




 به نام تو به یاد تو و تنهای تنها به خاطر تو
الهی و ربی من لی غیرک

رویاهایی از جنس پرواز داشته باش...

راه موفقیـت، همیشـه در حال سـاخت اسـت؛ موفقیت پیش رفتن اسـت، نـه به نقطه 
رسیدن... پایان 

آنتونی رابینز

آیـا تـا بـه حـال بـه تماشـای بـازی بیلیـارد پرداختـه ای؟ اولیـن ضربـه ای کـه بـه توپ هـای جمع شـده در 
بیلیـارد می زننـد، تعیین کننـده ادامـه رونـد بـازی خواهـد بـود... آیـا بـا خـود فکر کـرده ای که چـه فرد یا 

رویـداد مهمـی در زندگـی تـو در نقـش ایـن ضربـه بوده اسـت؟

همیشـه قـدم اول، مهم تریـن قـدم اسـت چـون ماننـد پـی یک سـاختمان عمـل می کند به خصـوص اگر 
آن سـاختمان، بـرج بلنـد موفقیت باشـد که بـه زیربنای بسـیار محکمی نیـاز دارد.

رویاهایـی از جنـس پـرواز داشـته بـاش... می تـوان نابغـه شـد حتی اگر بـه  عنوان یـک نابغه به دنیـا نیامده 
باشـی؛ فقـط کافیسـت اراده کنـی و بخواهی که بهترین باشـی امـا اینکه خودت به تنهایی در اوج باشـی، 
اصال ارزشـمند نیسـت! بلکه شایسـته آن اسـت که رهبر یک پرواز دسـته جمعی باشـی و کاری کنی که 
رویـای تـو بـه رویـای دوسـتانت نیـز تبدیل شـود تـا همه با کمـک هم برای رسـیدن بـه آن تـالش کنید. 
همـه رویاهـای مـا می تواننـد محقق شـوند اگر ما شـجاعت دنبال کـردن آن ها را داشـته باشـیم. فرصت ها 

به دسـت آمدنی نیسـتند، بلکه به دسـت آوردنی هسـتند.

و چـه خـوش بـود دوران کودکیمـان... لحظـه ای که به شـوق رسـیدن به سـتاره ها، تنها آرزویمـان فضانورد 
شـدن بود...

آوانـوش بهانه ای سـت بـرای بـودن در کنـار هـم و بهـا دادن بـه نظـرات و اندیشـه های یکدیگر... چه بسـا 
یافتـن زبـان مشـترک و درک سـخن متقابـل، بـه »همدلـی« بینجامد و همدلـی نیز بـه »همراهی« 

همدل و همراه با شما هستیم در آوانوش

آوای زندگیتان در هر لحظه شیرین و جاودان...

سیده سنا خضرنیا

دیبـاچـه
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به دومین کارگاه آموزش مجازی کارآفرینی خوش اومدین!

تـو ایـن شـماره موضـوع ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه، الگوهـای سـایر کشـورها در این نـوع ارتبـاط، چالش های 
پیـش رو در ایـران و راه کارهـای پیشـنهادی بـرای رفـع ایـن موانـع رو مطـرح می کنیـم. بعـد به سـراغ اخـالق در 
کارآفرینی میریم و دانشـکده  کارآفرینی و رشـته MBA Pharma رو معرفی می کنیم. در آخر هم گفت و گویی 

بـا دو داروسـاز موفـق در صنعـت ایـن رشـته و لینـک مربوط بـه کنفرانس هـای TED  نیز آورده شده اسـت. 

کارگاه آموزشی شماره 2؛

کارآفرینی

در شـماره  اول خواندیـم کـه چگونـه دکتـر سـیلیگ بـا دادن گیره هـای کاغـذی بـه شـاگردانش سـعی در بـه 
چالـش کشـیدن آن هـا بـرای کارآفرینـی داشـت. هم چنیـن به دنبـال آن از شـما خواسـتیم تا ایده هـای جذاب 

خودتـان را بـرای مـا ارسـال کنید. 
حـال باهـم بـه خواندن ایده های کارآفرینی شـما می پردازیم و بعد از آن به سـراغ ادامه ی ماجرا و کارآفرینی های 

شـاگردان دکتر سیلیگ می رویم...

ابتدا ایده های ارسالی شما

پرهـام رحمانـی؛ دانشـجوی ورودی ١٣٩٤ دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهـران

ســرای  از  یکــی  بــه 
محله هــای تهــران مراجعــه 
ــه  ــالع دارم ک ــم )اط میکن
ــوب اســتقبال میشــه( و  ــی خ ــا خیل ــا از ایده ه اون ج
ــم کــه مــن  ــت می کن ــئول ذی ربطــش صحب ــا مس ب
ــه  ــن منطق ــطح همی ــابقه در س ــه مس ــت دارم ی دوس

ــه ای تمــام بچه هــای  ــه جمع ــم، و مثــال ی برگــزار کن
٣ تــا ٧ ســال میتونــن شــرکت کنــن تــو ایــن مســابقه؛ 
منتهــا شــرط شــرکت تو ایــن مســابقه عضویــت توی 
ــع  ــن کار دارم مناف ــا ای ــن ب ــت. )م ــه اس ــرای محل س
ــه  ــم. ب ــن می کن ــه رو تضمی ــرای محل ــودم و س خ
ــول هــم جمــع  اضافــه ایــن کــه از ایــن راه مقــداری پ
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میشــه( و مســابقه هــم اینطوریــه کــه ٤ تــا آیتــم داره، 
ــی آدم هــا رو می ســنجه،  یــه بــازی کــه هــوش هیجان
یــه مســابقه کــه IQ آدم هــا رو می ســنجه، یــه مســابقه 
نقاشــی و یــه مســابقه کــه اگــه ١٠ تــا گیــره کاغــذی 

ــاختید؟ ــتی ای می س ــه کاردس ــا اون چ ــتید ب داش

 در نهایــت هــم مــا ٤ تــا نتیجــه از بچه هــا به دســت 
میاریــم، IQ و EQ رو خــودم می ســنجم! نقاشــی رو 
بــه مســئول فرهنگــی ســرای محلــه میــدم و ١٠ تــا 
ــن باعــث  ــه تماشــاچی ها )ای ــم ب ــره کاغــذی ه گی
ــه ســرای  ــان ب ــادی بی میشــه کــه تماشــاچی های زی
ــی از مزیت هــای کار مــن  ــن یک ــه و خــب ای محل
ــا رو  ــت بچه ه ــت( در نهای ــه ا س ــرای محل ــرای س ب
ــاس  ــم؛ اول براس ــی می کن ــت ارزیاب ــد جه از چن
چهــار معیــار بــاال و بعدش هــم بهترین کاردســتی، 
بهتریــن نقاشــی و... این کــه بــا اولیــای افــرادی 
ــت  ــتند صحب ــاال هس ــا EQ ب ــت IQ ی ــه از جه ک
می کنــم و بهشــون میگــم کــه مــن می خــوام 
براشــون کالس هایــی برگــزار کنــم. ) بچه هــای 
شــما بــا اســتعدادترین آدم هــا در ایــن جمع هســتن( 
محــل برگــزاری کالس هــا هم تــوی ســالن همایش 
ــما در  ــدان ش ــب فرزن ــتش و خ ــه هس ــرای محل س
ــود کــه  مســابقات بعــدی همــکاران مــا خواهنــد ب
ــرد. در  ــد ک ــهیل خواهن ــد برگــزاری کار رو تس رون
ــا  ــان کالس ه ــرایط و زم ــی و ش ــائل مال ــورد مس م
ــت  ــه صحب ــرای محل ــی س ــا منش ــد ب ــم می تونی ه
ــه  ــن هم ــا ای ــما ب ــد ش ــه فرزن ــه ک ــا حیف ــد ام کنی
اســتعداد، آمــوزش درســت نبینــه و یا تحت شــرایط 
ــره. اســتفاده از بچه هــا و دیزایــن  ــرار نگی مناســبی ق
ــت!  ــوق العاده س ــن ف ــن س ــرای ای ــابقه ب ــن مس ای
ــاده ای دارن و  ــس فوق الع ــه نف ــون هــم اعتمــاد ب چ
ــروی انســانی  هــم ذهــن خــالق! و هــم ایــن کــه نی
ــی در  ــوان ازت. حت ــول نمیخ ــتن! و پ ــص هس خال
ــه دســت  ــم ب ــول ه ــم پ ــون می تونی ــال آموزشش قب
بیاریــم. مــن هــم از محــل شــرکت در مســابقه پــول 

به دســت آوردم و هــم از شــرکت در کالس هــا؛ 
ــازی  ــانی دارم و نی ــروی انس ــه نی ــه این ک ــه اضاف ب
ــدم! در تمــام ایــن مراحــل،  ــول ب ــت بهشــون پ نیس
ــم!  ــن می کن ــا تامی ــه رو تمام ــرای محل ــع س مناف
ایــن کار تــا حــاال تــو ایــران انجــام نشــده پــس مــن 
ــازم  ــت رو می س ــن صنع ــازاِر ای ــن کارم دارم ب ــا ای ب
ــابقه  ــه مس ــم ک ــال این ــط دنب ــال فق ــد س ــا چن و ت
ــد«  ــه می کردی ــا آن چ ــتید ب ــره داش ــر ١٠ گی »اگ
فکــری  مکانیســم های  روی  از  کنــم.  برنــد  رو 
بچه هــا و خالقیت هاشــون میشــه کلــی درس و 
ــرکتم رو  ــدی ش ــداف بع ــه اه ــت ک ــوزش گرف آم
ــه  ــه ی ــل ب ــا رو تبدی ــات این ه ــال تجربی ــازه! مث بس
کتــاب کنــم یــا ببینــم نقــص فکــری بچه هــا 
ــترده  ــای گس ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــا ب ــت ت کجاس
در شــهر ایــن مشــکل رو رفــع کنــم! محیطــی 
ــروه  ــودن در گ ــا ب ــا ب ــه بچه ه ــم ک ــاد می کن ایج
ــن کار  ــن و ای ــدا کن ــر پی ــق خاط ــس تعل ــن ح م
ــه  ــد بش ــه برن ــم ک ــت. کم ک ــخت نیس ــی س خیل
ــدارس  ــران م ــا مدی ــی ب ــم مذاکره هــای خوب می تون
ــدارس  ــا در م ــزاری این ه ــرای برگ ــم و ب ــته باش داش
و پیــدا کــردن خالق تریــن آدم هــا، کــه هــم باعــث 
ــل  ــه دلی ــم ب ــه و ه ــدا کن ــترش پی ــه کار گس میش
گســتردگی پــول بیشــتری ایجــاد می کنــم! بعــد از 
ــازاِر ایــن صنعــت رو کامــل ســاختم،  ــی کــه ب مدت
منطقیــه کــه شــرکت های مشــابه مــن هــم بــه 
ــاد بشــه  ــا حــدی َعرضــه زی ــان و خــب ت ــود بی وج
ــت  ــدری کیفی ــا اون ق ــه؛ ام ــم ش ــن ک ــود م و س
ــس  ــرکت ها پ ــن ش ــه ای ــود ک ــد ب ــاال خواه کارم ب
ــه  ــی ب ــه جای ــی ازچرخــه حــذف بشــن! از ی از مدت
ــگ  ــرای مارکتین ــد ب ــئولین توانمن ــال مس ــد دنب بع
ــم  ــن ه ــای آنالی ــم دوره ه ــه بتون ــود ک ــم ب خواه

ــم!  ــدازی کن راه ان
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کامواهـای  پیچونـدن  بـا 
نازک رنگی و مُنجق های 
ریـز رنگی رنگی از گیره ها 
گوشـواره و دستبند درسـت می کردم و توی خوابگاه 

دخترانه تبلیغ آموزش سـاخت گوشـواره از وسـایل 
سـاده می کـردم و بـه عنـوان نمونـه کار گیره هـا رو 

نشـون می دادم.

