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به سومین کارگاه آموزش مجازی ما خوش اومدین!

موضوعـیکـهدرشـمارهسـومبراتـوندرنظـرگرفتیـم»حلمسـئله«سـت.دراینشـمارهبامفهومحلمسـئله
شـروعمیکنیـموبعـدازاونچنـدروشعلمـیحلمسـئلهرومعرفیمیکنیـمودرانتهاباشبیهسـازییک

شـرایطبحرانیشـمارابهچالشمیکشـیم.
طبقروالدوشمارهگذشتهبایکداروسازموفقدیگرآشنامیشویم.

پیشنهادویژهمابرایسخنرانیTEDدرراستایموضوعموردبحثروازدستندید!

کارگاه آموزشی شماره 3؛

حل مسئله

)problem solving( مهارت حل مسئله

ــرجوامــع،انســان ــدهومتغی ــلماهیــتپیچی ــهدلی ب
ــه ــددمواج ــائلیمتع ــامس ــداومب ــورم ــهط ــروزب ام
ــی ــهزندگ ــائلالزم ــنمس ــودای ــایدوج ــود.ش میش
ــد، ــشنمیآم ــئلهایپی ــرمس ــهاگ ــراک ــد،چ باش
ــروتحــولنمیشــد. زندگــیانســاندســتخوشتغیی
ارزشومرتبــهانســانوبرتــریاوبــهســایرموجودات،
درطــرزبرخــورداوبــامســئلهومهارتــشدرحــلآن
اســت.گاه،دربرابــرشــرایطســختزندگــیازحــل
کوچکتریــنآنهــاعاجــزهســتیموقــدرتدرک

ارتبــاطبیــنموقعیتهــایموجــودرانداریــمدرنتیجه
ازدیگــرانکمــکمیگیریــم.بهیقیــندیگــران
همیشــهکنــارمــانخواهنــدبودتــامــارایــاریدهندو
ازطــرفدیگــرمســائلومشــکاتنیــزیکــیدوتا
نیســتندکــهبتــوانبــاکمــکوهمفکــریاطرافیــان
آنراحــلکنیــم!پــس،شــایدبدنباشــدکــههرکس
ــته ــودراداش ــیخ ــائلزندگ ــامس ــهب ــیمقابل توانای

ــیبرآیــد. ــیتقویــتایــنتوانای باشــدودرپ

ــت ــدگف ــدهبای ــرش ــفذک ــهتعاری ــهب ــاتوج ب
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ــودو ــهمیش ــیمواج ــاموقعیت ــیشــخصیب وقت
ــای ــاتومهارته ــکاطاع ــهکم ــدب نمیتوان
و صحیــح پاســخی ســرعت بــا کنونــیاش،
منطقــیبــهآنبدهــدویــاهنــوزراهدســتیابیبــه
آنرانیافتــهودرتصمیمگیــریبــرایرســیدن
ــیده ــهنتیجــهاینرس ــوبهــمب ــتمطل ــهوضعی ب
اســت؛دراینجاســتکــهبــهاصطــاحمیگوییــم
آنفــردبــامســئلهایمواجــهشــدهونیازمنــدرفتار

ــئلهاســت. حــلمس

ــئله و  ــل مس ــه ح ــاز ب ــم نی ــر بخواهی اگ
ــوان  ــم می ت ــی کنی ــداف آن را بررس اه

گفــت کــه:

هرجــاانســانهســت،مســئلههــمهســت.اغلــب
مــردممســئلهرایــکنــوعتهدیــدمیداننــد،
درحالــیکــهچنیــننیســتودرواقــعحــل
ــعه ــد،توس ــی،رش ــلپویای ــدعام ــائلمیتوان مس
وشــکوفاییفــردشــود.درواقــعافــرادیکــه
ــد، ــئلهدارن ــهمس ــبتب ــتنس ــریمثب جهتگی
ــی ــوانفرصت ــهعن ــرهب ــیروزم ــائلزندگ ــهمس ب
ــهحــل ــگاهمیکننــد،نســبتب ــرایپیشــرفتن ب
مســائلخوشبیــنهســتندوازباورهــایکارآمــد
بــرایحــلمســائلبرخوردارنــد.جهتگیــری
ــی ــهمســئلهکارکــردیغیرانطباق ــینســبتب منف
ــبت ــینس ــریمنف ــهجهتگی ــرادیک داردواف
ــیخــود ــهتوانای ــبتب ــدنس ــئلهدارن ــهحــلمس ب
ــائل ــهمس ــتندب ــنهس ــئلهبدبی ــلمس ــرایح ب
ــگاه ــدن ــکتهدی ــوانی ــهعن ــرهب ــیروزم زندگ

کــردهوهنــگاممواجهــهبــامســائلاحســاس
ناامیــدیودرماندگــیمیکننــد.

