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كتاچبه راهنما
ب�ست و ي�مني سمينار دا�شجو�ان

داروسازی رسارس كشور        

دا�شكده داروسازی دا�شاگه علوم پزشىك جندی شاپور اهواز
اسفند 15-1896





مقدمه
از سال 1373، هرساله به میزبانىIPSSیا به اختصار(Iranian Pharmacy Students Seminar)سمینار دانشجویان داروسازى سراسر کشور

 یکى از دانشکده هاى داروسازى سراسر کشور برگزار شده است                                                                                         

این سمینار ، بزرگترین سمینار مستقل دانشجویى کشور است که دانشجویان خود تصمیم گیرنده و برگزارکننده اصلى سمینار هستند و  با سابقه
                                          برگزارى بیست دوره مداوم، هم چنان به فعالیت خود در دو حوزه ى صنفى و علمى ادامه مى دهد و مشابه آن در هیچ یک از گروه هاى دانشجویان                                        

 پزشکى و غیر پزشکى کشور برگزار نمى شود                                  

دانشکده42ساله ى داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز براى نخستین بار دراسفند ماه سال 1378میزبان ششمین دوره ى سمینار دانشجویان
داروسازى سراسر کشور بوده و امسال براى سومین بار در تاریخ 18-15 اسفند ماه سال 1396 میزبان این سمینار خواهد بود 

دانشکده ى داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهوازدر
سال 1354بنیان نهاده شده است و در زمره ى قدیمى ترین دانشکده 

هاى داروسازى کشور به شمار مى رود 
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زمان سالن
  1

سالن2 سالنسالن4
  3

سالن
  5

سالن6
سخنرانى

       سالن
پنل

 مرکز تحقیقات سلولى
 و مولکولى دانشگاه
علوم پزشکى اهواز

 سایت مرکزى
علوم پزشکى اهواز

آزمایشگاه
فارماسیوتیکس 

سخنرانىدانشکده داروسازى اهواز 

8:15-10:15

10:15-10:45

10:45-12:15

12:15-13:30

13:30-15:30

15:30-16

16-18

کارگاه
آرایشى 

کارگاه
آرایشى 

فارماکوگنوزى
بیوتکنولوژى

فارماکولوژى
طب سنتى

کانسپت
مپ 

کانسپت
مپ 

فارماکوگنوزى

 داروسازى
بالینى

داروسازى بالینى
صنفى

 کارگاه کشت
سلولى

 کارگاه کشت
سلولى

 کارگاه کشت
سلولى

 کارگاه کشت
سلولى

 کارگاه آشنایى
با نرم افزارها

 کارگاه آشنایى
با نرم افزارها

کارگاه داروى
ترکیبى 

کارگاه داروى
ترکیبى 

شیمى آلى و
تجزیه 

شیمى دارویى

 کنترل غذا و
دارو

ارائه انگلیسى
کارگاه روش

تحقیق 

کارگاه روش
تحقیق 

پذيراىي

پذيراىي

ناهار و نماز

96/12/16چهارش�به

96/12/15سه ش�بها��تا��ه
16:00

کارگاه نحوه
 ارتباط با

بی�ر

کارگاه نحوه
 ارتباط با

بی�ر

سالن نفت

پوستر
 کارگاه
اختالل
خواب 

 کارگاه
اختالل
خواب 

 کارگاه
اختالل
خواب 

 کارگاه
اختالل
خواب 

شیمى دارویى

شیمى آلى و
تجزیه 

سم شناسى

پنل اورژانسهاى
مسمومیت

 پنل آینده
شغلى دانشجویان

 داروسازى 

پنل حقوق
و قوانین در 
داروسازى

پنل اورژانسهاى
مسمومیت
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چهارش�به
96/12/16