ــی دادم  کاری کــه انجام م
ــدوم  ــه هرک ــود ک ــن ب ای
بــه  تــا گیــره رو،  از ١٠ 
ــی  ــا قیمت ــی، ب ــدارس ابتدای ــای م ــی از بچه ه یک
بــه مــدت  قیمــت اصلــی گیره هــا،  از  کمتــر 
ــی دادم. اینطــوری چــون قیمــت  مشــخص اجــاره م
کــه  می شــدن  مشــتاق  خیلی هــا  بــود  کمتــر 

ــرا  ــم ب ــی ه ــن. درضمــن بچه هــای ابتدای ــاره کن اج
گوشــه دفترهاشــون معمــوال خیلــی از ایــن گیره هــا 

می کننــد. اســتفاده 

ــره  ــت هرگی ــه باب ــی ک ــر پول ــالوه ب ــن ع همچنی
خــودم  بــه  گیره هــا  دوبــاره  می گرفتــم، 

و.... برمی گشــت 

مهشید طهماسبی؛ دانشـجوی ورودی ٩٢ داروسازی دانشـکده داروسازی دانشگاه 
علوم پزشـکی تهران

ســمیه کرمــی؛ دانشــجوی ورودی ٩٢ دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم 
ــان ــکی زنج پزش

و پاسخ دانشجویان دکتر سیلیگ به کارآفرینی با گیره های کاغذی: 

صبــح شــنبه بســیار نگــران بــودم. می ترســیدم 
اســباب  و  درنیایــد  از آب  نتایــج کارم درســت 
گروه هــای  از  هریــک  شــود.  ســرافکندگی ام 
ــای  ــیله ی گیره ه ــه وس ــی ب ــجویی، کارآفرین دانش
کاغــذ را از چشــم اندازی متفــاوت نگریســت و 
ــی  ــرد. یک ــی ک ــش طراح ــه برای ــه ای جداگان برنام

ــه شــمار  ــد ب ــول جدی ــره را واحــد پ از گروه هــا گی
ــکان،  ــوان و ام ــد ت ــت در ح ــم گرف آورد و تصمی
گیره هــای کاغــذ بیشــتری جمــع آوری کنــد. گــروه 
ــن  ــورد بلندتری ــاد و رک ــازه ای افت ــر ت ــه فک ــر ب دیگ
زنجیــره گیــره ای را -کــه تــا آن زمــان ٢٢ مایل ثبت 
ــرای ایــن منظــور تمــام  ــود- بشــکند. آنــان ب شــده ب
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دوســتان و هــم اتاقی هایشــان را بــه یــاری طلبیدنــد 
متصــل  کاغــذی  گیره هــای  از  کوهــی  بــا  و 
ــوم  ــرار معل ــدند. از ق ــر ش ــم در کالس حاض به ه
ــر  ــت تاثی ــا تح ــتقر در خوابگاه ه ــجویان مس دانش
ایــن پــروژه خیال انگیــز چنــان بــه وجــد آمدنــد کــه 
ــر از  ــی اگ ــی، حت ــر قیمت ــه ه ــد ب ــم گرفتن تصمی
موعــد ارائــه تمریــن هــم بیشــتر طــول بکشــد، ایــن 
ــام  ــه انج ــق ب ــان موف ــه آن ــورد را بشــکنند. گرچ رک
ــه   ــروی محرک ــروژه نی ــن پ ــا ای ــدند، ام ــن کار نش ای
عظیمــی را در آنــان بســیج کــرد. یکــی از گروه هــا 
طرحــی را ارائــه کــرد کــه موجــب ســرگرمی بعضی 
ــراد و عصبانیــت برخــی دیگــر شــد. ایــن گــروه  اف
ــی  ــاه ویدیوی ــم کوت ــتن فیل ــش گذاش ــه نمای ــا ب ب
 کــه بــا آهنگــی از گــروه معــروف پســران بــد

)Bad Boys(  تــوأم بــود، نشــان داد کــه می تــوان بــا 
ایــن گیرههــا قفــل درهــا را دســتکاری و در اتاق هــا 
ــی و  ــل، عینــک آفتاب ــر موبای ــی نظی ــاز و اقالم را ب
ــر را ســرقت کــرد. ایــن کار بــه مــذاق مــن  کامپیوت
ــرا آشــفته و به هــم ریختــه کــرد.  خــوش نیامــد و م
اعضــای گــروه پــس از پی بــردن بــه تکــدر خاطــرم 
گفتنــد، تنهــا قصــد داشــتند شــوخی کننــد و آنگاه 
فیلــم دیگــری حــاوی پــروژه اصلی شــان را بــه 
نمایــش گذاشــتند. آنــان چنــد گیــره کاغــذی را بــا 
یــک تابلــوی تبلیغاتــی معاوضــه و پــس از نصــب، 
در زیــر آن دکــه کوچکــی نزدیــک بــه یــک مرکــز 
ــده  ــته ش ــو نوش ــر روی تابل ــد. ب ــر کردن ــد دای خری
اســتنفورد:  دانشــجویان  فروشــگاه  »مینــی  بــود: 
ــدگان  ــداد مراجعه کنن ــر!« تع ــا بب ــر، دوت ــی بخ یک
بــا حمــل  بــود. آنــان کارشــان را  باورنکردنــی 
کیســه های ســنگین مشــتریان فروشــگاه آغــاز 
کردنــد. مدتــی هــم ضایعــات قابــل بازیافــت یــک 
فروشــگاه لبــاس را جمــع آوری می کردنــد و در 
ــاوره،  ــه ی مش ــک جلس ــکیل ی ــا تش ــن روز ب آخری
ــی  ــه راهنمای ــب و کارش ب ــه در کس ــی را ک بانوی

نیــاز داشــت، یــاری کردنــد. حــق مشاوره شــان 
بــود کــه آن  ســه دســتگاه مانیتــور کامپیوتــر 
ــه آن هــا نداشــت. در خــالل  ــازی ب ــر نی ــم دیگ خان
ــف  ــجویی تکالی ــای دانش ــه گروه ه ــال ها ب ــن س ای
ــه از  ــواد اولی ــاوت کــه م ــن تف ــا ای مشــابهی دادم. ب
ــب دار،  ــای برچس ــه کاغذه ــذی ب ــای کاغ گیره ه
ــر کــرد  نوارهــای الســتیکی و بطری هــای آب تغیی
ــرای  ــز ب ــن و نی ــرای م ــا ب ــن تمرین ه ــج ای و نتای
بســیار غیرمنتظــره و حیرت انگیــز  دانشــجویان 
ــاه و  ــیار کوت ــی بس ــدت زمان ــان در م ــرا آن ــود. زی ب
ــز دســتاوردهای خــارق العــاده ای  ــی ناچی ــا امکانات ب
ــجویان  ــی از دانش ــال گروه ــور مث ــه ط ــد. ب آفریدن
ــب  ــذ برچس ــته کاغ ــک بس ــا ی ــا ب ــان را تنه کارش
ــه تشــکیل یــک  ــرانجام ب ــد کــه س دار آغــاز کردن
گــروه موســیقی انجامیــد؛ گروهــی دیگــر در چنــد 
رشــته عملیــات، دربــاره جلوگیــری از بــروز بیمــاری 
هــای قلبــی بــه عمــوم مــردم آگاهــی داد و شــماری 
دیگــر از شــاگردانم بــا تهیــه ی یــک آگهــی 
ــاره   ــش« درب ــرق بِک ــوان »از ب ــت عن ــی تح بازرگان
ضــرورت جلوگیــری از اتــالف انــرژی اطالع رســانی 
کردنــد. ایــن تمرین هــا نهایتــا در ابعــاد گســترده تر 
ــا  ــد و صده ــوآوری« درآم ــابقات ن ــورت »مس ــه ص ب
ــد.  ــرکت کردن ــان در آن ش ــر جه ــروه از سراس گ
رقابت هــا  از  شــرکت کنندگان  مــوارد  تمــام  در 
ــره  ــان به ــر دیدگاهش ــرای تغیی ــزاری ب ــوان اب ــه عن ب
بــرده و فرصت هــا را در حیــاط  خلــوت خانــه 
شــان شناســایی کردنــد. ایــن آگاهــی جدیــد، 
امکانــات تــازه ای را پیــش رویشــان قــرار داد؛ حــس 
کردنــد می تواننــد مرزهــای جدیــدی را در زندگــی 
درنوردنــد و بــا آفرینــش چیزهــای ارزشــمند از هیچ 

ــد...   ــد آورن ــزرگ پدی ــری ب ــز، تغیی چی
ــاره   ــیلیگ درب ــر س ــات دکت ــایر تجربی ــد س می توانی
کارآفرینــی را در کتــاب »ای کاش وقتــی ٢٠ ســاله بودم« 

بــه قلــم خــود ایشــان از نشــر»هامون« دنبــال کنیــد.
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ارتباط صنعت و دانشگاه

جهــان،  تکنولــوژي  بــازار  در  رقابــت  امــروزه 
نیازمنــد ادغــام دانش هــاي جدیــد بــا صنعــت 
ــري  ــش مؤث ــزء نق ــن دو ج ــن ای ــاط بی ــت. ارتب اس
در رقابــت جهانــي و بــه تبــع آن رشــد اقتصــادی و 
رفــاه اجتماعــي مــردم دارد. در گذشــته دانشــگاه ها 
و مراکــز علمــي فقــط بــه تربیــت و آمــوزش 
مختلــف  علــوم  کارشناســان  و  متخصصیــن 
می پرداختنــد کــه در پــی آن قشــر وســیعي از 
ــن  ــد. در ای ــد آم ــه پدی ــردگان در جامع تحصیل ک
ــگاه  ــت و دانش ــن صنع ــاط بی ــراری ارتب ــان برق می
ــت  ــک فرص ــه ی ــکاري را ب ــد بی ــد تهدی می توان

ــد. ــل کن ــر تبدی ــن قش ــرای ای ب

در طــول ســه دهــه ی گذشــته، دانشــگاه و صنعــت 
از  بســیاری  و  شــده اند  نزدیک تــر  هــم  بــه 
ــارج از  ــی در خ ــای تحقیقات ــگاه ها، پارک ه دانش
ــی بعضــی یــک قــدم  فضــای دانشــگاه دارنــد. حت
ــه درون  ــک را ب ــرکت های کوچ ــه و ش ــر رفت فرات
محوطــه ی خــود آورده انــد. بــه ایــن ترتیــب پیونــد 
بیــن صنعــت و دانشــگاه باعــث شــکوفایی روابــط 
ــاط  ــرف از ایــن ارتب ــر دو ط ــن آن هــا شــده و ه بی
ســود می برنــد؛ بدیــن صــورت کــه محققــاِن 
بــا ســابقه  کار در صنعــت و اطالعــات بیشــتر 
ــار  ــاری، درکن ــات تج ــوژی و امکان ــاره  تکنول درب
دانشــجویانی کــه بــه تازگــی کار در فضــای واقعی 
ــرف  ــد. از ط ــرار می گیرن ــد، ق ــه می کنن را تجرب
ــی  ــکان دسترس ــز ام ــا نی ــرکت های نوپ ــر ش دیگ
ــی  ــای تحقیقات ــگاهی، فض ــزات آزمایش ــه تجهی ب
قــوی دانشــگاه ها و افــراد خبــره در ایــن امــور 
را خواهنــد داشــت. می تــوان گفــت این گونــه 
اکوسیســتم  از  جزئــی  آینــده  در  شــرکت ها، 

دانشــگاه محســوب می شــوند.
ــوان در  ــگاه را می ت ــت و دانش ــن صنع ــاط بی  ارتب

ــی طبقــه نمــود: چهــار دســته کل

- دســته اول: طــي دو دهــه ی اخیــر نوعــي 
ارتبــاط و پیونــد قــوي میــان تحقیقات دانشــگاهي 
در علــوم زیســتي و کوشــش هایي بــراي خلــق 
ــکي  ــن پزش ــتگاه هاي نوی ــد و دس ــاي جدی داروه
ــاط را »اســتفاده از  ــوع ارتب ایجادشــده اســت. ایــن ن
ــد. ــي« گوین ــتقیم در R&D صنعت ــور مس ــه ط ــم ب عل

ــر  ــي کــه دانــش، تأثی - دســته دوم: در زمینه های
ــر فنــاوري صنعتــي داشــته باشــد،  مســتقیم اندکــي ب
ــاي  ــاوره و رهنموده ــت مش ــن اس ــرکت ها ممک ش
اســاتید دانشــگاهي را مفیــد بیابنــد؛ بــه عنــوان 
ماشــین آالت  کوچــک  ســازنده  یــک  مثــال 
بســته بندي را در نظــر بگیریــد کــه بــه دنبــال 
ــود  ــین خ ــالح ماش ــازی و اص ــراي بهینه س ــي ب راه
جهــت توســعه عملکــرد اســت. ایــن اصطالحــات 
ــدي  ــه ای جدی ــات پای ــه تحقیق ــک هیچ گون کوچ
ــمندانه  ــرد هوش ــد کارب ــه نیازمن ــد؛ بلک ــاز ندارن نی
اصــول پایــه مهندســي و علــوم شــناخته شــده قبلي 
اســت. در ایــن مــورد واحــد صنعتــي مي توانــد 
از تخصــص یــک اســتاد مهندســي مکانیــک 
این گونــه  کــه  جویــد  بهــره  محلــی  دانشــگاه 
ــاط را اصطالحــاً »اســتفاده از دانشــمند« گوینــد  ارتب
ــن  )نــه اســتفاده از دانــش(. بســیاري از ارتباطــات بی

دانشــگاه و صنعــت از این گونــه اســت!

