




به نام تو

به یاد تو

و تنهای تنها به خاطر تو

الهی و ربی من لی غیرک

 « می شـود:  مطـرح  کمـر  کـه  آن چـه  باشـید«  مطالعـه  اهـل  بخوانیـد،  کتـاب   « می شـنویم:  زیـاد  کـه  چیـزی 

چگونـه مطالعـه کنیـم؟ «

چیـزی کـه زیـاد گفتـه می شـود: » فرصت هـا درحـال گـذر اسـت! عمـر محـدود اسـت! پـس بایـد بـرای لحظـه 

لحظـه زندگـی برنامه ریـزی کـرد و بیشـرین بهره بـرداری را از فرصت هـا داشـت! «

اما چگونه؟

همیشـه شـنیده ایم: »درس بخوانیـد، شـا آینده سـازان ایـن کشـور هسـتید.« امـا دربـاره اینکـه شـیوه درسـت 

شـنیده ایم. کمـر  کجاسـت،  در  موفقیـت  راز  و  چیسـت  خوانـدن  درس 

اگر پاسخی برای این معای » چگونه« پیدا کنیم، نیمی از راه را رفته ایم. 

افـرادی اسـت کـه  ایـن چگونه هـا! شـنیدن نظـرات و توصیه هـای  بـه نظـر مـن بهریـن راه بـرای یافـن پاسـخ 

قبـل از مـا بـرای یافـن پاسـخ ایـن معـا تـاش کرده انـد و تجاربـی را کسـب کرده انـد. مثـا از افـرادی کـه بـه 

موفقیتـی دسـت یافته انـد، بپرسـیم کـه چـه مسـیری را طـی کرده انـد و چـه کرده انـد کـه بـه چنیـن جایگاهـی 

رسـیده اند؟؟ 

مـا می توانیـم آغوشـی بـاز بـرای شـنیدن و دریافـت نظـرات، توصیه هـا و رهنمودهـای افـراد صاحب نظـر داشـته 

باشـیم ولـی ایـن بـه معنـای پذیرفـن راه حـل آن هـا نیسـت! بعـد از دریافـت نظـرات مختلـف، می تـوان بـا بـه 

ایـن  را گرفـت.  را سـنجید و درنهایـت بهریـن تصمیـم  اعتبـار آن هـا  چالـش کشـیدن آن هـا، میـزان درسـتی و 

هـان داشـن تفکـری نقادانـه اسـت و ذهنـی پرسشـگر و ذاتـی روشـمند.

مقصـد  و  اسـت  شـده  نیمـه  راه  کـه  دیـد  خواهیـم  آنـگاه  باشـیم.  و»تجربه هـا«   » روش هـا   « آموخـن  دنبـال 

! نزدیک تـر!

آوای زندگیتان در هر لحظه شیرین و جاودان...
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به کارگاه آموزش مجازی پنجم خوش اومدید!  
تفکـر  پراهمیـت  موضـوع  مجـازی  آمـوزش  کارگاه  در  تـا  گرفتیـم  تصمیـم  آوانـوش  در  بـار  ایـن 

مدرسـین  از  ارسـطو،  توحیـد  دکـر  بـا  منظـور  ایـن  بـه  کنیـم.  بررسـی  را   )critical thinking( نقادانـه 

گرفتیـم.  کمـک  تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درخشـان  اسـتعدادهای  رشـد  مرکـز  در  موضـوع  ایـن 

را  نیـاز  مـورد  مهارت هـای  می شـویم،  آشـنا  نقـاد  متفکـر  و  نقادانـه  تفکـر  تعریـف  بـا  کارگاه  ایـن  در 

می بینیـم. را  جامعـه  در  روش  ایـن  کاربـرد  از  مثال هایـی  و  می شناسـیم 

در بخـش داروسـاز موفـق هـم بـا دکر رمضانی که در رشکت داروسـازی Novartis مشـغول به فعالیت هسـتند، گفت وگو 

کردیم.

کارگاه آموزش مجازی شماره 5؛

چگونه فکر کنیم، نه اینکه به چی فکر کنیم!

الزمـه  یادگرفـن  و  تحصیـات  کـه  میداننـد  همـه 

یـاد  بـه  کنیـم  سـعی  وقتـی  ولـی  اسـت،  زندگـی 

چگونـه  مـا  بـه  زمانـی  چـه  و  کودکـی  در  بیاوریـم 

منی رسـیم.  نتیجـه ای  بـه  آموختنـد،  را  کـردن  فکـر 

چگونـه  کـه  بیاموزنـد  بایـد  مـا  کـودکان  واقـع  در 

کننـد. فکـر  چیـزی  چـه  بـه  این کـه  نـه  کننـد؛  فکـر 

ken Robinson ایـن موضـوع را در مطالـه ای تحـت 

عنـوان »چگونـه مـدارس خاقیـت را از بیـن می برنـد!؟« 

بـه  بایـد  کـه  اسـت  معتقـد  او  اسـت.  کـرده  بررسـی 

سیسـتم  در  این کـه  بیاموزیـم،  را  خاقیـت  کـودکان 

طـرح  خودشـان  را  سـواالت  شـوند،  درگیـر  یادگیـری 

بـه  بکشـند.  کار  خـود  ناخـودآگاه  از ضمیـر  و  کننـد 

ایـن طریـق بـه آن هـا می آموزیـم کـه مطالـب را درک 

کننـد نـه ایـن کـه فقـط اطاعـات را بپذیرنـد! و بدیـن 

خـاق  انسـان هایی  بـه  تبدیـل  دانش آمـوزان  ترتیـب 

و  خاقیـت  ویژگـی  همیـن  و  می شـوند  وکنجـکاو 

و  اخراعـات  بـه  تاریـخ  طـول  در  کـه  کنجکاویسـت 

اسـت. شـده  منتهـی  گوناگـون  اکتشـافات 

بـرای ایجـاد افـراد خـاق بایـد به آن هـا بیاموزیـم که در 

مقابـل رشایـط پیش رویشـان منعطف باشـند و بتوانند 

بـا توجـه بـه نیازهـا، بـرای حـل مشـکات راه حـل ارائـه 

کننـد. نکتـه ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه اکـر مـا 

ایـن برداشـت را از خودمـان داریـم کـه افـرادی فکـور 

و باهـوش هسـتیم و می توانیـم همـه مشـکات را بـا 

عقـل و منطـق خـود رفـع کنیـم! بـرای از بیـن بـردن 

کمـک  نقادانـه  تفکـر  از  می توانیـم  فکـر،  طـرز  ایـن 

بگیریـم؛ تفکـر نقادانـه بـه گونـه ای عمـل می کنـد کـه 

مـا بـا فکـر کـردن درسـت و منطقـی بتوانیـم سـخنان 

و نظریه هـای نامرتبـط را تشـخیص دهیـم و در واقـع 

کـردن  حـل  و  شناسـایی  در  مـا  بـه  ابـزار  یـک  ماننـد 

می کنـد. کمـک  مشـکامتان 

یـک  روی   ٢ نقادانـه  تفکـر  و  خاقیـت 

کـردن  فکـر  چگونـه  بـه  کـه  هسـتند  سـکه 

می شـوند. منتهـی 

نقادانـه گفتـه می شـود کـه فـرد  در تعریـف تفکـر 

اسـتفاده  تفکـر  امِلان هـای  و  اسـتانداردها  از  بایـد 

تاییـد  را  ادعـا  یـک  نادرسـتی  یـا  درسـتی  تـا  کنـد 

کنـد و یـا آن ادعـا را بـا اسـتدالل زبانـی و کاربـردی 

بقبوالنـد. دیگـران  بـه  مناسـب 
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کار  بـه  کـه  کامـی  یعنـی  کام:  روشـنی   *

گونـه ای  بـه  و  نباشـد  مبهـم  می شـود،  بـرده 

از  مختلفـی  برداشـت های  بتـوان  کـه  نباشـد 

کـرد. آن 

بایـد  مـورد  ایـن  در  بـودن:  *منطقـی 

تفـاوت میـان اسـتدالل و ادعـا را بدانیـم؛ بـرای 

سـبب  ماسـت  کـه  می شـود  گفتـه  اگـر  مثـال 

می شـود،  پوسـت  مانـدن  جـوان  و  شـادابی 

بایـد  آن  اثبـات  بـرای  و  ادعاسـت  یـک 

اسـت. نیـاز  منطقـی  اسـتدالل 

بایـد  ادعـا  یـک  اثبـات  بـرای  *کفایـت: 

