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 به نام تو، به یاد تو و تنهای تنها به خاطر تو

 الهی و ربی من لی غیرک

 هردومان همچنان یک سیب داریم...، ها را با هم عوض کنیمو سیب باشید و من هم یک سیبگر شما یک سیب داشتها

 آنگاه هر کدام از ما دو ایده دارد... هایمان را با هم عوض کنیم،اگر ایده، و من هم یک ایده باشیداما اگر شما یک ایده داشته

 جورج برنارد شاو

 

رنامه خب همتا و با یاری و تالش اعضای کمیته خبر و مستندسازی بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور،لطف خداوند بی اب

  اسمش از یته خبر و مستندسازی، همانطور کهشروع به کار کرد. هدف اصلی از تشکیل کم 1٣٩٥ لا، از اول مردادماه سمجازی آوانوش

 رسانی به واسطه تدوین خبر است.  و اطالع پیداست، تهیه مستندات

دهد. در مدت اجرای آن را نشان می یمستندسازی، تهیه مجموعه اسناد و مدارکی است که سیر تکوین و تحقق یک فعالیت از شروع تا خاتمه

ها و حلافتد و برای هریک راهها، تنگناها و مشکالت فنی و حقوقی و اجرایی و مالی اتفاق میوقایع و رویدادها، ابتکارها، خالقیت ایپروژههر 

های آینده  هپروژدر اجرای  تکرار تجربیات پیشینکاری و شود. چنانچه این تدابیر مستند شوند، کمک موثری به پرهیز از دوبارهتدابیری اتخاذ می

 شود.می

 . کندها را ماندگار میتوان گفت که مستندسازی، فعالیتدر یک جمله می

 تماع، نیازمند آگاهی از اتفاقاتها و فعالیت در صحنه اجولیتتر به مسئا برای پرداختن آگاهانهبعد اجتماعی م ا خبر، ماده اولیه ارتباطات!و ام

  خوانید،ی که در ادامه میرسانی درمورد موضوعاتاطالع تا بهای را تهیه کنیم نامهبه همین دلیل تصمیم گرفتیم خبر دنیای اطراف است.

 . بپردازیم

 است: های مختلفی تشکیل شدهاز بخش خبرنامه آوانوش

  کاربردی باشد،تواند مفید و ه دانستن آن می... کو هاها، همایشدر این بخش به معرفی سمینارها، کارگاه ؛معرفی محصوالت علمی و آموزشی

 .شودپرداخته می

  هاجایی ندارد، ولی نیاز به آنها دانشکدهاکثر آموزشی  یدر این بخش با مفاهیمی آشنا خواهیم شد که در برنامه ؛کارگاه آموزشی مجازی 

 شود.احساس می

ای  ه"بدانید بیشتر"است که قطعا با داروسازی و علوم مرتبط  برانگیز در رشتهموضوع جدید و بحث تعدادی ؛ شرحمطالب عمومی برای مطالعه 

 های درسی متفاوت خواهد بود.کتاب

   .نظربا افراد متخصص و صاحب آوانوشی اختصاصی گووگفت؛ مصاحبه

ترین  مهم  به در شماره اول است. )نتهای خبرنامه آورده شدهشرح کامل هر خبر در اکه است عناوین خبرهای مهم سمینار  ؛زنگ اخبارو در نهایت 

 .(استاخبار یک سال گذشته نیز اشاره شده

  آوانوش... است... این خبرنامهسعی و هدف ما در راستای شیرین و جاوید شدن آوای  یتمام

 است. هایش به من و تو رساندهاین دانش را به بهای چشم ،و سخن آخر اینکه یادمان نرود دردمندان را همچون چشمانمان گرامی بداریم که رازی

 

 روز داروسازی مبارک 

 سیده سنا خضرنیا
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 دبیر تحریریه:

 سنا خضرنیا

 هیئت تحریریه:

 /  معرفی محصوالت آموزشی()/ صحرا پرسه کارگاه آموزش مجازی()ساجده طهماسبی

  )مطالب عمومی(/ مهسا صالح آبادی مصاحبه(مه جام بزرگ)فاط

 همکاران این شماره:

 کارگاه آموزش مجازی ؛ 

 / بزرگفاطمه جاماحمدکاشی/ محمد شفیع اعجازی/  مهتاب

  مهدی فرقانی/ صبوری الدینمنهاجدرج/  آال/ فاطمه دبیرزاده/ سنا خضرنیا/ خانیضحی حاجی

 آیدا واحد/ فاطمه مومنی/ فاطمه مرادی/ کرمیسمیه گلنوش قهری صارمی/ 

 معرفی محصوالت آموزشی؛

 علی ناطقی/ نیلوفر مقصودنیا/ عطیه مشیری/ ساجده طهماسبی

 مصاحبه؛

 فاطمه مومنی/ زادهسحر مجتبی/ گلنوش قهری صارمی/ مهدی فرقانی/ ساحل سپهری/ صحرا پرسه

 مطالب عمومی؛

 علی ناطقی/ سمیه کرمی/ صبوریمنهاج / ساینا سعادت/ فاطمه دبیرزاده

 ؛خبر

 آیدا واحد/ سمیه کرمی/  / گلنوش قهری صارمیپردیس فتحی/ فاطمه دبیرزادهخانی/ بزرگ/ ضحی حاجیفاطمه جام

 طراح جلد:

 امیر حقیقی

 صفحه آرا:

 ساجده طهماسبی

 

 با تشکر از خانم دکتر نیره آیتی جهت ویراستاری 
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 گریعشق کیمیابه   

 کارگاه آموزش مجازیکارآفرینی( )

 

 زنگ خبر

 معرفی محصول

  )ایران فارما، کارگاه آموزش مالکیت فکری( 

 مصاحبه

 از داروسازی تا مرکز تحقیقات پوست و جذام() 

 زنگ خبر

 مطالب عمومی

هایی که جای تزریق را میگیرند،)کپسول  

  های نانوپچ(واکسن

 کامل خبرهاشرح 
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هاییست که ذهن افراد روز داروساز اگرچه یکی از مناسبت

کند، ولی برای خود ما جامعه را به خودش مشغول نمی

ای حکم تجدید خاطرات پروسه داروساز داروسازها به گونه

تر آینده کاریمان، شدنمان، تلنگری برای بررسی عمقی

وضعیت فعلی، اتحادی  تالشی برای سازماندهی شرایط و

 بیشتر برای تثبیت جایگاه و مسائلی از این دست را دارد.

ها خیلی فاصله گرفتیم یا آن خاطرات روزهایی که شاید از

هنوز درگیرشان هستیم، خاطره روزهایی که هنوز داروساز 

نبودیم و تصوراتمان نسبت به داروسازی، خاطره شور و 

ترم اول، خاطره شب  هایها و دلتنگیها، ترساشتیاق

حفظ اصطالحات پیچیده دارویی تا  ،های امتحاناتبیداری

های خاکستری مغزمان کم میاورد، جایی که دیگر سلول

پایه و آن تابستان سخت، قشنگی اضطراب امتحان علوم

مزه سلف، ه در خوابگاه، غذاهای بیهای دوستاندورهمی

ش خانواده و های آخر هفته برای فرار به آغونرفتن کالس

باالخره حس و حال قشنگ جشن روپوش و گرفتن کارت 

 و ... واحدی 14٠

آن زمان که تازه باورمان شد که دکتر شدیم؛ خاطره اولین  

پذیری، حضور کاریمان در داروخانه با آن حس مسئولیت

آن موقع که میخواستیم همه آنچه را که این مدت یاد 

رین شکل ممکن برای تترین و سادهایم به خالصهگرفته

 "دارو "بیمار توضیح دهیم؛ گویا به تازگی ژرفای واژه 

 ب شد، تصویر اکسیری که سببرایمان به تصویر کشیده می

 

 

 

 

 

 

برگشتن حس سالمتی به دردمندی بشود، تصویر دستی 

ر بلند شود... تصویکه برای دعا و به نشانه شکر به آسمان 

 اکسیر عشق... 

شهریور فقط یک تاریخ در تقویم  ٥برای ما داروسازان 

نیست، یک فرصت است، یک تلنگر، یک یادآوری از جنس 

ها، آرزوها و اهدافمان دربین این همه شلوغی افکار آرمان

ها، بین باال و پایین روزمره، بین سختی پاس کردن درس

نه، بین... بین همه اتفاقات این های داروخاهای شیفتشدن

سال تالش به عشق کیمیاگری، به عشق  ٦سال ...  ٦

 داروشناسی و داروسازی... .

 مان، روزی بزرگترینبیایید یادمان نرود که موقعیت فعلی

مان بود، بیایید با هم عهد ببندیم که همیشه آرزوی زندگی

ید بیای مان بایستیم،ها و مسائل رشتهکنار هم، پای دغدغه

باهم عهد ببندیم که همگی برای شناساندن جایگاه این 

ای حرفه در جامعه، برای باالبردن سطوح علمی و حرفه

 ٥داروسازی در صنعت و بالین و... تالش کنیم و هرسال 

شهریور، همزمان با زادروز پدر داروسازی، تجدید پیمان 

م نظاکنیم و حرفه داروسازی را به بهترین نحو در جامعه و 

سالمت به تصویر بکشیم... داروساز باشیم به معنااای 

 واقعی..

*روز تجدید خاطراتمان، روز قدمی هرچند کوچک به 

ها و بزرگان مان، روز تجدید پیمان با رازیسمت اهداف

 داروسازی، روز عشق به کیمیاگری مبارک...*

 سمیه کرمی

ی
گر

یا
م

کی
ق 

ش
ع

ه 
ب

 



 

 

٦ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

شود و کارآفرینی چه کارآفرین به چه کسی گفته می

 مفهومی دارد؟

 آغاز کنیم. این واژه که « فرینیآرکا»توانیم از خودِ واژه برای شروع می

به معنای ترجمه شده،   " Entrepreneurs " از کلمه فرانسوی

  .است "متعهد شدن "

کارآفرینی اولین بار مورد توجه مفهوم جالب است بدانید که 

 که کارآفرینی موتور استباور عمومی بر این  .قرار گرفت هااقتصاددان

محرک توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. 

وسعه تکنولوژی و اشتغال مولد سه دلیل مهم کشورها ، تتولید ثروت

ه در کشور ما ب این در حالی است که است. توجه به کارآفرینی برای 

 . شودتلقی می زاییاشتباه این مفهوم صرفاً مترادف با اشتغال

اول کارآفرینی دو کلمه کلیدی وجود دارد:  تعاریفدر یکی از 

توان مینشدن به منابع در دسترس.  محدود دومجو بودن و فرصت

گفت در تعریف کارآفرینی ساختن مسیرهای جدید در اقتصاد و 

دیگر، نگاهی از  ؛کندای پیدا میکار اهمیت ویژهوکسبمحیط 

 فتد. ااست که طی آن باید خلق یک ارزش اتفاق بی فعالیتیکارآفرینی 

 شرکت یکیا تاسیس  وایجاد شغل  کارآفرینی افراد ازاز  بسیاریتصور 

چنین هم .با تعریف کارآفرینی منطبق نیست دقیقاً فرض، اما این است

کارآفرینی حتما باید همراه با تولید یک  ای به اشتباه اعتقاد دارندعده

که کاری را  استمحصول جدید باشد و فرد کارآفرین اولین نفری 

افتد که فرد در گاهی کارآفرینی زمانی اتفاق میاما  ؛دهدانجام می

معرفی  -و نه لزوما اولین – بهترین به عنوانای، خودش را زمینه

 !یکنه یک تکناست  دیگر، کارآفرینی یک نگرش دیدگاهیاز  .کندمی

 .دایجاد شو تحصیل در فرد باید درطول زمان دانشجویی واین نگرش 

 برای  که چگونه دست یابد تواناییفرد باید به این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و... از  ی اجرایی کردننحوه، ی آن به دیگران، ارائهفشهدرسیدن به 

 .استفاده کند موجود منابع

 کارآفرینی تجاری و اجتماعی 

نه ه کاست  کارآفرینی - نومفهوم  به عنوان یک – کارآفرین اجتماعی

ک به اجتماع و اهداف عام که برای کمبل ،آوردن پولبرای به دست

یک ؛ درحالی که هدف اصلی پردازداین فعالیت می، به المنفعه

 کسب درآمد و سود بیشتر است. ،کارآفرین تجاری

 مناسب مثالی One World Health المنفعه شرکت دارویی عام

تأسیس شد. هدف  ٢٠٠٠است که در سال  آفرینی اجتماعیاز کار

 علتبه اختیار افراد نیازمندی است که در  داروقراردادن این شرکت 

شرکت های دارویی، از دسترسی به داروی  سود نداشتن آن دارو برای

هم   One World Healthلبته. مانندمورد نیازشان محروم می

 سایت اینترنتی و... است ،دارای امکانات مختلف هامانند سایر شرکت

دریافت  حقوقافراد حاضر در این شرکت نیز، در ازای فعالیتشان و 

 کنند.می

 درکه هدف اصلیشان است افرادی برای به ویژه  مثالی خوباین 

ه ما را درباره و می تواند دیدگا زندگی صرفا کسب درآمد نیست

  د.نک ترکارآفرینی گسترده

 تعاریف کارآفرینی در اندیشه دیگران:  

از  )موسس خانه کارآفرینان ایران( تعریف دکتر احمد پور داریانی

:فرینیآکار  

بلکه این ایده است  ؛آوردسرمایه هرگز ایده را به حرکت در نمی "

 ".که محرک سرمایه است

 

 ؛١کارگاه آموزشی شماره 

 کارآفرینی

 به اولین کارگاه آموزش مجازی ما خوش اومدین!

