
 

 
 

، حقوق تکنسین داروخانه شبانه روزی و مزایای کار در درآمد تکنسین داروخانهدر این مقاله قصد داریم در مورد 

داروخانه بپردازیم. حقوق و مزایای تکنسین داروخانه به فاکتورهای چون تعداد داروخانه ها و نوع مهارت ها وابسته است.  

 .چیز به عواملی که در میزان درآمد تکنسین داروخانه نقش دارند توجه کنیدبنابراین باید قبل از هر 

ها رواج پیدا کرد و با گسترش علم پزشکی، کارشناسان از دهه شصت به بعد تاسیس داروخانه ها به دلیل افزایش بیماری  

با دانش تخصصی و مدارج علمی خود  خوانی یا تکنسین داروخانه ایجاد کردند تا عالقه مندان  ای برای نسخهمربوطه دوره  

بتوانند خدمات مناسب به مشتریان ارائه دهند. همه این موارد باعث بهتر شدن بازار کار تکنسین داروخانه شد. به دلیل تمایل 

بسیاری از افراد برای کسب اطالع بیشتر در خصوص درآمد و حقوق تکنسین داروخانه، در ادامه به بررسی میزان درآمد 

 .شاغل در این موقعیت شغلی خواهیم پرداخت افراد

  

 تکنیسین داروخانه کیست؟
های مربوط به داروساز کمک می کند تا  فردی که به عنوان تکنسین در داروخانه کار می کند، تحت نظارت کارشناس

زانه داروخانه به ای را برای مشتریان تهیه نماید. تکنسین داروخانه همچنین به داروساز در امور روداروهای نسخه  

صورت تخصصی کمک می کند. تکنسین های داروخانه بیشتر در داروخانه ها حضور دارند و در بیمارستان ها نیز در 

  .پیشخوان های داروخانه نیز فعالیت می نمایند

بیمارستان ها یا  بسیاری از افرادی که به عنوان تکنسین داروخانه فعالیت می کنند، می توانند در ارگان های دیگر همچون 

 .حتی به عنوان پرستار خانگی مشغول فعالیت شوند 

از سوی دیگر برخی از تکنسین ها در داروخانه های شبانه روزی کار می کنند. اما باید گفت حقوق تکنسین داروخانه شبانه  

روخانه شبانه روزی طبیعتا  روزی با سایر داروخانه ها که در روزهای تعطیل فعالتی ندارند، متفاوت است. حقوق تکنسین دا

 .به دلیل افزایش ساعات کار و فشار کاری بیشتر، باالتر از سایر تکنسین ها خواهد بود 



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید  بهترین دوره آموزش تکنسین داروخانهبرای اطالع از 

  

 وظایف تکنسین داروخانه 
ه دارد که برخی فردی که در موقعیت شغلی تکنسین داروخانه مشغول فعالیت است، وظایف و مسئولیت های متعددی بر عهد

 .باشدشرح زیر می از آن ها به  

 .اند هایی به صورت الکترونیکی یا تلفنی یا به صورت نسخه تحویلی ارسال شده بازیابی و پردازش نسخه   •
 های نسخه و رچسب زدن آن ها پر کردن بطری •
 (مخلوط کردن داروها )در برخی از داروخانه ها •
 زمان نیاز ارائه داروها به بیماران در  •
 ها و اطالعات مورد نیاز بررسی دستورالعمل  •
 کمک به بیماران در پرداخت دارو  •
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 نگهداری و سازماندهی سوابق پزشکی بیمار  •
 روز بودن موجودی آن پیگیری داروهای داخلی و اطمینان از به   •
 های بیمه بیماران کمک فعال و حل مسائل با شرکت   •
 رسیدگی به مشکالت و شکایات بیماران  •

  

 درآمد تکنسین داروخانه 
وقت   بعضی از تکنسین هایی که در داروخانه مشغول فعالیت هستند، به صورت پاره وقت و برخی دیگر به صورت تمام

روزی و برخی دیگر در روزهای در روزهای تعطیل فعالیت ندارند. حقوق  کار می کنند. تعدادی از داروخانه های شبانه  