ارائه دهندهمحل برگزارىساعت برگزارى عنوان کارگاهردیف

1
2
3
4
5

6

مبانى علوم اعصاب و پژوهش در خواب
بیدارى و ریتم شبانه روزى                                              

فرآورده هاى آرایشى و بهداشتى

روش تحقیق وانتخاب ژورنال مناسب

آشنایى با نرم افزار آپتودیت و
سایر نرم افزار هاى دارویى 

کشت سلولى

روش هاى ساخت داروهاى ترکیبى

8:30 - 18

8:30 - 12:15

14 - 18

8:30 - 12:15

8 - 18

8 - 12

سالن3
در محل سمینار

سالن1
در محل سمینار

سالن1
در محل سمینار

سایت مرکزى دانشگاه علوم پزشکى اهواز

 مرکز تحقیقات سلولى و مولکولى
دانشگاه علوم پزشکى اهواز
آزمایشگاه فارماسیوتیکس
دانشکده داروسازى اهواز

دکتر نامى

دکتر مخمل زاده،دکتر کوچک،دکتر مقیمى پور
دکتر سلیمى،دکتر خزائلی،دکتر کرمى

دکتر رضایى

دکتر آقا کوچک زاده،دکتر خاتمى نیا

دکتر ساکى،دکتر الیاسى

دکتر نیک نام

سالن185 - 14نحوه ارتباط با بیمار7
دکتر سیاح برگرد،دکتر اسالمىدر محل سمینار
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زمان سالن
  1