ــاف  ــک اکتش ــه ی ــی ک ــوم: زمان ــته س - دس
انقالبــی در یکــی از علــوم، توســط محققیــن 
ــرای  ــرکت ها ب ــد، ش ــاق می افت ــگاه اتف ــک دانش ی
ــره  ــمندانی به ــش، از دانش ــن دان ــه ای دســت یابی ب
ــنایی  ــه آش ــن رابط ــد درای ــه می توانن ــد ک می گیرن
ــوع  ــن ن ــه ای ــند. ب ــته باش ــتری داش ــی بیش و آگاه
بیــن صنعــت و دانشــگاه »تکمیــل  از ارتبــاط 

می گوینــد. مشــارکتی« 

ــن  ــاط بی ــوع از ارتب ــن ن ــارم: آخری ــته چه - دس
ــی  ــه پژوهش ــت ک ــی اس ــگاه حالت ــت و دانش صنع
انجــام می گیــرد و  توســط محققیــن دانشــگاه 
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شــرکت مربوطــه تنهــا توســعه و تجاری ســازی و 
تولیــد محصــول جدیــد را برعهــده می گیــرد؛ بــدون 
ــد. ــته باش ــکاری داش ــش هم ــه پژوه ــه در مرحل آنک

بــرای  ســرمایه گذاری  اخیــر  ســال  چنــد  در 
ــش  ــی، افزای ــای تحقیقات ــردن طرح ه ــی  ک عملیات
یافتــه تــا جایــی کــه عــالوه بــر مراکــز دانشــگاهی، 
ــال  ــه دنب ــم ب ــزرگ را ه ــای ب ــت کمپانی ه حمای
 Mathew داشــته اســت! مثــال بــارز ایــن مدعــا طــرح
او  اســت.  هــاروارد  دانشــگاه  شــیمی دان   Shair

ــون  ــرطان خ ــل س ــن عام ــف پروتئی ــه کش ــق ب موف
ــرح  ــه ط ــزار دالر ب ــاروارد، ٢٥٠ ه ــگاه ه ــد. دانش ش
عنــوان  بــه  تــا  داد  اختصــاص   Mathew Shair

ــات  ــود مطالع ــه خ ــص ب ــه مخت ــا برنام ــق، ب محق
ــرای  ــی روی ســلول های مــوش و انســان را ب مقدمات

ــد. ــاز کن ــر آغ ــت داروی موردنظ ــد صالحی تایی

یکــی از کاربردهــای اساســی ارتبــاط بیــن صنعــت 
ــاهده  ــن مش ــور ژاپ ــوان در کش ــگاه را می ت و دانش
ــوآوری  ــت ن ــه ٨٠ ظرفی ــال های ده ــی س ــود. ط نم
شــرکت های ژاپنــی، منبــع مهمــی بــرای رشــد 
ــه  ــن ده ــول ای ــت. در ط ــوده اس ــن ب ــی ژاپ صنعت
شــرکت های ژاپنــی وارد صنایــع high tec شــده 
ــد  ــرکت های چن ــا ش ــت ب ــه رقاب ــت ب ــا موفقی و ب
ــد  ــد. رش ــی پرداخته ان ــی و آمریکای ــی اروپای ملیت
ــرکت های  ــوآوری ش ــه ن ــت افزایش یافت ــریع ظرفی س
ژاپنــی، بــه وضــوح در ارقــام آمــاری هزینه هــای 

R&D، پتنت هــا و ... منعکــس شــده اســت.

ــران  ــت، مدی ــئولین صنع ــه ٩٠، مس ــط ده در اواس
R&D و مقامــات دولــت ژاپــن احســاس کردنــد کــه 

اثربخشــی رویکــرد ژاپــن بــه نــوآوری تکنولوژیکال، 
دیــری نخواهــد پاییــد و اصالحــات بنیــادی در نظام 

ملــی نــوآوری اجنتــاب ناپذیــر خواهــد بــود.

صنعت-دانشــگاه  پیونــد  مجموعــه،  ایــن  در 
ــاب  ــه حس ــات ب ــن اصالح ــد ای ــوان کلی ــه عن ب
می آمــد؛ البتــه حقیقــت انکارناپذیــری در ایــن 

از  تأثیرپذیــری  همــان  کــه  دارد  رابطــه وجــود 
الگــوی آمریکایــی اســت. زیــرا صاحب نظــران 
ژاپنــی بــه خوبــی بــه پیشــرفت های آمریــکا و 
نقــش مهــم دانشــگاه های ایــن کشــور در ســاختن 

صنعــت و اقتصــاد قدرتمنــد آن واقفنــد.

گام های ژاپن در این اصالحات به اختصار 
در زیر آورده شده است:

١-گام هایــی جهــت توســعه خدمــات پژوهش هــای 
ــد در  ــه بای ــی ک ــرفت صنعت ــه پیش ــگاهی ب دانش

ــازار باشــد. جهــت نیازهــای ب

٢- اســاتید دانشــگاه های ملــی کــه وضعیــت 
ارائــه  بــرای  قانونــی  مانــع  آن هــا  اســتخدامی 
ــرد،  ــاد می ک ــی ایج ــع خصوص ــه صنای ــاوره ب مش
ــه کار در خــارج  ــاز ب ــل، مج ــت حق العم ــا دریاف ب

شــدند. دانشــگاه ها  از 

از  خصوصــی  بخــش  مالــی  حمایت هــای   -٣
پژوهش هــای دانشــگاهی مجــاز بــوده و مــورد 

قــرار  می گیــرد. تشــویق 

ــت R&D، در  ــی در ماهی ــت تحول ــن حرک ــاز ای آغ
دهــه ٩٠ بیشــتر تــداوم یافــت و در صنعت داروســازی 

-همچــون آمریــکا- بیشــتر نمــود داشــته اســت.

ژاپنــی  شــرکت های  اخیــر،  دهه هــای  طــی 
بیشــتر بــه ارتباطــات و قراردادهــای رســمی بــا 
ــه  ــد؛ در حالی ک ــی روی  آورده ان ــگاه های ژاپن دانش
مؤسســات  بــا  ارتبــاط  دنبــال  بــه  در گذشــته 

خارجــی بودنــد. 

 در کشــور مــا ایــن روابــط، خیلــی دیــده نمی شــود 
و یکــی از علــل آن، ایــن اســت کــه صنعــت 
ــیار ســنتی عمــل می کنــد  ــران بس داروســازی در ای
ســایر کشــورهای  بــا  همــگام  دانشــگاه ها  امــا 
ــا، درحــال حرکــت در مرزهــای دانــش هســتند.  دنی
ــش  ــر از دان ــت عقب ت ــاز صنع ــون نی ــن چ بنابرای
ــردن  ــرآورده ک ــه ب ــی ب ــگاه تمایل ــت، دانش روز اس
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خواســته های صنعــت نــدارد. بــه طــور مثــال هــدف 
صنعــت تولیــد قرص هــای آهســته رهش اســت 
 research کــه بــرای دســتیابی بــه آن، نیــاز بــه
gene deliv� ــا ــا در دنی ــی دارد ام ــازه علم ــای ت  ه

ــه ایــن ســمت  ــرح اســت و دانشــگاه هــم ب ery مط

ــا  ــه ی م ــاز جامع ــد؛ درحالی کــه نی حرکــت می کن
ــازی  ــت نی ــه صنع ــت! درنتیج gene delivery نیس

ــد شــده در دانشــگاه نخواهــد  ــه محصــوالت تولی ب
داشــت و از آنجایــی کــه صنعــت هــم هیــچ 
حرکتــی از طــرف دانشــگاه در جهــت اهــداف 
خــود نمی بینــد، تمایلــی بــه ســرمایه گذاری در 
ــرای  کارهــای پژوهشــی دانشــگاه و صــرف هزینــه ب
کمــک بــه پیشــرفت ایــن مطالعــات نــدارد. در واقع 
ایــن یــک رابطــه ی دو طرفــه اســت کــه -بــا توجــه 
ــروع  ــگاه ها، ش ــد دانش ــازار- بای ــاز ب ــه نی ــردن ب ک
ــری کــه در  ــف دیگ ــده  آن باشــند. نقطــه ضع کنن
ایــن زمینــه وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــران عضــو 
 patent ســازمان جهانــی تجــارت نیســت و قوانیــن
ــی  ــر داروی ــِک ه شــامل حــال آن نمی شــود و ژنری
ــه  ــد ب ــد، می توان ــته باش ــود داش ــا وج ــه در دنی ک
راحتــی در ایــران تولیــد شــود. درحالــی کــه توانایی 
صــادر کــردن همیــن داروهــای ژنریــک را بــه 
regu�  کشــورهای دیگــر، ازجملــه کشــورهایی کــه

lated هســتند، نداریــم. چون در چنین کشــورهایی 

بــرای واردات دارو، بایــد دارو در وزارت بهداشــت 
مقصــد ثبــت شــود و از آن جایــی کــه شــرکت های 
ایرانــی بــرای تولیــد دارو، قوانیــن GMP اروپــا را 
رعایــت نمی کننــد، بــرای ثبــت دارو در کشــورهای 
ــرای حــل  ــه رو می شــوند. ب ــا مشــکل رو ب مقصــد ب
آموزش هایــی  می بایســت  مشــکالتی  چنیــن 
در ارتبــاط بــا ایــن قوانیــن و اســتانداردها، بــه 
ــد، داده  ــت دارن ــه صنع ــل ورود ب ــه تمای ــرادی ک اف
شــود. همچنیــن بــرای ایجــاد رونــدی جدیــد 
بــا  بایــد  دانشــگاه، داروســازان  از صنعتی شــدن 

ــود در  ــای موج ــف و خأله ــاط ضع ــایی نق شناس
ــمت  ــه س ــه ب ــای مربوط ــب دانش ه ــور و کس کش
تأســیس شــرکت های دانش بنیــان حرکــت کننــد. 

فرایند ثبت شرکت های دانش بنیان به طور 
کلی به شرح زیر است:

اولیــن نکتــه بــرای تولیــد محصــول، بررســی 
ــتفاده از  ــا اس ــا ب ــت. م ــازار« اس ــاز ب ــن »نی و تعیی
 develop را  محصولــی  دانشــگاهی،  امکانــات 
محصــول،  ایــن  براســاس  ســپس  می کنیــم. 
شــرکتی متشــکل از اعضــای تیــم تحقیقاتــی 
بتوانیــم  ایــن وســیله  بــه  تــا  ثبــت می کنیــم 
محصــول را وارد بــازار کنیــم. بــرای ورود محصول 
ــط  ــک خ ــه ی ــاز ب ــر R&D، نی ــالوه ب ــازار، ع ــه ب ب
تولیــد وجــود دارد کــه شــرکت دانش بنیــان در 
ــدارد؛  ــار ن ــزی را در اختی ــن چی ــدای کار چنی ابت
درعیــن حــال شــرکت هایی وجــود دارنــد کــه 
ــی  ــی خط ــی -یعن ــه اصطــالح خال ــِد ب خــط تولی
تولیــد  بــرای  از همــه ی ظرفیت هــای آن  کــه 
ــس  ــد؛. پ ــار دارن ــت- دراختی ــده اس ــتفاده نش اس
مــا بــه عنــوان شــرکت دانش بنیــان ایــن خــط 
 تولیــد خالــی را اجــاره می کنیــم و محصــول

نــام  تحــت  را  دانشــگاه  در  شــده   develop

ــم.  ــازار می کنی ــود، وارد ب ــرکت خ ــاری ش انحص
ــل از  ــود حاص ــرکت، س ــت ش ــورت موفقی در ص
تولیــد محصــول بــه شــرکت بــر می گــردد و 
ــت  ــار R&D، جه ــاره در اختی ــمتی از آن دوب قس
ــرار  ــر ق ــوالت دیگ ــد محص ــرای تولی ــق ب تحقی
می گیــرد، و بــه همیــن ترتیــب، ایــن چرخــه 

پیــدا می کنــد. ادامــه 

اخالق در کارآفرینی

یکــی از چالش هــای مطــرح در حــوزه کارآفرینــی 
مســئله  دانش بنیــان،  شــرکت های  جملــه  از 
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ــاط  ــه ایــن موضــوع ارتب ــا توجــه ب اخــالق اســت. ب
ــه درســتی شــکل  ــد ب صنعــت و دانشــگاه می توان
ــجویان  ــرای دانش ــبی ب ــای مناس ــرد و فرصت ه گی
ــالق  ــا واژه اخ ــود ام ــاد ش ــالن ایج و فارغ التحصی
ــت،  ــی نیس ــراد واژه ی محبوب ــی از اف ــرای خیل ب