دالیل نیاز انسان به حل مسئله:

ــی: ١.ارضــایکنجــکاویوحــلمجهــوالتذهن
و اســت جســتجوگر ذاتــی طــور بــه انســان
ــد ــزرابدان ــهچی ــکانهم ــدام ــاح ــدت میخواه
و نــدارد پایانــی او ایــنحــسکنجــکاوی و
عاقهمنــد ناشــناختهها کشــف بــه بیوقفــه
اشــیا، ماهیــت از میخواهــد انســان اســت،
و بیــاورد در ســر ویژگیهایشــان و پدیدههــا
روابــطآنهــارابــایکدیگــرکشــفکنــد.

٢.تنظیــمارتباطــات:انســانازیــکطــرفبــا
ــا ــرب ــیدیگ ــاطداردوازطرف ــودارتب ــقخ خال
انســانهاوعالــمطبیعــت.بــههمیــندلیــل
ــی ــرایزندگ ــدوب ــاآگاهباش ــممعن ــدازعال بای
ــد ــترابشناس ــمطبیع ــانوعال ــاع،انس دراجتم
ــی ــد،یعن ــهآنهــاراحــلکن ــوطب ــائلمرب ومس
ــدواز ــناختالزمرابیاب ــائلش ــنمس ــلای ــاح ب

نتایــجآنبهرهمنــدشــود.

توانایــیحــلمســئلهمهارتــیاســتکــهبــه
دارد: احتیــاج پیشنیازهایــی

١.بهکارگیــریشــیوهیغیرمســتقیم:یکــیاز
ــری ــدمبهکارگی ــئلهع ــلمس ــایح ــشنیازه پی
ــد. ــهکارمیگیرن ــهب ــههم ــتک ــیوهاییاس ش
ــد، ــکاومیکن ــنراکنج ــتقیمذه ــیوهغیرمس ش
مســتقیم شــیوه بــه آوردن روی آنکــه حــال
ــادمیگــردد. ســبببیتوجهــیبــهدیگــرابع
عــدم یــا غیرمســتقیم شــیوه بهکارگیــری
ــت ــیاس ــی،عامل ــایقبل ــریازراهحله بهرهگی
ــئلهمیشــود. ــتدرحــلمس کــهموجــبخاقی
ــه ــدب ــازبای ــنپیشنی ــکلگیریای ــورش بهمنظ
ــت ــیفرص ــروحت ــروتفک ــتتدبی ــرادفرص اف
اشــتباهکــردندادهشــودتــاجــراتجــداشــدناز
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ــد. ــولرابیابن ــجومعم ــایرای راهه

حــل در مفاهیــم شــناخت مفاهیــم: درک .٢
مســئلهبســیارمهــماســت،هرکــسمفاهیــم
بیشــتریرادرککــردهباشــدوبتوانــدارتبــاطبین
ــائل ــرمس ــابهت ــد،قاعدت ــخیصده ــاراتش آنه
مســئله حــل در کــه چــرا میکنــد. حــل را
ــناخت، ــدش ــئلهرابای ــهمس ــوطب ــایمرب بخشه
ــیراجــداکــردودســتآخــر قســمتهایاضاف
ــههــموصــلکــردهوابهامــات ایــنبخشهــاراب
رابرطــرفســاخت.)بــهطورکلــیمســئلهرااز

ــرد.( ــزک ــاتآنالی ــهیجه هم

ــه ــدب ــائلبای ــی:درحــلمس ٣.دوریازپیچیدگ
دنبــالســادهترینراهحــلباشــیموتــاحــدامــکان
ــراکــهدر ــم.چ ــابکنی ــدهاجتن ازراههــایپیچی
ــدهبهــره ــیازراهحلهــایپیچی اغلــبمــواردوقت