شـواهد کافـی داشـته باشـیم؛ مثـا در انتخـاب 

زیبایـی،  بـر  عـاوه  خـوب،  همـراه  گوشـی  یـک 

بایـد  هـم   ... و  گوشـی  امکانـات  و  افـزار  سـخت 

باشـند. توجـه  مـورد 

از  را  موضـوع  هـر  یعنـی  نظـر:  *وسـعت 

بـر  عـاوه  و  کنیـم  بررسـی  مختلـف  جنبه هـای 

نظـر  در  هـم  را  دیگـران  نظـرات  خودمـان،  نظـرات 

. یـم بگیر

را  اسـتداللی  می خواهیـم  کـه  زمانـی  *انصـاف: 

بایـد  نـدارد،  حضـور  آن  گوینـده  کـه  کنیـم  نقـد 

کـه  کنیـم  توجـه  کنیـم.  رعایـت  را  انصـاف  جانـب 

دارد. بسـیاری  اهمیـت  مسـئله  ایـن 

نقادانـه  تفکـر  در  کـه  امِلان هایـی  و  اسـتدالل ها 

سـنجیدن  سـال  ها  حاصـل  می شـوند،  مطـرح 

تـا  هسـتند  فاسـفه  توسـط  مختلـف  ماک هـای 

توافـق  بـه  امـروزی  ماک هـای  بـرای  نهایـت  در 

ند. رسـیده ا

سـطح  در  نقادانـه  تفکـر  کاربردهـای  از  یکـی 

یـک  فـروش  بـرای  کـه  اسـت  آن  اقتصـادی 

طراحـی  گونـه ای  بـه  را  خـود  تبلیغـات  محصـول، 

ایـن  باشـد،  خاقانـه  سـادگی،  عیـن  در  کنیم،کـه 

ارتبـاط  آن  بـا  کـه عمـوم مـردم  باعـث می شـود  کار 

برقـرار کننـد و ترغیـب شـوند کـه حتـی اگـر بـه آن 

بخرنـد! را  مـا  محصـول  ندارنـد،  نیـازی 

نقادانـه  تفکـر  کاربـرد  دربـاره  کـه  دیگـری  مثـال 

فرمول هایـی  و  روابـط  کـرد،  اشـاره  آن  بـه  می تـوان 

داده  آمـوزش  مـا  بـه  مدرسـه  دوران  در  کـه  اسـت 

می شـود؛ حتـا بـه خاطـر داریـد کـه عـاوه بـر خـود 

می خواسـتند!  مـا  از  نیـز  را  آن هـا  اثبـات  روابـط، 

فلسـفه ایـن روش آن اسـت کـه فـرد بتوانـد مسـتقل 

آمـوزش  کنـد.  پیـدا  را  حـل  راه  خـود  منطـق  بـا  و 

شـیوه درسـت فکـر کـردن هرچـه از سـنین پایین تـر 

آغـاز شـود، نتیجـه بهـری خواهـد داشـت، زیـرا فـرد 

باعـث  و  دارد  بیشـری  انعطـاف  و  تغییـر  پذیـرش 

می شـود. هـم  خوانـدن  درس  بـه  آمـوز  دانـش  تشـویق 

تفکـر  آمـوزش  زمینـه  در  امـروزه  کـه  مشـکلی 

نقادانـه وجـود دارد، ایـن اسـت کـه در زمـان حـارض 

بـه دلیـل دسرسـی راحـت بـه مطالـب در اینرنـت، 

موضوعـات  بـه  راجـع   کـردن  فکـر  بـه  نیـازی  افـراد 

روش  ایـن  دلیـل  همیـن  بـه  و  منی کننـد  احسـاس 

مـدل  از  کارگاه  ایـن  در  مـا  اسـت.  شـده  ارائـه  متفاوتـی  مدل هـای  نقادانـه  تفکـر  مـورد  در 

کـه  اسـت  کسـی  نقـاد  متفکـر  پـاول  آقـای  مـدل  اسـاس  بـر  کرده ایـم.  اسـتفاده  پـاول  ریچـارد  آقـای 

روشـنی  از  عبارتنـد  اسـتانداردها  ایـن  می بـرد.  کار  بـه  زندگیـش  در  را  نقادانـه  تفکـر  اسـتانداردهای 

توضیـح  را  یـک  هـر  ادامـه  در  کـه  انصـاف  و  داشـن  نظـر  وسـعت  کفایـت،  بـودن،  منطقـی  کام، 

: هیـم می د
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امـروزه کم تـر اسـتفاده می شـود. یکـی از راه کارهـای 

ارائـه شـده بـرای پـرورش مهـارت تفکـر نقادانـه ایـن 

مختلـف  مطالـب  کـردن  کپـی  جـای  بـه  کـه  اسـت 

از رسـانه ها و کتاب هـا در ذهنـان، بـا دیـد نقادانـه 

خـود  در  را  توانایـی  ایـن  و  کنیـم  نـگاه  آن هـا  بـه 

رسرسی  را  کتاب هـا  مثـال  بـرای  دهیـم؛  پـرورش 

صفحـه  چنـد  از  بعـد  کـه  کنیـم  سـعی  نخوانیـم، 

بررسـی و در ذهنـان  را  مطالعـه، آن چنـد صفحـه 

در  اسـت  ممکـن  کـه  سـواالتی  بـه  و  کنیـم  مـرور 

نهایـت  در  تـا  کنیـم  فکـر  آیـد  پیـش  ذهنـان 

موضـوع اصلـی را دریابیـم. بـه ایـن ترتیـب ذهـن مـا 

موضـوع،  هـر  رد  یـا  تاییـد  از  قبـل  کـه  می آمـوزد 

بگیـرد و آن هـا  نظـر  را در  بایـد متـام جنبه هـای آن 

همیـن  نیـز  جامعـه  اصلـی  مشـکل  کنـد.  آنالیـز  را 

اسـت. مـردم مطالبـی را کـه از رسـانه ها یـا کتاب هـا 

می پذیرنـد.  کـردن  تامـل  بـدون  می کننـد  دریافـت 

جنبـه   موضوعـات  ایـن  از  خیلـی  کـه  حالـی  در 

تبلیغاتـی دارنـد. ایـن سیسـتم ها بـه گونـه ای عمـل 

قـرار  شـا  اختیـار  در  را  اطاعاتـی  کـه  می کننـد 

می گیرنـد  شـا  از  را  تفکـر  قـدرت  و  می دهنـد 

بـه  کـردن  فکـر  بـا  شـا  کـه  منی دهنـد  اجـازه  و 

تفکـر  از  کـه  کسـی  امـا  یابیـد.  دسـت  واقعیـات 

نقادانـه اسـتفاده می کنـد، خـود را بـه عنـوان اولیـن 

منابـع  دیگـر  و  می دهـد  قـرار  مرجـع  مهم تریـن  و 

مسـتقل  اصـل  می گیرنـد.  قـرار  دوم  اولویـت  در 

بـودن تفکـر نقادانـه همیـن موضـوع اسـت کـه شـا 

بـرای  را  بهریـن  مسـائل  کـردن  آنالیـز  بـا  بتوانیـد 

خـود انتخـاب کنیـد؛ نـه اینکـه فقـط بـه گفته هـای 

دیگـران اکتفـا کنیـد و بـه ایـن ترتیـب راهتـان بـا راه 

بـود. نگاشـته شـده در جامعـه متفـاوت خواهـد 

سیستم کلیشه ای و سیستم نقادانه

تصمیم گیـری  بـه  زود  کلیشـه ای  سیسـتم 

می رسـد و بـر مبنـای تجـارب اسـت امـا خطاهـای 

کـردن  دور  آن  کلـی  هـدف  اسـت.  زیـاد  هـم  آن 

اسـت. خطـر  از  فـرد  

مبنـای  بـر  و  اسـت  کنـد  نقادانـه  سیسـتم  امـا 

می کنـد.  عمـل  تفکـر  اسـتانداردهای  و  ماک هـا 

تـا    بررسـی کـرد  را  بایـد شـواهد  ایـن سیسـتم  در 

آورد. دسـت  بـه  خطرتـری  کـم  و  مطمنئ تـر  نتایـج 

هـر دو سیسـتم در زندگـی مـا کاربـرد دارنـد امـا 

Daniel Kahneman درکتابی به نام “thinking fast and slow”  مدلی را  بیان  
می کند که از دو نوع سیستم تشکیل می شود :
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مخصـوص  ایـرادات  و  خطاهـا  نیـز  کـدام  هـر 

خودشـان را دارنـد یعنـی در سیسـتم کلیشـه ای مـا 

نقادانـه  و در سیسـتم  داریـم  خطاهـای شـناختی 

اسـتداللی. خطاهـای 

فـردی را در نظـر بگیریـد که در ماشـین نشسـته و 

می بینـد کـه از فاصلـه دور یـک مـرد رنگ پریـده 

دوان دوان بـه او نزدیـک می شـود. 