فرین آارهای یک کبود. تو این شماره با تعریف مفهوم کارآفرینی و ویژگی "کارآفرینی"موضوعی که تو شماره اول و دوم براتون درنظر گرفتیم 

 کنیم وهای کارآفرینی در داروخانه اشاره میکنیم و بعد از اون به کاربردهای این موضوع در داروسازی می پردازیم؛ به زمینهموفق شروع می

 ای از زندگی دو کارآفرین موفق رو براتون آوردیم.گونهدر انتها تجربه و روایت داستان

 در راستای موضوع مورد بحث رو از دست ندید! TED  پیشنهاد ویژه ما برای دو سخنرانی
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 فرینیآاز کار تعریف ژوزف شومپیتر

یکی از سه اقتصاددان  که ،(1٩٣4) اتریشی  ژوزف شومپیتر دیدگاهاز  

 کارآفرینی محسوب زیر هایزمینههر یک از  نوآوری در ،است برتر دنیا

 :شودمی

 کاالی جدیدارائه -1

 فرآیند تولیدارائه روش جدید در  -2

 گشایش بازاری جدید -٣

 یافتن منابع جدید -٤

 ایجاد هر گونه تشکیالت جدید در صنعت -٥

جامعه است.  فرهنگو  اقتصاد یکارآفرینی موتور تحول و توسعه 

 ،رآفرین با ارائه ایده و فکر جدیدن فرد کاآفرآیندی است که طی 

ا ر یخدمت جدید یامحصول  ، یکایجاد کسب و کار با قبول ریسک

 افرادی هستند که با ایجاد محصوالت و کارآفرینان کند.ارائه می

از  هاکنند. آنخوب کسب می یخدمات نوین مورد نیاز مردم، درآمد

به رغم مخاطرات بسیار،  و کنندخلق می یجدید وکارکسب ،هیچ

 شوند.پیشگام کارهای جدید می

 گذار و مدیرسرمایه مخترع، تفاوت کارآفرین با خالق، نوآور،

کارآفرین،  مفاهیمدر خیلی از موارد، به خاطر تشابهات بین شاید 

ها با چندان متوجه تفاوت آن، و مدیر گذار، مخترع، سرمایهرنوآو

این  هایتفاوتبه  ا اشارهب قصد داریم تا در این قسمت. یکدیگر نشویم

 .بیان کنیم را دقیقی از هرکدام تعاریف، مفهوم

خالقیت یک پدیده ذهنی است و فرد خالق کسی است که  :خالق

جدید  یه دنبال روش، بجدیدی دارد و برای هر موضوع هفکر و اید

شیشه کثیف مشکل در مواجه شدن با  مثالً بسیاری از افراد .است

ق ولی فرد خال دند که شیشه را تمیز کننافت، به این فکر میخودرو

رد که ای تولید کتوان شیشهگونه میفتد که چااحتماال به این فکر می

کثیف نشود. در اینجا فرد خالق به دنبال راه تازه برای یک اصالً 

 مشکل است.

گفته شده که  د.انبه هم نزدیکدو مفهوم خالقیت و اختراع  :مخترع

 اما ، برای حل مشکل است ایش تازهوفرد خالق، به دنبال راه و ر

، دکنرا ایجاد می تازه راهکسی که آن  است.راه را پیدا نکردهاین  هنوز

همان مخترع است. پس مخترع کسی است که روش یا محصولی را 

ای تولید ، کسی که شیشهقبلیدر مثال  کند.بار تولید میبرای اولین

  و نیاز به شستن نداشته باشد، مخترع است. دهکند که کثیف نش

 هب که قابلیت استفاده و مقرون شودگفته می کسینوآور به  :نوآور

و آن را تجاری  کرده را بررسی شدهعمحصول اخترایک صرفه بودن 

، پس از اختراع شیشه توسط شیشه خودرومثال همان در . کندمی

سه با مقای درجدید شیشه تولید کند که مخترع، فرد نوآور بررسی می

 اقتصادی است.صرفه و  به مقرون تا چه حدهای قبلی، شیشه

اختیار  گذار کسی است که سرمایه مالی را درسرمایه :گذارسرمایه

ود. شآمده شریک میدستدر سود بهمقابل ذارد و در گکارآفرینان می

کردن کارآفرین برای تجاری :خودرو برگردیم به همان مثال شیشه

زیادی شیشه( احتماال به سرمایه در اینجا شده )اختراعمحصول تازه

کند تا از گذار صحبت میسرمایهیک به همین دلیل با  نیاز دارد.

، گذارسرمایه او برای انتقال محصول به بازار استفاده کند. سرمایه

 در سود درعوضدهد و می سرمایه خود را دراختیار کارآفرین قرار

 شود.شریک می حاصل

کارآفرینان با نگاه کنند و کار را اداره میومدیران، واحد کسب :مدیر

کنند. از آنجا که هر اندازی میکار را راهوگرایانه، واحد کسبفرصت

وکار را برعهده دارد، کارآفرینی مسئولیت تمام کارهای مربوط به کسب

اما هر مدیری کارآفرین  ؛توان گفت هر کارآفرینی مدیر استمی

 نیست. 

اشاره شد، کارآفرین همان گونه که در تعاریف باال نیز  : کارآفرین

این جای سوال است که اما  .اندازدکاری را برای خود راه میوکسب

 یکارهایچه کار خود، معموال واندازی و ادامه کسبدر راه کارآفرین

 ؟ دهدانجام می

 :، معموالیک کارآفرین

 کند.ش را با ریسک مواجه میاسرمایه 

 کند.دهی میامور مربوط را شخصا سازمان 

 است. اصلی کار تصمیم گیرنده 

 مه فعالیت، مشتریان را خودش پیدامجبور است برای ادا 

 .کند

 پردازدهای متفاوتی میزمان به فعالیتهم. 
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 ویژگیهای یک کارآفرین موفق 

 

 پشتکار -

 سازگاری -

کنند ها نیستند که بقا پیدا میگونه تریناین قوی” گوید: داروین می

انی کستنها بلکه  !ها هم نیستندترینهوشحتی با ؛مانندو زنده می

  ”شوند.یابند که از همه بیشتر با تغییرات سازگار مینجات می

سال گذشته تغییرات زیادی را در دنیای اقتصاد جهانی شاهد  1٠طی 

های بزرگ و مطرح تا تسخیر بازار ایم؛ از ورشکستگی شرکتبوده

 های تازه تاسیس و نوپا!توسط شرکت

همچنان در رابطه  گویا کرد، امامیزندگی  1٩ن داروین در قرگرچه ا

ترین نظر را درست نیای امروزبا اهمیت سازگاری یک کارآفرین در د

 است.ارائه داده

 

 پردازیایده -

 کاردانی -

توانایی حیاتی برای یک کارآفرین این است که بداند چگونه از هر 

قطعا منابع یک کارآفرین محدود  .بهترین استفاده را بکند ،چه داردآن

 چگونگی بهترینعلم به کند متمایز میآن چیزی که او را پس  ،است

 .است منابعاستفاده از  شیوه

 

 و هیجان شور -

 خوش بینی -

شما به عنوان فردی کارآفرین قرار است سرمایه خود را به خطر 

ر ها عبوپوشی کنید، از سختیهای کوچک چشمبیندازید، از فرصت

 نهایت طعم خوش موفقیت را بچشید. کنید تا در

 توان کاری از پیش برد!؟بینی در ابتدای مسیر میآیا جز با خوش 

 صبر -

 یهنجارشکن -

فرد کارآفرین باید به نوعی هنجار شکن باشد؛ یعنی خود را از 

های تعریف شده خارج کند و به دنبال مسیرهای جدید و چهارچوب

کارآفرین باید نسبت به وضعیت موجود ناراضی متفاوت از قبل باشد. 

 باشد و برای خود سوال ایجاد کند.

 

 یریسک پذیر -

 ارتباطات مؤثر برقرار کردن -

توانایی ایجاد ارتباطاتی که منجر به نزدیک شدن به هدف نهایی شود، 

 تواندهای یک کارآفرین موفق است. این ارتباط میترین ویژگیاز مهم

ایمیل یا شرکت در یک سمینار باشد! توجه  به سادگی ارسال یک

 ایگونهترین نکته در ارتباطات آن است که بهکنید که مهم

ها را به خود های خود را به دیگران ارائه دهیم که اعتماد آنتوانایی

 جلب کنیم.

 کارآفرینی در داروسازی

های بسیار گسترده و زمینه با ی است که یاهرشته یکی از داروسازی

ترین نزدیکشاید  داروسازی یو دانشکده در ارتباط استمتنوع 

، با توجه به ظرفیت این رشته .صنعت است بادانشگاه  پیوند ینقطه

مینهز تمامو در  شوندکارفرما  خودشان تالش کنند تادانشجویان باید 

 ودخ نامهپایان موضوعی که برای ،مثال عنواند. به نایده باشصاحب ها

ای باشد که بتوانند از طریق آن به به گونهباید کنند انتخاب می

نامه تولید دانش محصول برسند. در واقع دانشجویان با کار پایان

ه کتابخانه بماند، بلک استفاده دردون اما این دانش نباید ب ؛کنندمی

 که درست همان چیزی استباید تبدیل به محصول شود و این 

 فتد.ابی اتفاق بنیانهای دانشدر قالب شرکت تواندمی

ود دانشجویان داروسازی در ایران کمتر شکه باعث می مسائلییکی از 

زایی مناسب داروخانه برای دانشجویان درآمد، کنندبه کارآفرینی فکر 

است؛ زیرا یکی از اهداف کارآفرینی کسب درآمد است که داروسازان 

ای دسترسی دارند مناسب و تضمین شدهاز طریق داروخانه به درآمد 

و دیگر تمایلی برای ورود به عرصه کارآفرینی و پذیرش مخاطرات آن 

 ندارند. 

 تارد ک یکار توانمی و راه کارآفرینی در داروخانه نیز بسته نیستاما 

ارجاع در آن منطقه در رقابت با  تبدیل به محلموردنظر  داروخانه

توان در یک داروخانه به دو شکل به میها باشد. درواقع سایر داروخانه

ن به ای شکان منطقه کهبا پز ناسالمارتباط این هدف دست یافت: 

جاع ار ی ماترتیب به طور غیرمطلوبی بیماران بیشتری به داروخانه

. یا با ایفای نقش خود به عنوان یک داروساز باعث شوندمیداده 

ی این مسئله آن الزمهوخانه خود شویم افزایش میزان مراجعه به دار

و اطالعات خوبی داشته باشیم تا بتوانیم داروخانه  دانشاست که 

 قدر فروش داروخانهتدریج آنبهدر این صورت . شویممرجع در منطقه 
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خواهد رفت که خود به خود نیاز به مسئول فنی دوم احساس  باال

 دهد.خواهد شد و به این ترتیب کارآفرینی رخ می

های آرایشی و بهداشتی در داروخانه، پتانسیل خوبی همچنین قفسه

در این زمینه مطالعات کافی  داروسازبرای کار داروساز است. اگر 

، دهای بین برندها و... را بدانی مختلف و تفاوت، مواد مؤثرهدداشته باش

که در  دننده را راهنمایی کنکای شخص مراجعهبه گونه دتوانمی

 مراجعه کند. اوهمواره به  نیزهای بعد زمان

این است که داروخانه را به  ،توان انجام داداز کارهای دیگری که می 

های غربالگری آن منطقه تبدیل کنیم. مکانی برای انجام تست

 کارهایی مثل کنترل فشار خون، قند خون، وزن، داروهای مصرفی و...

