


به نام تو

به یاد تو

و تنهای تنها به خاطر تو

الهی و ربی من لی غیرک

امسـال هـم بـه پایـان می رسـد، بـا همـه تلخی هـا و شـیرینی هایش، با همـه فرازهـا و نشـیب هایش، رنج ها و 
شـادی هایش، ترس هـا و امیدهایش.

گذشـت شـب و روز و سـپری شـدن هفته هـا و ماه هـا، بـرای مـا یـک پرونـده و کارنامـه تشـکیل می دهـد. 
کارنامـه سـال سـپری شـده را مـرور می کنیـم: روزهایـی گـرم و پویـا در تکاپوی آماده شـدن برای بیسـتمین 

گردهمایی دانشـجویان داروسـازی سراسـر کشـور.
تشـکیل شـدن کمیتـه خبـر و مستندسـازی؛ شـور و شـوق بـرای شـروع کارهـای کمیتـه؛ تهیـه محتـوای 
خبرنامـه؛ جلسـات پی در پـی؛ برنامه ریـزی بـرای روزهـای سـمینار؛ ایده پردازی هـا و دغدغه هایـی کـه گویـا 

تمامـی نداشـت؛ همـه و همـه بـرای پیش رفتـن کارهـا بـه بهتریـن شـکل خـود بـوده اسـت. 
آینـده مرهـون تصمیم هـا، اراده هـا، برنامه ریزی هـا، بیداری ها، محاسـبه ها و مراقبت های ماسـت. فعالیت های 
تیـم کمیتـه خبـر تنهـا بخـش کوچکی از تالش های دوسـتان مـن در طول این یک سـال و خـورده ای برای 
برگـزاری هرچـه بهتـر و اصیل تـر سـمینار بیسـتم بـوده اسـت و امیـدوارم آینـده ای کـه مـا از مدت هـا پیش 

بـرای آن برنامه ریـزی کـرده و انتظـارش را می کشـیم، آن گونـه که الیق شـما عزیزان باشـد، رقـم بخورد. 
آوانـوش بهانـه ای بـود بـرای بـودن در کنار هم و بهـا دادن به نظـرات و اندیشـه های یکدیگر. چه بسـا یافتن 
زبـان مشـترک و درک سـخن متقابـل، بـه »همدلـی« بیانجامـد و همدلـی نیز بـه »همراهی«؛ هـم دل و همراه 

با شـما بودیـم در آوانوش.
آوای زندگیتان در هر لحظه شیرین و جاودان ...

من و تو مسئول عمر، زمان، فرصت ها و استعدادهای خویش هستیم.
آیا گذشته مان به امید آینده و آینده مان به حسرت گذشته خواهد گذشت؟! هرگز چنین مباد!

سیده سنا خضرنیا
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کارگاه آموزش مجازی شماره 6؛

Advocacy

دارنـد  را  آن  توانایـي  سـالمت  حمایت کننـدگان 
کـه در موضوعـات مرتبـط بـا سـالمت دولت هـا، 
سـازمان ها و افـراد جامعه را تحت تاثیـر قرار دهند 

و زمینـه را بـراي رفـع مشـکالت فراهـم سـازند.
بـرای جلب نظر حمایت کنندگان بایـد از ویژگي هاي 

زیر برخـوردار بود: 
١- زمینـه و مهارت هـاي آکادمیـک؛ زمینـه و تجربه 
آکادمیـک در حوزه ارتباطـات، تجربه کاري در زمینه 
موضـوع مـورد نظـر، تجربـه در سـازماندهي و بسـیج 
گروه هـا، مهـارت و توانایـي در صحبـت بـا عمـوم 
مـردم و اداره گروه هـا، توانایـي در یادداشـت  بـرداري 
و نوشـتن مقالـه، تجربـه در کار بـا رسـانه ها، اشـراف 
داشـتن بـه پژوهش و توانایي تبدیـل اطالعات حاصل 
از پژوهش هـا بـه پیام هـاي جلـب حمایـت همه جانبـه.

بـودن،  برخـورد  خـوش  فـردي؛  خصوصیـات   -٢
توانـا در برقـراري ارتباط با دیگـران و خوب گوش 
کـردن، عالقه منـد به کار کردن با مردم در سـطوح 
مختلـف، تمایل بـه آموزش دیـدن و آمادگي براي 
ارتقـاي حرفـه اي و متعهـد نسـبت بـه برنامـه مورد 
نظـر از جملـه ویژگی های فـردی  هسـتند که برای 

حمایـت طلبی الزم اسـت.
همه جانبـه   حمایـت  جلـب  بـراي  برنامه ریـزي 
مراحـل برنامه ریزي براي اسـتفاده درسـت از راهبرد 
جلـب حمایـت همه جانبـه در حـوزه سـالمت بـه 

ترتیـب زیـر اسـت: 
جامعـه  هـر  مشـکل  تحلیـل  و  شناسـایي   -١
مشـکالت سـالمت خاص خود را دارد که براساس 
منابـع اطالعاتـي موجـود و فعالیت هـاي پژوهشـي 

Advocacy در فرهنـگ لغـات بـه معناي دفاع کردن و حمايت از فرد، موضوع يا جنبشـي 

خـاص آمده اسـت و آن را »کسـب حمايـت عمومي براي يـك ايده، عمل يا بـاور« نیز معنا 
کرده انـد. بـه التیـن و زبـان فارسـی قديم يعنـی صـدا و خـود کلمـه Advocacy يعنی صدا 
را بلنـد کـردن. ريشـه  کلمـه بـه معنـی صـدا را به گوش کسـی رسـاندن اسـت کـه مفهوم 

کلیسـايی دارد و در قـرون وسـطی کلیـد واژه ای مرتبط با تبلیغ و تبشـیر بوده اسـت.
مفهـوم حمايـت طلبـی يا يـاری طلبی يعنی شـما می خواهیـد کاری را انجـام دهید اما 
مجموعـه منابعـی را کـه بـرای ايـن کار الزم اسـت دراختیار نداريـد، طی ايـن فرآيند به 
آن منابـع دسـت می يابیـد و آن کار بـه نتیجـه می رسـد؛ در واقـع حمايـت طلبی يك 

اسـت. مديريتی  فرآيند 

و  شناسـایي  جامعـه  آن  سـطح  در  شـده  انجـام 
تحلیـل مي شـوند. برخـورد با عوامل موثـر در بروز 
مشـکالت سـالمت، نیازمند اطالع دقیـق از جامعه 
اهمیـت  آن  از  پـس  کـه  آن چـه  اسـت.  هـدف 
می یابـد تعیین راه حل هاي سیاسـت گذاري اسـت. 
بررسـي سیاسـت هاي موجود در جامعه و وضعیت 
تهدیدهـا و فرصت ها از جمله راهکارهاي مناسـب 
بـراي کسـب اطالعـات بـراي تعییـن دسـتور کار 

برنامـه جلـب حمایـت همه جانبـه اسـت.
جلـب  اختصاصـي  و  کلـي  اهـداف  تدویـن   -٢

همه جانبـه  حمایـت 
نیازمنـد  تعییـن مشـکالت سـالمتی کـه  از  پـس 
جلـب حمایـت همه جانبه هسـتند، اهـداف برنامه 
برنامـه  موضـوع  اصلـي  هـدف  مي شـود.  تعییـن 
آن  بـه  رسـیدن  کـه  اسـت  همه جانبـه  حمایـت 
نیـاز بـه هدف گذاری هـای میان مـدت یـا طوالنـي 
اختصاصـي  اهـداف  کـه  حالـي  در  دارد،  مـدت 
کوتـاه مدت تـر و عمل محورتر هسـتند. بـا تعیین 
اهـداف اختصاصـي مشـخص مي شـود قرار اسـت 
چـه سیاسـتي تغییرکند، چه کسـي قرار اسـت این 
تغییـر سیاسـت را انجـام دهـد، قـرار اسـت در چه 
زمانـی ایـن تغییـر رخ دهد و میزان مـورد نظر برای 

ایـن تغییـر چقدر اسـت.
٣- شناسایی و تحلیل دست اندرکاران

همه جانبـه،  حمایـت  جلـب  برنامـه  طراحـي  در   
شناسـایي و تحلیل افراد، گروه ها و سـازمان هایي که 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بر برنامـه تاثیـر مي گذارند 
یـا از نتایـج برنامـه تاثیـر مي پذیرنـد، جهـت اصلـي 
حـوزه  در  همه جانبـه  حمایـت  جلـب  برنامه هـاي 
سـالمت را مشـخص مي کنـد. دسـت اندرکاران هـر 

برنامـه شـامل چهـار دسـته زیر هسـتند:
* ذي نفعـان: افـراد، گروه ها یا سـازمان هایي که 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم از نتایـج اقدامات ما سـود 
خواهنـد بـرد. تعیین این دسـته از افراد یـا گروه ها و 
برقـراري ارتباط درسـت و مناسـب با آن هـا مي تواند 

رسـیدن به اهـداف برنامه را تسـهیل نماید.
* تصمیم گیرنـدگان: تدویـن سیاسـت ها و رد 
یـا قبـول برنامه هـا را برعهـده دارنـد و تصمیمـات 

نقشـي  برنامه هـا  اجـراي  یـا عـدم  اجـرا  آن هـا در 
کلیـدي دارد. 