مریـض  شـاید  کـه  می دهـد  احتـال  اول  نـگاه  در 

زخـم  آثـار  شـد  کـه  نزدیک تـر  کمـی  بعـد  اسـت 

چاقـو در صـورت او می بینـد. و زمانـی کـه مـرد بـه 

زیرگلـوی  چاقویـی  ماشـین  شیشـه  از  می رسـد،  او 

کـه  می شـود  مطمـنئ  کامـا  او  و  می گـذارد  فـرد 

آن مـرد دزد اسـت! امـا دیگـر دیـر شـده و ایـن از 

خطاهـای تفکـر نقادانـه اسـت. بـا تفکـر کلیشـه ای 

آن  کـه  می دهـد  تشـخیص  اول  نـگاه  از  فـرد  امـا 

مـرد، فـرد سـاملی نیسـت و درهـای ماشـین را قفـل 

می کنـد و شیشـه را بـاال می دهـد. زمانـی کـه مـرد 

بـه او نزدیـک شـد، اگـر بیـار باشـد می توانـد بـه 

تهدیـدش  خطـری  کـه  آن  بـدون  بـرود  او  کمـک 

. کنـد

و  کنجـکاوی  نقادانـه  تفکـر  در  مهـم  فاکتـور  دو 

داشـن ذهـن بـاز اسـت. ذهـن بـاز بـه شـا کمـک 

برایتـان  کـه  محـدوده ای  از  خـارج  تـا  می کنـد 

از  را  مسـئله  هـر  و  کنیـد  فکـر  شـده،  تعییـن 

نهایـت  در  تـا  کنیـد  بررسـی  مختلـف  جنبه هـای 

دیگـر  سـویی  از  برسـید.  صحیـح  پاسـخ  یـک  بـه 

کـه   می شـود  سـبب  روشـن  و  بـاز  ذهنـی  داشـن 

و  بپذیریـد  را  باشـید، مشـکات خـود  انتقادپذیـر 

کنیـد. تفکـر  آن هـا  رفـع  جهـت  در 

مزیـت یـک متفکـر نقـاد نسـبت بـه سـایر افـراد 

جامعـه آن اسـت کـه چنیـن فـردی از بسـیاری از 

عیـن  در  امـا  اسـت  امـان  در  معمـول،  خطاهـای 

کـه  باشـد  نیـاز  کـه  زمانـی  ویژگـی  ایـن  حـال 

فـرد خـودش را مـورد ارزیابـی و نقـد قـرار دهـد، 

شـود. مشکل سـاز  برایـش  می توانـد 
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از داروسازان موفق بیاموزیم

در   ١٣٦٠/١٢/٢٥ متولـد  هسـتم  رمضانـی  فرشـاد 

کـرد  اصیـل  خانـواده  یـک  در  و  آبادغـرب  اسـام 

و  هم سـن  و  مـن  کودکـی  آمـدم.  دنیـا  بـه  کلهـر 

سـال های مـن قربانـی جنـگ شـد. آن تجـارب تلـخ 

باعـث شـد کـه بعدهـا بـه هدفـم در زندگـی فکـر 

پایـه نجـات جـان انسـان ها  کنـم. هدفـی کـه بـر 

بوده  سـت و بـه همیـن دلیـل رشـته داروسـازی را 

در  را  خـود  عمومـی  دکـرای  و  کـرده  انتخـاب 

بـه   ۱۳۸۶ سـال  در  تربیـز  داروسـازی  دانشـکده 

بـودم  تربیـز  داروسـازی  سـوم  سـال  رسـاندم.  امتـام 

فکـر  تحقیقاتـی  کار  و  تحصیـل  ادامـه  بـه  کـه 

از  یکـی  بـا  بعـد  روز  چنـد  بـود  قـرار  می کـردم. 

موضـوع  مـورد  در  فارماکولـوژی  گـروه  اسـاتید 

ارصار  بـا  روز  هـان  کنـم.  صحبـت  پایان نامـه ام 

بـه  بـرای متریـن ورزشـی  دوسـتم کامـل میرزاپـور 

باشـگاه دانشـگاه رفتـم و بـا شـخصی آشـنا شـدم 

کـه مسـیر زندگـی مـرا تغییـر داد. بعدهـا فهمیدم 

دانشـکده  جدیـد  اسـاتید  از  امیـدی  یداللـه  دکـر 

برگشـته  خـارج  از  تـازه  ایشـان  بودنـد.  خودمـان 

بعـدا  و  بودنـد  دارویـی  نانوتکنولـوژی  اسـتاد  و 

موضـوع پایـان نامـه ام را در زمینـه نانوتکنولـوژی 

کـردم  انتخـاب  ایشـان  راهنایـی  بـا  و  دارویـی  

دانشـجویانی  اولیـن  جـزو  کـه  خوشـحامل  و 

کار  زمینـه  ایـن  در  ایـران  و  تربیـز  در  کـه  بـودم 

روان شناسـی  لحـاظ  از  امیـدی  دکـر  می کردنـد. 

کمک هـا  بـا  و  بـود  فوق العـاده  انگیـزه  ایجـاد  و 

را  پایان نامـه ام  توانسـتم  ایشـان  تشـویق های  و 

در  زمـان  آن  در  کـه  بنویسـم  انگلیسـی  زبـان  بـه 

پائولـو  نبـود.  رایـج  خیلـی  ایـران  دانشـگاه های 

»اگـر  می گویـد:  کیمیاگـر  کتـاب  در  کوئیلـو 

کائنـات  متامـی  باشـید  بـزرگ  هدفـی  دنبـال  بـه 

دسـت بـه دسـت هـم می دهنـد تـا خواسـته قلبـی 

بزرگ تریـن  شـاید  ایـن  کنـد«.  پیـدا  تحقـق  شـا 

گرفتـم. خـودم  زندگـی  از  مـن  کـه  بـود  درسـی 

از  خـارج  بـه  اعـزام  امتحـان  در  سـال  هـان  در 

در  پزشـکی،  آمـوزش  و  بهداشـت  وزارت  کشـور 

رشـته  در  نهایـی  شـده  پذیرفتـه  نفـر  چهـار  بیـن 

را  تخصـص  دوره  بـودم.  دارویـی  نانوتکنولـوژی 

چنـد سـال بعـد و بـه علـت مشـکات وزارت خانـه 

دو  بـازه  آن  در  کـردم.  رشوع  دانشـجو،  اعـزام  در 

آبـاد  اسـام  و  کرمانشـاه  داروخانه هـای  در  سـاله 

بـا  و  نهایـت  در  بـودم.  خدمـت  مشـغول  غـرب 

پافشـاری زیـاد، کارهـا درسـت شـد و راهـی کشـور 

هلنـد شـدم. 