و با به  داده تشکیل برای هرشخص یک پروندتوان می چنین. هم

کارگیری یک پرستار برای این بخش، ماهانه میزان زیادی به درآمد 

 داروخانه بیفزاییم.

ی فاکتور مهم شیوه ها نیاز به مجوز خاصی ندارد، بلکهاین فعالیت

توان به جای اختصاص دادن فضای زیادی از است. می ی آناجرا

رد و در اتاق مشاوره ایجاد کداروخانه به انواع لوازم غیرضروری، یک 

 گونه کارها پرداخت. آنجا به انجام این

 

 داستان زندگی و تجربیات کارآفرینان موفق
 

 دکتر غالمعلی عبیدی

خرداد سال  1٩در  ،پدر داروسازی نوین ایران ،دکتر غالمعلی عبیدی

ای اصیل هجری شمسی در خیابان مولوی تهران و در خانواده12٩٩

هجری شمسی از دانشکده  1٣21در سال  . ویشتگذاپا به جهان 

التحصیل شد و پس از آن برای گذراندن داروسازی دانشگاه تهران فارغ
با احداث  1٣2٥دکتر عبیدی در سال . موزی به پاریس رفتآدوره کار

 در کشور را صنعتی دارو ، تولیدحضور تهرانراه امینکارگاهی در سه

برای قرص ورمیسید 1٣٣7دارویی ایران درسال اولین پروانه  .آغاز کرد

تنها هدف این دکتر جوان  .به نام دکتر غالمعلی عبیدی صادر شد

تولید داروهایی با کیفیت باال و قیمت مناسب در مقایسه با داروهای 

وی معتقد بود که برای . و اروپایی وارداتی آن زمان بود آمریکایی

 ورد نیاز باید از تولیدکنندگانکسب کیفیت مطلوب دارو، مواد اولیه م

زندگی او جریان  ابعادبرتر جهان تهیه گردد. این رویکرد در تمام 

 کارخانه مدرنی 1٣41ل سا، در به طوری که با همت بلند خود ؛داشت

محل فعلی شرکت 1٣٥2سال وی دراندازی کرد. در قلهک راه

در  .داروسازی دکتر عبیدی را در جاده مخصوص کرج بنا نهاد

داروسازی دکتر عبیدی موفق به دریافت شرکت  1٣78سال

انگلستان  BVQI  در مدیریت کیفیت از ISO 9001 گواهینامه

یشگاه کنترل کیفیت داروسازی آزما1٣8٠ در سال. دگردی

دریافت گواهینامه آکرودیته از وزارت بهداشت،  موفق بهعبیدی دکتر

دکتر غالمعلی عبیدی پس از سالها . درمان و آموزش پزشکی گردید

در 1٣8٣شهریور 28عارضه سکته مغزی در یکشنبه  علتتالش به 

 .گذشت

 

 دکتر تینا سیلیگ

مدیر اجرایی مرکز کارآفرینی دانشگاه استنفورد  دکتر تینا سیلیگ

نوآوری در  ی ابتکار، خالقیت ورا در زمینه های متعددیاست و دوره

های کند. او در سالاین دانشگاه تدریس میی علوم مدیریتی دانشکده

های و برپایی کارگاه سخنرانی برگزاریر با نگارش چند کتاب، اخی

آموزشی متعدد گامی بزرگ برای ترویج نوآوری و کارآفرینی در سراسر 

 جهان برداشته است.

ا  ،در ادامه بخشی را در ارتباط با تجربیات ایشان در حوزه کارآفرینی

 خوانیم:خودشان میزبان  ز

است که به عنوان مدیر اجرایی طرح سرمایه سال  1٠حدود 

( در دانشکده مهندسی STVPهای تکنولوژی محور )گذاری

کنم. ما به محققان و مهندسان آموزش استنفورد کار می

دهیم تا نوآوری را در جزء جزء کار و زندگیشان دخالت می

، آنان را برای مورد نیاز و  امکانات دهند. سپس با تامین منابع

 کنیم.شان یاری و حمایت میکارآفرینی در رشته تخصصی

هایی که هر روز بر اعتقاد داریم آموزش رسمی در دانشگاه

کافی نیست. پیشرفت و اعتالی افراد  ،شودتعدادشان افزوده می

های زندگی شود که در محیط کار و سایر جنبهزمانی فراهم می

تفاوت به امور بنگرند و به کارهای متفاوت اندازی ماز چشم

 بزنند.ونوظهور دست

های تکنولوژی محور، انجام تحقیقات علمی طرح سرمایه گذاری

و کمک به دانشجویان، اساتید و کارآفرینان را در سراسر جهان 

کوشیم دانشجویان ممتاز را یاری می ماهدف قرار داده است. 

ی و شان به نوآورتخصصیکنیم تا ضمن کسب برتری در رشته 

ار ک کارآفرینی نیز گرایش پیدا کنند تا پس از ورود به بازار،

 نظر از اینکه افراد چه نقشیبازده و کارآمد داشته باشند. صرفپر

مندی از نگرش کنند، بهرهای فعالیت میدارند و در چه زمینه

ل است؛ خواه مسایل ی مفتاح رمز و کلید حل و فصل مسائنوآور

 ای که هر روز با آن دست به گریبانپا افتادهده و پیشسا
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های جهانی که رهایی از آن مستلزم توجه هستیم، و خواه بحران

 ی مردم جهان است.و تالش همه

 هایکارآفرینی شامل طیف وسیعی از مهارت ،به بیانی دیگر

زندگی است؛ از مدیریت و سازماندهی گرفته تا مذاکره، نوآوری 

 یری.گو تصمیم

من در انستیتو هاسوپالتر وابسته به دانشگاه استنفورد، که به 

م. کنتدریس می ،شود نیزاختصار دانشکده طراحی نامیده می

د شودر این دانشکده یک دوره آموزشی ضمن تحصیل ارائه می

های مختلف نظیر پزشکی، مهندسی و تا دانشجویان رشته

د و رنوآوری ببینناند از منظتهبازرگانی آنچه را که آموخ

 کارآفرینی را به فرآیند رشدی ژرف و پرمعنا بدل کنند.

به شما پنج دالر پول و دو ساعت وقت بدهند و بخواهند با اگر 

 کنید؟اندک پول در بیاورید چه میی محدود و زمان این سرمایه

هایم در دانشگاه استنفورد به من این تمرین را در یکی از کالس

دم. آنان را به چهارده گروه تقسیم کردم و پاکتی دانشجویانم دا

ی اولیه در اختیارشان گذاشتم. تأکید را حاوی پنج دالر سرمایه

چقدر که مایلند وقت ریزی هرگیری و برنامهرای تصمیمکردم ب

گذارند. اما به محض بازکردن پاکت تنها دو ساعت وقت دارند 

بعدازظهر چهارشنبه تا برای کسب درآمد تالش کنند. آنان از 

این تمرین را به پایان برسانند.  تا عصر یکشنبه وقت داشتند

داد بایستی با ارسال اسالید توضیح میعصر یکشنبه هر تیم می

چه کارهایی انجام داده و بعدازظهر دوشنبه سه دقیقه وقت 

اش را در کالس توضیح دهد. این تمرین ی پروژههداشت نتیج

ها را شناسایی کرده، کرد فرصتغیب میاعضای تیم را تر

 خویش الش کشیده و با توسل به ذهن خالقمفروضات را به چ

و کمترین منابع و امکانات کارآفرینی کنند. شما اگر به جای 

کردید؟ وقتی این پرسش را در میان جمع و آنان بودید چه می

 " :گویدکنم اغلب فردی با صدای بلند مییا گروهی مطرح می

ی حضار توام که با شلیک خنده "خرمآزمایی مییط بختبل

نظر اغلب از جانب افرادی است که مایلند در  رشود. این اظهامی

ساحل امن و آسایش باقی بمانند و بدون بذل مساعی و تالش 

از باغ زندگی ثمره گیرند. شماری دیگر نظرشان این است که با 

ش لیموناد خریداری ی فروهاین پنج دالر وسایل کارواش و دک

کنند. این گزینه مختص افرادی است که قصد دارند ظرف دو 

شان را به دست آورده و به همین آب باریکه ساعت پول تو جیبی

قناعت کنند. اما اغلب دانشجویان من از استانداردهای معمول 

ا و دید هفرضپیشفراتر نهاده و با گذشتن از فیلتر و متداول پا 

های تازه برآمدند، تن به ماجرا تجوی تجربهبه جس ،قالبی

دترین ارزشمن ،سپردند و نهایتا با دسترسی به دنیایی از امکانات

 دستاوردها را آفریدند.

پرسید چگونه این کار میسر شد؟ بد نیست بدانید تیمی البد می

ه ی اولیکه بیشترین پول را به دست آورد از پنج دالر سرمایه

تیم به این نتیجه رسیدند که استفاده از این  استفاده نکرد، افراد

کند. برای ی برخورد با مسایل را محدود میسرمایه اندک نحوه

ارزیابی این مساله در طیفی فراگیر و گسترده از خود پرسیدند: 

توانیم با دست خالی و یا کمترین بضاعت پول چگونه می"

م کردمن در نخستین جلسه کالس به آنان گوشزد  "درآوریم؟

یابنده به دست آورد هایی گسترشکه ذهن باید دانش و آگاهی

تا بتواند آنچه را که مورد نیاز آدمی است و باید تولید شود فراهم 

شان را از سازد. به همین دلیل با توصیه من نخست ذهن

که در  ههای قدیمی و بازدارندها والگوفرضانبارسازی پیش

د آزاد ساختند. سپس در پرتوی ژرفای وجودشان ریشه دوانده بو

استعداد و اندیشه خالقشان به شناسایی مسائلی پرداختند که 

ان شیابیکس تا به حال ریشهیر افراد بود و هیچگها دامنسال

 نکرده بود.

های برنده پس از شناسایی و رفع موانع توانستند به هر حال تیم

 توجه به پنجدالر سود کنند، و متوسط سودشان با ٦٠٠بیش از 

درصد شد. اگر عدم توانایی سایر  4٠٠٠ی اولیه دالر سرمایه

شان در این محاسبه ی اولیهها را برای استفاده از سرمایهتیم

 توان برگشت مالی آنان را با نهایت برآورد کرد.لحاظ کنید، می

 

 

به شما پنج دالر پول و دو ساعت  اگر 

وقت بدهند و بخواهند با این  

ی محدود و زمان اندک پول  سرمایه

 ؟   کنیددر بیاورید چه می
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راز موفقیت چشمگیرشان چه بود؟ پاسخ آن است که این 

خویش  ی خالقاش با اتکا به قوهها برای کسب معتیم

کوشیدند مرزهای جدیدی را در نوردند و کارهای تازه و 

مشکل متداول  ،نوظهور انجام دهند. به طور مثال یک گروه

کننده را که روزهای تعطیل پشت در های طویل و خستهصف

شد شناسایی کرد و تصمیم گرفت با ها تشکیل میرستوران

ل ها بایستند، پوکمک به افرادی که مایل نبودند در این صف

فره های دوندرآورد. به همین دلیل اعضای تیم با تشکیل گروه

و کردند و وقتی نوبتشان در چند رستوران مختلف، نوبت رزر

دالر به افرادی که برای  2٠شد ، آن را به قیمت نزدیک می

 فروختند.ایستادن در صف رغبت نداشتند می

این افراد در پایان روز به نتایج جالب توجهی رسیدند. نخست 

ها های دخترشان در فروش نوبتگروهیدریافتند که هم

رشان تجدید نظر کارآمدترند، به همین دلیل در شیوه کا

های مختلف کردند. قرار شد پسرها در سطح شهر در رستوران

. ها را به مشتریان بفروشندنوبت رزرو کنندو دخترها این نوبت

ه هایی کچنین دریافتند که این ابتکار در مورد رستورانهم

 کنند بازدهرسانی از دستگاه پیجر استفاده میبرای اطالع

توانستند پیجرهایی را که نوبتش فرا بیشتری دارد. آنان می

رسید با پیجرهایی که در اختیار مشتریان بود عوض کنند. می

که این شیوه کار از دو جهت خوب و مفید بود؛ نخست این

مشتریان در ازای خرید نوبت ابزاری ملموس دریافت 

کردند، و دوم اینکه پیجرهایی را که اعضای گروه از می

ه شدن نوبتشان بردند، پس از نزدیککمشتریان دریافت می

 فروختند.افراد بعدی می

ای کرد. آنان با استقرار دکهتری ابداع میتیم دوم راهکار ساده

سواران عبوری در جلوی سالن اجتماعات دانشگاه به دوچرخه

شان را رایگان کردند که باد الستیک دوچرخهپیشنهاد می

ر بیشتری نیاز داشت دها به باد کنترل کنند و اگر الستیک

 ازای دریافت یک دالر این کار را انجام دهند.