مشـکالت  و  اهـداف  بـه  توجـه  بـا  شـرکا:   *
اختصاصـي مشـترکي کـه دارنـد، مي تواننـد بـراي 

شـوند. متحـد  یکدیگـر  بـا  آن هـا  پیگیـري 
بـه  برنامه هـا  رقبـاي  شـکلي  بـه  مخالفیـن:   *
شـمار مي رونـد و موفقیـت برنامه هـاي مـورد نظـر 
مـا، بـا ضـرر آنان همـراه اسـت. این گـروه در مقابل 
اجـراي برنامه هـا مقاومت می کنند. شناسـایي دالیل 
مخالفـت آنـان و اسـتفاده از فنـون مناسـب بـراي 
مدیریـت ایـن دالیل، در مقایسـه با نادیـده گرفتن و 

یـا مقابلـه بـا آن هـا نتایـج مطلوب تـري دارد.
٤- تولید پیام جلب حمایت همه جانبه

پیـام بـه عنـوان بخـش مهـم ارتبـاط بـا مخاطـب، 
مي توانـد اطالعـات بدهـد، انگیـزه بخـش باشـد، 
سـازد.  رهنمـون  عمـل  سـمت  بـه  و  کنـد  قانـع 
الزمـه ایفـاي نقـش اثربخشـي یـک پیـام، رعایـت 
اسـتانداردها و اجزاي اساسـي در فرآینـد تولید پیام 
اسـت؛ یعنـی محتـوای پیام، زبـان، فرسـتنده  پیام و 

فرمـت انتقـال پیـام.
عوامل تعیین کننده فورمت انتقال پیام عبارتند از:

الـف- هزينـه: اسـتفاده از برخـي اشـکال انتقـال 
پیـام، ماننـد رادیـو و تلویزیـون ممکن اسـت پرهزینه 
باشـد و تالش جلب حمایت کننـدگان براي کاهش 

هزینه هـاي اسـتفاده از ایـن رسـانه ها اهمیـت دارد. 
ب- خطـر: جلـب حمایـت همه جانبـه نسـبت 
تبلیغـات رسـانه اي  یـا  فعالیت هـاي آموزشـي  بـه 
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خطـرات بیشـتري به دنبـال دارد، به ویـژه وقتي که 
موضـوع انتخـاب شـده در جامعه مـورد اختالف یا 
مناقشـه باشـد. در این موارد اسـتفاده از مناظره هاي 
عمومـي و جلسـات بحث زنده کـه در آن به ابعاد 
مي توانـد  پرداخته شده باشـد  موضـوع  مختلـف 

خطـرات کمتري داشـته  باشـد. 
گرفتـن  قـرار  بـودن:  ديـد  معـرض  در  ج- 
جلـب  مي توانـد  دسـت اندرکاران  دیـد  معـرض  در 
حمایت کننـدگان و پیـام آنـان را مهم تر جلـوه دهد. 
اسـتفاده از فرصتي که در زمان حضور یک شـخص 
مهـم و کلیدي براي بازدیـد از مکان یا پروژه خاصي 
فراهـم مي شـود، مي توانـد باعـث اثربخش تـر شـدن 

فعالیت هـاي جلـب حمایت شـود.
انتقـال  د- زمـان و مـكان: در تعییـن فرمـت 
پیـام، ایـن کـه کجـا و کي قرار اسـت پیـام جلب 
مهـم  بسـیار  گـردد  منتقـل  همه جانبـه  حمایـت 
اسـت. اسـتفاده از موقعیـت مراسـم ها و روزهـاي 
روز  مـادر،  روز  قبیـل  از  سـال،  طـول  در  خـاص 
جهانـي بهداشـت، روز کارگر و... بـراي انتقال پیام 

جلـب حمایـت موثـر اسـت. 
حمايـت  جلـب  پیام هـاي  در  کلیـدي  اجـزاي 
همه جانبـه را مي تـوان در مـوارد زيـر خالصـه کـرد:
- توصیـف موضـوع در پیام: معرفـي و بیان واضح 
و روشـن موضوعـي کـه جلـب حمایـت بـراي آن 

مـورد نظـر اسـت، هسـته اصلـي پیام هـاي جلـب 
حمایـت همه جانبـه را تشـکیل می دهـد

- بیـان بزرگـي موضـوع: معرفـي موضـوع در پیـام 
بـه تنهایـي کافـي نیسـت.  پرداختـن بـه بزرگـي 
و اهمیـت موضـوع مـورد نظـر اسـت کـه باعـث 
نظـر  مـورد  مسـاله  بـه  مخاطـب  توجـه  مي شـود 

گـردد. جلـب 
یـا  جامعـه  بـر  مشـکل  منفـي  تاثیـر  بیـان   -
و  بزرگـي  بیـان  بـر  عـالوه  جمعیتـي:  گروه هـاي 
اهمیـت موضـوع، ذکـر تاثیـرات منفـي حاصـل از 

اسـت. ضـروري  پیـام  در  جامعـه  بـر  موضـوع 
کاري  چـه  انـدرکاران  دسـت  کـه  ایـن  بیـان   -
مي تواننـد بـراي توجـه بـه موضـوع انجـام دهنـد: 
پیامـی حاوي انتظارات از گـروه مخاطب، تکلیف 

مي کنـد. مشـخص  را  پیـام  مخاطـب  گـروه 
از نـکات مهـم کـه بایـد مـد نظـر قـرار گیـرد این 
اسـت کـه بـرای جلـب حمایـت همه جانبـه بایـد 
واضـح  صـورت  بـه  را  نظـر  مـورد  هـدف  بتـوان 
مشـخص کرد و حیـن صحبت با دسـت اندرکاران 
بتـوان نقـاط مثبـت کار و سـود کار را مشـخص و 
برجسـته کـرد. همچنین بایـد مشـکالت احتمالی 
ذکـر شـود و بـرای رفـع ایـرادات احتمالـی راه حل 
مشـکل یابی  مهـارت  اصطالحـا  کـه  شـود  ارائـه 

می شـود. گفتـه 

٥- انتخاب و اجراي راهبرد جلب حمایت همه جانبه
حمایـت  جلـب  برنامـه ی  در  رویکردهـا  الـف( 

: نبـه همه جا
- درگیرکـردن رهبـران جامعـه: منظـور از رهبـران 
جامعـه، کسـاني هسـتند کـه در تسـهیل فرآینـد 
تغییـر در زمینـه مشـکالت سـالمت جامعـه تاثیـر 
سـه  بـه  مي تـوان  را  رهبـران  ایـن  دارنـد،  مهمـي 
گـروه تقسـیم کرد: قانون گـذاران کـه وظیفه وضع 
قوانیـن را بـر عهـد ه دارنـد، سیاسـت گذاران کـه 
سیاسـت ها را شـکل مي دهنـد و مدیـران اجرایـي 

کـه وظیفـه دارنـد سیاسـت ها را اجـرا کننـد.
- ایجـاد شـراکت و ائتـالف: شـراکت )ائتـالف(، 
توسـط گروه هایـي از افـراد شـکل می گیـرد کـه 
بـراي رسـیدن بـه اهـداف هم سـو و مشـترک )و نه 

لزومـا یکسـان( بـه یکدیگـر مي پیوندنـد.
- کار بـا رسـانه های جمعی: نفوذ باالي رسـانه هاي 
برنامه هـاي  تاثیـر  و  جمعـي در جوامـع مختلـف 

آن هـا در حـال افزایش اسـت
و  مـردم  تبدیـل  اجتماعـی:  گروه هـای  بسـیج   -
افـراد  بـه  تماشـاگر  و  منفعـل  از حالـت  گروه هـا 
مشـارکت جو و فعـال اعتبـار، مشـروعیت و قدرت 
اعمـال نفـوذ بر سیاسـت گذاران را افزایـش خواهد 
داد و برنامـه را از حالـت متخصـص محوري خارج 

سـاخت. خواهد 
 ب( فنون ترغیب سازی

در  کـه  رویکردهایـی  از  هریـک  کـردن  عملیاتـی 
قسـمت قبل ذکر شد، نیازمند شـناخت و استفاده از 
روش های ترغیب سـازی اسـت. ایـن روش ها عبارتند 
از: ایجـاد فشـار، حساس سـازی، مذاکـره، چانه زنی یا 

اعمـال نفـوذ، دادخواهـی، مناظـره، گفت وگو
در حساس سـازي، هـدف ترویـج موضوع مـورد نظر 
و ترغیـب بـرای حضـور مشـارکت فیزیکـي اسـت 
و برنامه ریـزان و مجریـان بـه ارائـه پیش فرض هـاي 
ذهنـي خـود مي پردازند تـا گروه مخاطب را نسـبت 

بـه اهمیـت و بزرگی مسـئله حسـاس نمایند.
در مذاکـره، بـا توافـق بـر روي پیش فرض هـا و در 
پیش گرفتـن مشـارکت فعاالنـه، بـه دنبـال توافق با 