 .زی به مراتب بیش تر از سایر داروخانه ها استتکنسین داورخانه شبناه رو

وقت بودن آن متغیر  در مجموع مزایا و حقوق تکنسین داروخانه براساس سابقه کار، موقعیت داروخانه و پاره وقت یا تمام  

تکنسین   شود، اما رقم پرداختی به یکزمان حساب می   ها و مدتخواهد بود. حقوق تکنسین داروخانه بر اساس تعداد شیفت  

 .وقت معموالً براساس پایه حقوق اداره کار خواهد بود تمام

و نیم میلیون تومان دریافت خواهید   های ابتدایی چیزی حدود یک اگر به عنوان تکنسین شروع به فعالیت می کنید، در ماه 

از کار شما راضی باشد،  کرد و با کسب تجربه درآمد شما به چهار میلیون تومان خواهد رسید و اگر کارشناس مربوطه

 .حقوق شما به ده میلیون تومان نیز خواهد رسید

مدت و   های کوتاهبه طور کلی فردی که به عنوان تکنسین داروخانه مشغول فعالیت است، به دلیل فشار کاری و تعطیلی 

 .ساعات طوالنی کار دارای سختی کار است

ساز در کشور ما بسیار کم است، در واقع ایران از کشورهایی است که  نسبت مزایای تکنسین داروخانه نسبت به دکتر دارو

های   بیشترین اختالف درآمدی بین داروساز و تکنسین را دارد، اما در سال های اخیر با آموزش تکنسین ها و افزایش دوره

تر دستمزد استاندارد نزدیک ها تا حدودی کمتر شود و حقوق تکنسین های داروخانه نیز به آموزشی تالش شده که نابرابری 

 .شود

شوند، درآمد کمتری خواهند داشت، اما آزادی  افرادی که به صورت پاره وقت یا شیفتی در داروخانه ها مشغول به کار می  

 .زمان بیشتری دارند و می توانند به عنوان شغل دوم به عنوان تکنسین داروخانه مشغول شوند 



 

 
 

 

 اطالعیه 

کاری و مسئولیت های تکنسین و میزان فروش داروخانه بیشتر شود، طبیعتاً دستمزد افرادی که به  هر چقدر که سابقه 

 .وقت کار می کنند نیز بیشتر خواهد شد  صورت تمام

  

 مزایای کار در داروخانه 
نمایند. اما شغل تکنسین  افرادی که به عنوان تکنسین در داروخانه مشغول هستند، با اهداف مختلفی در این سمت فعالیت می 

 .داروخانه مزیت ها و ارزش های متعددی دارد که در ادامه به ان ها اشاره می کنیم 

 :مزایای کار در داروخانه

 رشد تقاضا



 

 
 

طور پیش خوان یا تکنسین داروخانه مانند بسیاری از مشاغل حوزه بهداشت و سالمت رو به پیشرفت است و این   شغل نسخه 

درصد   12باتوجه به پیشرفت علم داروسازی، فرصت های شغلی تکنسین داروخانه می تواند تا  2026ا سال شده که ت بینی

 .رشد داشته باشد و این چیزی باالتر از میانگین جهانی است

 کسب مهارت در بازه زمانی کوتاه

می کنند، می توانند زودتر    افرادی که در یک دوره کوتاه و فشرده به عنوان کار آموز تکنسین داروخانه مهارت کسب 

 .گواهی نامه خود را بگیرند و نیازی به تحصیل و تجربه نیست

 کمک به افراد

کسانی که به عنوان تکنسین داروخانه فعالیت می کنند، چون با مردم سر و کار دارند می توانند به بیماران کمک کرده و  

 .نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد داشته باشند

 وع کارتن 

افراد تکنسین فقط در داروخانه های معمولی مشغول به کار نیستند، می توانند در بیمارستان ها، داروخانه های خاص، خانه 

های داروسازی و حتی به عنوان پرستار خانگی فعالیت کنند. همین امر باعث به وجود  ها، شرکت   های سالمندان و آسایشگاه 

 .رای این افراد خواهد شدآمدن فرصت های شغلی زیادی ب

 های متفاوت نقش 

از آنجا که محل کار تکنسین داروخانه متفاوت استف وظایف وی نیز تغییر خواهد کرد. مثالً مسئولیت های تکنسین داروخانه 