نخست فکر کردند که شاید این کار سوء استفاده از 

دانشجویان محسوب شود. زیرا دانشجویان به سهولت 

توانستند به پمپ بنزینی در آن حوالی مراجعه کرده و این می

 از چندخدمات را دریافت کنند. در عین حال اعضای تیم پس 

دهی دریافتند که دانشجویان از این ابتکار عمل راضی سرویس

کاری  ،های دوچرخهند. گرچه تنظیم باد الستیکاو خشنود

توانستند در آن حوالی سواران میپا افتاده بود، و دوچرخهپیش

این خدمت را رایگان دریافت کنند، با وجود این بزودی معلوم 

 بخش است. اینید و رضایتشان بسیار مفدهیشد که سرویس

شان دانشجویان پس از گذشت یک ساعت از مدت دو ساعته

تصمیم گرفتند از گفتن قیمت ثابت یک دالرخودداری کرده و 

میزان دستمزد را به عهده مشتری بگذارند. با این ابتکار عمل 

تازه درآمدشان سیر صعودی پیدا کرد. زیرا عدم تعیین مبلغ 

کنندگان را شد و مراجعهمی شان تلقیخاص فروتنی

افراد این گروه و نیز  انگیخت مبلغ بیشتری بپردازند.برمی

گروهی که به رزروکردن رستوران اشتغال داشتند با تجربیات 

رو شدند. بازخوردهای مشتریان و تغییرات بسیار ارزشمندی روبه

 کوچک ناشی از آن بازده کارشان را چند برابر کرد.

مذکور نه تنها موفق شدند بدون سرمایه و اعضای دو گروه 

شان به بضاعت کافی چند صد دالر سود ببرند بلکه ابتکار عمل

هایشان را تحت تاثیر قرار داد. گروهی که با کالسیشدت هم

تبدیل پنج دالر به ششصد و پنجاه دالر بیشترین پول را به 

اوت ای کامال متفی اندک اولیه را از زاویهدست آورد سرمایه

مشاهده کرد. زیرا آنان به جای استفاده از پنج دالر سرمایه اولیه 

و مهلت دو ساعته به عنوان ارزشمندترین منابع، سه دقیقه وقتی 

را که بایستی در خالل آن نتیجه کارشان را در برابر استاد، 

ع ترین منبمهمها عرضه کنند، ن و نمایندگان شرکتدانشجویا

م گرفتند این سه دقیقه را به تلقی کردند. آنان تصمی

هایی که قصد داشتند دانشجویان کالس را استخدام شرکت

ای کنند بفروشند. برای این منظور یک فیلم تبلیغاتی سه دقیقه

ها تهیه کرده و در طول مدتی که برای نمایندگان آن شرکت

شان را توضیح دهند آن را به ها نتیجه کار پروژهقرار بود گروه

ا خطور هذاشتند این فکر بکر به ذهن اعضای سایر گروهنمایش گ

 نکرده بود.

 ایهای هوشمندانهیازده گروه بعدی برای تحصیل درآمد برنامه

ی عکاسی در اندازی یک دکهکار گرفتند به طور مثال راهرا به

ها در آن با هایی که محل رستورانها و یا فروش نقشهمراسم

 نقشه برای والیدنی که آخر هفته ماژِیک مشخص شده بود. این
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 آمدند مفیدشان به این شهر دانشجویی میبرای دیدار فرزندان

ها هم تعدادی چتر تهیه کرد تا آن را گشا بود. یکی از گروهو راه

در روزهای بارانی به اهالی سانفرانسیسکو بفروشند. اما از بدبخت 

روزهای هفته آفتابی شد و در نتیجه چترها روی بد هوا در تمام 

ی فروش لیموناد و گروه دیگر در شان ماند. یک گروه دکهدست

اندازی کرد. اما برگشت پارکینگی متروکه کارواشی را راه

 ها کمتر بود.شان نسبت به سایر گروهمالی

را یک موفقیت آموزشی بزرگ به شمار  "تمرین پنج دالری"من 

ا به دانشجویان بخت آن را داد تا همه چیز را از منظر آوردم. زیر

ابتکار و نوآوری ببینند. البته از جهتی انتظارم را برآورده نکرد. 

خواستم این مفهوم را به دانشجویان منتقل زیرا هیچگاه نمی

ین شود. به همکنم که کارآفرینی تنها با سود مالی ارزیابی می

لی تمرین را حذف کردم. به دلیل در تمریمنات بعدی جنبه ما

جای دادن پنج دالر به هر گروه پاکتی را دراختیارشان گذاشتم 

ی کاغذی بود به اعضای هر گروه گفتم چهار که حاوی ده گیره

ها در حد ممکن ساعت وقت دارند با استفاده از این گیره

ه ی خالق بپرسید چگونه این ایدهکارآفرینی کنند. البد می

 ذهنم رسید .

از ماجرای زندگی کایل مک دونالد الهام گرفتم. او کارش را با 

یک گیره قرمز آغاز کرد و آنقدر به داد و ستد ادامه داد تا توانست 

اش را خریداری کند. دیدگاه متفاوت و ی مورد عالقهخانه

پشتکارش موانع را از میان برداشت و موجبات این هدف را میسر 

م به گام اهداف و ثبت پیشرفتش ساخت. کایل برای پیگیری گا

ی کاغذی را با وبالگی را طراحی کرد. او نخست یک گیره

خودکار عوض کرد سپس خودکار را با دستگیره در و در مرحله 

ی این روند ارزش اقالم بال بعد دستگیره را با اجاق گاز. با ادامه

ای را که حتی در خواب و رفت. به طوری که ظرف یکسال خانه

گنجید خریداری کرد. من در قیاس با کایل که لش هم نمیخیا

کارش را تنها با یک گیره کاغذی آغاز کرد پس از دادن ده گیره 

به هر یک از دانشجویانم حس کردم فردی سخاوتمندم! تمرین 

شنبه آغاز و قرار شد سه شنبه هفته بعد نتایج در یک صبح پنج

 اعالم شود.

 ادامه دارد...

 سوال کارگاه شماره اول: 

 کردید؟انتخاب می کارآفرینی؟ چه راهی را برای کسب درآمد کردیدگیره داخل پاکت چه می 1٠اگر شما به جای دانشجویان دکتر سیلیگ بودید، با 

 .شهریورماه ارسال کنید و خواننده نظرات و پیشنهادات دوستان خود در شماره دوم خبرنامه آوانوش باشید 2٠تا   info@ipss.ir ادی خود را به آدرس ایمیلهای پیشنهپاسخ
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 :TEDهای سخنرانی

 
1. How to manage for collective creativity!? 

راز رها کردن خالقیت پنهان شده درکارهای روزانه شما 

 چیست؟

بزرگ را به یک فرصت وشانس  توان هر ایدهچه طور می

 تبدیل کرد؟

نبوغ "لیندا هیل پروفسور دانشگاه هاروارد و از نویسندگان 

تعدادی  از کمپانی های  "(collective geniusجمعی )

خالق دنیا را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده 

های هایی، ایدهابزارها و تاکتیک است که این کمپانی ها  با

نگه میدارند نه فقط افراد هرشخصی داخل کمپانی را  عالی

  متخصص.

https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_mana

ge_for_collective_creativity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Let's raise kids to be entrepreneurs2 

ها را مردود اند، کالسحوصلهیکودکان در مدرسه ب یبرخ

هستند؛ کامرون  یشانهایشوند و در تقابل با همکالسیم

 نیامکان را دارند که کارآفر ینکودکان ا ینا "یدگو یهرولد م

 "د.شون

و  ینوالد یرا برا نکته یندارد تا ا یحث خود، او سعب دراین

 نانییفرآپرورش مطرح کند تا بلکه به شکوفا شدن کاروآموزش

 !عنوان بزرگسالعنوان کودک چه بهباشد، چه بهکردهکمک

به عنوان استاد رشد کسب و کار  یاهرولد در دن کامرون

 !شناخته شده است

کرد که سود و یم ییراهنما یاکارمندان خود را به گونه او

 ینکمتر دو برابر کنند و به ا یادرآمدشان را ظرف سه سال 

 .وکار مشهور شده استخاطر به لقب استاد رشد کسب

کارمند شروع  14با  یسالگ 21را در سن  ینیفرآکار کامرون

دالر و  یلیونم 1٠٦با درآمد  یشرکت یگلسا 42کرد و در سن 

 ید.کارمند رس ٣1٠٠با 

 ینبرتر او جزو ،که داشته ییهایتفعال یبر همهعالوه

از  یکی یدئوو ینهست که ا یزن یالمللینسخنرانان ب

 .باشدیم یو یهایسخنران

https://www.ted.com/talks/cameron_herold_let_s_ra

ise_kids_to_be_entrepreneurs#t-435838 
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 کنیم از تمام عزیزانی که در تهیه این مطالب کمال همکاری را با ما داشتند:در انتها تشکر می

  نهقاد دکترآرا، دکتر حریریان، دکتر محسن امین، دکتر علی ابراهیمی و آقای دکتر وطنجناب
 دهقان
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 ؛ از دریافت و داوری مقاالت تا...کمیته علمی

 ای هم داره؟تا کجا؟ مگه کمیته علمی به جز دریافت مقاالت وظیفه دیگه

    ای برای هممونهای جدید و کاربردیاعضای کمیته علمی دبیرخانه برنامه  IPSS  تو بیستمین دوره سمینار

 در نظرگرفتند

 

  جلسه رابطین سمینار بیستم

 اپیزود سوم؛

 تهران: 

 های روز داروساز و ....های تازه تاسیس، برنامهنحوه انتخاب رابطین جدید برای دانشکده
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 دبیر شورای آموزش ،ی دبیرخانه و رابطین سمینار بیستم با دکتر عبداللهیجلسه

 های داروسازی کل کشور...درباره مشکالت دانشکده داروسازی و تخصصی

 

 ،رابطین و دبیرخانه سمینار بیستم با دکتر دیناروند ١٣٩٤ماه سال جلسه اسفند

 محترم سازمان غذا و دارو ریاست

 ...شغلی داروسازان نگرانی و مشکلی نداریم با روند پذیرش کنونی از نظر آیندهدکتر دیناروند: 

 آنچه گذشت...