 PhD مـدرک  اخـذ  بـه  موفـق  گذشـته  سـال 

 Utrecht دانشـگاه  از  دارویـی  نانوتکنولـوژی 

نی
ضا

رم
د 

شا
فر

ر 
کت

د

دکــرای   ١٣٨٠ ســال  ورودی  رمضانــی،  فرشــاد  دکــر 

و  تربیــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  داروســازی  عمومــی 

دارویــی  بیوتکنولــوژی  تخصصــی  رشــته   ١٣٨٩ ســال  ورودی 

در  هاکنــون  ایشــان  هســتند.  هلنــد   Utrecht دانشــگاه  در 

پروژههــای  انجــام  بــه  مشــغول   Novrtis دارویــی  رشکــت 

هســتند. تحقیقاتــی 
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هلنـد، کـه جـز ده دانشـگاه برتـر اروپـا و برتریـن 

بـرای  هم زمـان  و  شـدم.  اسـت،  هلنـد  دانشـگاه 

 ،Novartis داروسـازی  رشکـت  در  کار  ادامـه 

بزرگریـن کمپانـی داروسـازی دنیـا در شـهر بـازل 

کار  مشـغول  اکنـون  و  شـده  پذیرفتـه  سـوئیس، 

نوارتیـس  تحقیقـات  مرکـز  در  محقـق  عنـوان  بـه 

هسـتم.

خـارج  هـای  دانشـگاه  در  تحصیـل  ادامـه  بـرای 

قبـل  سـال  چنـد  از  بایـد  اروپـا  خصـوص  بـه  و 

زبـان  لحـاظ  از  دانشـجو  مثـا  کـرد.  برنامه ریـزی 

از  باشـد.  قبولـی  قابـل  حـد  در  بایـد  انگلیسـی 

خوبـی  سـطح  در  مـا  دانشـجوهای  علمـی  لحـاظ 

آزمایشـگاهی  کار  بیشـر  بایـد  منتهـی  هسـتند 

بـرای  بگیرنـد.  یـاد  عملـی  تکنیک هـای  و 

کار  دارویـی،  نانوتکنولـوژی  همچـون  رشـته هایی 

عملـی و اصـول تحقیـق در آزمایشـگاه الزم اسـت. 

بـه نظـر مـن دانشـجوهای عاقه منـد می تواننـد با 

هزینـه شـخصی خودشـان بـه صـورت اینرنشـیپ 

پذیـرش  کشـور  از  خـارج  تحقیقاتـی  گروه هـای  از 

سـاله  یـک  تـا  ماهـه  شـش  هـای  دوره  و  بگیرنـد 

کار  دانشـجو  اینرنشـیپ  دوره  در  بگذراننـد.  را 

و  گرفتـه  یـاد  را  الزم  تکنیک هـای  و  تحقیقاتـی 

کنـد.  اقـدام   PhD بـرای  هم زمـان  می توانـد 

اسـتاد راهنـای پروژه مـن پروفسـور Hennink که 

یکـی از اسـاتید برجسـته دنیـا در زمینـه دارورسـانی 

 Lammers پیرشفته اسـت، بـود. البته با پروفسـور

در دانشـگاه Aachen آملـان هـم همـکاری داشـتم. 

مـورد  در  بیشـر  مـن  تحقیقاتـی  فعالیت هـای 

و  نانـو  توسـط سیسـتم های  موضعـی  دارورسـانی 

میکـروذرات پلیمـری بـود. هـدف ایـن سیسـتم ها 

متـاس  کاهـش  و  هـدف  بافـت  بـه  دارو  رسـاندن 

سـبب  کـه  اسـت  بـدن  دیگـر  بافت هـای  بـا  دارو 

دارویـی  اثـرات  هـدف  بافـت  در  می شـود 

مطلوب تـری داشـته باشـیم و در بافت هـای دیگـر، 

جانبـی  عـوارض  دارو،  کـم  غلظـت  علـت  بـه 

فرموالسـیون های  از  مثـال  بـرای  شـود.  کمـر 

داخـل  تزریـق  صـورت  بـه  می تـوان  آهسـته رهش 

چشـم و بـرای درمـان بیاریهـای قسـمت خلفـی 

سـدهای  دلیـل  بـه  کـه  کـرد  اسـتفاده  چشـم 

مثـا  موضعـی،  درمـان  بـه  چشـم  فیزیولوژیـک 

نتایـج  منی دهنـد.  جـواب  چشـمی،  قطـره  بـا 

تحقیقاتـی  تیم هـای  همـکاری  بـا  کـه  کارهایـی 

برتـر  مجـات  در  داده ام  انجـام  آملانـی  و  هلنـدی 

رسـیده اند.   چـاپ  بـه  دنیـا  داروسـازی 

رشکـت  تحقیقـات  مرکـز  در  حـارض  حـال  در 

تحقیقاتـی  کار  مشـغول   Novartis داروسـازی 

بـه عنـوان مدیـر پـروژه فرموالسـیون دارویـی بـرای 

هسـتم.  تانـدون  و  مفصـل  بیاری هـای  درمـان 

دارویـی  فرآورده هـای  گـروه  مـا،  گـروه  عنـوان 

تزریقـی، موضعـی و چشـمی اسـت. قـرارداد کاری 

مـن بـه عنـوان PostDoc بـوده ولـی بـا توجـه بـه 

مسـئولیت  گـروه،  مدیـر  درخواسـت  و  گـروه  نیـاز 

مدیریت پروژه Formulation project leader را 

کـه  تحقیقاتـی  کار  اولیـن  نتایـج  پذیرفتـه ام.  نیـز 

امتـام  بـه  گذشـته  سـال  یـک  از  کمـر  طـول  در 

بـه  قانونـی  رسـانده ایم، در حـال گذرانـدن مراحـل 

اسـت. اخـراع  ثبـت  عنـوان 

نوشـن  و  ادبیـات  مـن  رسگرمی هـای  از  یکـی 

خاطـرات  و  احساسـات  دارم  دوسـت  اسـت. 

کتـاب  یـک  زمینـه  ایـن  در  بنویسـم.  را  خـودم 

داسـتان کوتـاه دارم کـه ابتـدا بـه انگلیسـی نوشـتم 

و بـه فارسـی ترجمـه شـده و بـه صـورت دو زبانـه 

از  غیـر  داسـتان  کتـاب  ایـن  اسـت.  شـده  چـاپ 

دویسـت  از  بیـش  شـامل  روانشناسـی،  نـکات 
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آمـوزش  بـه  کمـک  بـرای  تافـل  اساسـی  لغـت 