ــی آورد. ــت م ــالق محدودی ــا اخ ــون اساس چ

ــم،  ــد ارزش کنی ــم تولی ــی می خواهی در کارآفرین
ــراد، در  ــرای اف ــتغال ب ــاد اش ــل ایج ــی مث ارزش های
دســترس قــرار دادن دارو بــرای افــراد نیازمنــد، 

ــد و....  ــش درآم افزای

ــود  ــت می ش ــا صحب ــت ارزش ه ــالق از ماهی در اخ
امــا در کارآفرینــی از ماهیــت فرصت هــا! بــرای 
مثــال در کارآفرینــی تجــاری، هــدف کســب درآمــد 
بیشــتر اســت و در کنــار آن خدمتــی هــم بــه جامعه 
ــد  ــب درآم ــرای کس ــی ب ــا گاه ــود. ام ــه می ش ارائ
ــته  ــا گذاش ــی پ ــول اخالق ــی اص ــتر، روی بعض بیش
می شــود و کیفیــت خدمــات رســانی کاهــش 
ــازی را  ــرکت داروس ــک ش ــال ی ــرای مث ــد. ب می یاب
در نظــر بگیریــد کــه  در جهــت کاهــش هزینه هــا، 
ــد  ــری عرضــه می کن ــت پایین ت ــا کیفی ــی را ب داروی
ــت  ــا کیفی ــاند. در اینج ــار می رس ــت بیم ــه دس و ب
ــا  ــن دارو ب ــر همی ــرح اســت؛ درحالیکــه اگ دارو مط
ــش  ــا افزای ــود هزینه ه ــد ش ــری تولی ــت باالت کیفی
یافتــه و قیمــت دارو بــاال مــی رود کــه ممکــن اســت 
بیمــار از عهــده هزینــه آن برنیایــد. در اینجــا مســئله 
ســالمت بیمــار و هزینه هــای درمــان بــه چالــش 
ــل می شــود! اینجاســت کــه تناقــض و  ــی تبدی اصل
ــد. ــان می ده ــود را نش ــی خ ــائل اخالق ــی مس پیچیدگ

ــد  ــر بگیری ــر دانشــگاهی را در نظ ــی دیگ  در مثال
ــرای  ــده ب ــف ش ــه تعری ــدف اولی ــا ه ــه طبیعت ک
آن، آمــوزش بــه دانشــجویان و ارتقــای ســطح 
ــا  ــردم اســت. ام ــه م ــت ب ــه و خدم ســالمت جامع
ــار دارد کــه  ــی را در اختی شــرکت های دانــش بنیان
ــا  ــت. در این ج ــد اس ــب درآم ــا کس ــدف آن ه ه

زمینه هــای  در  مطــرح  چالش هــای  از  یکــی 
ــف  ــکده و وظای ــاتید دانش ــت اس ــی، وضعی اخالق
ــی کــه در اینجــا  آن هــا اســت. یکــی از راهکارهای
شــرکت های  کــه  اســت  ایــن  می شــود،  ارائــه 
ــد.  ــدت کار کنن ــد م ــداف بلن ــا اه ــان ب دانش بنی
یعنــی هــدف اصلــی را الزامــا کســب درآمــد 
ــت  ــه در نهای ــی را ک ــد و ارزش خدمت ــرار ندهن ق
ــوان یــک هــدف  ــه عن ــه جامعــه می رســد هــم ب ب

ــد. ــر بگیرن ــی در نظ اصل

یکــی از تفاوت هــای کار آفرینــی اجتماعــی و 
ــی  ــه در کارآفرین ــت ک ــن اس ــم در ای ــاری ه تج
ــا در کار  ــاه مــدت اســت ام تجــاری اهــداف، کوت

ــدت. ــد م ــی بلن ــی اجتماع آفرین

دانشکده کارآفرینی:

تنهــا دانشــکده کارآفرینــی  اولیــن و  تاســیس 
ایــران در اردیبهشــت ســال ١٣٨۶ بــه تصویــب 
ایــن  رســید.  تهــران  دانشــگاه  امنــای  هیئــت 
ــی ٨٧-١٣٨۶ در مقطــع  دانشــگاه در ســال تحصیل
ــه جــذب دانشــجو پرداخــت.  ــی ارشــد ب کارشناس
از جملــه اهــداف تأســیس ایــن دانشــکده، تربیــت 
ــرای  ــی ب ــی کارآفرین ــی و کادر مرب ــت علم هیئ
پژوهشــگر  تربیــت  دانشــگاه ها،  در  تدریــس 
کارآفریــن و نهادینه ســازی فرهنــگ کارآفرینــی 
ــاً  ــکده عمدت ــی دانش ــای پژوهش ــت. فعالیت ه اس
بصــورت غیرمتمرکــز در قالــب دفاتــر و یــا مراکــز 
پژوهشــی از قبیــل مرکــز پژوهش هــای توســعه 
کارآفرینــی، دفاتــر دیده بــان جهانــی کارآفرینــی و 
کرســی یونســکو در کارآفرینــی انجــام می شــود.

ــی و ارائــه  ــی، ارزیاب ــان جهان ــی دیده ب  هــدف اصل
ــی  ــطح بین الملل ــر در س ــی معتب ــای پژوهش داده ه
ــان،  ــی در جه ــای کارآفرین ــوص فعالیت ه درخص
و  کارآفرینــی  میــان  نظام منــد  رابطــه  کشــف 
ــر در  ــل مؤث ــایی عوام ــادی و شناس ــعه اقتص توس
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ــدف از  ــن، ه ــت. هم چنی ــی اس ــعه کارآفرین توس
تأســیس کرســی یونســکو در کارآفرینــی نیــز 
و  و آمــوزش  پژوهــش  یکپارچه ســازی  ارتقــای 
مستندســازی علمــی در زمینــه کارآفرینــی در 

ــت. ــی اس ــترده جهان ــطح گس س

 دانشــکده کارآفرینــی در ادامه و گســترش اهداف 
همکاری هــای  خصــوص  در  خــود،  آموزشــی 
بــا  پژوهشــی  فعالیت هــای  انجــام  و  علمــی 
ــا  ــی مالقات ه ــور ط ــارج از کش ــگاه های خ دانش
ــم  ــد تفاه ــه عق ــدام ب ــی، اق ــت های علم و نشس
نامــه )MOU( نمــوده اســت کــه مذاکــرات انجــام 
دانشــجویان،  و  اســاتید  مبادلــه  شــامل  گرفتــه 
برگــزاری دوره هــای مشــترک در مقاطــع تحصیلــی 
کارشناســی ارشــد و دکتــرا، برگــزاری ســمینار، 
کنفرانــس و کارگاه هــای علمــی، دوره هــای کوتــاه 
مــدت آموزشــی، فرصــت مطالعاتــی اســاتید و 

انجــام فعالیت هــای پژوهشــی اســت.

MBA pharma

یــک  دور ه هــای   ،MBA Pharma دوره هــای 
ــروه اقتصــاد  ــا همــکاری گ ســاله ای هســتند کــه ب
و مدیریــت دارو دانشــکده داروســازی دانشــگاه 

آموزش هــای  مرکــز  و  تهــران  پزشــکی  علــوم 
ــود.  ــزار می ش ــریف برگ ــی ش ــگاه صنعت آزاد دانش
ــوم  ــده و دوره س ــزار ش ــون دو دوره از آن برگ تاکن
نیــز درحــال برگــزاری اســت. در ایــن دوره هــا 
ــاز  ــه داروس ــد ک ــرکت کرده ان ــرادی ش ــا اف عموم
نیســتند امــا بــه عنــوان مدیــر بازرگانــی و یــا ســایر 
ــه کار  ــی در صنعــت مشــغول ب شــاخه های مدیریت
ــانی  ــرای کس ــا ب ــن دوره ه ــرکت درای ــتند. ش هس
ــب  تر  ــت، مناس ــازی اس ــا داروس ــته آن ه ــه رش ک
ــش  ــه دربخ ــازانی ک ــوص داروس ــد؛ بخص می باش
درحــال  داروســازی  شــرکت های  مدیریــت 

ــتند. ــت هس فعالی

ــا  ــن دوره ه ــی ای ــرفصل های تدریس س
ــت: ــر اس ــرح زی ــه ش ب

ــری،  اقتصــاد، حقــوق تجــارت، اصــول تصمیم گی
راهبــردی  مدیریــت  انســانی،  منابــع  مدیریــت 
در  مدیریــت  فنــاوری،  مدیریــت  بازاریابــی، 
ــی،  ــت مال ــابداری و مدیری ــول حس ــات، اص عملی
اقتصــاد دارویــی و سیاســت گذاری دارویــی در 

ــی. ــداز جهان ــم ان چش

از داروسازان موفق بیاموزیم: 

 دکتــر علــی ربیعــی از فــارغ التحصیالن دانشــکده داروســازی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تهــران و مؤســس شــرکت »پیشــگامان ســبز ســالمت پویــا« اســت. 
ایــده  تأســیس شــرکت پیشــگامان ســبز ســالمت پویــا، دو ســال پیــش و بــا 
پرداختــن بــه بحــث واردات داروهــای فوریتــی رقــم خــورد. داروهــای فوریتــی 
ــتند  ــی هس ــا داروهای ــد ی ــمی ندارن ــده ی رس ــه واردکنن ــتند ک ــی هس داروهای
ــود مواجــه  ــا کمب ــی ب ــه دالیل ــد می شــوند، امــا ب کــه در داخــل کشــور تولی
شــده اند. پــس از اعــالم ماهانــه ی لیســت ایــن داروهــا توســط ســازمان غــذا 
و دارو، هریــک از شــرکت ها عنــوان می کننــد کــه از داروهــای اعــالم شــده، 
ــالم  ــذا و دارو اع ــازمان غ ــه س ــرای آن ب ــخصی را ب ــت مش ــد و قیم ــن کنن ــد تامی ــوع آن را می توانن ــد ن چن

ــرد.    ــرکت ها را می گی ــن ش ــا ای ــکاری ب ــا عــدم هم ــکاری ی ــه هم ــم ب ــد و ســازمان تصمی می کنن
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درنهایــت در شــهریور ٩٣ بــا تأســیس ایــن شــرکت و فعالیــت درحــوزه  واردات داروهــای فوریتــی و داروهــای 
high tech و نوترکیــب موافقــت شــد. 

ــه در کالس  ــی ک ــه مطالب ــتند ک ــد هس ــد و معتق ــز گذرانده ان ــی دوره ی MBA Pharma را نی ــر ربیع  دکت
ــت؛  ــاوت اس ــود، متف ــده می ش ــت دی ــه در واقعی ــزی ک ــا آن چی ــود ب ــده می ش ــوری خوان ــورت تئ ــه ص ب
ــرای  ــخصی ب ــه ی ش ــالش و تجرب ــه ت ــاز ب ــه نی ــرد ک ــم ک ــورد خواهی ــکالتی برخ ــا مش ــل ب ــه درعم چراک
ــرای کســانی کــه  ــوزش داده می شــود، ب ــی کــه درایــن دوره آم ــع آن هــا دارد. داشــتن مهارت هــای مدیریت رف
ــازی  ــرای داروس ــت و ب ــد الزم اس ــک دارن ــب وکارهای کوچ ــدازی کس ــت و راه ان ــارکت در صنع ــد مش قص
ــن  ــه ی ای ــا چرخ ــوب اســت کــه ب ــی خ ــد، خیل ــدازی کن ــودش راه ان ــب  و کاری را خ کــه قصــد دارد کس
ــرد . ــورت می گی ــی ص ــه فرآیندهای ــذا و دارو چ ــازمان غ ــه درس ــد ک ــل بدان ــد و حداق ــنا باش ــا آش فعالیت ه

برخــالف شــرکت هایی کــه بــا ســرمایه ی چنــد میلیــاردی شــروع بــه کار می کننــد، ایــن شــرکت بــه عنــوان 
ــوان  ــا حداقــل ســرمایه، فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت. البتــه نمی ت ــا مســئولیت محــدود و ب شــرکت ب
ــوان  ــا می ت ــه ای مثــل واردات آنتی بادی هــا زد ام ــزرگ و پرهزین ــه انجــام کارهــای ب ــرمایه دســت ب ــا ایــن س ب
ــرا  ــی کــه اخی کار را بــه جریــان انداخــت و بعــد کم کــم پیشــرفت کــرد. همچــون شــرکت های دانــش بنیان
 high تأســیس شــده  و فعالیــت خــود را از کارهــای کوچــک شــروع کردنــد ولــی اکنــون در تولیــد داروهــای

tech  و bio tech دســت دارنــد.