 مدرسه بهاره با موضوع مدیریت و اقتصاد دارو 

 و

 برگزاری پنل صنفی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
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 در 1٣٩٣ ورماهیشهر 27 تا 24 شگاهینما نیا دوره نینخست

 نیدوم و شد برگزار تهرانی المللنیبی هاشگاهینمای مئدا محل

 (فارما رانیا) وابسته خدمات و عیصنا دارو،ی المللنیب شگاهینما

 حضور با 17 الی صبح٩ ساعت از 1٣٩٥ ورماهیشهر 2٦ تا 24

 نیتربزرگ ازی کی کهی خارج وی داخل شرکت 4٠٠ از شیب

 در است، انهیخاورم و رانیا دری داروساز صنعتی هاییگردهما

 ان،یدانشجو متخصصان،ی رایپذ خمینی، امام بزرگی مصال

  .است سالمت حوزه فعاالن و راپزشکانیپ ،داروسازان پزشکان،
 زاتیتجه و وابسته عیصنا و داروی المللنیب شگاهینما نیدوم

 صنعتی دادهایرو نیتربزرگ ازی کی عنوان بهی مراقبت

 داخلی توانمند هایشرکت از کثیری جمع حضور بای داروساز

 موثره، مواد و هیاول مواد دیتول دارو، دیتول زمینه در خارجی و

 ،یعیطب وی اهیگی هافرآورده ،ییدارو ویی غذای هامکمل

 زاتیتجه ،یمراقبت زاتیتجه ،یبهداشت وی شیآرای هافرآورده

 توسطی قرارداد خدمات وی بندبسته و چاپ ،یداروساز

 دخواه برگزار رانیای انسانی داروها عیصنا صاحبانی کایسند

  .شد

 و دستاوردها نیآخر ارائه جهتی مناسب فرصت شگاهینما نیا

 هوابست عیصنا وی داروساز نهیزم در فعالی شرکتها محصوالت

 .است

 نیبرتری معرف منظور به جهان کشور 28 ازی ادیزی هاشرکت

 جادیا به مربوطی هایتکنولوژ نیآخر وی داروساز آالت نیماش

 .اندکرده دایپ حضور دارو، دیتول خط

 و "مولر دکتر" ،"آزو" ،"بوش" ،"مرک"یی داروی هاشرکت

“M + W Group” ی تیفارکوال" و"فارمای زیا" آلمان، از

 Clean آالت نیماش  فرانسه، از "بوکارد" ا،یتالیا از "وروپی
Room  فعالیتی داروساز یحوزه در که ن،ینوی هایفناور 

 اسپانیا، از "”Argenol Laboratorios شرکت کنند،می

 رکتش با همراه انگلستان، از "”MRC Systems شرکت

 عیصنا و دارو حوزه فعاالن نیتربزرگ ازی کی "نگیتوروک"

  .هستند هاشرکت این جمله از ن،یچ در وابسته

 

 

 پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت نمایشگاه، این حامیان

 تهران استانی اسالم ارشاد و فرهنگ اداره و دارو و غذا سازمان

 .هستند
  :نمایشگاه این اهداف جمله از

 و دارو نهیزم در هاینوآور و دستاوردها نیآخر ارائه 

  وابسته عیصنا

 در فعالی هاشرکت در موجود لیپتانس و تیظرفی معرف 

  وابسته عیصنا و دارو نهیزم

 ی المللنیب وی داخلیی دارو بازار بری رگذاریتاث 

 نیب وی داخلی علم -یقاتیتحق مراکز با ارتباطی برقرار

 یالملل

 و دارو نهیمز دری المللنیب تجارتی برا مناسب بستر جادیا 

 وابسته عیصنا

 متدهای نیآخر با توانیدمی نمایشگاه این در شرکت با

 نهیزم در فعال هایشرکت نیتربزرگ و ایدن در داروسازی

  .شوید آشنا داروسازی زاتیتجه

 سبمنای فرصت شگاهینما نیا دارو، حوزه کارشناسان گفته به

 رد آن گسترش و منطقه دری رانیا داروهای بازار تیتثب برای

مهم ازی کی رانیا در دارو دیتول خط جادیا. کشورهاست ریسا

 تمام تاکنون که است شگاهینما نیا انیمجر هایدغدغه نیتر

 نرایای الملل نیب شگاهینما نیدوم در حاضری خارج هایشرکت

 به داروسازی زاتیتجه وی فن خدمات ارائه به نسبت فارما،

 اعالم رانیا در دارو دیتول خط جادیا و رانیایی دارو هایشرکت

 .اندکردهی مادگآ

 

 

 

 

 المللی دارو، صنایع و  نمایشگاه بین

 )ایران فارما(   خدمات وابسته 

 اهشگینما نیا دارو، حوزه کارشناسان گفته به

 داروهای بازار تیتثب برای مناسبی فرصت

 ریسا در آن گسترش و منطقه دری رانیا

 رانیا در دارو دیتول خط جادیا. کشورهاست

 نیا انیمجر هایدغدغه نیترمهم ازی کی

 .است شگاهینما



 

 

1٦ 
 

  :فارما رانیای جانبی هابرنامه

 نینوی هایفناوری معرف 

 یتخصصی نارهایسم 

 یآموزشی هاکارگاه 

 ی بازآموز ازیامتی اعطا 

 وزهحی تخصص کتب و اتینشر شگاهینما نیاولی برگزار 

 سالمت

 

 

  

 ینشان به شگاهینما نیا تیسا در گانیرا نام ثبت قیطر از تنها دکنندگانیبازد حضور

www.iranpharmaexpo.com 
 .راستیپذ امکانی ریرهگ کد افتیدر و دکنندهیبازد قسمت در
 :دینمائ حاصل تماس ریز شماره با شتریب اطالعات کسبی برا

02188871227-8 

https://telegram.me/iphexpo 

 

http://www.iranpharmaexpo.com/
https://telegram.me/iphexpo
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 واقعی که جالبه براتون و جدیده که دداریای ایده هاست مدت

 ؟شه

 کنین؟ چیکارش نمیدونین 

 کنین؟ شروع کجا از

 !نه؟ یا میرسه جایی به اصال:  میگین خودتون با

 :خوب خبر یه

 رایب تهران پزشکی علوم دانشگاه ابداعات و اختراعات ثبت دفتر

 دو کارگاه قبل هایسال مثل ،ندار ایده که کسانی به کمک

 فکری، مالکیت مورد درو مباحثی رو  کنهمی برگزار روزه

 !مطرح میکنه اختراع ثبت روند و نوآوری مدیریت،

 آدرس به 12 تا 8 ساعت مهرماه 2٦ و 2٥ روزه دو کارگاه این

 :میشه برگزار ریز

بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، سازمان مرکزی دانشگاه علوم 

 پزشکی تهران، طبقه ششم، سالن شورا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محورهای کارگاه رو براتون گذاشتیم:

 ١موضوعات و محورهای کارگاه شماره

مفاهیم اولیه مالکیت معنوی و ابزار حفظ حقوق صاحبان -1

 یفناوری در عرصه بین الملل

  انواع مالکیتهای فکری و حوزه تحت پوشش آن-2

 سازماندهی فعالیتهای ثبت اختراع در درون سازماناصول -٣

 نکاتی مهم در خصوص کارآفرینی از راه علم-4

 2موضوعات و محورهای کارگاه شماره 

 پیامد های ناشی از حقوق مالکیت فکری-1

 وضعیت قوانین مربوطه در ایران و جهان-2

 شناخت فرآیند ثبت اختراعات در داخل و خارج از کشور-٣

 نعتی سازی ایده های جدید و نوآورچگونگی ص-4

 ایدب کارهایی چه نام ثبت برای بدونید اینکه برای حتما حتما

 :کنید مراجعه زیر اینترنتی آدرس به بدید انجام

http://patent.tums.ac.ir 

 کلیک "1٣٩٥  فکری مالکیت روزه دو هایکارگاه" روی بعد و

 .کنید

  

 کارگاه های آموزشی                  
 مالکیت فکری                      

http://patent.tums.ac.ir/
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با دکتر سامان احمد  آوانوشوگوی اختصاصی گفت

نصراللهی متخصص فارماسوتیکس و عضو هیئت علمی 

 های پوست و جذاممرکز آموزش و پژوهش بیماری

، عضو هیئت علمی مرکز ١٣٦١دکتر نصراللهی متولد سال 

آموزش و پژوهش پوست و جذام دانشگاه علوم پزشکی 

تهران است که مدرک دکترای عمومی داروسازی را در 

از دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی  ١٣٨٤سال 

خصصی تتبریز اخذ نمود و مدرک دکترای 

شکده داروسازی ناز دا ١٣٩٠فارماسیوتیکس را در سال 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران دریافت نمود.

های وی تا کنون مقاالت متعددی را در رابطه با فرآورده

های داخلی و خارجی به آرایشی و بهداشتی در ژورنال

ی نامه دورهچاپ رسانده است؛ همچنین موضوع پایان

آفتاب طبیعی های ضدعمومی ایشان هم در رابطه با کرم

 .استبوده 

 

کمی از خودتان و مرکزی که در آن مشغول به کار هستید، 

 . دبفرمایی

 مینهز کشور در یتحقیقات پوست و جذام، اولین مرکز تحقیقات مرکز

 هایروی بیماریآن کارکردن  های پوستی است که تخصصبیماری

 توسط، این مرکزباشد. ها میآنفرموالسیون دارو و ساخت  ،پوستی

 گذاری شده است. ، بنیانداروساز و متخصص پوست، دکتر دولتی

زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت  مرکز تحقیقات پوستسه 

 کنند:می

 ممرکز تحقیقات پوست و جذا

 کز تحقیقات پوست و سلول های بنیادیمر 

 های اوتوایمیون تاولیپوست و بیماریمرکز تحقیقات 

 

 

 

مرکز تحقیقات پوست و جذام، از نظر تعداد مقاالت چاپ شده و 

مراکز تحقیقات درماتولوژی نخست بین  دارای رتبه کارهای پژوهشی

  .است کل کشور

یک بخش مربوط به ؛ مرکز متشکل از چند بخش است این

     یکیکه است  (tropicalای )های مناطق گرمسیری و حارهبیماری

 ی. بیماری دیگربه بیماری جذام بود ترین اهداف آن رسیدگیبزرگز ا

هستند، لیشمانیوز یا سالک روی آن کار بر حال اکنون درنیز که هم

مشهد شیوع بیشتری دارد.  و ست که در شهرهای کرمان، اصفهانا

این مرکز با همکاری سازمان بهداشت جهانی و دانشگاه علوم پزشکی 

بسیاری در مورد این بیماری انجام داده و های مشهد پژوهش

تجاری حال در  را طراحی کرده است که هم اکنون فرموالسیونی

 سازی است.

کز تحقیقات پوست و جذام، رهای مترین بخشیکی از بزرگ

 بهداشتی -های دارویی و آرایشیآزمایشگاه ارزیابی بالینی فرآورده

و مدیریت  کرده است آغاز به کار 1٣٩٠است که از سال )درمالب( 

اثربخشی و ایمن بودن تمام باشد. ی بنده میبرعهده 1٣٩2آن از سال 

های فرآورده شامل:، هستند ستیهایی که دارای اثرات پووردهآفر

مورد در این آزمایشگاه  و ... هامکمل، بهداشتی، دارویی _آرایشی

والت تولید محصصرفه بودن مناسب بودن و بهتا گیرند مطالعه قرار می

 ی، ادامهن نتایجمثبت بوددر صورت  ها بررسی شود.توسط شرکت

انجام  و ورود آن به بازار کارخانهر ها دروند تحقیقات و تولید آن

 پذیرد.می

بهداشتی تولید شده در کشور  -وضعیت محصوالت آرایشی 

 ما چگونه است؟

حصوالت مرشد مصرف روبه، به دلیل جوان بودن جمعیت جامعه ما

در ایران محصوالت آن  ی را برای بازار خوب ،بهداشتی_رایشیآ

ها اشاره کرد توان به استفاده از ضدآفتاببه طور مثال می شاهدیم.