زبـان می باشـد. هم اکنـون مشـغول نوشـن کتـاب 

خیلـی  ورزش  بـه  هسـتم.  دبسـتانم  خاطـرات 

بـا  هفتـه  آخـر  روزهـای  معمـوال  و  دارم  عاقـه 

می زنـم  رکاب  را  طوالنـی  مسـیرهای  دوچرخـه ام 

چـون باعـث سـامتی و شـادابی اسـت و بـا ذهنـی 

بـود.  خـاق  می تـوان  شـاد،  و  آرام 

اوضـاع و رشایـط کنونـی  از  نهایـت وقتـی کـه  در 

خـود راضـی نباشـیم و هدفـی داشـته باشـیم، بـه 

دنبـال تغییـرات مثبـت خواهیـم بـود. بـرای تغییـر 

را  خـود  ذهنـی  الگوهـای  بایـد  مـداوم  و  پایـدار 

تغییـر دهیـم؛ عـادت بـد خـود را بـا تنفـر شـدید 

و  کنیـم  تجسـم  را  آن  مـرضات  و  سـازیم  همـراه 

را  خـوب  عـادات  و  کنیـم  ذهنـان  ملکـه  را  آن 

بـه  انسـان  ارزش  لـذت ذهنـی همـراه سـازیم.  بـا 

بزرگـی هدفـی اسـت کـه در ذهـن دارد. همیشـه 

آن  سـمت  بـه  و  کنیـم  تجسـم  را  هـدف  آن 

نکاتـی  از  گوشـهای  شـاید  ایـن  کنیـم.  حرکـت 

از  دانشـجویی  زمـان  در  پیـش  سـال ها  کـه  بـود 

گرفتـم. یـاد  رابینـز  آنتونـی  موفقیـت  کتـاب 

را  دوسـتانم  کـه  می کـرد  تاکیـد  پـدرم  همیشـه 

انتخـاب کنـم و شـاید مهم تریـن پنـدی  بـا دقـت 

بـه سـمت تربیـز و  از حرکتـم  کـه یـک روز قبـل 

شـعر  ایـن  گرفتـم  او  از  دانشـجویی  دوران  رشوع 

بـود:  فردوسـی  از 

زاده  ناپـاک  ز   / سـپید  نگـردد  شسـن  بـه  »سـیه   

مداریـد امیـد« 

و  انگیـزه  بـا  آدم هـای  بـا  همیشـه  کنیـم  سـعی 

موهبت هـای  از  یکـی  شـویم.  دوسـت  انـرژی  پـر 

ایـن  در  کـه  بـود  خوبـی  دوسـتان  مـن  زندگـی 

زمینـه بـه مـن کمـک کردنـد. در دوره داروسـازی 

  PhD دوره  در  و  میرزاپـور  کامـل  دکـر  عمومـی 

مـزدا  دکـر  بـا  همـکاری  و  دوسـتی  افتخـار 

زندگـی  در  شـا  اگـر  داشـتم.  را  رادملکشـاهی 

سـخت  رشایـط  در  کـه  باشـید  داشـته  دوسـتی 

مشـکات  کـه  کنـد  گوشـزد  شـا  بـه  همیشـه 

نشـو و عاشـقانه  ناامیـد  پـس  حـل خواهنـد شـد 

خواهیـد  خوشـبخت  شـا  قطعـا  کـن،  مبـارزه 

 . شـد

متامـی  و  عزیـزان  ایـن  از  جـا  همیـن  از  دارد  جـا 

کردنـد  کمـک  مـن  بـه  کـه  دوسـتانی  و  اسـاتید 

کـه بـه ایـن جایگاهـی کـه هسـتم برسـم تشـکر 

کنـم و امیـدوارم بـرای جامعـه جهانـی و کشـورم 

باشـم. فـرد مفیـدی 
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یـک  معرفـی  بـا  آوانـوش  در  بـار  ایـن 

مـا  بـا  بالینـی  داروسـازی  حـوزه  در  ژورنـال 

باشـید:.   همـراه 

Annals of pharmacotherapy یکی از معتربترین 

بهریـن  کـه  اسـت  دارودرمانـی  زمینـه   در  ژورنال هـا 

مقـاالت مـروری و پژوهشـی را بـا هـدف ارتقـای سـطح 

می رسـاند. چـاپ  بـه  عمومـی،  سـامت 

بـا  مرتبـط  مطالعـات  شـامل  پژوهشـی  مقـاالت 

تداخـات  جانبـی،  عـوارض  داروهـا،  اثربخشـی 

جدیـد،  داروهـای  بـا  مرتبـط  مطالـب  و  اسـت   ... و 

بـا  را   ... و  درمانـی  تضادهـای  دارویـی،  کاس هـای 

می تـوان  بیاری هـا،  از  پیشـگیری  و  درمـان  هـدف 

کـرد. جسـت وجو  مـروری  مقـاالت  در 

https://goo.gl/1LRdjR

 Annals of pharmacotherapy

یک پیشنهاد برای شا:

 contact FDA بخشی تحت عنوان FDA در سایت

در  خودتون  ایمیل  کردن  وارد  با  که  دارد  وجود 

هزینه ای،  هیچ گونه  پرداخت  بدون  می تونید  اونجا 

عوارض  مثل  داروها  مونوگراف  تغییرات  آخرین  از 

جانبی، کاربردهای جدید و ... با خرب بشید.

www.FDA.gov

 FDA  U.s Food and Drug Administration
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زنگ خبر ....
بــرای مشــاهده شــرح کامــل خبــر، لطفــا روی 

لینک هــای خبــر کلیــک کنیــد.

مدارس  فصلی
اپیزود سوم

مدارس پاییزه

عنـوان  بـا  پاییـزه  مدرسـه  دو  آبان مـاه  در  بیسـتم،  سـمینار   دبیرخانـه 

دارویـی  بیوتکنولـوژی  پاییـزه  مدرسـه  و  بالینـی  داروسـازی  پاییـزه  مدرسـه 

اخبـار  اصلـی  مـن  بـه  مـدارس  ایـن  جزئیـات  از  اطـاع  بـرای  کـرد.  برگـزار 

کنیـد. مراجعـه 
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فعالیـت  حـوزه  دربـاره  کمـی  لطفـا   -  1

صحبـت  خـون  انتقـال  سـازمان  در  خـود 

. کنیـد

 بـا آرزوی موفقیـت و بهـروزی بـرای همـه همـکاران 

حـوزه سـامت اینجانـب در حـال حـارض در موسسـه 

خـون  انتقـال  طـب  پژوهشـی  و  آموزشـی  عالـی 

در  اشـتغال  تجربـه ی  و  دارم  خدمت گـذاری  افتخـار 

سـالیان  طـی  نیـز  را  خـون  انتقـال  حوزه هـای  سـایر 

در  مسـئولیت  شـامل  عمدتـا  کـه  داشـته ام  گذشـته 

واحدهـای  در  و  خـون  پژوهـش  و  پاالیـش  رشکـت 

و  کیفیـت  تضمیـن  آمـوزش،  تولیـد،  مختلـف 

و...  جدیـد  خطـوط  بـا  پاالیشـگاه  احـداث  پـروژه 

تیم هـای  در  همراهـی  همچنیـن  اسـت.  بـوده 

و  غـذا  معاونـت  و  بهداشـت  وزارت   Gmp بازرسـی 

عضویـت  خارجـی،  و  داخلـی  بازرسـی های  در  دارو 

در تیم هـا و گروه هـای علمـی و فنـی جهـت تنظیـم 

در  تخصصـی  آئین نامه هـای  و  ایـران  فارماکوپـه ی 

پاسـای  از  مشـتق  بیولوژیـک  فراورده هـای  زمینـه 

انسـانی و یـا نوترکیـب از دیگـر فعالیت هـای بنـده 

بـوده اسـت.

از  خـون  انتقـال  سـازمان  بـا  آشـنایی ام  رشوع 

بـه  پاسـتور  انسـتیتو  و  بهداشـت  دانشـکده  طریـق 

کار  اصـل  کـه  بـود  پایان نامـه ام  موضـوع   علـت 

بخـش  در  پاسـتور  درانسـتیتو  مـن  پایان نامـه ی 

فعلـی  مسـئولیت  خصـوص  در  بـود.  ایمنولـوژی 

عالـی  موسسـه  منابـع  و  پشـتیبانی  معاونـت  کـه 

اسـت،  خـون  انتقـال  طـب  پژوهشـی  و  آموزشـی 

تـدارکات  و  تهیـه  پشـتیبانی،  وظایـف  بالطبـع 

مالـی و تنظیـم قرادادهـا و مـوارد مرتبـط بـا منابـع 

کلیـه  می باشـد.  آن  فعالیت هـای  حـوزه  در  انسـانی 

نیازهـای  و  فعالیت هـا  شـامل  فـوق  فعالیت هـای 

علمـی،  هیئـت  محـرم  اعضـا  از  اعـم  کارکنـان 

محـرم  دانشـجوهای  و  پیانـی   - رسـمی  کارکنـان 

می باشـد.    PhD و  لیسـانس  فـوق  مقاطـع 

فعالیت هایـی  چـه  خـون  انتقـال  سـازمان   -  ۲

مراکـزی  چـه  بـا  و  دارد؟  کشـور  سـطح  در 

ایـن  وظایـف  )کمـی  کنـد؟  مـی  همـکاری 

دهیـد( رشح  را  سـازمان 

آن  اساسـنامه  اسـاس  بـر  خـون  انتقـال  سـازمان 

فرآورده هـای  و  خـون  تهیـه  خطیـر  مسـئولیت 

در  و  کشـور  کل  سـطح  در  را  آن  بـا  مرتبـط 

 ) هـا  فورس مـاژور  و  عـادی   ( زمانـی  مقاطـع  کلیـه 

دنیـا  پیرشفت هـای  بـه  عنایـت  بـا  اسـت.  عهـده دار 

مختلـف  علـوم  و  خـون  انتقـال  صنعـت  زمینـه  در 

طـب  هاتولـوژی،  آزمایشـگاهی،  علـوم  جملـه:  از 

سـلول های  مولکولـی،  و  سـلولی  خـون،  انتقـال 

خـون  سـلول  مونوکلونـال،  آنتی بادی هـای  بنیادیـن، 

بی
طل

 م
ه
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بی
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هسـتند  خمیـن  شـهر   ۶/۶/۱۳۴۲ متولـد  مطلبـی،  ذبیح الـه  دکـر 