ــود. ــدب ــشنخواه ــم،نتیجهبخ میبری

ــل ــدتخی ــئلهنیازمن ــلمس ــی:ح ــوزشذهن ٤.آم
ــحاز ــویواســتداللواســتنباطصحی ــرق وتفک
ــراد ــهاف ــنچنانچ ــت؛بنابرای ــئلهاس ــورتمس ص
ــند، ــدهباش ــهدی ــنزمین ــایالزمرادرای آموزشه
ــدداشــت. ــئلهخواهن ــلمس ــتریدرح ــربیش تبح

الف( حل مسئله از طریق آزمون و خطا

آن، حل برای که شوید مواجه مسئلهای با اگر
قاعدهواصولیازپیششناختهشدهوجودنداشته
روش از استفاده آن حل راههای از یکی باشد،
است آن روش این اشکال خطاست. و آزمایش
کهضمناینکهاجرایشوقتگیراست،قدرت

تعمیمدهینیزندارد.

ب( حل مسئله از طریق بینش و شناخت

هرگاهبامسئلهایمواجهشویدکهعنصروروابط
آنگاه باشد، شناختهشده برایتان آن به مربوط
میتوانمسئلهراازراهبینشوشناختحلکرد.
دراینروشبایدکوشیدقواعدوالگویروابطیا
اصولیراکهدرمسئلهوجودداردکشفنمودو

چنانچهفردموفقبهکشفآنهاشود،مسئلهقابل
حلمیگردد.

ج( حل مسئله از طریق تحلیل

اینروشترکیبیازروشآزمونوخطاوبینش
وشناختاست.بهمنظورحلمسئلهازاینروش
را پدیدهها علت و نمود توصیف را مسئله باید
پیشگویی به پدیدهها دربارهی و کرد تشریح

پرداختتابتوانبهحلمسئلهدستیافت.

د( حل مسئله به روش جان دیویی

در که است تربیت علمای از یکی دیویی جان
نظر رادر مراحلی مسئله زمینهروشعلمیحل

داردکهعبارتنداز:

حال که اطالعات مختصری 
درباره ی پیش نیازها بیان شد، 

گام بعدی یادگیری مراحل زیر در 
این موضوع است:
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١.برخوردباموقعیتمسئله

مواجهشدنباموقعیتیکهدرآنارتباطپدیدهها
و نیست روشن پدیده یک اجزای میان رابطه یا
مواجه اساسی باسوالهایی باآن برخورد فرددر

میشود.

٢.مشخصنمودنمسئلهیابیانمسئله

دراینمرحلهفردازطریقتحلیلموقعیتمسئله،
آنموقعیترامشخصنمودهوآنراروشنبیان

میکند.

٣.جمعآوریاطاعات،دالیلوشواهدمربوطبه
مسئله

مطالعه مشاهده، طریق از باید فرد مرحله این در
و...اطاعاتالزمدرموردمسئلهخودراجمعآوری
کندتابراساسآنهابتواندفرضیههایالزمرابرای

حلمسئلهتدوینکند.

راهحلهای یافتن و فرضیهها یا فرضیه تدوین .٤
مناسب

جمعآوریشده اطاعات براساس مرحله این در
علت به مربوط فرضیههای فرد، خود نظریات و

مسئلهیاراهحلهایمسئلهساختهمیشود.

٥.بررسیفرضیههایاآزمایشراهحلها

مسئله علت حدس یا فرضیهها ساختن از بعد
و دالیل با فرضیهها باید احتمالی، راهحلهای و
انتخاب فرضیهای و شده بررسی موجود شرایط
نهایی راهحل یا نهایی فرضیه عنوان به که شود

باشد.

٦.اعمالواجرایراهحل

وقتیمتوجهشدیدکدامفرضیهپاسخمسئلهشما
استومنجربهحلآنمیشود،آنرابهعنوان
راهحلآزمایشیاجرامیکنید.درطیاینمراحل،
فعالیتذهنیوحسیباهمانجاممیشودوآنچه
درمرحلهنهاییانجاممیشودمنجربهحلمشکل
راهحل این از بهرهگیری همچنین میگردد.

تعمیمپذیراست.درروشعلمییاحلمسئلهبه
شیوهدیویی،مشاهدهوآزمایشومطالعهیکیاز

فعالیتهایاصلیفرددرحلمسئلهاست.