حاظر  اما درحال ؛... بود که قبال محدود به کنار دریا یا کوهنوردی و

و  اندبردهپی برابر نور خورشید مردم به اهمیت محافظت از پوست در

یا  .ی روزانه تبدیل شده استضدآفتاب به محصولی برای استفاده

اده شد استفهای مخصوص آقایان که برخالف گذشته که تصور میکرم

 طور، امروزه بهمختص بانوان است های مراقبت از پوستفراوردهاز 

 پوست و جذاماز داروسازی تا مرکز تحقیقات 
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، هاها، خمیردنداندرمورد دئودرنت ؛شوندگسترده تولید و مصرف می

های همین دلیل شرکت به .چنین است، ... همبدن و هایلوسیون

 هایو بین شرکت شوند بازار ایران دارند واردمختلف خارجی تمایل 

 کنندیک سعی می واردکننده و تولیدکننده رقابت وجود دارد و هر

باتوجه به اینکه در اینجا برخالف بازار  .ارائه دهندرا محصوالت بهتری 

های تولیدکننده نداریم، شرکت گذاریقیمت گیریسختدارویی، 

ی باکیفیت و در ادامه محصول باکیفیت تولید توانند مواد اولیهمی

در  گاهیهای خارجی توان رقابت دارند، حتی کنند و با شرکت

ی اولیه ها، موادکنندهو مرطوب anti agingی محصوالت زمینه

 تری در محصوالت ایرانی وجود دارد.مناسب

های بهتری ingredientچرا با وجود آنکه محصوالت ایرانی 

 مردم تمایل به مصرف محصوالت خارجی دارند؟، دارند

ور ما بودن و فرهنگی که در کش های خارجی به دلیل برندفرآورده

ر باشد بهتر است، تچه محصولی گرانر وجود دارد مبنی بر اینکه ه

محصوالت  "درمالب"اه در آزمایشگطرفداران بیشتری دارند. ما 

که نتایج آن، اثربخشی مناسب این کنیم مختلف ایرانی را بررسی می

 همان ها ازی آناولیه ی موادعمدهزیرا  ،ددهنشان میرا محصوالت 

ی برندهای ولیها که مواد ،شودتامین می ایهای اروپاییشرکت

بر اروپایی معت اولیه که از منابعدکنند. عالوه بر مواخارجی را تامین می

ی بسته بندی، نوع نگارش روی شوند، قوانین تولید، نحوهتامین می

در  .ی اروپاست... بسیار نزدیک به قوانین اتحادیه و هابسته

شود، ایران دارای غرفه سمینارهایی که در کشورهای دیگر برگزار می

 نطراف ایراهای اکه کشور آنجایی ایست و ازو محصوالت شناخته شده

به محصوالت  ،، سطح درآمد پایینی دارند)به جز کشورهای عربی(

 کنند.تری دارند، اتکا میایرانی که قیمت کم

در خرید و حتی میزان اثربخشی  موضوعی روانی با این حال، جنبه

 هداشتی بسیار تاثیرگذار است، به طور مثالب - محصوالت آرایشی

، حس پردازیممیهزار تومان  2٠٠برای خرید یک کرم  هنگامی که

 placeboواقع این همان اثر  بهتری در استفاده از آن داریم و در

. همچنین ظاهر کامال اثبات شده است است که در مطالعات بالینی

رچه )اگ تاثیر نیستهای برندهای خارجی هم در این امر بیبندیبسته

ingredient)ها تفاوت چندانی ندارد. 

آرایشی به صنعت داروسازی کمک  علمارد نیز از موبسیاری در 

ها، نانوپارتیکل  Safetyو ی ساخت به این ترتیب که نحوه؛ کندمی

 - رایشیهای آفرآوردهدر امروزه )که . ..و  ها، لیپوزومهانیوزوم

 شود کهشود و سپس تعیین میبررسی می ،بهداشتی رایج است(

  .یا خیر استفاده کرد های داروییسیستم درها نآتوان از می

 

 

 

 

 

 

 

 

در ، هاو نانوامولسیون SLN، CLNامروزه ذراتی مانند  ،برای مثال

 Q10به این صورت که ، شودبهداشتی استفاده می -آرایشی صنایع

در آن بارگذاری  ... ی چای سبز و، عصارهCویتامین  - Eنویتامی–

 . پسباشدمی رسانی پوستی برای دارو هاکه مورد مصرف آنشود می

 بهداشتی، مصرف زیادی -نتیجه گرفت که محصوالت آرایشی توان می

 ی دارو رسانی دارند.در حوزه

، در رابطه خطرزنگ تواند به عنوان نظر شما چه چیزی می به

 بهداشتی محسوب شود؟ -رایشی آمحصوالت  با

که تعداد  از آنجایی! های ناخواستهعوارض جانبی و واکنش

ها بسیار زیاد است، در صورت وجود وردهآهای این فرکنندهمصرف

شاهد تعداد بسیار زیادی بیمار با  ،وردهآحساسیت در یک فر

آرایشی مخصوص  برای مثال محصوالت های متفاوت هستیم.عارضه

های جانبی این واکنش ریزی شوند.هتوانند باعث پوستصورت می

وجود ... مو  هاها، اسانسرندهدانگه ها،تواند ناشی از کمک حاللمی

 .ورده باشدآدر فر

ز اکنند، ی تمام کسانی که در این حیطه کار میدرنتیجه، وظیفه

 مواد درجهبه نوع و  ،که استاین ما و همکاران وزارت بهداشت جمله 

طور بررسی کنیم در ساخت محصوالت توجه داشته باشیم و همین

 تواند باعث و یا چقدر میچگونه است فرمول شکل نهایی این  که

ها، کنندهو مرطوب anti agingمحصوالت  یینهبعضا در زم

 وجود دارد. یرانیدر محصوالت ا یترمناسب ییهمواداول

که در  یبودن و فرهنگ برند یلبه دل یخارج یهافرآورده

 رتگران یچه محصول هر ینکهبر ا یکشور ما وجود دارد مبن

 .دارند یشتریباشد بهتر است، طرفداران ب
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قبل از ورود به بازار تثبیت شود  باید و تمام این عوامل حساسیت شود

که در  چرا شود.میتا مطمئن شویم در حجم باال سبب اختالل ن

های به دلیل وجود شبکه به ویژه، تبلیغات منفی ت بروز اختاللصور

شود و این جامعه منتشر میاجتماعی با سرعت زیادی در سطح 

بسیار باالیی در بین مردم دارند. پس بهتر آن  ها قدرت نفوذشبکه

محصول، در کنار  safetyبرای اطمینان بیشتر از  هااست که شرکت

ها در صنایع توسط داروسازان و شیمیستکه   invitroآزمایشات 

 بیشتری انجام دهند.  invivo هایزمونآشود، انجام می

 توضیح دهید.ی آرایشی ضد آب های فراورده هم درباره کمی

به  FDAگویند و می "شووشست برمقاوم در برا"ین محصوالت ابه 

این محصوالت  را ممنوع اعالم کرده است. "ضد آب"ی کاربردن واژه

مقاوم باشند. از طریق دو دسته مواد  شووباید در برابر تعریق و شست

 ایجاد کرد:توان چنین خاصیتی را می

کنند و پلیمرهایی که ها که پایه هیدروفوبی ایجاد میانواع روغن

بخشند و سدی در برابر به فرموالسیون می film formerت خاص

 کنند.نفوذ آب ایجاد می

اثربخشی این محصوالت انجام  یهایی برای بررسچه تست

 شود؟می

سازمان غذا و داروی  اعالم براساسو های ضدآفتاب مثال درمورد کرم

   گیرد:نجام میآمریکا، بررسی این محصوالت به این صورت ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دت به م ،هااین کرم استفاده از ازمشخصی داوطلب انسانی پس  تعداد

یرند گقرار میبا دمای معین  در استخرو با فعالیت سبک،  دقیقه 2٠

دقیقه  2٠بدون حوله به مدت کردن مدن و خشکآو پس از بیرون 

آن را  SPFگیرند و در نهایت در آب با همان شرایط قرار می، دوباره

نباید تغییر چندانی داشته  SPFپس از این مراحل  .کنندمی بررسی

 باشد.

 ؟کنیمچه نکاتی را در مصرف این محصوالت باید رعایت 

شو، در وهای مقاوم به شستکه ضدآفتاب رین نکته این استتمهم

ها چشم قرمزیو  ها استفاده نشود؛ چرا که باعث سوزشاطراف چشم

 شود.می

برای دانشجویانی که  ایتوصیهچه  و به عنوان سوال آخر،

 دارید؟ ،مند به فعالیت در این زمینه هستندهعالق

ی پزشکی و فضایی بین رشته بهداشتی -علم آرایشی به هرحال 

 هر شخص ،بسته به توانایی و عالقهدر این مرکز  داروسازی است.

در  انجام دهد. نامه و یا کار بالینی،پایان تواند کار پژوهشی،می

اه دانشگدانشکده داروسازی با  مرکز ما، خصوص دانشجویان داروسازی

دانشگاه آزاد همچنین واحد علوم دارویی علوم پزشکی تهران و 

ا دانشجویان ی همکاری باسالمی همکاری دارد و البته آماده

 باشد.مینیز ها از سایر دانشگاه ،مندهعالق
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 تشکیل کمیته آموزش؛ زیر مجموعه کمیته صنفی:

های آموزشی دانشگاه برنامه دبیرخانه بیستم سمینار برای مقایسه

یت گرفته تا در نها  "کمیته آموزش" تصمیم به تشکیلمختلف، 

 هقابل ارائه باش و کاربردی یطرح ،با تالش اعضا این کمیته نتیجه

 زنگ خبر

 :کندکمیته علمی دبیرخانه بیستم با افتخار برگزار می

 برگزاری مدارس تابستانه از مجموعه مدارس فصلی

 محوریت شیمی دارویی و فارماکوگنوزیبا 

 قدمی جدید از کمیته روابط عمومی  دبیرخانه بیستم:

 "خبر و مستند سازی"تشکیل کمیته 

 ...  خبرنامه  آوانوشاز مستند کردن تمامی رویدادها و جلسات تا تهیه 

 

 های روز داروسازبرنامه

ها برای شناسوندن خودمون به مردم  روز داروساز، یکی از بهترین فرصت

 و مسئولینه...

 .هرکدام کلیک کنید عنوانی مشاهده شرح کامل خبرها، لطفا رو برای  
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اثربخشی هر نوع درمان کامال وابسته به این است که بیمار 

 !خیرکند یا داروهایش را مصرف می

به  یافتهاز نصف بیماران در کشورهای توسعهمتاسفانه کمتر  

شان پایبند هستند و حتی این تعداد در کشورهای رژیم دارویی

شود. برای مثال در ایاالت متحده در حال توسعه کمتر هم می

نه ساال زآمریکا این عدم پایبندی به رژیم درمانی، منجر به بیش ا

های غیرضروری در شدنمیلیارد دالر هزینه, جهت بستری 1٠٠

 است. بیمارستان شده

با سوزن یا سرنگ( ) که باید از راه تزریق مصرف شوندداروهایی 

تواند این عدم پایبندی بیمار را بیشتر کند, زیرا باعث کاهش می

شود. از طرفی بسیاری از داروها قابلیت کیفیت زندگی بیمار می

رف از راه خوراکی را ندارند و حتما باید تزریق شوند زیرا مص

ممکن است در دستگاه گوارش تجزیه شوند. این مشکل به 

خصوص در مورد داروهای بیولوژیک و داروهای پروتئینی شایع 

 است.

  "Carl Schoellhammer”ها آقایبا توجه به این محدودیت

ان دانشگاه ساله، به همراه دیگر پژوهشگر 28مهندس شیمی 

MIT  و بیمارستان عمومی ماساچوست, در پژوهشی یک

تواند جایگزین راه کپسول کوچک را طراحی کردند که می

 تزریقی شود.

 (micro needle)های بسیار ریزی روی این کپسول با سوزن

به  PHطور یک روکش حساس به  است. همینشده پوشیده

ی کپسول اجازهپوشاند که به ها را میneedleطور کامل 

 دهد.خطر را میشدن ایمن و بیخورده

 

 

 

 

 

 

 

ابتدا روکش حل شده و  PHبعد از بلع با توجه به تغییر 

needleگردند؛ در اینجا حرکات پریستالیتیک ها آشکار می

و  needleکند که تعامل مناسب روده به قرص فشار وارد می

سپس محتویات دارویی مخزن این  .کندبافت را تضمین می

متر قطر آن سانتی 1متر طول و سانتی 2کپسول که تنها 

های توخالی استیل که micro needle از طریق این ،باشدمی

تزریق می متر دارند، در محل مورد نظرمیلی ٥برابر  یتنها طول

 شود.