گروه هـاي مخاطب هسـتیم.
چانه زنـی یـا اعمـال نفـوذ بـا هـدف اقنـاع مخاطب 

مشـارکت  دنبال کـردن  و  پیش فرض هـا  تفهیـم  و 
نقادانـه آن هـا انجـام می شـود و مناظـره بـا تاکیـد 
دنبـال  را  خـود  نظـر  اثبـات  پیش فرض هـا،  بـر 
مي کنـد و باالخـره در گفتگو با مشـارکت خالقانه، 
مي گیرنـد. قـرار  توجـه  مـورد  شـناور  پیش فرض هـای 

ج( مـواد مورد اسـتفاده در برنامه هاي جلب حمایت 
همه جانبه

نظـر،  مـورد  موضوعـات  شناسـایی  از  پـس 
هدف گـذاری برنامـه و تحلیـل مخاطبیـن، محتوای 
پیام هـا طراحـی می گـردد و برای ارسـال پیام ها نیاز 
بـه اسـتفاده از مـواد مناسـب خواهد بود. ایـن مواد را 

مـي تـوان بـه دو گـروه عمـده زیـر تقسـیم کـرد.
- مواد چاپي مانند پوسـتر، پمفلت و لیفلت، کتابچه، 

اعالمیه
- تصاویـر و مـواد دیداري شـنیداري ماننـد تصاویر 
ثابـت، مجموعه هـاي اسـالید و فیلم هـاي ویدیویي

٦- تهیـه طـرح عمـل بـراي اجـراي برنامـه جلـب 
حمایـت همه جانبه با تعییـن فعالیت هاي مختلف 
برنامـه، زمـان مـورد نیـاز بـراي هـر برنامـه، مسـئول 
اجـراي هـر فعالیـت، شـرکا و بودجـه مـورد نیـاز آن

٧- برنامـه ریـزي بـراي پایش برنامه به طور مسـتمر 
و حیـن طراحـی و اجـرا، ارزشـیابی بـرای تعییـن 

اثربخشـی برنامـه و تـالش بـرای ارتقای آن
یـک  حمایت طلبـی  گفـت  می تـوان  درنهایـت 
مهـارت اسـت و با آموزش و تمرین مسـتمر می توان 

در آن بـه تبحـر رسـید.

بـا تشـكر از آقـای دکتـر شـروين وکیلی که 
در تهیـه ايـن مطالـب مـا را يـاری نمودند.
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پـس از پایـان دوره عمومـی بـه علـت برگزار نشـدن 
آزمـون تخصـص بـرای رشـته داروسـازی بالینـی در 
شـهریورماه ١٣٨٠، ناگزیـر بـه خدمت سـربازی رفتند 
تخصصـی  رشـته  در  سـال ١٣٨٣  در  نهایـت  در  و 
داروسـازی بالینی دانشکده داروسـازی دانشگاه علوم 
پزشـکی تهـران مشـغول بـه تحصیـل شـدند. دکتـر 
هنرمنـد در طـول دوره تخصـص، رتبـه ١ آزمون های 
ارتقا ١ و ٢ و برد داروسـازی بالینی را کسـب کردند. 
در طول دوران دسـتیاری در حـوزه های مراقبت های 
و  انکولـوژی  و  هماتولـوژی   )Critical Care( ویـژه 
الگـوی مصـرف و تجویز منطقی دارو در سـالمندان 

٥ مقالـه بـه چـاپ رسـانده اند. 
در طـی دوران رزیدنتـی، در داروخانه هـای ١٣ آبان 
و ٢٩ فروردیـن بـه عنـوان داروسـاز شـیفت شـب 
فعالیت داشـته و همچنین به عنوان مشـاور علمی 
بـرای  علمـی  هـای  سـخنرانی  ایـراد  زمینـه  در  و 
پزشـکان و سـایر اعضـای کادر درمـان، آموزش به 
بیمـار، و طراحـی کارازمایـی بالینـی و مطالعـات 
Post Marketing دارویـی بـا چند شـرکت دارویی 

داخلـی و خارجـی همـکاری می کردنـد.
تدریـس واحـد هـای کارامـوزی ١ و ٢ و کالس های 
Case Review در واحد های درمان شناسـی از دیگر 

فعالیت های ایشـان در دوران دسـتیاری بوده اسـت.
موضـوع پایان نامه دوره تخصصی ایشـان مرتبط با 
ICU بـوده و بعـد از فارغ التحصیلـی بـه مدت یک 

سـال در بخـش نورولـوژی بیمارسـتان امام حسـین 

شـهید  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بـه  وابسـته  )ع(، 
بهشـتی، مشـغول بـه فعالیـت شـدند. از سـال ٩٢ 
بـه مـدت دو سـال در معاونـت آموزشـی داروخانه 
های دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم پزشـکی 
تهـران، تدریـس دوره هـای کارآمـوزی را بر عهده 
گرفتنـد و از مهـر مـاه ١٣٩٤ بـه عنـوان اسـتادیار 
گـروه بالینـی دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهـران  فعالیـت خـود را آغـاز نمودنـد و 
هـم  اکنـون در بخـش نورولوژی بیمارسـتان سـینا، 
در زمینـه بیمـاری  هـای مالتیپـل اسـکلروزیس )ام 
اس(، سـردرد، سـکته مغزی، تشـنج و صرع و سـایر 
بیمـاری هـای مغـز و اعصاب مشـغول بـه فعالیت 

آموزشـی، پژوهشـی و درمانـی مـی باشـند.
دوره  بـرای  هنرمنـد  دکتـر  دبیرسـتان،  دوران  در 
»طـرح کاد«  عنـوان  تحـت  زمـان  درسـی کـه آن 
وجـود داشـت، به علـت عالقـه وارد داروخانه یکی 
از بیمارسـتان های دولتی شـدند و در واقع از سـال 
را  داروخانـه  در  فعالیـت  تجربـه   ١٣٧٣ تـا   ١٣٧١
کسـب کردنـد و همیـن مسـئله زمینـه  سـاز ورود 

ایشـان در سـال ١٣٧٥ بـه رشـته داروسـازی شـد. 
در مـورد رشـته تخصصـی داروسـازی بالینـی هـم 

دکتـر هنرمنـد توضیحاتـی را ارائـه کردنـد:
ایـن رشـته اولیـن بـار در سـال ١٣٧٤ وارد ایران شـد 
ناشـناخته ای  رشـته  مـا  کشـور  در  زمـان  آن  در  و 
دیـده  آمـوزش  رشـته  ایـن  در  کـه  افـرادی  و  بـود 
خـود  وقـت  بیشـتر  می شـدند  التحصیـل  فـارغ  و 
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ــهر  ــد ٢٠ آذر ١٣٥٧ در ش ــد، متول ــیار هنرمن ــر هوش دکت
تهــران بــوده کــه مقطــع متوســطه را در دبیرســتان نمونــه 
ــال ١٣٧٥ وارد  ــانده و در س ــان رس ــه پاي ــرز ب ــی الب مردم
دانشــكده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــكی تبريز شــدند.  
در ســال ١٣٧٩ بــه عنــوان دانشــجوی نمونــه ايــن دانشــگاه 
انتخــاب شــده و در نهايــت در ســال ١٣٨٠ با معــدل ١٩.١ از 

ايــن دانشــكده فــارغ  التحصیــل گرديدنــد.

تدریـس  بـه  داروسـازی  دانشـکده های  در  را 
مـی گذراندنـد. امـا بـا گذشـت زمـان و تـالش 
اسـاتید پیشکسـوت و جـوان ایـن رشـته، انجمن 
متخصصیـن داروسـازان بالینـی تاسـیس شـد و  
داروسـازی بالینی بین سـایر اعضـای حلقه درمان 
شـناخته شـد و اکنـون جز رشـته های پرطـرف دار 

می شـود. محسـوب  داروسـازی  تخصصـی 
داروسـازی بالینـی با سـایر رشـته های تخصصی 

داروسـازی دو تفـاوت عمده دارد:
اول این کـه سـایر رشـته  هـای تخصصـی بیشـتر 
آموزشـی و پژوهشـی بـوده ولـی در داروسـازی 
بالینـی جنبه درمانـی و خدماتی هـم به آموزش 

و پژوهـش اضافـه می شـود.
از طـرف دیگـر در ایـن رشـته نسـبت بـه سـایر 
رشـته های تخصصـی، نیـاز بـه برقـراری ارتبـاط 
بـا سـایر اعضـای تیـم درمانـی و بیمـار و همـراه 
او، بیشـتر احسـاس می شـود و بـه همیـن دلیـل 
فـردی کـه وارد ایـن رشـته می شـود بایـد مهـارت 
اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط مناسـبی داشـته باشـد.