دکتــر ربیعــی بــه نقــل از دکتــر کبریایــی زاده در مــورد چشــم انــداز فعالیت هــای شــرکت در ســال های آینــده 
اظهــار داشــت: همیشــه در تصــورات خــود بــه کارهــای بــزرگ فکــر کنیــد هرچنــد اگــر دســتیابی بــه چنیــن 
اهدافــی از نظــر دیگــران امــری غیــر ممکــن بــه نظــر برســد. ایــن شــرکت نیــز ســعی کــرده اســت ایــن نکتــه را 

در کارهــای خــود پیــاده کنــد و هیــچ حــد و مــرزی را بــرای آینــده ی خــود در نظــر نگرفتــه اســت. 
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دکتــر میرحامــد حاجی میــری، مســئول بخــش توســعه  تکنولــوژی شــرکت 
ــان  ــد. ایش ــرکت بوده ان ــن ش ــیس ای ــه تاس ــته اولی ــو هس ــد و عض نانوالون
ــکده  ــازی دانش ــرای داروس ــی دکت ــه ورودی ١٣٨٠ دوره ی عموم دانش آموخت
ــتند و ســال ١٣٩٤ از رشــته  ــران هس ــوم پزشــکی ته داروســازی دانشــگاه عل

ــده اند. ــل ش ــکده فارغ التحصی ــن دانش ــیوتیکس همی ــی فارماس تخصص
ایــده ی تاســیس شــرکت نانوالونــد در ســال ٨٩  از طــرف دکتــر دینارونــد بــه 
دکتــر ســپهری پیشــنهاد شــد و ایشــان در نظــر داشــتند کــه در یــک فضای 
بســیار محــدود، داروهــای ضــد ســرطان نانوپارتیــکل شــده را تولیــد کننــد. 
امــا بــه چنــد دلیــل ایــن اتفــاق عملــی نشــد؛ از جملــه آن کــه طــی بررســی 
ــاز  ــد ایــن داروهــا، نی ــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تولی و مطالعــات بیشــتر ب
بــه امکانــات مخصوصــی دارنــد و هزینــه ی تامیــن ایــن امکانــات بیشــتر از 
ــن متوجــه شــدند کــه  ــار گذاشــته شــده اســت. همچنی بودجــه ی در اختی
ــو  ــای نان ــر فرآورده ه ــرطان ب ــوزه ی س ــا در ح ــی دنی ــت داروی ــز صنع تمرک
ــا وجــود دارد کــه آن هــا هــم  ــکل در دنی ــا چهــار داروی ضــد ســرطان نانوپارتی بســیار کــم اســت و فقــط ســه ی
ــی داروهــای متــداول  ــی دیگــر، حت ــی بــه تجویزشــان ندارنــد. از طرف مارکــت محــدودی دارنــد و پزشــکان، تمایل
ــد و  ــوژی تولی ــی فراینــد و تکنول ــی آن پیچیدگ ــد! علــت اصل ــران ندارن ــد کننــده ای در ای ــی تولی ــیمی درمان ش
ــمار  ــه ش ــر آن ب ــای دیگ ــم از علت ه ــه اقتصــادی ه ــرطان اســت. عــدم صرف ــای ضــد س ــیون فراورده ه فرموالس
مــی رود. درنهایــت تصمیــم بــر آن شــد کــه شــرکت نانوالونــد بــه تولیــد داروهــای ضــد ســرطان تزریقــی بپــردازد. 

ــازار کــرده اســت.                              ــد و روانــه ی ب هــم اکنــون ایــن شــرکت ٩ داروی ضدســرطان تولی
در انجــام این گونــه کارهــا، چنــد نکتــه ی مهــم را نبایــد فرامــوش کــرد: یکــی از این هــا، چگونگــی طــرح مســئله 
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و توانایــی متقاعــد کــردن ســرمایه گذار بــرای پیشــبرد اهــداف مــورد نظــر اســت. نکتــه ی دیگــر، داشــتن انعطــاف 
پذیــری اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه بتــوان خــود را بــا شــرایط نامناســب موجــود در مراحــل مختلــف کار، تطبیــق 
داد. ناامیــد شــدن و گفتــِن ایــن جملــه کــه » نمیشــود بــا ایــن شــرایط کار کــرد« فقــط باعــث دور شــدن از هــدف 
اصلــی می شــود. بــه طــور مثــال در مــورد شــرکت نانوالونــد، در زمــان شــروع طراحــی و پیاده ســازی خــط تولیــد 
داروهــا، قیمــت دالر بــه باالتریــن حــد خــود و ٣ برابــر زمــان قبــل رســید. امــا دکتــر ســپهری و همکارانــش ناامیــد 

نشــده و بــا پشــت کار بــه تــالش خــود ادامــه دادنــد.
ــم نانوالونــد در شــهریورماه ســال ٩٢، شــروع بــه بازســازی ســاختمان نیمــه کاره ای کــه توســط مرکــز رشــد در  تی
اختیــار ایــن شــرکت قــرار داده شــده بــود، کردنــد. طبــق صحبت هــای دکتــر حاجی میــری، بایــد همیشــه تــالش 
کنیــم تــا خودمــان کار را پیــش ببریــم و نبایــد منتظــر کمــک از طــرف ســازمان ها و نهادهــای رســمی باشــیم، 

درواقــع اتــکا بــر خــود داشــتن یکــی از رمــوز موفقیــت در هــر کاری اســت.
در بهــار ٩٣،  clean room ســاخته شــد و دســتگاه های الزم تحــت اختیــار شــرکت قــرار گرفــت و راه انــدازی 

آن هــا علــی رغــم مشــکالت بســیار انجــام شــد و در نهایــت اولیــن محصــول این شــرکت که 
ــرکت  ــا ش ــی دقیقــا ٢ ســال بعــد از توافــق ب ــود، در ٢١ اســفند ســال ٩٣، یعن ــن( ب ــی پالتی ٥٠ Alvoxal )اگزال

ــد شــد. ســیناژن تولی
در ایــن زمــان تعــداد کل افــراد شــرکت ٢٣ نفــر بــود، چراکــه در انتخــاب نیروهــای شــرکت ســخت گیری بســیار 
ــه ی اعضــای  ــار دارد. هم ــانی در اختی ــروی انس ــش از ١١٠ نی ــرکت بی ــن ش ــون ای ــرد. اکن ــورت می گی ــادی ص زی
هســته ی اولیــه ی نانــو الونــد، دانشــجویان داروســازی دانشــگاه تهــران بودنــد. در واقــع بعــد از دکتــر ســپهری، دکتر 
ــر ســبزواری و دکتــر حاجی میــری بــه ایــن مجموعــه اضافــه  ــر منوچهــری، دکت ــا، دکت ــی نی ــی، دکتــر کمال روحان
ــی را داشــتند، وارد شــرکت شــدند.  ــز کــه ســابقه ی کار در صنعــت داروی ــن مهنــدس ســالمی نی شــدند. همچنی
طراحــی ایزوالتــور و نــکات مرتبــط بــا ســاخت آن هــا، کار پیچیــده ای بــود که توســط همیــن تیم انجــام گرفت. 
ــه ی  ــع هم ــا در واق ــد. ام ــرکت بودن ــوژی ش ــعه ی تکنول ــش توس ــئول بخ ــدا مس ــز از ابت ــری نی ــر حاجی می دکت
ــری اشــاره می کننــد کــه  ــر حاجی می ــد. دکت ــش می بردن ــا هــم پی ــم در همــه ی بخش هــا، کار را ب بچه هــای تی
»مهم تریــن رکــن و بنیــان پیشــرفت هــر مجموعــه ای، منابــع انســانی آن اســت و ســرمایه و زمیــن و ماشــین آالت 
بــه تنهایــی کافــی نیســتند. البتــه بــه ایــن معنــی نیســت کــه همــواره همــه چیز بــه خوبــی پیــش رفتــه؛ لحظاتی 
ــرک وجــود داشــته و  ــا همیشــه یــک مح ــرف شــده ایم و... ام ــد شــده ایم، از ادامــه ی کار منص ــا امی ــوده کــه ن ب
باعــث ادامــه  کار می شــده اســت. ایــن محــرک گاهــی قولــی بــود کــه در ابتــدای کار بــه هــم داده بودیــم و اینکه 
بایــد کاری را کــه شــروع کرده ایــم، تمــام کنیــم! درواقــع از اینکــه بخواهیــم همدیگــر را تنهــا بگذاریــم، خجالــت 
می کشــیدیم.«  ایشــان همچنیــن از دکتــر ســپهری نقــل می کننــد کــه »مطمئنــم کــه انتخــاب تیــم اولیــه خوب، 

مهم تریــن نکتــه و اســاس موفقیــت مــا بــوده اســت.«
درمــورد آینــده ی شــرکت نیــز بایــد گفــت از مهرمــاه ســال ٩٣ و هم زمــان بــا آغــاز تولیــد اولیــن دارو، توافقــی بــا 
ــر تاســیس خــط خوراکــی داروهــای ضدســرطان انجــام شــد کــه تــا آخــر ســال بــه بهره  شــرکت ســیناژن مبنــی ب

ــد. ــرداری می رس ب
آقــای دکتــر حاجی میــری همچنیــن قبــل از ورود بــه شــرکت نانوالونــد، بــه علت عالقــه  وافر ایشــان به داروســازی 
بالینــی، بــه فعالیــت در حــوزه ی community pharmacy بســیار عالقــه منــد بودند و مســئولیت راه انــدازی مرکز 
ــود کــه  ــی ب ــر عهــده داشــته اند. آغــاز ایــن کار از زمان ــران را ب اطالعــات داروهــا و ســموم   DPIC((  دانشــگاه ته
ــو بــه دانشــجویان دربــاره  ارائــه  خدمــات در داروخانــه،  ــر نوعــی آمــوزش ن ــی ب ــر حاجی میــری طرحــی را مبن دکت
ــی  ــر غالم ــا دکت ــود، ب ــر اســاس برنامــه  درســی یکــی از دانشــکده های داروســازی آمریــکا شــکل گرفتــه ب کــه ب
ــا و  ــس از دوندگی ه ــد. پ ــان دادن ــه ایش ــیس  DPICرا ب ــنهاد تاس ــی پیش ــر غالم ــان دکت ــد. درآن زم ــرح کردن مط
پیگیــری از ســازمان ها و تامیــن امکانــات الزم توســط دکتــر حاجی میــری و تعــدادی از دوســتان ایشــان در ورودی 

١٣٨٠ دانشــکده داروســازی دانشــگاه تهــران، مرکــز اطالعــات دارویــی ١٣ آبــان از ســال ٨۶ شــروع بــه کار کــرد.
درواقــع نکتــه  مهمــی کــه در پیشــینه  اکثــر اعضــای این شــرکت به چشــم می خــورد، روحیــه  انجــام کار گروهی، 
پذیــرش افــراد بــا نظــرات متفــاوت و مخالــف و روحیــه  دوندگــی بــرای انجــام کار یــا آغــاز یــک فرآینــد یــا بــه 
واقعیــت بــدل کــردن یــک ایــده بــوده اســت. ایشــان بــه دانشــجویان توصیــه می کننــد کــه در کنــار پرداختــن بــه 
ــرورش  ــی را در خــود پ ــن توانایی های ــی آن هــا، چنی ــی بپردازنــد کــه بتواننــد ط ــه فعالیت های ــل، حتمــا ب تحصی
دهنــد و بعــد از فــارغ التحصیلــی، تجربیــات مختلفــی در زمینــه ی عملیاتــی کــردن کارهــا و انجــام کار گروهی 
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We need a moral operating system

ــا داده  ــه م ــاوری ب ــه فن ــدی را ک ــزرگ و جدی ــروی ب ــز، نی ــون هوروویت دام
ــویم.  ــا آگاه ش ــش از آن ه ــش از پی ــا بی ــد ت ــی می کن ــت، بررس اس

هوروویتــز در ایــن ویدئــو بــا درگیرکــردن حاضــران در بحــث فلســفی قصــد 
ــا  ــد ت ــی( جلــب کن ــه )اصــول اخالق ــفه ی پای ــه فلس ــا را ب ــا توجــه م دارد ت

جهانمــان را بــه واســطه آن بازســازی کنیــم.
ــوان  ــه عن ــرا ب ــه اخی ــت ک ــوده اس ــفه ب ــتاد فلس ــن و اس ــز، کارآفری هوروویت
ــد. وی در  ــت می کن ــوگل فعالی ــرکت گ ــی در ش ــش مهندس ــر بخ مدی
ــز  ــت. هوروویت ــوده اس ــکارات ب ــیاری از ابت ــرفت بس ــل پیش ــوگل عام گ
ــت. او  ــرده اس ــیس ک ــمند تاس ــان هوش ــردازش زب ــای پ ــا برنامه ه ــه ب ــرکت در رابط ــدادی ش ــته تع در گذش
واحدهــای درســی فلســفه، علــوم شــناختی و علــوم کامپیوتــری را در بســیاری از موسســات ماننــد اســتنفورد، 