پایـان  بـه  را  دار الفنـون  مدرسـه  در  تحصیـل  دوران   ۱۳۶۰ سـال  در  کـه 

تحمیلـی،  جنـگ  جبهه هـای  در  خدمـت  مـاه   ۲۰ از  پـس  و  رسـاندند 

تهـران  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  داروسـازی  دانشـکده  در   ۱۳۶۵ درسـال 

هسـتند   ۱۳۷۰ سـال  فارغ التحصیـل  ایشـان  شـدند.  تحصیـل  بـه  مشـغول 

و  آموزشـی  عالـی  موسسـه  منابـع  و  پشـتیبانی  معـاون  هم اکنـون  و 

هسـتند خـون  انتقـال  سـازمان  در  خـون  انتقـال  طـب  پژوهشـی 
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تحـوالت  امـروزه  و...،  انسـانی  پاسـای  بندنـاف، 

آمـده  بوجـود  خـون  انتقـال  در  فراوانـی  و  شـگرف 

تجهیـزات  زمینـه ی  در  نسـبت  همیـن  بـه  و  اسـت 

و مـواد مرصفـی مرتبـط و امکانـات تشـخیصی نیـز 

حـدی  بـه  اسـت،  داده  رخ  بزرگـی  دگرگونی هـای 

علـوم  اکـر  در  پژوهشـی  فعالیـت  زمینـه ی   کـه 

اسـت.  شـده  فراهـم  انتقـال خـون  در  پزشـکی  پایـه 

از  بـا بسـیاری  انتقـال خـون  لـذا هم اکنـون سـازمان 

و  داشـته  همـکاری  آموزشـی  و  پژوهشـی  مراکـز 

جملـه ی  از  دارد،  فعالیت هـا  گسـرش  در  سـعی 

دولتـی   ( پزشـکی  علـوم  دانشـگاه های  مراکـز  ایـن 

رویـان، معاونـت  دانشـگاهی، مرکـز  (، جهـاد  آزاد  و 

و  بهداشـت  وزارت  و  جمهـوری  ریاسـت  پژوهشـی 

هسـتند. ایـران  پاسـتور  انسـتیتو 

 31 از  بیـش  بـا  خـون  انتقـال  سـازمان  هم اکنـون 

مرکـز   160 از  بیـش  اسـتان ها،  در  اصلـی  مرکـز 

تامیـن  حـال  در  برون شـهری  مرکـز   50 و  شـهری 

اهداکننـدگان  از  آن  از  حاصـل  فراورده هـای  و  خـون 

اهـدا  تعـداد  می باشـد.  عزیـز  داوطلبـان  و  گرامـی 

هم اکنـون بیـش از دو میلیـون اهـدا بـوده کـه پـس 

از فـرآوری بـه حـدود پنـج میلیـون خدمـت خـون و 

هـر  اسـت  ذکـر  بـه  الزم   . می شـود  تبدیـل  فـرآورده 

را  بیـار  سـه  حداقـل  جـان  می توانـد  خـون  واحـد 

دهـد. نجـات 

ایـن  از  بخشـی  چـه  در  داروسـاز  یـک   -  ۳

و  باشـد  داشـته  فعالیـت  می توانـد  سـازمان 

چـه  تـا  سـازمان  ایـن  در  داروسـاز  حضـور 

اسـت؟ رضوری  انـدازه 

 بـا توجـه بـه مطالـب قبلی، امـروزه حسـب تعریف 

محصـوالت  و  خـون  جهانـی،  بهداشـت  سـازمان 

و  گرفتـه  قـرار  “دارو”  تعریـف  دایـره ی  در  خونـی 

مرتـب  آن  بـر  داروسـازی  صنعـت  هـای  اسـتاندارد 

آشـنایی  بـا  داروسـاز  همـکاران  لـذا  اسـت،  شـده 

و  خـون   انتقـال  فعالیـت  زمینه هـای  بـا  بیشـر 

بخش هـای  دراکـر  الزم،  مهارت هـای  کسـب 

می تواننـد  انتقـال خـون  سـازمان  تخصصـی  و  فنـی 

فعالیـت داشـته باشـند؛ مویـد ایـن مطلـب حضـور 

متخصـص  و  عمومـی  داروسـازان  از  تعـدادی 

فعالیت هـای  بـر  عـاوه  کـه  اسـت  سـازمان  در 

نیـز  مدیریتـی  و  آموزشـی  زمینـه  در  تخصصـی، 

سـازمان  مهـم  فعالیت هـای  از  برخـی  هدایت گـر 

هسـتند. خـون  انتقـال 

عمومـی  دوره  فارغ التحصیـل  یـک   -  ۴

سـازمان  در  می توانـد  نیـز  داروسـازی 

کنـد؟ فعالیـت  بـه  رشوع  خـون  انتقـال 

رشوع  بـا  می توانـد  داروسـازی  دانشـجوی  یـک 

سـازمان  بـا  همـکاری  طریـق  از  و  خـود  پایان نامـه 

فنـی  اعضـا  یـا  و  علمـی  هیئـت  محـرم  اعضـا  و 

فعالیـت  زمینه هـای  بـا  آشـنائی  ضمـن  سـازمان، 

اشـتغال  فارغ التحصیلـی  از  پـس  و تخصصـی،  ویـژه 

پاالیـش  رشکت هـای  در  ویـژه  بـه  یابـد.  کار  بـه 

پاسـا کـه در آینـده از فعالیـت بیشـری برخـوردار 

بـود. خواهنـد 

در سـازمان عـاوه بـر داروسـاز عمومـی، داروسـازانی 

بیولوژیـک،  فرآورده هـای  تخصصـی،  رشـته های  در 

میکروبیولـوژی و ... در حـال فعالیـت هسـتند. البتـه 

و  مختلـف  رشـته های   در  بسـیاری  متخصصیـن 

هاتولـوژی و دیگـر رشـته های مرتبـط نیـز اشـتغال 

دارنـد. کار  بـه 
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سـازمان  ایـن  نقـش  بـه  توجـه  بـا   -  ۵

و  خـون  توزیـع  و  تامیـن  زمینـه  در 

کشـور،  در  سـامل  خونـی  فرآورده هـای 

گـذار  تاثیـر  بخـش  ایـن  در  داروسـاز  آیـا 

؟ سـت ا

سـازمان  کارکنـان  کلیـه ی  کـه  هانطـور  قطعـا 

تامیـن  و  تهیـه  مراحـل  متامـی  در  خـون  انتقـال 

هسـتند،  موثـر  پاسـا  و  خونـی  فرآورده هـای 

داروسـازان هـم می تواننـد نقـش مهـم و برجسـته ای 

کارورزی  و  آموزشـی  دوره هـای  چراکـه  کننـد  ایفـا 

بـرای  الزم  توانایـی  تحصیـل،  دوران  در  داروسـازان 

ایشـان جهـت ایفـای نقـش در سـازمان انتقـال خـون 

بـا روش هـای مختلـف  ایجـاد کرده اسـت. آشـنایی  را 

فضاهـای  و  اسـریلیتی  مبانـی  بـا  آشـنایی  تولیـد، 

مختلـف،  هـای  آزمایشـگاه  در  کارورزی  اسـریل، 

بـا  آشـنایی  و  تولیـد  صنعتـی  واحدهـای  در  کار 

ازهواسـازها،  اعـم  تجهیـزات  و  تاسیسـات  کلیـه ی 

و  کیفیـت  کنـرل  گوناگـون  تجهیـزات  آب سـازها، 

تولیـد، مطالعـات کافـی در زمینـه ی میکروبیولـوژی 

تضمیـن  زمینـه ی  در  اطاعـات  کسـب  بیولـوژی،  و 

کـه  اسـت  مـواردی  ازجملـه  کیفیـت،  کنـرل  و 

و  خـون  انتقـال  صنعـت  جای جـای  در  می توانـد 

شـود. واقـع  مفیـد  پاسـا  صنعـت 

گسـردگی  بـه  عنایـت  بـا  می گـردد  پیشـنهاد  لـذا 

انتقـال خـون، واحدهـای درسـی  و اهمیـت صنعـت 

داروسـازی  دانشـکده ی  چنـد  در  حداقـل  ویـژه ای 

زمینـه ی  و  شـود  تدریـس  ارتبـاط  درایـن  معتـرب 

گـردد. فراهـم  گذشـته  از  بیشـر  داروسـازان  اشـنایی 

دانشـجویان  بـه  توصیـه ای  چـه  پایـان  در   -  ۶

داریـد؟ داروسـازی 

را  خـود  عاقـه  اول  زمینـه ای  هـر  بـه  ورود  بـرای 

را  خـود  علمـی  لحـاظ  از  سـپس  و  کـرده  پیـدا 

تقویـت کننـد. و بـا تعییـن اهـداف عالیـه در مسـیر 

. بکوشـند  خالصانـه  کشـور  اعتـای  و  پیرشفـت 
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کپسـول  یـک  خـوردن  بـا  کـه  کنیـد  تصـور 