عمـده فعالیـت داروسـازان بالینـی در بیمارسـتان 
تحت عنوان مشـاوره  به کادر درمـان، ویزیت بیمار 
و شـرکت در جلسـات کمیتـه دارو درمـان انجـام 
می شـود و در کنار آن، متخصصین هیئت علمی 
این رشـته بـه تدریـس و پژوهـش هـم می پردازند. 
چالش هـای  از  یکـی  دکتـر،  آقـای  نظـر  از 
داروسـازی بالینـی، ایـن اسـت کـه یـک رشـته 
بسـیار انرژی خـواه اسـت و فـردی کـه وارد ایـن 
رشـته می شـود بایـد در ٤ جبهه مهـارت و تبحر 

باالیـی داشـته باشـد:
-جنبـه های مختلـف دارو درمانـی بیماری های 

گوناگون
-توانا و به روز بودن در رابطه با مسایل آموزشی

-فعالیت در حوزه پژوهشی
-اطالعـات دارویی در ارتباط بـا داروهای موجود 

در داروخانـه ها و فهرسـت دارویی ایران
آینـده این رشـته بسـیار روشـن اسـت؛ بـرای مثال 

بیمارسـتان  هـا بـرای اینکـه رتبـه A از نظـر درجه 
بنـدی دریافـت کننـد، بایـد خدمـات داروسـازی 
بالینـی مطابـق بـا اسـتانداردها را داشـته باشـند. تا 
بـه امـروز هم در بخش های گوناگون بیمارسـتان 
علمـی  هیئـت  اعضـای  تهـران  دانشـگاه  هـای 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  داروسـازی  دانشـکده 
تهـران حضـور چشـمگیری داشـته و بـه صـورت 
و  درمانـی  نیازهـای  پاسـخگوی  فعـال  کامـال 

آموزشـی بیمـاران و پزشـکان مـی باشـند.
دوره  دانشـجویان  بـه  هنرمنـد  دکتـر  نهایـت  در 
عمومـی توصیـه می کننـد بـا ایـن که مشـارکت 
صنفـی  و  علمـی  فعالیت هـای  در  دانشـجویان 
خـوب اسـت، توجه داشـته باشـند در درجـه اول 
الزم  فعالیت هـا  ایـن  یعنـی  هسـتند.  دانشـجو 
هسـتند امـا نباید بـه گونه ای باشـد کـه به درس 

آن هـا صدمـه بزنـد.
مـورد  زمـان  از  زودتـر  دانشـجویان  کـه  زمانـی 
نظـر وارد بـازار کار می شـوند -از شـیفت  هـای 
بیـش از حـد داروخانـه تـا فعالیت وقـت گیر به 
عنـوان نماینـده علمـی و فروش در شـرکت های 
داروسـازی- در مـورد مسـائل مربوط بـه کار فرد 
زبـده ای خواهنـد بـود، اما دانـش الزم را نخواهند 
داشـت و ماننـد هرمـی بـوده کـه نـوک آن روی 
زمیـن قـرار گرفتـه و پایـه آن بـر روی هـوا مـی 
باشـد کـه ایـن بنـا از اسـتحکام کافی برخـوردار 
نخواهـد بـود، امـا زمانـی کـه ابتـدا پایـه دانـش 
خـود را قـوی کننـد و سـپس تجربـه کاری را بر 
آن سـوار کننـد، پشـتوانه آن هـا همچـون هرمی 
خواهـد بـود کـه قاعـده آن بـر روی زمیـن قـرار 
دارد و ایـن هـرم دانـش و تجربه به شـکل کامال 
و  علمـی  زندگـی  طـول  در  اسـتوار  و  اصولـی 
حرفـه ای ضامـن موفقیـت آن ها بـه عنوان یک 
فـرد متخصـص در زمینـه دارویـی یـا بـه عبارتی 

یـک دکتـر داروسـاز واقعـی خواهـد بود.  
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نه شكوفه ای، نه برگی، نه ثمر
نه سايه دارم

همه حیرتم که دهقان به چه سود کشت ما را
مـن به عنوان معلـم کوچک دانشـگاه، از مهرورزی 
ایـن  دانش پـرور  و  خیراندیـش  مجموعـه   و  شـما 
سـمینار دانشـجویی، تشـکر و قدردانـی می کنـم 
و هیچـگاه خـودم را درعرصـه  داروسـازی بـه عنوان 
یـک فـرد لزومـا موفق نمی بینـم و اینکه مـورد نظر 
شـما قـرار گرفته ام، بـرای من موهبتی اسـت و جزء 
الطـاف الهی اسـت. که بخشـی از آن بـه طور قطع 
بـه دعـای خیر پدر و مـادر بر می گـردد، همان طور 
کـه از فرازهـای دعـای روح بخش کمیل اسـت که 
امیرالمومنیـن بـا خداوند اینگونـه صحبت می کند: 
»کـم من قبیح سـترته، کـم من بالء اقلتـه و کم من 

جلیل لسـت اهال نشـرته.«
در واقـع اگـر اسـباب عـزت من فراهم شـد 
به واسـطه  نـگاه کريمانـه  ذات اقـدس الهی 

. است
مـن در مازنـدران و شـهر سـاری بـه دنیا آمـدم، در 
یـک خانـواده  فرهنگی بزرگ شـدم. مرحـوم پدرم 
اسـتاد ادبیـات بود و من از همـان دوران کودکی از 
محضـر ایشـان بهره های وافر معنوی کسـب کردم 
و بـا فـوت ایشـان یکـی از بزرگ تریـن سـتون های 
سـتون  شـاید  دادم.  دسـت  از  را  خـودم  حمایتـی 
مهم تـر و تاثیرگذارتـر در زندگـی مـن، مـادرم بـود 
و درگذشـت ایشـان هـم خسـارت جبران ناپذیـری 
بـرای مـن بود، این اتفـاق در اثر یـک تصادف رخ 
داد و خـود مـن چهـل شـبانه روز تـالش کـردم که 
گوشـه  کوچکـی از وظیفـه  فرزند نسـبت بـه مادر 

را در زمان بسـتری بودن ایشـان در بیمارسـتان سینا 
انجـام دهـم؛ و درواقع با درگذشـت ایشـان بخشـی 

از وجـود مـن نیز دفن شـد.
لیك ياران غصه پايانی نداشت
درد دل را هیچ درمانی نداشت.

این هـا را بـه این دلیـل عرض می کنم کـه فرزندان 
عزیـزم در اقصـا نقـاط کشـور، وسـعت نعمت های 
از  یکـی  بی شـک  کـه  بکننـد  درک  را  الهـی 
مهم تریـن آن هـا، برکـت وجـود پـدر و مـادر اسـت.
از  یکـی  کـه  ایـران  اوج جنـگ  در   ٦١ سـال  در 
همسـایه   کشـور  بـا  قـرن  نبردهـای  خونین تریـن 
مسـلمان عمدتـا شـیعه، بـه خاطـر شـیطنت های 
برخـی دولت هـای دیگـر در منطقـه و کشـورهای 
غربـی کـه نـگاه خصمانـه و نامهربانانه ای داشـتند 
بـه وقـوع پیوسـت، مـن بـه واسـطه  اراده ی والدینم 
ناگزیـر شـدم که کشـور را ترک کنـم و به آمریکا 
بـروم. اولیـن دوره  اعـزام دانشـجو بعـد از انقـالب 
فرهنگـی و اولیـن کنکـور همـان سـالی بـود کـه 
از آن سـال ها  قبـل  تـا  مـن دیپلمـم را گرفتـم و 
کنکـور برگـزار نشـده  بـود و اعزامـی هـم انجـام 
بـه ایـن ترتیـب مـن بـرای تحصیـل  نشـده بـود. 
ابتـدا عالقـه داشـتم  بـه کشـور آمریـکا رفتـم. از 
ابتدایـی را شـروع  کـه داروسـازی بخوانـم و دوره  
کـردم، بـه این صورت کـه برای خواندن پزشـکی، 
دندانپزشـکی، دامپزشـکی، داروسـازی، در آمریکا 
ابتـدا بایـد لیسـانس یـک رشـته را داشـته باشـید، 
بـرای  کـه  بدهیـد  کنکـور  شـبیه  آزمونـی  بعـد 

می شـود: گفتـه   ”PCAT“ داروسـازی 
“Pharmacy college administeration tes”
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دکتــر مجتبــی مجتهــدزاده، متخصــص داروســازی بالینی د

و فــوق تخصــص مراقبت هــای ويــژه و اســتاد تمــام 
ــران  ــكی ته ــوم پزش ــگاه عل ــازی دانش ــكده  داروس دانش
هســتند کــه تحصیــالت خــود را پــس از دوازده ســال در 
ــا ايشــان  ــماره ب ــن ش ــانده اند. در اي ــام رس ــه اتم ــكا ب آمري
بــه گفت وگــو نشســتیم، متــن مصاحبــه ی اســتاد را از زبان 

