بر این نوشتن دستورات الزم بر روی داروهای داروخانه ه

 .آن و مشاوره دارویی به بیماران از وظایف یک تکنسین داروخانه می باشد

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/


 

 
 

 

  

 اخبار پیرامون دوره آموزش تکنسین داروخانه

 جذب نیرو در داروخانه جمعیت هالل احمر استان های کشور

در بعضی از استان های کشور از جمله فارس، گلستان، مرکزی، خراسان رضوی، لرستان، تهران، قم، کردستان و... از میان افراد واجد  

حمر می شود. از جمله شرایط الزم برای جذب در داروخانه های جمعیت هالل شرایط دعوت به همکاری در داروخانه های هالل ا

های سال سن می باشد. همچنین افراد باید گواهینامه نسخه خوانی و گذراندن آموزش ۳۰احمر در استان های کشور داشتن حداکثر 

 .نموده باشندعملی تکنسین داروخانه را از مراکز معتبر و مورد تایید انجمن داروسازان دریافت 

  

 



 

 
 

 اطالعیه

 .جذب نیرو در این داروخانه ها از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی و انجام مصاحبه صورت می گیرد 

  

  

 خالصه مطلب

 بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانه در این مقاله به معرفی بهترین دوره تکنسین داروخانه پرداختیم و تعدادی از معتبرترین و

 .عرفی کردیم. همچنین میزان شهریه این دوره ها و سرفصل آنها را نیز مورد بررسی قرار دادیمکشور را م

 

در جمع بندی مقاله فوق باید بگوییم بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانه جهاد دانشگاهی می باشد که به صورت مقدماتی و 

مدرک این دوره از سوی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی  پیشرفته کالس های حضوری و مجازی خود را برگزار می کند. همچنین

 .شود که کامال معتبر و قابل ترجمه استشهید بهشتی صادر می

 

عالوه بر جهاد دانشگاهی در مورد معرفی بهترین دوره تکنسین داروخانه باید از دوره آموزش تکنسین مجتمع فنی تهران، هالل 

 .آزاد فنی و حرفه ای نام برد احمر،انجمن پرستاری ایران و مراکز دولتی و

 

الزم به ذکر است برای شرکت در این دوره آموزشی حداقل مدرک دیپلم الزم و ضروری می باشد و این دوره شرط سنی نخواهد 

 .داشت و برای خانم ها و آقایان برگزار می شود

 

رکت در امتحانات تئوری و عملی در صورتی که نمره در نهایت نیز عالقه مندان می توانند بعد از گذراندن دوره تکنسین داروخانه و ش

قبولی کسب نمایند و مدرک خود را دریافت کنند و در داروخانه ها مشغول به کار شوند و یا به عنوان مشاور پوست و دارو و یا ناظر 

 .واحد تزریقات در درمانگاه ها فعالیت کنند



 

 
 

 

ورت داشتن هرگونه سوال میتوانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. در ص

 .نمایید
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