فاوتی در بیمارستان با داروخانه متفاوت خواهد بود. همچنین اگر به عنوان پرستار مشغول به فعالیت شود، نقش و وظایف مت

بینیم که با توسعه علم پزشکی، نگاه به حقوق و مزایای تکنسین داروخانه تغییر کرده و این افراد  خواهد داشت. بنابراین می

 .های شغلی مناسب فعالیت کنندمی توانند در موقعیت  



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید چگونه تکنسین داروخانه شویم؟ یرای این که بدانید 

  

 عوامل مؤثر بر حقوق تکنسین داروخانه 
ترین آن ها سین های داروخانه به عوامل مختلفی بستگی دارد. اما مهم  تکنسین های داروخانه درآمد متفاوتی دارند. درآمد تکن

 .تجربه، میزان مهارت و محل کار می باشد

 تجربه کاری 

و کار خود پیشرفت داشته باشید، می توانید  ها تجربه کاری دارید و در کسب  اگر به عنوان یک تکنسین داروخانه سال  

وی دیگر کارفرما ممکن است اخالق کاری و تمایل به یادگیری شما را در نظر فرصت های بیشتری را بدست آورید. از س

 .بگیرد و همین امر می تواند باعث افزایش حقوق شما شود 
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 محل کار 

درصد بیشتر از بیمارستان ها درآمد کسب کنند. بسیاری  20بر اساس برخی برآوردها تکنسین های داروخانه می توانند تا 

بیمارستان ها فقط افرادی را استخدام می کنند که سابقه کار و یا گواهینامه ملی داشته باشند. بنابراین قبل از هر چیز در از 

ها. همه این عوامل می تواند در   خواهید در داروخانه مشغول فعالیت شوید یا بیمارستان یا سایر ارگان  نظر بگیرید که می 

 .اثیرگذار باشداستخدام شما به عنوان تکنسین ت

 مجموعه مهارت ها 

هر اندازه که سطح مهارت و توانایی شما باالتر باشد، می تواند در آینده کاری شما به عنوان تکنسین داروخانه تأثیرگذارتر 

باشد. در صورت داشتن تجربه قبلی در هر کدام از مهارت ها می توانید درآمد بیشتری داشته باشید. مجموع مهارت های  

 :شرح زیر می باشدنیاز که می تواند باعث ارتقای شغلی شما شود به  مورد 

 صدور صورت حساب   •
 پردازش صحیح •
 سفارش موجودی  •
 ثبت داده ها   •
 دفتر مایکروسافت  •
 تجربه بیمارستانی   •



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک کنید بازار کار رشته داروسازیبرای آشنایی با 

  

 نکات مهم شغل تکنسین داروخانه 

 .سال می توانند وارد این حرفه شوند 35تا  20ت که افراد بین باید در نظر گرف

های تخصصی تکنسین داروخانه می تواند بسیار تاثیرگذار  برای ارتقاء فعالیت و خدمات تکنیسین داروخانهف گذراندن دوره

 .باشد

درستی انجام دهید و سطح  دنبال کسب درآمد مناسب به عنوان تکنسین داروخانه هستید، باید وظایف خود را به  اگر به  

 .به موقعیت خود را به حداقل برسانیدشکایت احتمالی نسبت 

 .آداب برخورد با مشتری باعث جذب بیشتر مشتری خواهد شد
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شوند و   باشند، برخی از آن ها به بخش آرایشی بهداشتی منتقل میتکنسین های داروخانه دارای درجات شغلی متفاوتی می 

 .ایش تجربه و سابقه، به عنوان مدیر داروخانه نیز می توانند مشغول به فعالیت شوند برخی دیگر با افز

 

 اطالعیه 

توان مزایا و حقوق بیشتری دریافت کرد و از نظر اقتصادی و اجتماعی به پیشرفت مورد نظر  با باال رفتن تجربه کاری می

 .رسید

  

 آینده شغلی و بازار کار تکنیسین داروخانه چگونه است؟ 

گیرند در یک شغل مشغول شوند، ابتدا به آینده شغلی و بازار کار آن فکر می کنند و در نظر   بیشتر افرادی که تصمیم می