خوراکی انسولین استفاده ویز جتوان برای تاز این سیستم می

که به صورت زیرجلدی تزریق  یکرد که کارکرد آن از انسولین

 نیز بیشتر است. ،شودمی

سازی پوست با ها در جوان micro needleاین کاربرد دیگر

micro needle fractional RF ترین کاربرد ، که مهماست

( و درمان شلی Skin Tighteningآن در سفت کردن پوست )

این قابلیت را دارد RF . در واقع است( Skin Laxityپوست )

که یک لیفتینگ بدون جراحی برای پوست ایجاد کند. این 

های بسیار ظریف کند که سوزنورت عمل میسیستم به این ص

(micro needle وارد پوست )ها امواج که بین آن گردندمی

این مساله ایجاد گرما در بخش  . حاصلشودرادیویی مبادله می

که این گرما باعث ایجاد کالژن جدید و انقباض  استدرم پوست 

 شود.های قدیمی میکالژن

 

 

توان برای تجویز خوراکی انسولین از این سیستم می

 که به صورت یاستفاده کرد که کارکرد آن از انسولین

 نیز بیشتر است. ،شودزیرجلدی تزریق می

 گیرندهایی که جای تزریق را میکپسول
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داشتیم! وحشت و  اتجربه تلخ ری ما در کودکی این همه

 ین باراول .شدیمدچار آن می استرسی که از چند روز قبل

 ولی حسی در درون خواهیم شدنستیم با چی مواجه ادنمی

خالصه با  "خودتو برای یه درد زیاد آماده کن!"؛ گفتمی

های مادر و متصدیان, مظلومانه تن به انجام این عمل نوازش

 کرده تغییرا اوضاع کمی هاما این روز .دادیمآمیز میخشونت

 Vaccineبه نام ، کنیم صحبت هاییاز واکسن استقرار  است!
patch  خبری از درد و ترس قبل از  ردیگ هاآن که با وجود

 تزریق نیست.

 Geirgia institute of)موسسه فناوری جورجیا 
technology)   به منظور رفع مشکل درد ناشی از تزریق

هایی را شد، واکسنهایی که به صورت وریدی تزریق میواکسن

)برچسب واکسن( که از تکنولوژی vaccine patch با نام 

needle less  اند.برخوردار است, تهیه کرده 

Vaccine patch ی صورت یک برچسب کوچک در اندازه به

1cm X 1cm باشد, که الیه رویی آن تقریبا شبیه به الیه می

 بوده رویی چسب زخم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوزن  ٥٠( از چسبدزیری آن )الیه ای که به پوست می و الیه

 هاارتفاع آن( تشکیل شده, که micro needle العاده ریز )فوق

 .استضخامت چند تار مو روی هم  به اندازه

آوری کی از اساتید موسسه فنی Mark Prausnitzدکتر 

بیان   micro needles گذار محصوالتجورجیا و بنیان

ها, کند: بسیاری از افراد داوطلب برای استفاده از این واکسنمی

تمایل داشتند خودشان عمل تزریق را انجام بدهند و تمامی 

 ی صحیح از آن شدند.ها به راحتی موفق به استفادهآن

ه مقدار واکسن است کمطالعات اولیه بر روی حیوانات نشان داده

یقی نوع تزر به مقدار یک پنجاهم مقدار ،آنفوالنزا به روش نانوپچ

باشد. واکسن نانوپچ واکسن آنفوالنزا، دارای اثرات برابری می

و   HIVهایی مثل همچنین از امکان انتقال عفونت و بیماری

آورد و همینهپاتیت ناشی از تزریقات جلوگیری به عمل می

های معمولی نیازی به نگهداری در یخچال طور برخالف واکسن

ها، پایداری بیشتر دارو vaccine patchندارد. از جمله فواید 

تر تر و آزادسازی سریعداری دارو به مدت طوالنیو امکان نگه

ها از معایب این قبیل واکسن دارو به داخل جریان خون بوده و

قابلیت استفاده برای عدم  بودن و برتوان به پیچیده و هزینهمی

 تزریقات درون وریدی اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

   های نانوپچواکسن
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 کمیته علمی

 

های کمیته علمی دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور متشکل از دبیر علمی، مدیر، مشاور و نمایندگان دانشجویی از گروه

این کمیته با برگزاری جلسات منظم به پیگیری امور مختلف علمی سمینار از جمله بررسی ارسال آثار، مدارس مختلف آموزشی دانشکده است، 

 پردازد.ها و ... میها، خالقیتفصلی، کارگاه

ای کاربردی و هاین بخش عالوه بر انجام وظایف معمول تعریف شده برای دبیرخانه علمی از قبیل دریافت و داوری مقاالت و سایر آثار، برنامه

ده کهای آموزشی مختلف دانشاست، از قبیل: مدارس فصلی که با محوریت معرفی گروه گرفتهرای دانشجویان سراسر کشور در نظرجدیدی ب

های داروسازی که برای دانشجویان دانشکده "ارائه مقاالت مروری"چنین ایجاد حیطه جدیدی تحت عنوان شود و همداروسازی برگزار می

تالش این دبیرخانه در جهت افزایش سطح . تر به عرصه امور پژوهشی وارد شونداست، تا بتوانند هر چه سریعجدیدالتاسیس در کشور ایجاد شده

 علمی دانشجویان داروسازی سراسر کشور است. 

دماه با حضور دبیر کمیته علمی، مدیر های ششم و نوزدهم تیرماه و سوم مرداجلسات حضوری خود را در تاریخ "IPSS20"کمیته علمی سمینار

 .نمودبرگزار آموزشی مختلف  هایگروههای و مشاور علمی و نماینده

 "انتخاب داور دانشجویی"و  "نحوه ارائه مقاالت مروری"، "فرهنگ سازی مصرف صحیح دارو"دراین جلسه اعضا، به رأی گیری پیرامون موضوعات 

ب داور دانشجویی نیز سازی مصرف صحیح دارو در سمینار رد گردید و انتخاع قرارگیری بخش فرهنگگیری، موضو پرداختند که درپایان رای

 خود اختصاص دهد. ه ی کافی را بانتوانست ر

 شد در شهریورماه سال جاری مدرسهگرفته و تصمیمهای مدارس فارماکوگنوزی و شیمی دارویی پرداخته درطی جلسه نیز، به شرح برنامه

وریت دارویی، با محهای شاخص فارماکوگنوزی ایران و نیز مدرسه شیمیشناسی و با حضور چهرهگیاهموزه ملی باغ  همراه با بازدید از وزی،فارماکوگن

 ها و کاربردهای آنالیز دستگاهی برگزار شوند.های شغلی آن و آشنایی با روشطراحی داروهای جدید، جایگاه این رشته در صنعت و فرصت

و پک  و معرفی موضوعات مدرسه پاییزهشیمی دارویی  تثبیت نهایی برنامه مدارس فارماکوگنوزی وشد که در جلسه بعد به گرفته تصمیم در پایان

 پیشنهادی برای مدرسه تابستانه پرداخته شود.

 

 سومین جلسه رابطین  
 

داروسازی سراسر کشور به میزبانی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ سومین جلسه رابطین بیستمین سمینار دانشجویان 

 برگزار شد. 1٣٩٥ماه ششم خرداد پنجم و

 رسد:جلسه مذکور به اختصار به اطالع  می مصوبات  دو

چاپ شده در نشریه ژنریک و ارسال آن های آوری سواالت دانشجویان دانشکده خود در مورد مصاحبهدرخواست از رابطین نسبت به جمع-1

 به دبیرخانه

 پیگیری از دبیرخانه اول در تبریز جهت ثبت سمینار در مرجع قانونی خود برای جلسه آینده-2

  هاو رابطین آن های تازه تاسیسدانشکده -٣

 برای روز داروساز توسط دبیرخانه و رابطین   بیان پیشنهادات -4

 میزبان جلسه رابطین آیندهانتخاب تبریز به عنوان -٥

 

 

 
 شر  کام  خ رها
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 جلسه دبیرخانه و رابطین با دکترعبداللهی

 (تخصصیدبیر شورای آموزش داروسازی و )

های داروسازی با دکتر عبداللهی، دبیر دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور و رابطین محترم دانشجویی دانشکده جلسه

 برگزار شد.  1٣٩4ه ام اسفندما24محترم شورای آموزش داروسازی و تخصصی در 

های پیش روی آموزش داروسازی کشور توسط دبیرخانه مسائل و چالش و وسازیهای داردر این جلسه تصمیم گرفته شد که مشکالت دانشکده

"IPSS20" به این معضالت از طرف شورای  تاآوری شده و به دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی ارسال شود ها جمعو رابطین دانشکده

 آموزش رسیدگی شود.

 طین در حال پیگیری مصوبات این جلسه هستند.و راببیستم  الزم به ذکر است که دبیرخانه سمینار

 

 سازمان غذا و دارو     و ریاستجلسه رابطین 
 برگزار شد. 1٣٩4با هدف بررسی آینده شغلی داروسازان دراسفندماه  "سازمان غذا و دارو"جلسه رابطین سمینار با 

با روند پذیرش کنونی از نظر آینده شغلی داروسازان نگرانی و مشکلی نداریم "دارو اظهار کرد: دکتر رسول دیناروند، ریاست محترم سازمان غذا و 

 "زیرا با توجه به رشد اقتصادی کشور و رونق بازار دارویی، نیاز به تعداد بیشتری داروساز خواهد بود.

 ها پرداخته شد:آینده شغلی آن های جامعه داروسازی در خصوصدر طی این جلسه با تعیین مصوباتی به بررسی نگرانی

 ی غیرداروساز در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به ورثه "سازمان غذا و دارو"مقاومت 

 باشد.های آموزشی مجزا در هر شهر میی آموزشی که جایگزینی برای تاسیس داروخانهعنوان داروخانههای دولتی بهبه کارگیری داروخانه -2

تحت بررسی در کارگروه مربوطه  محترم وقت وزیر ها که این طرح با موافقت اولیهبط جمعیتی و محدودیت فاصله داروخانهبرداشتن ضوا -٣

 به داشتن حد نصاب امتیاز تغییر یابد.باشد  تا مالک برای تاسیس داروخانه می

ای باشد، این طرح با پیگیری بسیار در کتاب سامت قرار  تبدیل حق فنی به تعرفه مدیریت خدمات دارویی که باید شامل دو جزء فنی و حرفه -4

 اما دکتر دیناروند معتقدند برای افزایش  آن باید خدمات خود را به جامعه نشان دهیم. استگرفته

ش داروساز در تر شدن نقررنگپ" در خصوص این طرح چنین بیان کرد: "سازمان غذا و دارو "در ادامه دکتر پیرصالحی، معاون وقت طرح و برنامه

که این تالش در جهت افزایش مشارکت داروساز در عرصه بالین نیز درحال ظرفیت صنایع دارویی همراه بوده  درصدی 2٠-1٠رشد  صنعت با

 " انجام است.

 Post Graduate"های آموزشی تحت عنوان برگزاری دوره پیگیر ،همچنین جهت توانمندسازی داروسازان در دو عرصه صنعت و بالین"وی افزود: 
Diploma" التحصیالن داروسازی هستیم.هایی با همکاری سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی برای فارغو نیز دوره"  

تر نشان دادن نقش داروسازان در جامعه برای افزایش تعرفه برای ارائه خدمات دارویی و پررنگ هاهمه این تالش"دکتر پیرصالحی اضافه کرد: 

 "است.دارویی انجام شدهخدمات 

 ها به صورت عضویت در این شورااجازه دخالت و حضور داروساز در شورای عالی بیمه -٥

های بیننمونه ها با الگوبرداری ازدر دستور کار قرار گرفتن طرح استفاده از نیروی غیر داروساز به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در داروخانه -٦

 المللی

اجاره داروخانه به غیر داروساز  که این مصوبه در حال امکان سنجی  و تصویب  قانونی شدن اجاره داروخانه به داروساز جهت جلوگیری از  -7

 است.