ــم: ــان می خوانی خودش

درآن آزمـون نمـره  مـن خیلـی بـاال شـد بـه حدی 
کـه شـبهه هایی مبنـی بـر تقلب کـردن ایجاد شـد 
و بـه دلیـل نمره  بـاالی آزمون، در هر دانشـکده ای 
می توانسـتم قبـول شـوم. بـه دلیـل شـرایط جنگ 
و این کـه ارز دانشـجویی تعلـق نمی گرفـت، مـن 
بـه دانشـگاهی رفتم کـه هم زمان بتوانـم در ورزش 
هـم بورسـیه شـوم و عضـو تیـم رزمـی یکـی از 
بورسـیه  دلیـل  بـه  و  شـدم  لیوزیانـا  دانشـگاه های 
شـدن، شـهریه برایـم صفر حسـاب شـد و این هم 
عنایتـی بـود از جانـب خداونـد چراکـه در زمـان 
از طـرف خانـواده  پـول  امـکان فرسـتادن  جنـگ 
مـن  شـرایط  آن  از  غیـر  در  و  نداشـت  وجـود 
مجبـور به بازگشـت می شـدم. همچنیـن مجموعه  
دلیـل  ایـن  بـه  نیویـورک  در  مسـتضعفان  خیریـه  
کـه آمریـکا اموالـی را کـه مربـوط بـه مـردم ایـران 
بـود ضبـط کـرده بود،  اجـازه نداشـتند امـوال را به 
ایـران بفرسـتند امـا اجـازه داشـتند در خـود آمریکا 
از آن هـا اسـتفاده بکننـد و دولت سـعی کـرده بود 
جهـت کمـک بـه کسـانی کـه درآنجـا تحصیـل 
می کردنـد و امیـدی بـود کـه بـه ایـران برگردنـد، 
ایـن  بـه  هزینـه کنـد،  را  دارایی هـا  از آن  بخشـی 
ترتیـب سـهم کمـی از آن هـم نصیـب بنده شـد. 
البتـه مقـدار کمـی بود درحـدی که یـک زندگی 
محقـر داشـته باشـم، حتـی مـن بـه دلیـل آن کـه 
وضعیـت اقتصـادی پایداری نداشـتم مجبـور بودم 
کتـاب اجـاره کنـم و سـال ها بـا کتـاب اجـاره ای 

می خوانـدم.  درس 
اوج  شـدم،  فارغ التحصیـل  مـن  کـه  درسـالی 
بـود  آمریـکا  در  بالینـی  داروسـازی  شـکل گیری 
بـه مـن کـه از  ایـن گزینـه از طـرف دانشـگاه  و 
دانشـجویان ممتـاز بـودم، پیشـنهاد شـد. بـه همین 
جهـت مـرا بـا هزینـه  خودشـان بـه شـهر آتالنتـا 
کـه   AHSP سـمینار  سـال  آن  در  کـه  فرسـتادند 
مربـوط بـه انجمـن داروسـازان بیمارسـتانی آمریکا 
بـود )کـه بعـدا بـه انجمـن سیسـتم های بهداشـتی 
برگـزار  داد(،  نـام  تغییـر  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 
 Gonzales Edgrad می شـد. در آنجا مـن با آقـای
آشـنا شـدم که ایشـان داروسـاز بودند اما جزء افراد 

 AHA  (association heart American) شـاخص در
بودنـد و بـرای مـن خیلـی جالـب بـود کـه چطور 
یـک داروسـاز بـه جایگاهـی رسـیده اسـت که در 
و  قلبـی  سـکته   گایدالین هـای  تمـام  کـه   AHA

مغـزی و ... را تدویـن می کننـد، توانسـته حضـور 
داشـته باشـد. من با ایشـان صحبت کردم و ایشـان 

جملـه  خیلـی جالبـی بـه مـن گفتنـد: 
”All you have to do, is a dream for your future“

یعنـی شـما باید بـرای آینده تان رویا داشـته باشـید 
و ایـن رویـا بـرای ارضـای شـخصی نباشـد و در 
آن شـروط معنـوی دیـده شـده باشـد، مثال کسـی 
فکـر می کنـد کـه مـن می خواهم دانشـمند شـوم 
تـا جایـزه  نوبـل را ببـرم و شـخص دیگـری فکـر 
بـه  تـا  شـوم  دانشـمند  می خواهـم  مـن  می کنـد 

دیگـران خدمـت بکنـم. 
گرفتش در بغل چون جان شیرينی به بر

آتشین جانی که آهش عروه الوثقی گرفت
ایـن مسـئله وسـیله ا شـد کـه مـن بالفاصلـه بعد از 
و  رفتـم  پنسـیلوانیا  دانشـگاه  بـه  فارغ التحصیلـی 
یـک دوره “general residency”  گذراندم. چون 
مـن آن زمـان لیسـانس داروسـازی گرفتـه بـودم و 
بـرای ورود بـه بعضـی دوره هـای خاص بـه مدرک 
PharmD نیاز بود و در آمریکا هم همه  دانشگاه ها 

دوره وارد  مـن  نمی دادنـد،   PharmD  مـدرک 
Post bachelor degree of doctor of phar�

هفتـاد  از حـدود  زمـان  در آن  macy شـدم، کـه 

 PharmD دوره   دانشـگاه  بیسـت  فقـط  دانشـگاه، 
بعـد از لیسـانس داشـتند، بـه همیـن دلیـل رقابت 
خیلـی  آن  بـه  ورود  و  داشـت  وجـود  شـدیدی 
سـخت بـود، درنهایـت بـه خواسـت خـدا مـن در 
از دو سـال  بعـد  ایـن دوره شـدم و  تگـزاس وارد 
اتمـام رسـاندم و وارد  بـه  نمـره  ممتـاز  بـا  دوره را 
دوره  تخصصی داروسـازی بالینـی در مراقبت های 
شـدم.  تگـزاس   Methodis بیمارسـتان  در  ویـژه 
درسـت یـک سـال بعـد خودشـان پیشـنهاد دادنـد 
کـه مـن وارد دوره  فـوق تخصصـی شـوم کـه در 
فـوق تخصصـی  تـازه در آمریـکا دوره   آن زمـان 
در  بـود.  شـده  مطـرح  بالینـی  داروسـازی  بـرای 
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در آمریـکا  در  کـه  کسـانی  مجمـوع  زمـان   آن 
 “Critical care pharmacotherapy“ فلوشـیپ 

شـده بودنـد، فقط سـه نفـر بودنـد و من به واسـطه 
دعـای پـدر و مـادر و بـه واسـطه توفیقـات بـزرگ 
الهـی در یکـی از بهتریـن مراکـز دنیـا همـگام بـا 
کسـانی که در علـم مراقبت های ویـژه حرف های 

بزرگـی بـرای گفتـن دارنـد، آمـوزش دیدم.
شادمانم که درويش نیم

خجل از ماه سر خويش نیم
بـه  بزرگتـر زمانـی نصیـب مـن شـد کـه  توفیـق 
وصیـت پـدرم مبنـی بـر ازدواج، با همسـرم ازدواج 
کـردم کـه عامـل مهم تـری در توفیقـات حرفـه ای 
بنـده بودنـد و ایـن قضیه باعث شـد که مـن زودتر 
از آمریـکا برگـردم، درواقع من جزو کسـانی نبودم 
کـه علمـم را به غرب بفروشـم و درنتیجـه به ایران 

برگشتم.
در مـورد فعالیت هـای غیـر درسـی، مـن در دوران 
دانشـجویی دبیر انجمن اسـالمی دانشـگاه لیوزیانا 
بـودم، مسـئولیت های فرهنگـی مختلـف برعهـده 
داشـتم، عضـو تیم رزمی دانشـگاه بـودم و بعد هم 
مربـی ایـن رشـته شـدم، در شـهر مومبـی لیوزیانـا 
چون مسـجد نداشـت، مسجد ساختیم و در مقطع 
کوتاهـی در آن شـهر امام جمعه بـودم و طیفی از 
سـیاه پوسـتان محـروم آنجـا بـه دیـن اسـالم ورود 
پیـدا کردنـد، بـا کلیسـا هـم همـکاری می کـردم 
و مدتـی در کلیسـا مسـئولیت مدیریتـی داشـتم، 
شـخصی  دفـاع  دوره هـای  دانش آمـوزان  بـرای 
برگـزار می کـردم، زمانـی کـه فلوشـیپ بـودم بـه 
اسـتادم در تدریـس فیزیـک کمـک می کـردم و ...
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  در   ١٩٩٥ سـال  در  مـن 
بـا  بـه خدمـت شـدم. در این جـا  تهـران مشـغول 
و  همـراه  فرسـام  دکتـر  و  شـفیعی  دکتـر  مرحـوم 
هم صحبـت شـدیم. در همـان شـش مـاه اول مـن 
خدمـت دکتـر شـفیعی رسـیدم و گفتـم ماندن در 
اینجـا بـرای مـن خیلـی امکان پذیـر نیسـت چون 
شـرایط اینجـا بـرای مـن شـرایط مطلوبـی نیسـت 
مخصوصـا از نظـر اقتصادی؛ اما شـخصیت قرآنی 
جناب دکتر شـفیعی بسـیار بـر من تاثیرگـذار بود 

و همین طـور دکتر فرسـام، که باعث شـد تصمیم 
بگیـرم ایـن جـا بمانم.