تـا یـک هفتـه و یـا بیشـر، نیـازی بـه مـرصف 

سیسـتم  چنیـن  باشـید؛  نداشـته  آن  مجـدد 

را  بالقـوه  سـاح  یـک  نوینـی،  دارورسـانی 

درمـان  بـه  نیـاز  کـه  بیاری هایـی  برابـر  در 

ایجـاد  ماالریـا،  ماننـد  دارنـد،  مـدت  طوالنـی 

اسـت. کـرده 

سـتاره ای  کپسـولی  آمریکایـی  دانشـمندان 

پلیمـری  جنـس  از  بـازو،  شـش  بـا  شـکل 

طراحـی  کاپروالکتـون،  پلـی  نـام  بـه  سـخت 

کرده انـد کـه هـر بـازو توسـط اتصـال دهنـده ای بـه 

سـمت  بـه  و  متصـل  ماننـد  السـتیک  هسـته  یـک 

ایـن  تـا شـده اسـت. مولکول هـای دارو درون  داخـل 

مجموعـه  کل  نهایـت  در  و  شـده  بارگـذاری  بـازو   ٦

اسـت.  شـده  احاطـه  ژالتینـی  کپسـول  یـک  توسـط 

٣٠ دقیقـه بعـد از بلـغ، الیـه بیرونـی کپسـول  توسـط 

حالـت  از  بـازو  شـش  و  شـده  حـل  معـده  اسـید 

در  هفتـه  دو  مـدت  بـه  و  می شـوند  خـارج  بسـته 

معـده باقـی می ماننـد. بعـد از ایـن کـه دارو رسـانی 

انجـام گرفـت، اتصـال دهنده هایـی کـه بازوهـا را بـه 

شـده  حـل  معـده  درون  می کردنـد،  متصـل  هسـته 

و در نتیجـه بازوهـا قطـع شـده و بـه راحتـی از بـدن 

بـه  سـتاره ای،  کپسـول های  ایـن  می شـوند.  دفـع 

علـت انـدازه مناسـبی کـه دارنـد بـه راحتـی بلعیـده 

می شـود  سـبب  آن  سـتاره ای  سـاختار  و  می شـوند 

نشـود. روده  وارد  معـده،  حـرکات  وجـود  بـا  کـه 

محققیـن اسـتفاده از ایـن سـاختار در کنـرل ماالریـا 

 Ivermectin را بررسـی کرده انـد. بـه ایـن منظـور از

بـه منظـور کنـرل پشـه ناقـل ماالریـا اسـتفاده شـد 

غلظـت  بـا  روز   ١٤ تـا   ١٠ مـدت  بـه  دارو  رهـش  و 

گرفـت. صـورت  موثـر  رسمـی 

دانشـگاه  اصلـی  اسـاتید  از  یکـی  بلینگـر  دکـر 

دارورسـانی  سیسـتم های  »امـروزه  می گویـد:   MIT

متعـددی وجـود دارنـد کـه بـه صـورت طوالنـی اثـر 

تزریـق  نیازمنـد  این هـا  همـه  امـا  می کننـد  عمـل 

ایـن  هسـتند.  تهاجمـی  پروسـه  یـا  و  ایمپلنـت  یـا 

خوراکـی  کپسـول  یـک  کـه  سـت  بـاری  اولیـن 

دارد،  رایـج  کپسـول های  بـا  ظاهـری  مشـابهت  کـه 

بـه صـورت آهسـته رهـش در طـی یـک هفتـه و یـا 

در  تاکنـون  می دهـد.«  انجـام  را  رسـانی  دارو  بیشـر 

مطالعـات انجـام شـده در مـدل خوکـی آن، شـواهدی 

برتخریـب در معـده و آسـیب موکوسـی )دو  مبنـی 

در  اثـر  داروهـای طوالنـی  توسـعه   در  اصلـی  مانـع 

مشـاهده  گوارشـی(،  رسـانی  دارو  سیسـتم های 

اسـت. نشـده 

در  کشـورهای  در  می توانـد  ارزشـمند  یافتـه  ایـن 

حـذف  و  کنـرل  برنامه هـای  در  توسـعه  حـال 

بـه  همچنیـن  گیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ماالریـا 

بهبـود  بـه  منجـر  طوالنی تـر  مـرصف  فواصـل  دلیـل 

ایـدز،  دیابـت،  چـون  بیاری هـای  در  بیـار  پذیـرش 

شـود.  neuropsychiatric اختـاالت  و  رصع 

بـرای  دارو،   ایـن  مـورد  در  انسـانی  تسـت  اولیـن   

اسـت. شـده  طراحـی   ٢٠١٧ سـال 

درمان ماالریا !!!



مدرسه پاییزه بیوتکنولوژی دارویی بیستمین سمینار 
دانشجویان داروسازی سراسر کشور 

در تاریــخ ۴ آذرمــاه ســال ۱۳۹۵، مدرســه پاییــزه ای بــا موضــوع بیوتکنولــوژی دارویــی در 

دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران برگــزار شــد.

هــای  رشکــت  مختلــف  بخش هــای  از  رشکت کننــدگان  مدرســه،  برنامــه  امتــام  از  بعــد 

دارویــی ســیناژن و آریــوژن بازدیــد کردنــد.

هــدف اصلــی از برگــزاری ایــن مدرســه، آشــنایی بیشــر و بهــر دانشــجویان بــا تخصــص 

بیوتکنولــوژی، فرآورده هــای تولیــد شــده از ایــن طریــق، اصــول اولیــه تولیــد فرآورده هــای 

ــت.  ــوده اس biosimilar ب

ــس  ــه تدری ــیناژن ب ــی س ــدی و تحقیقات ــت تولی ــن رشک ــر از متخصصی ــه، ۳ نف ــن مدرس در ای

ــد. ــب پرداختن مطال

دکر حامدی فر؛ مدیر عامل رشکت دارویی سیناژن

 در مــورد فرآورده هــای biosimilar و نحــوه تولیــد آن هــا صحبــت کردنــد. اولیــن داروی 

ــه  ــت ک ــا اس ــرون بت ــن دارو اینرف ــد. ای ــاخته  ش ــیناژن س ــت س ــط رشک ــور توس biosimilar کش

بــا نــام تجــاری cinnovex وارد بــازار شــد. پــس از آن - بــا وجــود تحریــم ایــران در ایــن 

زمینــه و حایــت انــدک و مشــکات مطالعــات بالینــی- داروهــای biosimilar بیشــری در 

ــم  ــور ه ــارج از کش ــه خ ــی ب ــی، حت ــازار داخل ــن ب ــر تأمی ــاوه ب ــه ع ــدند ک ــد ش ــور تولی کش

می شــوند. صــادر 

شرح کامل خبر



دکر اسکندری؛ مدیر ارشد تضمین کیفیت رشکت دارویی سیناژن

ــپس  ــد. س ــک، WHO، FDA و EMEA پرداختن ــای بیولوژی ــه داروه ــف و تاریخچ ــه تعری ــان ب ایش

اولیــن داروی biopharmaceutical را معرفــی کــرده و تفــاوت آن در مزایــا و معایــب را بــا 

داروهــای traditional بررســی منودنــد. همچنیــن نکاتــی دربــاره قوانیــن نظــارت و کنــرل و 

و  کردنــد  مطــرح   biopharmaceutical محصــوالت  دربــاره  مختلــف  اســراتژی رشکت هــای 

رشکت هــا و محصــوالت برتــر در ایــن زمینــه را معرفــی منودنــد.