سالن2 سالن4 سالن
  5

سالن6
سخنرانى

       سالن
پنل

 مرکز تحقیقات سلولى
 و مولکولى دانشگاه
علوم پزشکى اهواز

آزمایشگاه
فارماسیوتیکس 

سخنرانىدانشکده داروسازى اهواز 

8:15-10:15

10:15-10:45

10:45-12:15

12:15-13:30

13:30-15:30

15:30-16

16-18

کارگاه
 شرکت 

دانش بنیان

آموزش

فارماسیوتیکس

شیمى دارویى

بیوتکنولوژى

فارماکوگنوزى

داروسازى بالینى
و بیمارستانى  کارگاه کارگاه داروى

ترکیبى 

کارگاه داروى
ترکیبى 

آموزش درداروسازى

شیمى دارویى

ارائه انگلیسى
 کارگاه مراقبت

دارویى

پذيراىي

پذيراىي

ناهار و نماز

96/12/17پنج ش�به

کارگاه
 شرکت 

دانش بنیان

 کارگاه مراقبت
دارویى

اقتصاد

فارماسیوتیکس

داروسازى سنتى

مولتى مدیا
جشنواره 
فرهنگى 

فارماسیوتیکس

فارماکولوژى

PCR

کارگاه
PCR

کارگاه
PCR

کارگاه
PCR

 آزمایشگاه
فارماکوگنوزى

دانشکده داروسازى 
اهواز 

کارگاه طراحى
ماسک هاى 

طبیعى

کارگاه طراحى
ماسک هاى 

طبیعى 

سالن
پوستر3  

Plasma products 

of care and

 state of art 

products

Plasma products 

of care and

 state of art 

products

 کارگاه معرفى
محصوالت
دارویى 

 کارگاه معرفى
محصوالت
دارویى  هسته اى

مولتى مدیا
جشنواره 
فرهنگى 

World Health 

Day in 

21st century

World Health 

Day in 

21st century

پنل آموزش

پنل آموزش

 پنل

 پنل

R&D

R&D
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پنجش�به
96/12/17

ارائه دهندهمحل برگزارىساعت برگزارى عنوان کارگاهردیف

1
2
3
4
5
6

صفر تا صد شرکت هاى دانش بنیان

 مراقبت هاى دارویى

روش هاى ساخت داورهاى ترکیبى

Real Time PCR

8:30 - 12

8 - 18

8 - 12

سالن1
در محل سمینار

سالن1
در محل سمینار

 مرکز تحقیقات سلولى و مولکولى
دانشگاه علوم پزشکى اهواز

دکتر حاجى میرى

دکتر نیک نام

دکتر ساکى،دکتر الیاسى

آزمایشگاه فارماکوگنوزىاصول طراحى ماسک هاى صورت طبیعى
دانشکده داروسازى اهواز 

دکتر نامجویان،دکتر قنواتى،دکتر ظاهرى

Plasma products of care and

 state of art workshop
سالن183 - 14

Dr Pierre Francoisدر محل سمینار

14 - 18

8 - 12

(pharmaceutical care)
آزمایشگاه فارماسیوتیکس
دانشکده داروسازى اهواز

سالن 12:153 - 8:15کارگاه معرفی محصوالت دارویی7
در محل سمینار

 نماینده هولدینگ دارویی تیپیکو

دکتر حدیدى
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مجعه
96/12/18

ردیف ساعت برگزارى عنوان کارگاه محل برگزارى ارائه دهنده

1
2
3
4

 مدیریت و اقتصاد در داروخانه

روند ورود به بازار داروهاى گیاهى و ثبت

اصول طراحى ماسک هاى صورت طبیعى

داکینگ مولکولى

8:30 - 12

8:30 - 12:15

8 - 12

سالن3
در محل سمینار

سالن1
در محل سمینار

آزمایشگاه فارماکوگنوزى
دانشکده داروسازى اهواز 

 سایت دانشکده داروسازى اهواز

دکتر غریب ناصرى،دکتر باختر

دکتر سیاهپوش

دکتر نامجویان،دکتر قنواتى،دکتر ظاهرى

دکتر فریدون نژاد،دکتر مجدمى

DMF

8 - 12

زمان سالن
  1

سالن2 سالنسالن4
  3

سالن6
پوستر

پنل       سالن
سخنرانى

8:15 - 10:15

10:15 - 10:45

10:45 - 12:15

کارگاه ثبت
داروهاى گیاهى  نانوتکنولوژى

فارماکوگنوزى پنل بیماریهاى
تنفسى

اقتصاد

صنفى
کارگاه مدیریت و
اقتصاد داروخانه 

فارماسیوتیکس

آزمایشگاه  فارماکوگنوزى
دانشکده داروسازى اهواز 

کارگاه طراحى ماسک هاى
طبیعى 

سم شناسى

پنل بیماریهاى
تنفسى

کارگاه مدیریت و
اقتصاد داروخانه 

کارگاه طراحى ماسک هاى
طبیعى 

سایت دانشکده
داروسازى اهواز 

کارگاه داکینگ

کارگاه داکینگ
شیمى دارویى

کنترل میکروبى
نانوتکنولوژى

سخنرانى

12:15 - 14

پذيراىي

ناهار و نماز

کارگاه ثبت
داروهاى گیاهى 

14:00 ا��تا��ه

5 کار با حیوانات آزمایشگاهی 8 - 12 آزمایشگاه فارماکولوژي
دانشکده داروسازي اهواز  دکتر پشم فروش

فارماسیوتیکس

6

سالن
  5

#اهواز هوا ندارد

اهواز هوا ندارد #



احسان کوشکى:دبیر سمینار
دانشجوى دوره عمومى دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

حسین دالوند:دبیرصنفى

دکتر پوریا تقوى مقدم:دبیرعلمى

دانشجوى دوره عمومى دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

دستیار تخصصى فارماسیوتیکس دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

فروغ کالنترى:دبیرمالى
دانشجوى دوره عمومى دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

رضوان حالج:دبیر روابط عمومى
دانشجوى دوره عمومى دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز

امیدخیرى اوروند:دبیر اجرایى
دانشجوى دوره عمومى دانشکده داروسازى دانشگاه علوم پزشکى جندى شاپور اهواز 7



                              قابل توجه ارائه دهنداگن شفاىه
رعایت موارد زیردر ارائه هاي شفاهى و تهیه اسالید

گروههاي علمى و صنفى، الزامى میباشد                                                                                  
اسالیدهاي ارائه شفاهی توسط نرم افزار پاورپوینت تهیه شده باشد