به گردابی چو می افتادم از غم
به تدبیرش امید ساحلی بود

بنـا بـه توصیـه دکتـر فرسـام کـه فرمودند کسـانی 
را تربیـت کنیـد کـه بتواننـد بعـدا جـای شـما را 
بگیرنـد، اولیـن دوره  فـوق تخصصـی داروسـازی 
بالینـی در اینجا شـکل گرفت و مـا بعد از آمریکا 
برگـزار  را  دوره  ایـن  کـه  هسـتیم  کشـوری  تنهـا 
بـرای  دانشـجو  دیگـر  کشـورهای  از  می کنیـم 
گذرانـدن دوره  فلوشـیپ بـه اینجـا می آینـد وایـن 
پزشـکی  بـه  را  داروسـازی  کـه  اسـت  دسـتاوردی 
متصـل کـرده اسـت و نـگاه را از پزشـک سـاالری 

کمـی فاصلـه داده اسـت.
امـا آن چـه کـه به دسـت آمـده، ابتدای کار اسـت 
و مـا راه نرفتـه زیـاد داریـم، در کیفیـت فرآورده هـا 
مشـکل داریـم، بایـد تـالش کنیـم تولیدکننده هـا 
نبایـد  ببرنـد،  باالتـر  را  محصوالتشـان  کیفیـت 
بیمـاران هزینـه  فرآورده هـای بی کیفیت را به اسـم 
تحریـم، بپردازنـد. تولیـد داخـل زمانـی می توانـد 
مـورد توجـه ما باشـد کـه کیفیـت ممتازی داشـته 

باشد.
جـا دارد از آقـای دکتر غالمـی، خانم دکتر حاجی 
بابایـی، خانـم دکتـر قائلـی بـه نیکی یـاد کنم که 
همـوار  مـا  بـرای  را  سـخت  مسـیر  ایـن  سـال ها 
کردنـد، و بعد از ایشـان آقای دکتـر خلیلی، خانم 
دکتر دشـتی، آقـای دکتـر رسـتگارپناه، خانم دکتر 
طالسـاز و مجوعـه ی اسـاتید و دانشـجویانی کـه 
طـی ایـن سـال ها بـه نظـام سـالمت اثبـات کردند 
کـه ایـن منطـق یـک نـگاه فـردی نیسـت، بلکـه 
در  و  اسـت  سـالمت  سیسـتم  در  نهضـت  یـک 
تالشـند تـا داروخانه هـای کشـور را بیمـار محـور 
بکننـد: داروسـاز اطفـال، داروسـاز سـالمندان و ... 
درواقـع داروخانه هـای شـهری و بیمارسـتانی حوزه  
ارائـه  خدمـت بایـد باشـد نـه محـل عرضـه  دارو، و 
هنـر  و  ماسـت  پکیـج خدماتـی  از  بخشـی  دارو 
مـا نظـارت و مدیریـت برتجویـز دارو اسـت. ایـن 
مسـئله بایـد بـه عنـوان یـک بحـث اسـتراتژیک 

دانشـجویی توسـط دانشـجویان دنبـال شـود و در 
ایـن  بـا  کمیته هایـی  این چنینـی،  همایش هـای 
محوریـت ایجـاد شـود و بـه ایـن فکـر کنیـم کـه 
چـه کنیـم تـا فـردای مـا از امروزمـان بهتر باشـد و 
بـرای ایـن حرکت رو به جلو برنامه داشـته باشـیم، 
بـه ایـن صـورت کـه طـی ده سـال آینـده، حداقل 
سـی درصـد داروخانه های مـا، بیمار خـاص محور 
شـوند ماننـد داروخانه  سـالمندان، داروخانـه  اطفال، 
داروخانـه  ویـژه ی بیمـاران دیابتـی و ...  همـراه بـا 
تابلو هایـی کـه موقعیـت داروسـاز را در داروخانـه 

مشـخص بکنـد.
ماهـه  ماهـه، شـش  مـدت سـه   دوره هـای کوتـاه 
“general residen� عنـوان تحـت  سـاله  یـک   و 

تـا  شـود  برگـزار  عمومـی  داروسـازان  “cyبـرای 

هرکـدام بـه تناسـب عالقه شـان در زمینـه ای دوره 
ببیننـد و بعد بـه عنـوان مربیان داروسـازی آموزش 
حضـور  تخصصـی  داروخانه هـای  در  تـا  ببیننـد 
داشـته باشـند و باید دانشـجویان سراسـر کشـور را 
بـرای ارائـه  خدمت در این سـطح آمـوزش بدهیم. 
نـگاه در داروخانـه بایـد مبتنی بر حفـظ کرامت و 
منزلـت بیمـار باشـد و ایـن شـعار داروخانـه  بیمـار 
محـور بایـد پیگیـری شـود چراکـه وظیفـه  مـا بـه 
عنوان سیسـتم سـالمت خدمـت به مردم اسـت، و 
اگـر  داروخانـه فقـط، نگاه اقتصادی داشـته باشـد، 
باعـث می شـود از لحـاظ حرفـه ای سـقوط بکنیـم 
و اگـر دیـر بـه داد آن برسـیم بـه سـرانجامی مانند 
shock  Irriversible دچـار می شـویم کـه دیگـر 

نمی دهـد.  هیـچ درمانـی جـواب  و  بـه آدرنالیـن 
حواسـتان باشـد کـه فقط بـه دنبال مسـائل صنفی 
تبـع حاصـل  بـه  دنیـا  معیشـت  نباشـید، چراکـه 
بـرای  بـه خودتـان بسـتگی دارد،  آیـد. همه چیـز 
آینده تـان رویاهـای بزرگ اما مقدس داشـته باشـید 
و نیتتـان را خالـص کنیـد کـه بـه لحـاظ حرفه ای 
خدمت گـزار خوبـی بـرای مـردم باشـید تـا خـدا 

هـم شـما را کمـک کنـد و بـه عـرش برسـید.

-آیـا به دانشـجویان توصیه می کنید بـرای ادامه ی 
تحصیل به کشـورهای دیگر سـفر کنند؟

اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه عزیـزان حتمـا بایـد این 
نـگاه را داشـته باشـند، همان طـور که نـگاه بصیرانه 
و خردمندانـه  پیامبـر اسـالم )ص( مبنـی بر سـفر به 
کشـورهای دیگـر برای دسـت یافتن به علـم، وجود 
داشـت، خیلـی خـوب اسـت کـه بـرای فراگرفتـن 
خـود  بـا  و  برونـد  تخصصـی  فـوق  دوره هـای 
بایـد قبـل از آن  امـا  ایده هـای جدیـد برگرداننـد. 
در نظـر بگیریـم آیـا ظرفیـت چنیـن کاری را داریم 
و می توانیـم بـرای تحصیـل برویـم بـدون آن کـه 
فرهنـگ و اعتقاداتمـان تحـت تاثیـر قـرار بگیـرد. 
در واقـع مـا بایـد در دانشـگاه طـوری دانشـجویان 
را آمـوزش می دادیـم کـه هنـگام فارغ التحصیلـی 

هرکـدام خـود معلمـان اخـالق باشـند.
در نهایـت دعایـی که من همیشـه می کنـم و االن 
هـم بـه شـما می گویـم این اسـت کـه امیـدوارم تا 

زمانـی کـه آدم نشـدیم، دنیـا به مـا روی نیاورد.
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قصـد داريـم در آخريـن شـماره از آوانـوش به معرفی 
اولین کنگـره  ملی آمـوزش در داروسـازی بپردازيم؛ با 

ما همراه باشـید:

این کنگره درتاریخ  ١٣، ١٤ و ١٥ام اردیبهشـت ماه ١٣٩٦ 
به مدد کمیته  تحقیقات دانشـکده  داروسـازی دانشـگاه 
جنـدی شـاپور اهـواز و بـا همـکاری معاونـت توسـعه  

پژوهـش و فنـاوری دانشـگاه برگزار می شـود. 
هدف از برگزاری این کنگره، بررسـی مشـکالت حیطه  
آموزش در داروسـازی و چالش های آموزشـی این رشـته 
بـوده و محورهـای کلی کنگـره، آموزش در داروسـازی، 
طـرح تحـول سـالمت و خدمـات داروسـازان و آینده ی 

شغلی داروسـازان است.
بـرای اطـالع بیشـتر می توانیـد بـه لینـک زیـر مراجعـه 

نمایید:
https://t.me/pharmoxin

اولین کنگره  ملی آموزش در داروسازی

فکر کنید و ببینید تا به حال واحدی مرتبط با ”اقتصاد و 
مدیریت دارو“ گذرانده اید؟ اگر پاسخ شما منفی است بهتر 
است زودتر خودمان دست به کار شویم. اینکه در داروسازی 
از سنین پایین تر دید اقتصادی داشته باشیم می تواند برای 
آینده شغلی و اقتصادی ما بسیار کمک کننده باشد پس 
در این شماره تصمیم گرفتیم یکی از کتاب های مرجع 

مرتبط با این موضوع را معرفی کنیم.

Essentials of pharmacoeconomics 

Karen L.Rascati

اقتصاد و مدیریت دارو 

زنگ خبر ....
بــرای مشــاهده شــرح کامــل خبرهــا، لطفــا روی 

عنــوان هرکــدام کلیــک کنیــد.

حال و هوای اين روزها
- تالش همه اعضای دبیرخانه برای برگزاری هرچه بهتر سمینار بیستم...

جلسه رابطین سمینار بیستم
اپیزود ششم

تهران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آگاهی بخشی، نحوه پذیرش و داوری، پرسش نامه های DREEM کمیته آموزش و ...

نشريه ژنريك، شماره دوم
مصاحبه با دکتر مجاهدیان، دبیر سمینار بیستم؛ پیام رئیس سمینار و ...

فراخوان ارسال آثار برای جشنواره فرهنگی

ثبت نام به پايان رسید
دریافت حدود ٥٠٠ خالصه مقاله

داوری آثار 
و ثبت نام آزاد ... 
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١- لطفـا کمـی دربـاره حـوزه فعالیـت خود 
در کارخانـه پاسـتور صحبـت کنید.