NYU و دانشــگاه پنســیلوانیا تدریــس می کنــد.

https://goo.gl/n3bgbn
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Body parts on a chip

تصــور کــردن یــک داروی جدیــد کار نســبتا ســاده ای اســت؛ امــا بخــش 
ــودن آن داروســت کــه می توانــد وعده هــای داده شــده  ــرا، آزم ســخت ماج

ــر بینــدازد! ــه تاخی ــی دارو را ســالها ب ــر بخشــی درمان ــرای اث ب
در ایــن ســخنرانی، Geraldine Hamilton، دارای مــدرک فوق دکتــرا در 
 ،North Carolina رشــته بیولــوژی ســلولی و ســم شناســی از دانشــگاه
ــی  ــه طراح ــق ب ــود موف ــگاه خ ــه در آزمایش ــه چگون ــد ک ــح می ده توضی
ارگان هــا و بخش هــای بــدن روی یــک تراشــه شــده اند. ایــن تراشــه بــا وجــود ســاختاری ســاده تمــام اجــزای 

ــد را دارد. ــودن داروی جدی ــرای آزم ــروری ب ض
https://goo.gl/gi9i1j
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با تشکر از عزیزانی که در تهیه مطالب با ما همکاری داشتند:
دکتر نیکفر، دکتر درکوش، دکتر برازش، دکتر حاجی میری، دکتر صباغ، دکتر ابراهیمی و 

دکتر ربیعی

TED TALKS
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تشـویق و شناسـایی محققیـن و حمایـت از اسـتعدادهای درخشـان می توانـد قـدم مؤثـری بـرای پویایـی بیشـتر 
تحقیقـات کاربـردی و محصـول محـور در دانشـگاه ها  باشـد و باعـث پیشـرفت و خودکفایـی کشـور هـم شـود. 

در همیــن زمینــه بــرای بزرگداشــت مقــام پژوهشــگران و فنــاوری برتــر در حوزه هــای مختلــف علــوم پزشــکی، 
ــن  ــش و ف ــن عرصــه، همای ــا در ای ــه و نوآوری ه ــتاوردهای فناوران ــن دس ــن و برتری ــی آخری ــایی و معرف شناس

ــران برگــزار می گــردد. ــوم پزشــکی ته ــی ســالمت در آبان مــاه هرســال توســط دانشــگاه عل ــازار مل ب

از اهـداف اصلـی ایـن همایـش توجه ویژه به ارتباط دانشـگاه، مراکز رشـد و شـرکت های دانش بنیـان با صنعت 
و همینطـور توانمندسـازی اعضـای هیئـت علمـی در حـوزه فنـاوری، چگونگـی تجـاری سـازی، فراهـم کردن 

تسـهیالت، حمایت هـای مالی و... اسـت. 

موضوعات محوری و زمان های کلیدی در بخش دانشجویی:

- ثبت نام تیم در مسابقه حل مسئله نوآورانه )تا ١٥ مهرماه ٩٥(

- ثبت نام ایده، طرح، اختراع، نوآوری و پایان نامه برتر )تا ١٥ مهرماه ٩٥(     

- ثبت نام برای سخنرانی »چگونه یک کار آفرین برتر شدم« )تا ٣٠ مهرماه ٩٥(

موضوعات کارگاه ها و پنل ها:

- پنل چالش های راه اندازی و مدیریت شرکت های دانش بنیان

- پنل راه کارهای ارتقاء کمی و کیفی طرح های ارتباط با صنعت     

- پنل مشارکت دانشگاه با پارک های بین المللی و صادرات محصوالت دانش بنیان

- کارگاه نحوه خدمات ثبت پتنت در دانشگاه

این همایش در ١٨ و ١٩ آبان ماه ٩٥ در سالن همایش های حجاب تهران برگزار می شود.

برای کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام  به سایت htcd.tums.ac.ir مراجعه فرمایید.

همایش و فن بازار ملی سالمت



زنگ خبر

برای مشاهده شرح کامل خبرها، لطفاً بر روی عنوان خبرها کلیک نمایید.

سمینار در روز داروساز و پانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران
اطالعات بیشتر درباره فعالیت سمینار در این روز و این همایش در ادامه خبر...

جلسه رابطین سمینار
اپیزود چهارم

تبریز
معرفـی دانشـجویان باتجربـه در زمینـه پادکسـت، ارزیابـی تغییـرات برنامـه آموزشـی 

و...  Per�case طـرح  پیگیـری  دانشـکده ها، 

جلسات کمیته آموزش
ارزشیابی فارغ التحصیالن، focus groups و مطالعه تطبیقی و ...

و بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران
باغ های چینی و ژاپنی، پوشش گیاهی هیمالیا، ناحیه زاگرس و...
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در  فعالیت خود  لطفا کمی درباره حوزه 
انستیتو پاستور صحبت کنید:

اینجانـب لیـال نعمت الهـی عضـو هیئـت علمـی 
بخش بیوتکنولوژی پزشـکی انسـتیتو پاسـتور ایران 
ایـن  نوترکیـب  پروتئین هـای  گـروه  در  و  هسـتم 

فعالیـت می کنـم.  بخـش 

در ابتـدا به طور خالصه بخش بیوتکنولوزی پزشـکی 
و واحـد پروتئین های نوترکیـب را معرفی می کنم: 

 بخـش بیوتکنولـوژی پزشـکی در سـال ١٣٧٢ بـا 
هـدف آغـاز تحقیقـات مرتبـط بـا زیسـت فناوری 
پزشـکی در انسـتیتو پاسـتور ایـران تأسـیس شـد. 
ایـن بخـش در سـال ١٣٧۶ رسـماً بـه  عنـوان مرکـز 
آن  از  شـد.  شـناخته  بیوتکنولـوژی  تحقیقـات 
زمـان تاکنـون بخـش بیوتکنولـوژی چـه از لحـاظ 
تعـداد  لحـاظ  از  چـه  و  تحقیقاتـی  فعالیت هـای 
سـرعت  بـه  آزمایشـگاهی  امکانـات  و  محققیـن 
حـوزه  بـا  مرتبـط  زمینه هـای  در  و  توسـعه  یافتـه 
داروهـای  تولیـد  خصـوص  بـه  زیسـت فناوری 
مونوکلونـال  آنتی بادی هـای  جملـه  از  نوترکیـب 
اسـت. آورده  دسـت  بـه  چشـمگیری  پیشـرفت های 

فعالیت های این بخش به طور خالصه:

١- انجـام پژوهـش در راسـتای تولیـد پروتئین هـای 
و  پروکاریوتـی  میزبان هـای  در  نوترکیـب  دارویـی 

یوکاریوتـی

٢ - انجـام پژوهـش در راسـتای کشـف و توسـعه 
داروهـای نویـن

واحد پروتئین های نوترکیب 

پروتئین هـای نوترکیب و آنتـی بادی های منوکلونال 
کاربـردی،  تحقیقـات  در  متعـددی  کاربردهـای 
اخیـر  سـال های  طـی  دارنـد.  درمانـی  و  پایـه ای 
تعـداد آنتی بادی هـای منوکلونـال موجـود در بـازار 
و فازهـای کلینیکـی به شـدت افزایش یافته اسـت. 
تاکنـون بیـش از ٣٠ آنتی بـادی منوکلونـال درمانـی 
تأییـد و وارد بـازار شـده و بیـش از ٥٠٠ آنتی بـادی 
دیگـر نیـز در فازهـای مختلـف مطالعاتی هسـتند. 
داروی   ٣ جـزء  گذشـته  سـال های  در  داروهـا  ایـن 

بوده انـد. پرفـروش  نوترکیـب 

از طرفی رشد بیوتکنولوژی مخصوصاً بیوتکنولوژی 
دارویـی در ایـران طـی ١٥ سـال گذشـته بسـیار بـاال 
بـوده! بـه طـوری که مـا در آسـیا رتبه سـوم و چهارم 
را داریـم و جـزء ١٢ کشـوری هسـتیم کـه در دنیـا 
همچنیـن  می کننـد.  عرضـه  بیولوژیـک  داروهـای 
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  ایـن  بـار در مرکز انسـتیتو پاسـتور ایـران با خبرنامـه آوانوش 
همراه باشـید:

در ابتـدا بـا دکتـر لیـال نعمت اللهـی، عضو هیئـت علمی بخش 
بیوتکنولوژی پزشـکی انسـتیتو پاسـتور ایـران، پیرامـون حوزه ی 
فعالیت های ایشـان در این مرکز و در کل ضرورت وجود داروسـاز 

در چنیـن مراکـزی به گفت و گو نشسـتیم:
دکتـر نعمت الهـی عضـو هیئـت علمـی بخـش بیوتکنولـوژی 
پزشـکی انستیتو پاسـتور ایران اسـت که مدرک دکترای عمومی 
داروسـازی را درسـال ١٣٨١ از دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم 
پزشـکی تهران و مدرک دکترای تخصصی بیوتکنولـوژی دارویی 

را در سـال ١٣٩١ از انسـتیتو پاسـتور ایـران دریافت نمود. 
وی در حـال حاضـر مجـری چندیـن پـروژه تحقیقاتـی و تولیـدی در زمینـه پروتئین هـای 

نوترکیـب از جملـه آنتی بادی هـای مونوکلونـال درمانـی می باشـد. 

دکتر نعمت الهی
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عرصـه  بـه  پـا  کـه  هسـتیم  کشـوری  هشـتمین 
گذاشـته اند. مونوکلونـال  آنتی بادی هـای  اقتصـادی 

در همیـن زمینـه و هـم  زمـان بـا پیشـرفت سـریع 
صنعـت بیوتکنولوژی در کشـور، واحد پروتئین های 
پاسـتور  انسـتیتو  بیوتکنولـوژی  بخـش  نوترکیـب 
بـر  را  خـود  کار  کـه  بـود  گروهـي  اولیـن  ایـران 
کاربـردي  اسـتفاده  و  خالص سـازي  تولیـد،  روي 
خصـوص  بـه  دارویـی  نوترکیـب  پروتئین هـاي  از 
ایجـاد  بـا  آنتی بادی هـای مونوکلونـال آغـاز کـرد. 
بخصـوص   ،PhD دانشـجویان  ورود  و  گـروه  ایـن 
دانشـجویان بیوتکنولـوژي پزشـکي و بیوتکنولـوژي 
دارویـي، پروژه هـای تحقیقاتـی و تولیـدی مختلف 
در زمینه هـای ژنومیکـس، پروتئومیکـس، کشـف 

دارو و داروهـاي نوترکیـب شـکل گرفـت. 

تحقیقاتـی  پروژه هـای  از  تعـدادی  مجـری  مـن 
نوترکیـب  پروتئین هـای  زمینـه ی  در  تولیـدی  و 
بخصـوص آنتی بادی هـای مونوکلونـال هسـتم. این 
پروژه هـا شـامل مهندسـی پروتئین هـا بـه خصـوص 
جهـت  در  درمانـی  مونوکلونـال  آنتی بادی هـای 
بهبـود خصوصیـات دارویـی آن هـا، ایجـاد رده های 
پایـدار تولیدکننده  ی پروتئین هـای نوترکیب دارویی 
 cell line درمانـی،  آنتی بادی هـای  مونوکلونـال  و 
پروتین هـای  بیـان  بهینه سـازی  و   development

اسـت. مونوکلونـال  آنتی بادی هـای  و  نوترکیـب 

یک فارغ التحصیل دوره عمومی داروسازی 
به  پاستور شروع  انستیتو  نیز می تواند در 

فعالیت کند؟

داروسـازان دوره عمومی به دو صـورت می توانند در 
انسـتیتو پاسـتور فعالیـت داشـته باشـند: بـه صورت 
تولیـدی،  و  تحقیقاتـی  طرح هـای  در  همـکار 
یـا  بیاموزنـد؛  را  بیوتکنولـوژی  مختلـف  متدهـای 
دوران طـرح نیـروی انسـانی خـود را در بخش هـای 
مختلـف انسـتیتو و بـا توجـه بـه سیاسـت ها و نیاز 
بخـش بگذراننـد. فارغ التحصیالن رشـته داروسـازی 

بـا  می تواننـد  نیـز  تحصیـل  ادامـه  بـه  عالقه منـد 
بهداشـت  وزارت  تخصصـی  آزمـون  در  شـرکت 
در رشـته های مرتبـط بـا بیوتکنولـوژی مخصوصـا 
بیوتکنولـوژی دارویـی ادامـه تحصیـل داده و بعـد 
و  فـردی  عالقـه  بـه  توجـه  بـا  فارغ التحصیلـی  از 
بخش هـای  در  انسـتیتو،  سیاسـت های  همچنیـن 
تولیـدی و تحقیقاتی فعالیت داشـته باشـند که این 
فعالیـت بـه ابتدا بـه صـورت گذراندن دوره هـای فرا  
دکتـرا و سـپس بـه عنـوان عضـو هیئـت علمـی اسـت.