Times new roman با فونتاسالیدها می تواند فارسی یا انگلیسی باشد
باشد B Nazaninیا

لوگوى دانشکده یا مرکز تحقیقاتى که پروژه در آن انجام شده است 
                  در باال سمت راست و لوگوى سمینار در باال سمت چپ پوستر قرارگیرد       

لوگوى سمینار از طریق سایت با کیفیت مناسب قابل دانلود میباشد                                                                                

اطالعات زیر به وضوح و با فونت و رنگ مناسب، دراولین اسالید
                                  فرد ارائه دهنده با زیرخط و          عنوان، نام نویسندگاننمایان باشد                                                                    

                                                         مسئول مقاله با عالمت   در باالى اسم مشخص شده باشند آدرس
             علمى نویسندگان و تاریخ ارائه

اسالیدها حاوي مطالب زیر باشد: مقدمه، مواد و روش انجام کار، نتایج، بحث
                                                                                        نتیجه گیري ومنابع اصلی.بدیهی است استفاده ازجداول ونمودارها می تواند 

                                                 موجب انتقال بهتر و جذابتر شدن ارائه باشد
 

هر ارائه شفاهی توسط یک فرد که نام او در قسمت نویسندگان با زیر
                                                                                 خط مشخص شده است، ارائه می شود. این فرد میبایست در روز افتتاحیه

                                                                                     و یا روز قبل از ارائه، اسالیدهاي نهایی خود را به نماینده کمیته علمی حاضر 
                                                                                     در محل افتتاحیه تحویل بدهد.ارائه اسالید درروز ارائه ممکن نخواهد بود، لذا 

                                              نسبت به رعایت این مورد حتما اقدام نمایید 

فرد ارائه دهنده میبایست حداقل 15 دقیقه قبل از زمان تعیین شده براي ارائه
                                                                                            درمحلی که براي وي درنظر گرفته شده است حاضرشده و تا اتمام جلسه، درمحل 

                                                                                  بماند. درغیر این صورت ارائه فرد مذکور از برنامه داوري حذف خواهد شد 

 مدت زمان هرارائه شفاهی 15 دقیقه بوده و این زمان توسط نماینده دبیرخانه
                                                                                                 کنترل می شود. مدت زمان پرسش و پاسخ 5 دقیقه میباشد. بدیهی است که تعهد

                                                  فرد ارائه دهنده به زمان بندي الزامی است 
ارائه میتواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد. به ارائه مسلط و روان به

                                                  زبان انگلیسی، امتیاز مثبت تعلق میگیرد       

 هر ارائه توسط سه داور به صورت مجزا ارزیابی میشود و نمره فرد ارائه دهنده
                                 میانگین نمرات سه داور میباشد

 دریافت گواهی ارائه مقاله، منوط به حضور فرد ارائه دهنده
                                                       درطول و زمان ارائه طی زمان مشخص شده براي وي

میباشد 

گواهی ارائه شفاهی، بعد ازاتمام جلسه به فرد ارائه دهنده تحویل داده
 میشود؛ لذا شخصا بعد از اتمام جلسه نسبت به اخذ آن اقدام نمایید 
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 قابل توجه ارائه دهنداگن پوسرت
:رعایت موارد زیر در تهیه و ارائه پوستر الزامى میباشد

31.5 × 47.3سانتى متر پوستر به صورت عمودى و در ابعاد80 ×120 .1
اینچ

لوگوى دانشکده یا مرکز تحقیقاتى که پروژه در آن انجام شده است .2
  در باال سمت راست و لوگوى سمینار در باال سمت چپ پوستر قرارگیرد        

طراحى شده باشد

(لوگوى سمینار از طریق سایت با کیفیت مناسب قابل دانلود میباشد)

اطالعات زیر به وضوح و با فونت و رنگ مناسب در پوستر مشخص گردد .3
                                                                                                                   فرد ارائه دهنده با زیرخط و مسئول مقاله با عالمتعنوان، نام نویسندگان