گیرند که این موقعیت شغلی آینده روشنی دارند یا خیر. تکنسین داروخانه از آن دسته از مشاغلی است که به دلیل فشار  می 

آمد مناسبی داشته باشد، اما افرادی که به صورت پاره وقت در این حرفه مشغول  کاری و حجم فعالیت زیاد می تواند در

 .فعالیت هستند، باید فاکتورهای دیگری را در مد نظر قرار دهند



 

 
 

به دکترهای داروساز  نگرانی در مورد آینده کاری شغل تکنسین داروخانه وجود دارد نداشتن نبود سطح درآمد پایین نسبت  

گذارند و  خوانی را پشت سر می   های نسخه توان در مجموع گفت کسانی که در مؤسسات معتبر دورهمی باشد. اما می  

 به کاریابی در داروخانه های فعال امیدوارتر باشند مدرک معتبری را دریافت می کنند، می توانند نسبت 

آینده روشنی از لحاظ شغلی برای خود به طور کلی باید گفت هر شخصی که با حوزه دارو سر و کار دارد، می تواند 

شده در  متصور باشد. افرادی که به عنوان یک تکنسین دارویی ماهر فعالیت می کنند، اگر بر طبق اصول و قواعد مطرح  

توجهی را در دراز مدت داشته باشند. البته هر چقدر سطح درآمد باالتر می داروخانه فعالیت کنند، می توانند مزایای قابل 

 .د، میزان مسئولیت ها و توانایی مورد انتظار از شما به عنوان تکنسین داروخانه بیشتر خواهد شد رو

  

 جدیدترین اخبار پیرامون تکنسین داروخانه 

 آغاز فرایند جذب نیرو در داروخانه جمعیت هالل احمر استان های کشور

مرکزی، خراسان رضوی، لرستان، تهران، قم،  جمعیت هالل احمر در بعضی از استان های کشور مانند فارس، گلستان،

 .کردستان و… از میان افراد واجد شرایط در داروخانه های خود دعوت به همکاری می کند 

 دوره های تکنسین داردوخانه بدون کنکور 

ه  دوره تکنسین داروخانه در مراکز متعددی برگزار می شود. این دوره ها ممکن است به صورت دوره عمومی و یا دور

 .تکمیلی برگزار گردند که مباحث هرکدام متفاوت است 

برای شرکت در دوره های تکنسین داروخانه بدون کنکور، می توانید در یکی از مراکز زیر ثبت نام نمایید و دوره مربوطه  

 :را بگذرانید

 جهاد دانشگاهی دانشگاه شهیدبهشتی •
 جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران  •
 تهران جهاد دانشگاهی  •
 سازمان نظام پرستاری •
 مجتمع فنی •



 

 
 

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید شرایط تاسیس داروخانهبرای آگاهی از 

  

 ه مطالبخالص

در این مطلب سعی کردیم به بررسی درآمد تکنسین داروخانه و حقوق و مزایای کار در داروخانه اشاره کنیم. باید توجه  

داشته باشید که اگر قصد ادامه فعالیت به عنوان تکنسین داروخانه را دارید، قبل از هر اقدامی در مورد میزان درآمد، سختی 

نیاز تحقیق و بررسی کنید. همچنین مد نظر داشته باشید حقوق تکنسین داروخانه شبانه  کار و همچنین مهارت های مورد

روزی با دیگر داروخانه ها متفاوت است. طبیعتا با توجه به ساعات کاری بیشتر، حقوق تکنسین داروخانه شبانه روزی با  

   .افزایش رو برو خواهد بود 

نه در نظر بگیرید که هر چقدر سطح توانایی شما باالتر باشد، میزان حقوق شما  گودر ارتباط با درآمد تکنسین داروخانه این 

بر این سابقه کاری می تواند تاثیر بسیار زیادی در افزایش مزایای شما به عنوان تکنسین  نیز بیشتر خواهد شد و عالوه  

ای تکنسین داروخانه و میزان دریافتی داروخانه داشته باشد. با وجود مطالب باال چنانچه هنوز هم در خصوص حقوق و مزای

 .هر فرد در این سمت نیاز به راهنمایی داشته باشید، می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل تماس حاصل نمایید

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/
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