 ها که این طرح در حال انجام است.ها و داروخانهای شدن ثبت مسئول فنیسامانه -8

 در دستور کار قرار گرفته است.نیز  که این مصوبه واردات و ترخیص داروسامانه ای شدن  -٩

 .تدر انتهای این جلسه دکتر پیرصالحی پیرو مدعای انجمن داروسازان, ارجاع رونوشت این مصوبات به انجمن داروسازان ایران را بالمانع دانس
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 مدرسه بهاره با موضوع مدیریت و اقتصاد دارو  

اولین مدرسه یک روزه تحت عنوان مدرسه بهاره در حوزه مدیریت و اقتصاد دارو توسط دبیرخانه بیستمین  

در محل دانشکده داروسازی دانشگاه علوم   1٣٩٥سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور، درششم خرداد ماه 

 شد. پزشکی تهران برگزار

راسر کشور، به منظور تحقق آموزش موضوعات کاربردی به  دبیرخانه بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی س

های مختلف این رشته، از جمله مدیریت و اقتصاد دارو، دانشجویان داروسازی سراسر کشور در زمینه

... قصد دارد، مدارس فصلی گوناگونی را   فارماکوگنوزی، شیمی دارویی، داروسازی بالینی، داروسازی هسته ای و

 برگزار شد. 1٣٩٥اقتصاد دارو در بهار  ین مدرسه در حوزه مدیریت وبرگزار کند که اول

بیش از صد نفر از  این مدرسه بهاره که با حضور جمعی از اساتید و فعاالن در حوزه مدیریت و اقتصاد دارو و 

یریتی   های مدهای اقتصادی و شاخهبه طرح موضوعاتی از قبیل: مبانی ارزیابی برگزار شد، مندعالقهدانشجویان 

های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت, بازاریابی  چالش در حوزه دارو, حقوق مالکیت فکری در بازار دارویی و

های شرکت های سازمانیبرند سازی در بازار دارویی ایران و آشنایی با جایگاه داروسازان در ساختار و فعالیت و

 دارویی در ایران پرداختند.

های صنفی  ها و همچنین حضور گسترده در پنلرس و استقبال دانشجویان برای شرکت در آنبرگزاری این مدا  

بخشی دانشجویان ( عالوه بر آگاهیبرگزار شد 1٣٩٥خرداد  ٥در تاریخ های صنفی )که اولین پنل از سلسله پنل

های دغدغهشود تا مسئولین کشور ی رشته تحصیلی و حقوق خود، باعث میگسترده هاینسبت به شاخه

های جدید  گذاریسیاست ها وگیریها را در تصمیمدانشجویان داروسازی را به رسمیت بشناسند و این دغدغه

 لحاظ کنند.
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به   ، به منظور تحقق آموزش موضوعات کاربردی"IPSS20"دانشجویان داروسازی سراسر کشور دبیرخانه بیستمین سمینار 

های مختلف این رشته، از جمله  مدیریت و اقتصاد دارو، فارماکوگنوزی، شیمی  دانشجویان داروسازی سراسر کشور در زمینه

دارویی و داروسازی  بار با همکاری گروه شیمیاین کند ورا برگزار می ... مدارس فصلی گوناگونی دارویی، داروسازی بالینی و

 کرده است. دانشگاه علوم پزشکی تهران اقدام به برگزاری مدرسه تابستانه ای دانشکده داروسازیهسته

 شود، شامل موارد زیر است :ها پرداخته میبه آن شیمی دارویی محورهای آموزشی که در مدرسه تابستانه

Drug discovery methods, screening & drug design (cost & benefits) 
Q-SAR & Q-SPR, ligand base drug design, structure base drug design 

 های شغلی آینده این حرفهدارویی در صنعت و فرصتجایگاه علم شیمی
 هاهای آنالیز دستگاهی و کاربردهای آنآشنایی با روش

 ها در پزشکی  رادیوداروها و کاربرد آن

دانشکده داروسازی دانشگاه ای دارویی و داروسازی هستهدارویی، اساتید و دستیاران گروه شیمیمدرسین در مدرسه شیمی

 هستند. بیوشیمی دانشگاه تهران( -علوم پزشکی تهران )با همکاری دانشکده بیوفیزیک

دانشکده داروسازی   و مکان برگزاری آن 1٣٩٥ه شهریورما IPSS20"  2٥"دارویی سمینار زمان برگزاری مدرسه شیمی

 است.گرفته شدهتومان در نظر ٣٥٠٠٠دانشگاه علوم پزشکی تهران است و هزینه ثبت نام در مدرسه 

 ی خود را به  نام، رزومهتوانند جهت ثبتمند به این رشته تخصصی از سراسر کشور میتمامی دانشجویان داروسازی عالقه

 ایمیل نمایند.    Medicinalchemistryschool@gmail.comآدرس 

 خواهد شد.حضور در مدرسه تابستانه اعطا کنندگان در این برنامه از طرف دبیرخانه سمینار گواهی به شرکت

  7، آخرین مهلت ثبت نام 1٣٩٥مردادماه  ٣1، زمان اعالم پذیرفته شدگان 1٣٩٥مردادماه  2٩مهلت ارسال رزومه تا 

 .است 1٣٩٥شهریورماه 

 

 

 فارماکوگنوزیو دارویی مدرسه تابستانه شیمی
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 :شودها پرداخته میبه آن فارماکوگنوزی محورهای آموزشی که در مدرسه تابستانه

 اندازها و اهداف کلی این رشتهمعرفی رشته فارماکوگنوزی )داروسازی گیاهی( و بررسی چشم

Drug master files (DMF) for herbal medicine 

 لی این حرفههای شغجایگاه علم فارماکوگنوزی در صنعت و فرصت

های فارماکوگنوزی سراسر جهان و فارماکوگنوزی معرفی انجمن فارماکوگنوزی ایران و سایر انجمن

 نوین  

ملی گیاه این مدرسه تابستانه تدارک دیده شده، بازدید از باغ موزه دگانکننی دیگری که برای شرکتبرنامه

 شناسی ایران است.

اساتید گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران   مدرسین در مدرسه فارماکوگنوزی،

 های شاخص فارماکوگنوزی کشور هستند.و چهره

دانشکده  بوده و مکان برگزاری آن   ١٣٩٥شهریور ماه  ٢٤ "IPSS20"زمان برگزاری مدرسه فارماکوگنوزی سمینار 

تومان در نظر گرفته شده که البته این   ٥٠٠٠٠داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هزینه ثبت نام، 

 تومان است. ٣٥٠٠٠هزینه برای افرادی که تمایل به بازدید از باغ موزه ملی گیاه شناسی ایران را ندارند، 

ی توانند جهت ثبت نام، رزومهاز سراسر کشور میمند به این رشته تخصصی تمامی دانشجویان داروسازی عالقه 

 ایمیل نمایند.  Pharmacognosyschool@gmail.com خود را به آدرس

 به شرکت کنندگان در این برنامه از طرف دبیرخانه سمینار گواهی حضور در مدرسه تابستانه اعطا خواهد شد.

، آخرین مهلت ثبت  1٣٩٥مردادماه  ٣1، زمان اعالم پذیرفته شدگان 1٣٩٥مردادماه  2٩هلت ارسال رزومه تا م

 است. 1٣٩٥شهریورماه  7نام 
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 یمستندساز و خبر تهیکم
 اتیجربت انتقال جهت مهم دادیرو کی یمستندساز تیاهم به توجه با کشور سراسری داروساز انیدانشجو ناریسم نیستمیبی عموم روابط تهیکم

 .استگرفتهی مستندساز و خبر تهیکم عنوان تحت دیجدی اتهیکم لیتشک به میتصم بعد،ی هادوره بهی کاربرد و نوی هادهیا و

 .است نموده آغاز ماه مرداد از خودرای رسم تیفعال و شده محسوبی عموم روابط تهیکم ازی ا مجموعه ریز عنوان به مذکور تهیکم

 ،یآموزشی هاکارگاه ،یصنفی هاپنل ها،تهیکم جلساتی هیکل: ازجمله آن،ی برگزار روز تا را ناریسمی هاتیفعالی تمام دارد، قصد تهیکم نیا

 .کند مستند و ثبت... و مختلفی هاییگردهما ها،مدرسه

های مختلفی تشکیل شده مانند: معرفی است که از بخش آوانوش اصلی این کمیته در کنار تهیه مستندات، تنظیم و تدوین خبرنامهمحصول 

ها در هر بخش، محصوالت علمی و آموزشی، مطالب عمومی برای مطالعه، اخبار سمینار، کارگاه آموزشی مجازی و بخش مصاحبه که تمامی تالش

 باشد.وضوعات جدید و کاربردی میدر جهت پرداختن به م

های آنالین خبرگزاریو  های اجتماعی مختلفهایی از آن در شبکهگیرد و بخشاین خبرنامه به صورت ماهانه بر روی وبسایت سمینار قرار می

 منتشر خواهد شد.

 یآموزش تهیکمی هاتیفعال اخبار
بار، در بخش آموزشی، اقدام به تشکیل کمیته آموزشی با حضور دانشجویان بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور برای اولین

پردازد. این کمیته قصد دارد جهت هدایت علمی ی علمی میآن به بررسی موضوعات آموزشی با شیوه است که درداروسازی سراسر کشور کرده

مند شده و جلسات منظمی را با حضور اساتید آموزش اروسازی بهرههای اساتید آموزش پزشکی و اساتید دمسیر مطالعاتی از همکاری و راهنمایی

 به منظور افزایش اطالعات علمی دانشجویان در حوزه آموزشی برگزار کند.

و جلسات دوم وسوم خود را در تاریخهای دوم  بیست و ششم تیرماه  جلسه مجزای خود را در تاریخاولین  "IPSS20"کمیته آموزشی سمینار

این جلسات افرادحاضر، به بررسی ثبت پروپوزال جامع  در اه علوم پزشکی تهران برگزار کرد.دانشکده داروسازی دانشگ اد ماه دروسیزدهم مرد

های آینده ازطریق مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند که درصورت موافقت کمیته با ثبت آن، درباره برنامه

ارزشیابی بر اساس  التحصیالن،شود که شامل: مطالعات تطبیقی، ارزشیابی براساس نظر فارغای تقسیم میهای جداگانهبه پروژهپروپوزال نهایی 

چنین تصمیم گرفته شد از راهنماییو ارزشیابی جو آموزشی است. هم "”focus group projectنظر اساتید، دست اندرکاران و دانشجویان 

مند در مسیر صحیح بهره Focus Group project" "و دانشجویان دکترای تخصصی آموزش پزشکی  جهت هدایت  تن از اساتید  های چند

 اروسازی بپردازند.التحصیالن درحیطه دهای انگلیسی در زمینه جو آموزشی و ارزشیابی فارغشوند و نیز به جمع آوری پرسش نامه

 ها صورت گیرد.ی روش انجام کار و زمان بندیتر از جنبههای دقیقچنین مشخص شد که بعداز تصحیح پروپوزال، بررسی هم

راهکارهایی جهت تسهیل در پیشبرد اهداف و مدیریت بهتر زمان و اعضا ارائه گردید و در ارتباط با گزارش کار مسئولین هر زیرگروه و  در ادامه،

                                                                                                                 جلسات حضوری و ددالین کار نکاتی را مورد بررسی قرار دادند.       

ای هفتگی به خانم محمد علی زاده هبرنامه هر زیرگروه توسط مسئولین مربوطه به صورت ددالین درپایان تصمیم گرفته شد که تا جلسه بعد 

 .شودحویل دادهت

 
 "روز داروساز"جلسه مشترک کمیته اجرایی و روابط عمومی با محوریت 

 د.گردیبرگزار ها باحضور اعضای این کمیته ام تیرماه22شنبه در روز سه" IPSS20 "جلسه حضوری کمیته اجرایی و روابط عمومی سمینار

 گاهجاییوتیکی، نتیآمقاومت ی همانند: کمپین و پخش بروشور با موضوعاتهای روز داروساز همچون برگزاری دراین جلسه اعضا، به بررسی ایده

 پرداختند. و نحوه مصرف داروها ایرانی داروهایمقایسه ، داروساز

                                                                    گردد.                                              انجام  داروسازیپیشکسوت از اساتید  یتقدیردر صورت امکان تصمیم بر آن شد تا  همچنین

 ردازند.های خاص بپ، به تهیه مستند، کلیپ و گیف و طراحی هشتگحکیم جایگاه داروسازمنظور تبه شد و در پایان جلسه نیز، تصمیم گرفته 
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