Affiliation)                                                                      در باالى اسم مشخص شده باشند)،آدرس علمى نویسندگان
(methods) ، روش انجام کار (Introduction) مقدمه

نتایج و بحث ،
 

(Results and Discussion)
(conclusion)،نتیجه گیرى

(keywords ،حداقل،واژگان کلیدى
و حداقل سه منبع اصلى)سه واژه

متن پوستر براى مقاالت علمى، فقط انگلیسى و براى مقاالت صنفى .4
و آموزشى مى تواند فارسى هم باشد                                              

 هرپوسترتوسط یک فردکه نام او درقسمت نویسندگان با زیرخط .6
مشخص شده است ارائه میشود. این فرد میبایست حداقل 15دقیقه

قبل از زمان تعیین شده براى ارائه جهت نصب پوستر در محلى که براى
وى در نظرگرفته شده است حاضر شده و تا اتمام جلسه در محل پوستر 

خود حضور داشته باشد در غیر این صورت ارائه ى فرد مذکور از برنامه ى
داورى حذف خواهد شد مدت زمان ارائه هر پوستر 5 دقیقه بوده و این زمان 
توسط نماینده دبیرخانه کنترل مى شود.مدت زمان پرسش  و پاسخ 3 دقیقه 
بوده و این زمان توسط نماینده دبیرخانه کنترل مى شود مدت زمان پرسش و

پاسخ 3 دقیقه بوده و تا 5 دقیقه قابل تمدید مى باشد.بدیهى است که تعهد ارائه 
دهنده به زمان بندى الزامى است

 

ارائه میتواند به زبان فارسى یا انگلیسى باشد. به ارائه مسلط.5
و روان انگلیسى، امتیاز مثبت تعلق میگیرد 

هر ارائه توسط دو داور به صورت مجزا داورى مى شودونمره ى فرد ارائه دهنده.7
                                 میانگین نمرات دو داور میباشد 

دریافت گواهى ارائه مقاله منوط به حضور فرد ارائه دهنده در محل پوستر در .8
طول زمان جلسه و ارائه پوستر توسط وى براى داوران میباشد                                

گواهى ارائه پوستر بعد از اتمام جلسه به فرد ارائه دهنده تحویل داده میشود.9
  لذا شخصا بعد از اتمام جلسه نسبت به اخذ آن اقدام نمایید                           
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نقشه ها

هتل پارس هتل باغ معین

قابل توجه دانشجویان گرامى

ساعت تحویل اتاق ها 14ظهر روز سه شنبه و تخلیه اتاق 12 ظهر روز جمعه مى باشد

در حفظ و نگهدارى پول و اشیاء قیمتى خود کوشا باشید
   سمینار و هتل هیچگونه مسئولیتى در صورت مفقود شدن پول،جواهرات و کلیه ى اشیاء گران قیمت را ندارد

10پیشایش از همکارى شما دانشجویان گرامى سپاسگزاریم و اوقات خوشى را براى شما عزیزان آرزومندیم



نقشه ها

سالن نفت

محل برگزارى سمینار
محل برگزارى سمینار(سالن همایش هاي بین المللی سازمان آب و برق)
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 راه های ارتباط
Instagram.com/ipss21آدرس صفحه اینستاگرام

ipss_21@اکانت روابط عمومى

هتل پارس اهواز

خوزستان – اهواز- خیابان 24مترى خیابان شهید عابدى آدرس
9-06132294990تلفن

هتل باغ معین

خوزستان-اهواز منطقه 1،نظام وفا
06132239155

)سالن نفت (محل برگزارى افتتاحیه
)شهرك نفت-سالن امام رضا(عآدرس

محل برگزاري سمینار
سالن همایش هاي بین المللی سازمان آب و برق-گیت بوستانآدرس

061 3223 9150 061 3222 0091

آدرس
تلفن
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