تولیـدی  کارخانجـات  در  فنـی  مسـئول  وظایـف 
بـه  بهداشـت  وزارت  برابـر  در  دارویـی  فـرآورده 

اسـت: زیـر  صـورت 
* کنترل بچ رکورد هر بچ از محصوالت دارویی

* آزادسـازی هـر بچ محصول بر اسـاس مسـتندات 
بـچ رکـورد بـرای تحویل بـه پخش یـا صادرات

راهنمـای  آخریـن  اسـاس  بـر   SMF تدویـن   *
آن نمـودن  روز  بـه  و   PIC/S بین المللـی 

اسـاس  بـر  دارویـی  فرآورده هـای   CTD ارائـه   *
دارو اداره  بـه  ضوابـط 

جامـع  ثبـت  در جهـت  دارو  اداره  بـا  * همـکاری 
و  کشـور  در  دارو  مصـرف  اطالعـات  صحیـح  و 

بازخوانـی جلسـات  در  شـرکت 
امحـاء  فرآیندهـای  موقـع  بـه  گزارش هـای  * ارائـه 

بـودن محصـوالت تقلبـی  ریـکال و 
تمدیـد  یـا  اصـالح  اخـذ،  * اقدامـات الزم جهـت 

محصـوالت  سـاخت  پروانـه 
اداره  کارشناسـان  بازرسـی های  گـزارش  ابـالغ   *
دارو بـه واحدهـای ذی ربط کارخانه و اطالع رسـانی 
انجـام پیشـبرد اجرایـی  بـه منظـور  بـه مدیرعامـل 

اصالحـات و رفـع نواقـص
* تعییـن و ارائه اقدامات اصالحی و برنامه زمان بندی 
جهـت رفـع نواقـص بـر اسـاس اولویت هـای تعییـن 

شـده توسـط اداره دارو در مهلـت مقرر
درمـان  بهداشـت،  وزارت  ضوابـط  کلیـه  ابـالغ   *
آزمایـش  و  تولیـد  مـورد  در  پزشـکی  آمـوزش  و 
فرموالسـیون،  بـر  )مشـتمل  دارویـی  محصـوالت 

بـه  نگهـداری(  و  بسـته بندی  کنتـرل  سـاخت، 
آن انجـام  حسـن  بـر  نظـارت  و  ذی ربـط  واحدهـای 
مسـئول فنـی در حـوزه آمـوزش نیـز ملزم بـه انجام 
 ،GMP مـواردی ماننـد نظـارت بـر آمـوزش اصـول
در  توسـعه  و  تحقیـق  بخـش  بـا  مسـتمر  ارتبـاط 
در  مشـارکت  و  تولیـد  مشـکالت  رفـع  جهـت 
برنامه هـای تحقیـق و توسـعه بـه منظـور تأمیـن و 

اسـت.  QC و   QA اهـداف  پیشـبرد 

QC در  بـا مسـئول   QA ٢- تفـاوت مسـئول 
چیسـت؟

Quality control Department responsibilities

* تأییـد یـا رد مـواد اولیـه، بسـته بندی، محصـوالت 
بینابینـی، بالـک و محصـوالت نهایـی بـا توجـه به 

آن ها مشـخصات 
* بررسی و ارزیابی بچ رکورد

* اطمینان از انجام کامل آزمایش های الزم
* تأییـد مشـخصات بـرای مـواد اولیـه، بسـته بندی 
و تاییـد SOPهـای نمونه بـرداری، تاییـد روش هـای 

آزمایـش و دیگـر SOPهـای کنتـرل کیفیـت 
 contract قـراردادی  آنالیزهـای  پایـش  تاییـد و   *

Analysis

* اطمینـان از انجـام معتبرسـازی روش های آنالیز و 
کالیبراسـیون دسـتگاه های آزمایشگاه

* اطمینـان از آمـوزش ابتـدای اسـتخدام و آمـوزش 
حیـن کار بـرای پرسـنل کنتـرل کیفیت

از مسـئولیت ها و عملکردهـای  همچنیـن برخـی 
تولیـد مشـترک  بـا مدیـر  مدیـر کنتـرل کیفیـت 

جملـه: از  می باشـد 
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دکتـرای  فارغ التحصیـل  تهـران،  متولـد ١٣٥٢  درود،  دآلرام 
عمومی داروسـازی از دانشـگاه علـوم دارويـی و دکترای تخصصی 
داروسـازی صنعتی از دانشگاه علوم پرشـكی تهران )فارغ التحصیل 
سـال ٩٠( بـوده و هم اکنـون به عنوان عضو هیئت علمی انسـتتیو 
پاسـتور ايـران و در سـمت مديريـت کیفیـت و مسـئول فنـی 

فرآورده هـای نوترکیـب مشـغول بـه فعالیت هسـتند.

* پایـش و کنتـرل محیـط تولید از لحـاظ آلودگی 
ذره ای و میکروبی

* معتبرسازی فرآیندها
* تایید صالحیت و پایش تامین کنندگان مواد

Quality Assurance

تضمیـن کیفیـت مفهومـی گسـترده و در برگیرنده 
تمامـی تدابیـر و راه کارهایـی اسـت کـه بـه تنهایـی 
محصـول  کیفیـت  روی  بـر  می توانـد  مشـترکا  یـا 
اثـر گذارنـد. همچنیـن سیسـتم بـه کارگرفتـه شـده 
الزم اسـت متناسـب بـا سـاخت و تولیـد محصوالت 
 QA دارویی کارخانه مورد نظر باشـد. الزامات سیسـتم
شـامل مـوارد زیـر اسـت کـه مدیر تضمیـن کیفیت 

می بایسـت از اجـرای آن اطمینـان حاصـل کنـد:
* محصـوالت بایـد بـه گونـه ای طراحـی شـوند که 
الزامـات GMP و قوانیـن مرتبـط دیگـر مثل GLP و 

GCP در آن لحـاظ شـده باشـد.

* کلیـه عملیـات تولیـدی و روش های آزمایشـگاه 
 SOP بـه روشـنی و کتبـی در فرمـت تعریـف شـده

توضیح داده شـود.
اولیـه،  مـواد  روی  بـر  کنترل هـا  تمامـی  * بایـد 
نهایـی  محصـول  و  بالـک  بینابینـی،  محصـوالت 
حیـن  کنترل هـای  بایـد  ضمنـا  و  گیـرد  انجـام 
دسـتگاه ها  کالیبراسـیون  پذیـرد.  صـورت  تولیـد 
معتبرسـازی  تولیـدی،  روش هـای  معتبرسـازی  و 

شـود. انجـام  آنالیـز  روش هـای  و  پاکسـازی 
* بایـد انحرافـات و مغایـرت گزارش و ثبت شـوند تا 

بتـوان انحرافات را مورد بازرسـی و تحقیق قـرار داد.
 Change Approving( سیسـتم تاییـد تغییـرات *
System( و یـا کنتـرل تغییـر موجود باشـد تا بتوان 

تغییراتـی کـه روی کیفیـت محصـول اثـر مثبـت 
می گـذارد، اعمـال شـود.

* می بایسـت ارزیابـی منظـم و دوره ای بـر کیفیت 
محصـول اجـرا شـود تـا تاییـد اسـتحکام و صحت 

پروسـه ها امکان پذیـر باشـد. 
بـرای  پايـه ای  دانـش  و  اطالعـات  چـه   -٣
آيـا  اسـت؟  نیـاز  موقعیـت  ايـن  داشـتن 
دانشـجو  اختیـار  در  را  دانـش الزم  دانشـگاه 
قـرار می دهـد کـه بعـد از فارغ التحصیلـی 
بتوانـد چنیـن مسـئولیتی را بـر عهـده بگیـرد؟

شرایط مسئول فنی:

* دارا بودن مدرک داروسـازی دکترای داروسـازی مورد 
تأیید وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشکی

* داشـتن حداقل دو سـال سـابقه کار مؤثر و مفید 
در صنعـت داروسـازی یا رگوالتـوری دارویی

* گذراندن دوره آموزشی متناسب با مسئولیت
* آشنایی به زبان انگلیسی تخصصی

* آشـنایی کامـل بـه قوانیـن مقـررات ثبـت دارو و 
آیین نامه هـای دارویـی کشـور و همچنیـن آشـنایی 
  GSP و GMP ،GLP ،GCP از قبیـل GxP کامـل بـه اصـول
اختیـار  در  را  ابتدایـی  و  پایـه ای  دانـش  دانشـگاه 
دانشـجو  قـرار می دهـد و اطالعـات تکمیلـی پس 
از ورود بـه عرصـه صنعـت و گذرانـدن دوره هـای 

آموزشـی مرتبـط بدسـت خواهـد آمـد.
٤- يـك داروسـاز چه نقش هايـی را می تواند 
در يـك کارخانـه تولیـدات دارويـی داشـته 

باشد؟
یـک داروسـاز می توانـد در حوزه های زیـر فعالیت 

داشـته باشد:
مسـئول فنی خطوط تولیدی و مدیریت در بخشهای 
 ،IPQC ،کیفیت، تضمیـن کیفیت، کنترل کیفیـت

تولیـد، امور رگوالتوری و تحقیق و توسـعه
٥- آيا اگر کسـی بخواهد وارد صنعت شـود، 
بايـد حتما پايان نامـه او مرتبط با سـیوتیكس 
باشـد؟ و آيا اين موضوع برای پذيرفته شـدن 

