چهارشنبه 69/10/32
ساعت

سالن اصلی

سالن پارسه

اتاق جلسه 0

اتاق جلسه3

اتاق جلسه 2

تاالر حافظ

01321 – 0321

ارائه یک سخنرانی
مدیریت و اقتصاد
دارو و شروع پنل
بررسی شرایط
نظام دارویی کشور

شروع بازآموزی

شفاهی شیمی
دارویی ()۴

شفاهی
فارماکولوژی و سم
شناسی()۴

کارگاه :روش های
بهینه تولید
فرآورده های
دارویی در صنایع
داروسازی

کارگاه :آموزش

Hall B
(غرفه ها)

Hall C
(سالن

پذیرایی

پوستر)
آرایشی-بهداشتی()1
هسته ای ()2
فارماسیوتیکس()11
فارماکوگنوزی()11
پذیرایی میان
وعده

00311 -01321
02311 -00311

ادامه پنل بررسی
شرایط نظام
دارویی کشور

شفاهی
فارماکولوژی و سم
شناسی()۴

اتمام بازآموزی

00311 -02311
09311 -00311

شفاهی شیمی
دارویی ()۴

ادامه کارگاه :
آموزش

فارماسیوتیکس ()13
فارماکوگنوزی ()11

سخنرانی :تحلیل
صنعت دارویی

کارگاه :بالینی
( course
)track

ناهار و نماز
شفاهی شیمی
دارویی ( )2و
شفاهی کنترل
دارو()2

کارگاه :بالینی
( course
)track

کارگاه :بالینی
( course
)track

ادامه کارگاه :
آموزش

حرکت از هتل به سمت پارک آب و آتش در ساعت .10:33
حرکت از پارک آب و آتش به سمت سالن نفت در ساعت .23:13
شام در سالن نفت در ساعت .21:13

فارماکوگنوزی ()11
داروسازی سنتی ()1
بیوفارماسی ()۴
کنترل دارو ()2
داروسازی سنتی()1

پنجشنبه 69/0/30
ساعت

سالن اصلی

سالن پارسه

اتاق جلسه 0

اتاق جلسه 3

اتاق جلسه 2

01321 – 0321

شروع پنل آینده
شغلی +
ارائه شفاهی آینده
شغلی
ارائه شفاهی حقوق و
قوانین

شروع بازآموزی

شفاهی
فارماسیوتیکس()۴

شفاهی بالینی ()1

کارگاه مقررات
ثبت دارو در ایران
(شرکت بهستان
دارو)

تاالر حافظ

( Hall Bغرفه

( Hall Cسالن

ها)

پوستر)
بیمارستانی ()8
شیمی دارویی ()12
بیوتکنولوژی()11

پذیرایی میان
وعده

00311 -01321
02311 -00311

پذیرایی

شفاهی
فارماسیوتیکس()۴

ادامه پنل آینده
شغلی

شفاهی
بیوتکنولوژی()5

ادامه کارگاه
مقررات ثبت دارو

بیمارستانی ()۴
بالینی ()2۴
شیمی دارویی ()21

اتمام بازآموزی

00311 -02311
09311 -00311

پنل چالش های
راه اندازی یک
شرکت نوپا در
صنعت داروسازی

31311- 33311

نگاهی به مسائل
صنفی داروسازی در
سال گذشته

سخنرانی سه مدیر
موفق جوان صنعت
دارویی ایران

ناهار و نماز
شفاهی
فارماسیوتیکس()1
شفاهی
بیوفارماسی()2
شفاهی

شفاهی
بیمارستانی ()2

بالینی ()2۴
بیوتکنولوژی ()8
مکمل ()1
مدیریت و
آموزش ()12
آینده شغلی()1
حقوق وقوانین()1

33311- 32311

شام در هتل

جمعه 69/10/32

ساعت

سالن اصلی

سالن پارسه

اتاق جلسه 0

اتاق جلسه3

اتاق جلسه 2

01321 – 0321

شروع پنل آموزش
و
 2ارائه شفاهی

شفاهی مدیریت و
اقتصاد دارو()2

شفاهی
فارماکوگنوزی()۴

کارگاه سمیت
داروهای گیاهی

کارگاه
Marketing

تاالر حافظ

Hall B
(غرفه

Hall C
(سالن پوستر)

پذیرایی

ها)
نانو ()11
فارماکولوژی ()۴3

00311 – 01321
02311 – 00311

پذیرایی میان
وعده
ادامه پنل آموزش

00311 – 02311
00311 -00321

بحث و گفتگو
پیرامون چشم انداز
صنعت داروسازی
ایران در افق
1۴3۴

شفاهی
فارماکوگنوزی()۴

شفاهی نانو ()۴

کارگاه
آرایشی3بهداشتی

فارماکولوژی ()12
سم شناسی ()22
اخالق و حقوق ()2
داروسازی و سالمت عمومی
() 1
مصرف منطقی دارو ()۴
سایر مسائل صنفی داروسازی
() 2
اقتصاد دارو ()1

ناهار و نماز

اختتامیه