در  کار  به  عالقه  که  دانشجویانی  برای   
انستیتو پاستور دارند چه پیشنهادی دارید 
و چه کارهایی بهتر است انجام بدهند تا 

بتوانند وارد انستیتو پاستور بشوند؟

پیشـنهاد من برای دانشـجویان داروسـازی عالقه مند 
بـه حـوزه بیوتکنولـوژی دارویـی ایـن اسـت کـه بـه 
علـت طوالنـی بـودن پایان نامه هـای ایـن حـوزه، از 
همـان سـال های اولیـه تحصیـل، بـا برنامه ریـزی و 
بـا هـدف ورود بـه ایـن حـوزه، پایان نامـه ی دوره ی 
عمومـی خـود را در زمینـه ی موضوعـات مختلـف 
تحقیقاتـی و تولیدی بیوتکنولـوژی دارویی انتخاب 
کننـد تـا بعـد از فارغ التحصیلـی بـا تجربیـات بـا 
ارزشـی کـه کسـب کرده انـد، بتواننـد در رابطـه بـا 
ورود بـه صنعـت بیوتکنولـوژی یـا ادامـه تحصیـل 
تصمیم گیـری  دارویـی  بیوتکنولـوژی  رشـته ی  در 

درسـت داشـته باشـند.

در انتهـا ضمـن تشـکر از فرصتـی کـه در اختیـار 
من گذاشـته شـد و آرزوی موفقیت تمام داروسـازان 
دارویـی،  خدمـات  عرصه هـای  تمـام   در  کشـور 
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امیـدوارم بتـوان بـا اختصـاص بودجه هـای مناسـب 
و برنامه ریـزی صحیـح، ارتبـاط دقیق و درسـتی بین 
بخـش صنعت و تحقیقات دانشـگاهی برقرار نمود 
تـا از تمـام پتانسـیل های موجـود در کشـور به نحو 

احسـن اسـتفاده شود.

هم چنیـن از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و ضمـن 
در  بزرگـوارم  اسـاتید  خاطـره  و  یـاد  بزرگداشـت 

دانشـگاه تهـران، مرحـوم دکتـر عبـاس شـفیعی و 
مرحـوم دکترحسـن فرسـام، آرزو می کنـم جامعـه 
دانشـگاهی مـا بتواننـد تا حـد تـوان راه ایشـان را در 

توسـعه علـم و اخـالق در جامعـه ادامـه دهنـد.  

در ادامـه گفت وگـوی صمیمـی و کوتاهـی نیـز بـا 
 core دکتر افشـین پیروی، مسـئول سـابق آزمایشگاه

facility انسـتیتو پاسـتور ایران داشـتیم:

فعالیت  و حیطه ی  درباره خودتان  کمی 
صحبت  برایمان  پاستور  انستیتو  در  خود 
کنید، چطور به عنوان یک فارغ التحصیل 
دوره عمومی داروسازی، به جایگاه فعلیتان 

در این مرکز رسیدید؟

مـن سـال ١٣۶٣ وارد دانشـکده داروسـازی دانشـگاه 
تهران شـده و در سـال ١٣۶٩ از آن جا فارغ التحصیل 
شـدم. سـپس بـرای طرح نیـروی انسـانی ٤ سـال به 
کرمانشـاه رفتـم و بعـد از آن داروخانـه ای تأسـیس 
کـردم. ولی هیـچ گاه داروخانه جـزء ایده آل های من 
نبوده اسـت. بعد از چهار سـال داروخانـه ام را واگذار 
کـردم. سـپس بالفاصلـه بـه آزمایشـگاه کنتـرل غذا 
و دارو  واقـع در تهـران تقاطـع خیابـان ولیعصـر و 

امـام خمینی)ره( رفتم و ٤ سـال نیز در 
آن جـا مشـغول بـه کار بـودم. درسـت 
زمانی کـه آقـای دکتر سـعید حقیقی، 
آن جـا  رئیـس  بنـده  گرامـی  اسـتاد 
بودنـد. در ایـن ٤ سـال مطالـب زیادی 
درارتبـاط بـا نحـوه اسـتفاده از USP و 
BP و روش هـای تجزیه دسـتگاهی یاد 

گرفتـم. تمـام مطالبـی که بـه صورت 
خوانـده  بودیـم،  دانشـگاه  در  تئـوری 
بـه صـورت عملـی در آن جـا کار می کردیـم. بعـد 
از آن متوجـه شـدم کـه انسـتیتو پاسـتور در حـال 
جـذب نیـرو بـرای اعزام به کشـور کوبـا در زمینه ی 
واکسن سـازی اسـت. مـن جـزء ٩ نفر پذیرفته شـده 
آن دوره بـودم. انتخـاب افراد بر اسـاس تجربه  کاری 
و تسـلط بـه زبـان انگلیسـی بـود. طـی چنـد سـال، 
مـن و حـدودا ٤٠ نفر دیگر از انسـتیتو پاسـتور ایران 
 QA بـه کوبـا رفتیـم و آمـوزش دیدیـم. در آن زمـان
(quality assurance)  در ایـران خیلـی مـورد توجـه 

نبود و انسـتیتو پاسـتور جزء پیشـتازان در این زمینه 
“Bio�  محسـوب می شـود. بعد از آن همچنیـن دوره

”active Materials را در دانشـگاه گوتنبرگ کشـور 

سـوئد بـه  مـدت شـش ماه در زمینـه مـواد به دسـت 
هم چنیـن  گذرانـدم.  دریایـی  موجـودات  از  آمـده 
نـزد   LC�MS یک ماهـه  دوره  شـخصی  هزینـه  بـا 
پروفسـور Juan.j.Calvete در شـهر والنسـیا کشـور 

گذراندم. اسـپانیا، 
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 Core پـس از بازگشـت از اسـپانیا بـه عنوان مسـئول
Facility انسـتیتو پاستور مشغول به کار شدم و اولین 

میکروسـکوپ Confocal را در کشور، در آزمایشگاه 
Core Facility بـا کمـک چنـد نفـر دیگر از اسـاتید 

راه انـدازی نمودیم که خوشـبختانه هنوز هم مشـغول 
سـرویس دهی بـه محققیـن کشـورمان اسـت و بعـد 
از آن شـروع بـه تدریـس و برگـزاری کارگاه  کـردم. با 
توجـه بـه این کـه در آزمایشـگاه کنتـرل غـذا و دارو 
بـودم، دریافتـم کـه نقـاط ضعـف صنعت داروسـازی 
ایـران بیشـتر از آن کـه در  سـاخت دارو باشـد، در 
کنتـرل آن اسـت و مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه 
GMP سـفت و سـختی نداریـم و آن بخشـی هم که 

داریـم ردپایـی از بچه هـای پاسـتور در آن بـه چشـم 
می خـورد! زیـرا اولیـن گروهـی کـه بـرای دوره هـای 
طوالنی مـدت GMP و تضمین کیفیت اعزام شـدند، 

ازطرف انسـتیتو پاسـتور بوده اسـت. 

کمـک  بـا  پاسـتور  انسـتیتو  در  کـه  کارگاه هایـی 
اسـاتید دانشـگاه تهـران و شـهید بهشـتی و اسـاتید 
انسـتیتو پاسـتور برگـزار می کنیـم، بـرای دو گـروه 

اسـت: یـک گـروه شـاغلین صنعـت داروسـازی و 
دیگـری دانشـجویان و فارغ التحصیـالن داروسـازی و 
QC,QA,GMP,GLP شـیمی و صنایـع غذایـی بـا دیـدگاه

چه پیشنهادی برای دانشجویان داروسازی 
عالقه مند به کار در انستیتو پاستور دارید؟

توصیـه ی مـن این اسـت کـه دانشـجویان بـه دنبال 
بحـث  بـه  ابتـدا  همـان  از  مـن  برونـد.  عالقه شـان 
کنتـرل کیفیـت عالقـه داشـتم و بعـد هـم آن را 
دنبـال کـردم. فعالیت هایـی مانند تدریس یـا انجام 
تسـت های کنتـرل کیفیـت فرآورده هـای مربوط به 
شـرکت های مختلـف جهـت ارتقـای کیفـی آن ها 
از جملـه وظایـف کاری بنـده اسـت. هم اکنـون نیز 
بـا وجـود درآمـد کمتـر، از وضعیـت فعلـی راضـی 
هسـتم چون بـه کارم عالقه منـدم. برای نسـل آینده 
و  میکروب شناسـان  و  شیمیسـت ها  و  داروسـازان 
آرزوی  داروسـازی،  حرفـه  دسـت اندرکاران  کلیـه 
توفیق دارم و امیدوارم روز به روز شـاهد ارتقا کیفی 

ایـن صنعـت در کشـور عزیزمـان باشـم.
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در طـول چنـد سـال گذشـته تالش های دانشـمندان 
درون  بـه  بتواننـد  کـه  روبات هایـی  سـاخت  بـرای 
بـدن انسـان نفـوذ کننـد، رو بـه افزایـش بوده اسـت 
و بـه زودی بـا ورود علـم بـه مرحله ای جدیـد، وجود 
چنیـن روبات هایـی عملیاتـی خواهـد شـد. بـه این 
ترتیـب دانشـمندان می توانند با فرسـتادن این روبات 
بـه مناطقـی کـه اعضـای داخلی بـدن آسـیب دیده 
اسـت، نمونه بـرداری یـا ارسـال دارو را بـه صـورت 
مسـتقیم روی عضـو مـورد نظـر پیـاده کننـد و یـا 
اطالعـات جدیـد و مفیـدی از داخـل بدن انسـان به 
دسـت بیاورند. این اطالعات در آینده سـالمت بشـر 
تاثیـر شـگرفی خواهـد داشـت و بـه نوعـی تحقـق 

فیلم هـای دهـه ٨٠ و ٩٠ میـالدی خواهـد بـود.
در ایـن مطلب قصد داریم شـما را بـا این تکنولوژی 
جدید آشـنا سـازیم؛ روباتـی )spermbot( کـه وارد 
بـدن انسـان شـده و می توانـد مشـکل نابـاروری در 

مـردان را بـه صفر برسـاند.
Spermbot طولـی معـادل ٥٠ و قطـری معـادل ٥-٨ 

میکـرون دارد و از نانـو ذره هـای آهـن و تیتانیـوم 
سـاخته شـده اسـت. تکنولـوژی عمـل آن بـه ایـن 
صـورت اسـت کـه یـک مارپیـچ فلـزی کوچـک 
دور دم یـک اسـپرم قـرار گرفتـه و بـه کمـک یک 
دانشـمندان  وسـیله ی  بـه  کـه  مغناطیسـی  میـدان 

کنتـرل و تقویـت می شـود، به حرکت آن به سـمت 
تخمـک کمـک می کند. سـپس زمانی  که اسـپرم 
به مقصد خود رسـید و در تخمک جاسـازی شـد، 
پوشـش فلـزی آن در جهـت مخالـف چرخیـده و 

خـود را آزاد می کنـد.
همـه ی آزمایشـاتی کـه تاکنـون صـورت گرفتـه بر 
روی اسـپرم گاو نـر و در محیـط پلیـت بوده اسـت. 
تحقیقاتـی،  گـروه  ایـن  کارهـای  بعـدی  مراحـل 
تـالش بـرای بهبود روش های کنتـرل جهت حرکت 
ایـن spermbotها و نیز تحقیق در مورد مشـکالت 
احتمالـی موجـود آن هـا بـا سیسـتم ایمنی بدن اسـت. 
البتـه ایـن وسـیله می تواند به عنـوان یک ابـزار ویژه 
جاسوسـی یـا تخریـب اسـتفاده شـود. ایـن روبـات 
یـک مـاده نیمـه انسـانی اسـت و ابعـاد و شـکلی 
معادل اسـپرم انسـان دارد که می تواند بـه راحتی در 
نوشـیدنی و یـا خوردنـی و یـا حتی در آب اسـتخر 
ریختـه شـود و بـه سـادگی وارد بـدن قربانی شـده و 
در آن جـا عملیـات بیولوژیکـی مـورد نظـر را اجـرا 
کنـد. بـه ایـن ترتیـب امنیـت اسـتفاده از آن تـا حد 
بسـیاری کـم خواهـد بود ولـی در حـال حاضر نیاز 
بـه نگرانـی نیسـت. زیـرا ایـن پـروژه بـرای اسـتفاده 
در امـور پزشـکی و پیشـرفت های انسـانی بـه کار 

رفت. خواهـد 

Spermbot
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پانزدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان

ــوم  ــه مناســب روز داروســاز در روزهــای ســوم، چهــارم و پنجــم شــهریورماه ١٣٩٥ همایشــی در محــل دانشــگاه عل ب
ــا حضــور جمــع زیــادی از داروســازان کشــور برگــزار شــد.  ــران ب پزشــکی ای

ــی  ــن علم ــط انجم ــاز توس ــبت روز داروس ــه مناس ــال ب ــر س ــی دارد، ه ــوزی باالی ــاز بازآم ــه امتی ــش ک ــن همای ای
داروســازان ایــران برگــزار می شــود.