او يك امتیاز مثبت محسـوب می شـود؟
بهتـری  درک  می توانـد  مرتبـط  پایان نامـه  مسـلما 
کنـد  ایجـاد  فـرد  در  دارویـی  صنعـت  فضـای  از 
و همچنیـن بـر کارایـی وی در ایـن حـوزه تأثیـر 
مثبتـی خواهـد داشـت. ولی بـرای ورود بـه صنعت 
سـیوتیکس  پایان نامـه  داشـتن  الـزام  داروسـازی، 

وجـود نـدارد.
٦-  در پايـان چـه توصیـه ای به دانشـجويان 
حـوزه  در  کار  بـه  عالقه منـد  داروسـازی 

داريـد؟ صنعـت 
آشـنایی بـا اصول بهینـه تولید فرآورده هـای دارویی 

 PIC/S و WHO و مطالعـه گایدالین هـای معتبر

ود
در

م 
را

دآل
ر 

کت
د

در آخرین شماره آوانوش با ما همراه باشید در انیستیتو پاستور



20

درسـال های اخیـر فهـم دانشـمندان دربـاره رشـد و 
گسـترش مغـز، توانایـی آن در بهبـود آسـیب ها و 
تطبیـق یافتـن بـا تغییـرات وضعیت، افزایـش یافته 
اسـت. پیـش از اکتشـافات دهه هـای اخیـر، تصـور 
بـر این بـود که مغز پـس از تولد، بافتی اسـتاتیک 
اسـت امـا تحقیقـات بعـدی نشـان دادنـد کـه مغز 
بـه کمـک سـلول های بنیـادی می توانـد خـود را 
بازسـازی و بهبـود بخشـد. بـا ایـن حـال همیشـه 
اعتقـاد بـر این بـوده که سـلول های بنیـادی تنها در 

بافت هـای خـود مغـز حضـور دارنـد.
همکارانـش  و  پیترکارملیـت  از  پژوهشـی جدیـد 
کـه در ژورنـال cell stem cell منتشـر شـده، نشـان 
بافـت  در  مغـز  بنیـادی  سـلول های  کـه  می دهـد 
مننـژ هـم حضـور دارند، غشـایی که ماننـد پرده ای 
مغـز را در برابـر شـوک های مکانیکـی محافظـت 
سـلول های  ایـن  کارملیـت  گفتـه  بـه  می کنـد. 
بنیـادی می تواننـد به نورون های کامـل تمایز یابند، 
سـلول هایی کـه از نظرالکتریکـی فعـال هسـتند و 

داشـته  عملکـرد  نورونـی  مدارهـای  در  می تواننـد 
بـرای پژوهش هـای  یافته هـا زمینـه را  ایـن  باشـند. 
جدیـد فراهـم کـرده و سـواالت جدیـدی درایـن 
زمینـه مطـرح می شـوند کـه آیا امـکان جداسـازی 
ایـن سـلول ها و اسـتفاده از آن هـا در بالیـن وجـود 
دارد؟ چگونـه ایـن سـلول ها بـه نورون هـای فعـال 
پژوهش هـا  ایـن  نتایـج  و...  می یابنـد؟  تمایـز 
زمینـه  در  دیگـری  تحقیقـات  آغازگـر  می توانـد 
ماننـد  بیماری هایـی  و  نورودژنراسـیون  درمـان 
آمیوتروفیـک  اسـکلروز  و  آلزایمـر  پارکینسـون، 

باشـد.  )ALS( لتـرال

سلول  های بنیادی در مننژ؛ درمان بیماری های مغز 

این روزها ... 

ــال و  ــا ح ــن روزه ــم و ای ــه داری ــتم فاصل ــا برگــزاری ســمینار بیس ــر ت ــاه دیگ ــر از ٢ م کم ت
ــت هم زمــان کمیته هــای مختلــف  ــه ســمینار متفــاوت و دیدنی ســت. فعالی هــوای دبیرخان

ــم. ــش ببینی ــر از پی ســمینار ســبب شــده اســت کــه دبیرخانــه را فعال ت
بــرای  صنفــی  بچه هــای  شــدن  جمــع  ســمینار،  روزهــای  کلیپ هــای  آماده ســازی 
ــی، پیشــبرد طراحــی نرم افــزار،  هماهنگــی پنل هــا و انجــام مصاحبه هــای کلیپ هــای صنف
ــر  ــا و پررنگ ت ــر کارگاه ه ــه بهت ــزاری هرچ ــت برگ ــی جه ــه علم ــای کمیت هماهنگی ه
ــن  ــه در ای ــت ک ــی  اس ــه فعالیت های ــی و ... از جمل ــه اجرای ــای کمیت ــش بچه ه ــدن نق ش

ــود. ــده می ش ــا دی روزه
 تــالش تمامــی اعضــای دبیرخانــه، برگــزاری هرچــه بهتــر ســمیناری اســت کــه از جنبه هــای 

علمــی، آگاهــی بخشــی، داشــتن اوقــات خــوش و ... ماندگار شــود.

شرح کامل خبر

ثبت نام در سمینار 

یکــی از اهــداف دبیرخانــه بیســتم از روزهــای اول ایجــاد ظرفیت بــاال برای حضور دانشــجویان 
ــه  ــی ک ــود محدودیت های ــا وج ــه ب ــن دبیرخان ــدف ای ــن ه ــتای همی ــود. در راس ــمینار ب در س
ــت  ــرار داد. ثب ــرش ق ــر را مــورد پذی ــه ٥٠٠ خالصــه اث ــر آنهــا فائــق می آمــد، نزدیــک ب بایــد ب
ــت.  ــورت گرف ــره ص ــراد ذخی ــدگان دوره اول و اف ــت، پذیرفته ش ــی دو نوب ــراد ط ــن اف ــام ای ن
ــق ســایت ســمینار  ــی از طری ــه صــورت الکترونیک ــی ب ــه علم ــار توســط کمیت ــن آث داوری ای

ــرار گرفــت. ــی ق ــره، مــورد ارزیاب ــر توســط ٤ داور خب ــر اث انجــام شــد و ه
در کنــار پذیــرش افــراد مقالــه دار، جهــت شــرکت دانشــجویان عالقه منــد در ســمینار، ثبــت نام 
ــل  ــت قائ ــمینار می توانس ــه س ــه دبیرخان ــی ک ــترین ظرفیت ــا بیش ــز ب ــرکت کنندگان آزاد نی ش

شــود، صــورت گرفــت.



جلسه رابطین سمینار 

ــتمین ســمینار دانشــجویان  ــه بیس ــی ســمینار، دبیرخان ــه روزهــای پایان ــک شــدن ب ــا نزدی ب
داروســازی سراســر کشــور، هم زمــان بــا برگــزاری آخریــن مدرســه فصلــی، ششــمین جلســه 
رابطیــن ســمینار و دبیرخانــه در محــل دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 

ــاه ١٣٩٥ برگــزار شــد. ــورخ  ١٥ بهمن م ــه م در روز جمع
مباحث مطرح شده در این جلسه یک روزه:

- آگاهی بخشی به رابطین پیرامون برنامه های سمینار
- پاســخ دهی بــه ســواالت رابطیــن در رابطــه بــا نحــوه داوری مقــاالت، بازآمــوزی و پذیــرش 

ــراد در روزهای ســمینار اف
- بحث پیرامون مدعوین و مهمانان افتتاحیه و اختتامیه و پنل های روزهای سمینار

- توضیح دبیرخانه به رابطین درباره پرسش نامه های DREEM کمیته آموزش سمینار
بــا دعــوت دبیرخانــه ســمینار در قســمتی از ایــن جلســه، آقــای دکتــر امیرحیــدری، مشــاور 
ــوم پزشــکی کرمــان، جهــت پاســخ دهی  ــط بین الملــل دانشــگاه عل ــس و مســئول رواب رئی

بــه ســواالت رابطیــن دربــاره پذیــرش دانشــجوی داروســازی در قبــرس، حضــور داشــتند.

کمیته صنفی در دی و بهمن ١٣٩٥ 

شــماره دوم نشــریه ژنریــک در زمســتان ٩٥ در دانشــکده های داروســازی سراســر کشــور توزیــع 
ــر  ــا دکت ــه ب ــریه، مصاحبه هــای متعــددی از جملــه مصاحب ــد. در ایــن شــماره از ایــن نش گردی
ــس ســمینار و  ــریف زاده، رئی ــر ش ــام دکت ــر ســمینار بیســتم، پی ــان، دبی محمدمهــدی مجاهدی

ــم. ــی را می خوانی ــا موضوعــات روز صنف ــی در رابطــه ب مطالب
از جملــه دیگــر فعالیت هــای کمیتــه صنفــی، هماهنگــی برگــزاری جشــنواره فرهنگــی 
ــا موضوعــات  ــا فراخــوان ارســال آثــار فرهنگــی دانشــجویان ب ســمینار اســت کــه شــروع آن ب
صنفــی روز بــه دبیرخانــه ســمینار بــود. از برگزیــدگان ایــن جشــنواره دعــوت بــه عمــل می آیــد 

ــد. ــه نمایــش بگذارن ــود را ب ــار خ ــا در روزهــای ســمینار آث ت
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