دکر سیاری؛ مدیر ارشد کنرل کیفیت رشکت دارویی سیناژن

 biosimilar داروهــای  بســته بندی  و  کیفیــت  کنــرل  و  تولیــد  نحــوه  ایشــان  اصلــی  بحــث 

مختلــف،  قســمت های  در  ســخت گیرانه  قوانیــن  علــت  بــه  بــود.  آن  بــر  حاکــم  قوانیــن  و 

ــورت  ــه ص ــان ب ــپس ایش ــت. س ــم اس ــی ک ــازار داروی ــود در ب ــای biosimilar موج ــداد داروه تع

از قســمت های فــوق را توضیــح دادنــد. مــرشوح هــر کــدام 

ســمینار  دبیرخانــه  آن هــا،  در  بــرای رشکــت  دانشــجویان  اســتقبال  و  مــدارس  ایــن  برگــزاری 

بیســتم را بیــش از پیــش ترغیــب کــرده تــا بــه منظــور آمــوزش موضوعــات کاربــردی بــه 

بــرای  تحصیلــی خــود،  زمینه هــای مختلــف رشــته  در  داروســازی رسارس کشــور  دانشــجویان 

کنــد. بیشــری  تــاش  آینــده  در  برنامه هایــی  چنیــن  برگــزاری 
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از جملــه برنامه هــای ســمینار دانشــجویان داروســازی کشــور کــه در بیســتمین دوره مــورد 

ــای  ــه گرایش ه ــال در زمین ــه ح ــا ب ــه ت ــتند ک ــی هس ــدارس آموزش ــت، م ــه اس ــرار گرفت ــه ق توج

مختلــف علــوم دارویــی و در راســتای افزایــش دانــش و مهارت هــای دانشــجویان داروســازی 

از  پــس  اســت.  شــده  برگــزار  داروســازی  مختلــف  تخصص هــای  جایــگاه صنفــی  تقویــت  و 

ــازی  ــوع داروس ــا موض ــزه ب ــه پایی ــار مدرس ــن  ب ــمینار، ای ــتانه س ــاره و تابس ــدارس به ــزاری م برگ

بالینــی برگــزار شــد.

ــی  ــازی بالین ــروه داروس ــمینار، گ ــی س ــه علم ــه و کمیت ــت دبیرخان ــه هم ــه ب ــه ک ــن مدرس در ای

دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و انجمــن متخصصیــن علــوم دارویــی 

ــی  ــه معرف ــن مدرس ــی ای ــای اصل ــد. محوره ــی ش ــی بررس ــات مختلف ــد، موضوع ــزار ش ــور برگ کش

داروســازی بالینــی، تهدیدهــا و فرصت هــا، چشــم اندازهــای آینــده آن، معرفــی فرصت هــای 

ــا،  ــن برنامه ه ــار ای ــود. در کن ــتان ب ــاز در بیارس ــات داروس ــا خدم ــنایی ب ــوزه و آش ــن ح ــغلی ای ش

کارگاه رشح حــال گیــری بالینــی و بررســی مــوارد بیــار محــور بــرای آمــوزش شــیوه معرفــی 

برگــزار شــد. نیــز  بیارمحــور  منابــع  بیــار، رشح حال گیــری و جســتجوی 

گفتنــی اســت ایــن مدرســه پاییــزه بــا حضــور مدرســینی از اســاتید و دســتیاران داروســازی 

ــازی  ــکده داروس ــال و در دانش ــاه امس ــوم آذرم ــران در س ــگاه ته ــازی دانش ــکده داروس ــی دانش بالین

ــد. ــزار ش ــران برگ ــگاه ته دانش
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از این پس می توانید نظرات خود را از طریق ایمیل سمینار به آدرس 
info@ipss.ir برای ما ارسال کنید.

بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.

 گلسا شایان؛ 

 دانشجوی ورودی ٩١ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 رضوان معرفت الدین؛ 

 دانشجوی ورودی ٩١ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ــن  ــه بهری ــه ب ــن مجل ــا ای ــد ت ــاش کردن ــه ت ــایی ک ــز و کوش ــتان عزی ــه دوس ــم ب ــوت میگ ــک و خداق تربی

ــاهد  ــه روز ش ــد و روز ب ــه بدی ــیر رو ادام ــن مس ــال ای ــرژی و فع ــان پران ــدوارم همچن ــه، امی ــه بش ــه و ارائ ــکل تهی ش

نتایــج تاش هــا و موفقیت هــای بیشــرتون باشــیم.

ــا هــم دانشــجوهای  ــه مخاطــب م ــه اینک ــا توجــه ب ــود، ب ــن ب ــم ای ــه می خواســتم بگ ــن مجل ــورد ای ــه در م ــی ک مطلب

ــه  ــه ک ــرم خوب ــه نظ ــد، ب ــی دارن ــای متفاوت ــه و نیازه ــا دغدغ ــا و طبیعت ــال باالیی ه ــم س ــد و ه ــای پایین ان ــرم ه ت

یــه بخشــی اختصــاص داده بشــه و دربــاره چگونگــی ورود بــه فعالیت هــای پژوهشــی در دانشــگاه صحبــت 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــن مجل ــه ای ــا ک ــه. از اونج ــی عزیزمون ــال پایین ــای س ــی از بچه ه ــوال خیل ــه س ــدم ک ــون دی ــه چ بش

ــال  ای  ــمینار س ــه در س ــه مقال ــت و ارائ ــرای رشک ــده ب ــا ب ــه بچه ه ــی ب ــد خوب ــه دی ــت میتون ــجویی هس سمیناردانش

ــت  ــن ، صنع ــازی اند )بالی ــف داروس ــاخه های مختل ــو ش ــه ت ــرادی ک ــا اف ــه ب ــه مصاحب ــن ک ــدی ای ــه بع ــد. نکت بع

ــون رو  ــور مسیرش ــه چط ــاره اینک ــو درب ــت وگ ــن و گف ــش بدی ــان ادام ــدوارم همچن ــود و امی ــوب ب ــی خ و...( خیل

ــا  ــن ت ــن بکن ــجوها میتون ــه دانش ــه ب ــی ک ــغلی و کا توصیه های ــت ش ــون، رضای ــات کاریش ــردن، تجربی ــاب ک انتخ

ــه. ــب و مفیدی ــث جال ــه، بح ــون کن ــیر کمکش ــاب مس ــوی انتخ ت

بازم ممنون بابت وقتی که میذارید و تاشی که برای کارهای مفید می کنید.

ــون  ــود چ ــی ب ــه عال ــمت مصاحب ــا قس ــود. خصوص ــده نب ــته کنن ــا خس ــه اص ــود ک ــوی ب ــه نح ــوا ب محت

کــرد. کار  زمینه هــا هــم  ایــن  در  میشــه  و منی دونیــم  بی خربیــم  کاری  ایــن حیطه هــای  از  مــا  از  خیلــی 

یکــی دو تــا اشــکال نگارشــی بــه چشــمم خــورد و اینکــه بــه نظــرم بهــر می شــد اگــر یــک پس زمینــه 

یکســان و یــا هاهنگ تــر بــرای صفحــات انتخــاب می شــد تقریبــا میشــه گفــت کــه هــر صفحــه یــک 

ــه. ــن نظــر من ــه ای ــه!!!! البت مدل

 ناشناس ؛ 

بــه نظــر مــن رنــگ بنــدی کل مجلــه عالیــه و خیلــی آدم رو جــذب میکنــه ولــی حاشــیه خالــی و 

ســفید زیــادی کــه اطــراف من هــا وجــود داره خیلــی جالــب نیســت و بعضــا حواســم رو پــرت میکنــه و 

ــای  ــطح تده ــن س ــه ای در ای ــرای مجل ــره ب ــم به ــورد Tedtalk ه ــده. در م ــوه می ــک جل ــی کوچی ــن رو خیل م

ــه . ــاب بش ــری انتخ ــوی ت ــی ق خیل
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