از مهم ترین سخنرانی های این همایش می توان به مواردی با موضوعات زیر اشاره کرد:

دردهای سایکوسوماتیک 

مکمل ها در کنترل درد

خود درمانی با ضد دردها

مدیریت overdose با اپیوییدها 

و...

ــی  ــه معرف ــوده کــه ب ــرکت های داروســازی ب ــه ش ــص ب ــای مخت ــش غرفه ه ــن همای ــای ای ــر  از بخش ه ــی دیگ یک
ــد. ــود می پردازن ــوالت خ محص

ــرد.  ــود جلــب ک ــه خ ــرکت کنندگان را  ب ــری از ش ــه ای متفــاوت توجــه عــده ی کثی ــال غرف ــه در همایــش امس البت
ایــن غرفــه بــه همــت دبیرخانــه ســمینار IPSS20  جهــت معرفــی ایــن ســمینار بــه جامعــه بــزرگ داروســازان حاضــر 

برپــا شــد.

بازدیدکننــدگان از ایــن غرفــه بــا دریافــت نشــریه ژنریــک و کاتالوگ هــای مربــوط بــه ســمینار IPSS20 و همین طــور 
توضیحــات تکمیلــی کــه توســط دبیرخانــه در اختیــار آن هــا قــرار می گرفــت، آشــنایی تقریبــا کاملــی بــا ســمینار 

ــه دســت آوردند. ب

ــایر  ــی و س ــدارس فصل ــاره م ــی درب ــمینار، توضیحات ــه س ــون تاریخچ ــواردی چ ــده م ــع ش ــای توزی در کاتالوگ ه
ــورد. ــم می خ ــه چش ــمینار ب ــای س برنامه ه

شرح کامل خبر
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IPSS20 اخبار فعالیت های کمیته آموزش در سمینار

ــرداد ١، ٢ و ٧  ــای ٢٥ م ــود را در روزه ــم خ ــا هفت ــارم ت ــات چه ــمینار ”IPSS20“ جلس ــوزش س ــه آم کمیت
ــرد.  ــزار ک ــران برگ ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــازی دانش ــکده داروس ــهریور ١٣٩٥ در دانش ش

درطــی ایــن جلســات پیشــرفت های هــر زیــر گــروه و مشکالتشــان طــی رونــد مطالعــات، بررســی شــد و بــه 
بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون مشــکالت موجــود در بخش هــای ارزشــیابی فــارغ التحصیــالن، جــو آموزشــی 
ــای الزم  ــات focus group هماهنگی ه ــرای برگــزاری جلس ــن ب ــه شــد. همچنی ــی پرداخت ــه تطبیق و مطالع
ــی  ــی و بررس ــال تحصیل ــول س ــات در ط ــن جلس ــزاری ای ــی برگ ــا چگونگ ــاط ب ــت و درارتب ــورت گرف ص

ــی در رونــد برگــزاری، مســئوالنی را انتخــاب کردنــد. مشــکالت احتمال

چهارمین جلسه رابطین

ــن، در روزهــای پنجســنبه و جمعــه مــورخ ١٤ام و ١٥ام مــرداد مــاه ١٣٩٥، در محــل  چهارمیــن جلســه رابطی
ــای  ــن و اعض ــوی رابطی ــائلی از س ــد. مس ــزار ش ــز برگ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــازی دانش ــکده داروس دانش
ــر اســت: ــوارد زی ــه طــور خالصــه شــامل م ــات ایــن جلســه  ب ــرح شــد کــه اهــم مصوب ــه ســمینار مط دبیرخان

- درخواســت از رابطیــن نســبت بــه جمــع آوری ســواالت دانشــجویان دانشــکده خــود در مــورد مصاحبه های 
چــاپ شــده در نشــریه ژنریــک و ارســال آن بــه دبیرخانه.

- درخواست از رابطین نسبت به معرفی دانشجویان با تجربه در زمینه رادیو و پادکست به دبیرخانه.

ــر  ــه دکت ــه ب ــده در نام ــرح ش ــکالت مط ــع مش ــر رف ــی ب ــود مبن ــکده های خ ــن از دانش ــری رابطی - پیگی
عبداللهــی، دبیــر شــورای آمــوزش داروســازی و تخصصــی، و پیگیــری دریافــت ایــن نامــه توســط 

دانشــکده ها.

- اعــالم برنامــه درســی هــر دانشــکده، بــرای بررســی تغییــرات برنامــه آموزشــی آن هــا و ارزیابــی مثبــت یــا منفی 
بــودن ایــن تغییــرات و طــرح ایــن مــوارد در جلســه بــا دکتــر اکبــری، قائــم مقــام معاونــت آمــوزش وزارت بهداشــت.

- مشخص کردن سر فصل های مورد بحث در جلسه با دکتر اکبری.

- همکاری رابطین با مسئول کمیته آموزش در رابطه با طرح »آموزش در داروسازی«.

- پیگیری طرح per�case توسط رابطین و دبیرخانه.

- مشخص شدن ساز و کار طرح بررسی قانون ١٣٣٤.

- اقدامات مربوطه به داروخانه های گیاهی با همکاری دانشکده های مشخص شده در جلسه.
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اردوی یک  روزه بازدید از باغ گیاه شناسی ملی ایران

بیســتمین ســمینار دانشــجویان داروســازی سراســر کشــور "IPSS20" در ادامه مدرســه تابســتانه فارماکوگنوزی، 
ــدت ٢  ــه م ــهریورماه ب ــخ ٢۶ ش ــد درتاری ــن بازدی ــب داد. ای ــران ترتی ــی ای ــی مل ــاغ گیاه شناس ــدی از ب بازدی

ســاعت بــا حضــور ٥٣ نفــر از دانشــجویان داروســازی از سراســر کشــور صــورت گرفــت.

ــمت های  ــد و از قس ــجوبان بودن ــراه دانش ــه هم ــان باتجرب ــده و کارشناس ــان آموزش دی ــن اردو راهنمای در ای
ــرس،  ــه زاگ ــوم، ناحی ــکا، آربرات ــاره آمری ــی ق ــش گیاه ــره ای، پوش ــاغ صخ ــه ب ــوزه ازجمل ــاغ م ــف ب مختل
ــا و بــاغ سیســتماتیک و هم چنیــن  ــی، رویشــگاه هیمالی ــی و ژاپن ــرز، حــوزه خــزری، باغ هــای چین ــه الب ناحی
بخــش گیاهــان دارویــی بازدیــد صــورت گرفــت. دکتــر گــودرزی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه بیقــه اهلل و 
ــر توفیقــی، عضــو هیئــت علمــی  ــان ارمغــان طــب داروســازان پارســی و دکت ــر عامــل شــرکت دانش بنی مدی

ــز در طــول ایــن بازدیــد حضــور داشــتند. دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران نی

ــه ی  ــی و مطالع ــش گیاه ــه پژوه ــرد در زمین ــه ف ــر ب ــروژه منحص ــک پ ــران، ی ــی ای ــی مل ــاه شناس ــاغ گی ب
ــی  ــا و دیدن ــوده کــه از ســال ١٣٨٤ طراحــی و احــداث شــده اســت. ایــن مــکان زیب گیاهــان در خاورمیانــه ب
بــا وســعت ١٥٠ هکتــار ذخیــره گاه تنــوع ژنتیکــی گیاهــی کشــور محســوب شــده و بیشــتر از ٢٥ مجموعــه 

ــی را در خــود جــای داده اســت. ــه گیاه ــش از ٤٠٠٠ گون ــی بی ــا تنوع ــیون( ب ــی )کلکس گیاه
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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.

 شبنم بیات؛ 
دانشجوی سال ١٣٩٢ رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

پوریــا روزرخ؛ کارشــناس ارشــد آمــوزش پزشــکی، کارشــناس ارشــد ســالمت عمومــی و 
دانشــجوی ســال آخــر رشــته پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران

علی ابراهیمی؛ 

دانش آموخته ورودی ١٣٨٦ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دیباچه طراحی و رنگ بندی جذابی داشت. محتوای آن کاربردی و جمله آخرش عالی بود.

بخش های کارگاه بسیار خالقانه طراحی شده اند.

ــدا از  ــرده و ج ــن ب ــری را از بی ــی ظاه ــده اند، یکپارپگ ــرار داده ش ــه ق ــش مصاحب ــه در بخ ــی ک باکس های
ــند. ــر می رس ــه نظ ــه ب ــوای مصاحب محت

بخش زنگ خبر یسیار خوب و کاربردی بود.

 امیدوارم در شماره دوم بعد از شرح خبرها، برای انتهای خبرنامه، یک حسن ختام درنظر گرفته شود.

خبرنامــه شــما رو دیــدم. اوال دســتتون درد نکنــه خیلــی خیلــی خــوب بــود. طراحــی و محتــوا بســیار 
زیبــا و  دلنشــین بــود. مــن البتــه همــه محتــوا رو  نخونــدم ولــی اون یکــی دو مطلبــی کــه خونــدم عالــی بــود.

تنهــا نکتــه ای کــه بــه ذهنــم رســید، ایــن ســوال بــود کــه چــرا در خبرنامــه یــک ســمینار کــه یــک ایونــت 
ــای  ــب کارگاه ه ــی خ ــرح بشــه؟ یعن ــمینار مط ــی س ــب اختصاص ــز مطال ــی ج ــد مطالب ــت،  بای ــرد هس منف

ــد در خبرنامــه باشــه؟ ــه و ایــن جــور محتواهــا چــرا باب مجــازی و مصاحب

 حجــم مطالــب شــماره اول خبرنامــه آوانــوش خیلــی زیــاد بــود و مــن حتــی عنوان هایــی کــه دوســت 
داشــتم بخونــم و ببینــم چــی هســتن رو بــه دلیــل زیــاد بــودن حجــم ازش گذشــتم ... 

اینکــه مطالــب خیلــی خــوب بــودن از نظــر محتوایــی معلــوم بــود براشــون زحمــت کشــیده شــده. بــه همین 
ــتفاده  ــن واس ــن بخون ــا بتون ــه بچه ه ــن ک ــب RELEASE بش ــن مطال ــورد ای ــورت خوردخ ــه ص ــد ب ــل بای دلی
ــی  ــا پیام هــای مهــم کانــال اصل ــرای انتشــار مطالــب خبرنامــه ســاخته بشــه کــه ب کنــن... یــه کانــال مجــزا ب

ــی بینشــون ایجــاد نشــه. ســمینار قاطــی نشــه و تداخل
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 حانیه علیزاده؛ 

دانشجوی داروسازی ورودی ١٣٩١ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 نسترن کرامت؛ 

دانشجوی داروسازی سال ١٣٩٢ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مــن بــه ذهنــم اومــد مثــال چنــد روز قبــل از اینکــه خبرنامــه رو بذاریــن رو ســایت، یــه ســری جمــالت 
ــه  ــکاو کن ــون باشــه کــه کنج ــی کــه hot topic خبرنامه ت ــن. اونای ــال بذاری ــو کان ــز ت ــوال برانگی ــری س خب
ــه ســه چهــار روزه از ایــن دســت  ــی شــد ی ــه جــور آالرمــه کــه چ ــن و هــم اینکــه ی ــرن بخون ــرادو کــه ب اف
ــوش در چنــد  ــا میشــن میبینــن آخــرش گفتــه منتظــر خبرنامــه آوان ــی جوی ــذارن و وقت ــو کانــال می پیامــا ت

روز آینــده باشــین.

ــرش ســاده  ــود کلمــات ســنگین زیــاد داشــت. میشــد نث ــی کــه ســردبیر نوشــته ب یــه کــم صفحــه اول
ــود. ــی ب ــی عال ــر باشــه. کارآفرین ت

اینکه مطلب کارآفرینی تو نقطه اوج تموم شد به نظرم خیلی خوبه برای جذب بیشتر افراد.
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