ه( حل مسئله به روش جورج پولیا

روش مثل نیز پولیا جورج روش به مسئله حل
دیوییدارایمراحلیاست:

١.مرحلهدرکوفهممسئله

فردی اگر که است آن مرحله این از هدف
درستی به را مسئله شود، روبهرو مسئلهای با
تفکر رو این از دهد. تشخیص را آن و بشناسد
درخصوصحلمسئله،تعریفوتشریحواژگان
کلیدی،بیانمسئلهبهزبانخودفرد،معیننمودن
معلومهاومجهولهایمسئله،تشخیصشرایطو

محدودیتهایمسئلهنقشیحیاتیدارند.

٢.مرحلهنقشهکشیبرایحلمسئله

مورد مسئله حل متفاوت راههای مرحله این در
مطالعهوپژوهشقرارمیگیردوبهمنظوراجراو

انتخابراهبرداجرایی،انجاممیشود.

٣.مرحلهاجراینقشهوراهبردهایانتخابشده

مرحله طراحیشده نقشههای فرد مرحله، این در
پیشرابهاجرامیگذارد.ممکناستهنگاماجرا

راهحلیردوکنارگذاشتهشود.

٤.مرحلهیبازنگری

اینمرحلهفردکلیهمراحلسهگانهمذکوررا در
کاربردی مقایسه به و نموده ارزشیابی و کنترل
بهرفع و پرداخته شده ذکر مختلف روشهای

نواقصاحتمالیمیپردازد.

عبارت مسئله حل مراحل جمعبندی، یک در
استاز:

الف( مشکل یابی

*تواناییشناختمشکات

*مشخصکردناهمیتآنها
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بازماندگان سقوط هواپیمایی

دراواســطمــاهژانویــههواپیمایــیبــهدلیــلنقــصفنــیدر
شــمالکانــاداســقوطکــردهکــهطــیآنخلبــانوکمــک
خلبانوبســیاریازمســافرانآنکشــتهشــدند.خوشبختانه
ــدهودر ــقوطش ــنس ــهای ــادامتوج ــیکان ــزهواپیمای مرک
ــهاســت ــنمنطق ــهای ــایکمــکب صــددفرســتادنهواپیم

ــروهســتند. ــامشــکاتیروب ــیبازمانــدگانب ول

ــاآن ــنمشــکلیکــهبازمانــدگانب اواســطژانویــهســردترینزمــانســالدرشــمالکانــادااســت.اولی
ــتو ــش،کاهــشحرکــتوفعالی ــاایجــادآت ــنمشــکلب ــدناســت.ای ــایب ــتندحفــظگرم ــروهس روب

ــلحــلشــدناســت. ــرپناهقاب ســاختنس

ــد! ــشمیده ــدگانراافزای ــربازمان ــدهب ــزرگواردش ــوکب ــانش ــکخلب ــانوکم ــدنخلب ــتهش کش
ــرایطاســتفادهازاســتداللوکاهــش ــنش ــیاردشــواراســت.درای ــرایطبس ــنش ــریتحــتای تصمیمگی
ــاس ــهصــورتاحس ــدگانب ــازاســت.شــوکدربازمان ــریدرســتنی ــرایتصمیمگی ــرابب ــرسواضط ت
ــزدیگــرباعــث ــی،ناامیــدیوتــرسنمایانگــراســت.ایــناحساســاتبیشــترازهــرچی بازماندگــی،تنهای

ــود. ــدگانمیش ــرگبازمان م

ــیایرادربهتریــنشــرایط نزدیکتریــنشــهرنیــزدر٢٠مایلــیمحــلحادثــهاســتکــهپیــادهرویطوالن
طلــبمیکنــد،مخصوصــااگــرکســیایــنمســافتراتــابــهحــالطــینکــردهباشــد.درایــنشــرایطراه

تفسیر قابل پدیده بهعنوانیک آنها *پذیرش
ومبارزه

ب( شناسایی و تعریف مشکل

*گردآوریکلیهاطاعاتقابلدسترسمربوطبه
مشکل

*تحلیلکردنکاملمشکل

*تعییناهدافواقعی

ج( مشخص کردن راه حل ها

*یافتنراهحلهایمتعددیاشیوههایعمل

*عدمقضاوتوارزشیابیدرخصوصراهحلها

د( گزینش

*اجرایراهحلیاشیوههایعمل

*مشاهدهنتیجهراهحلها

*ارزشیابی

*انتخاب

آوانوش شماره  این  چالش 

مطالب این شماره از کتاب »مهارت های ده گانه زندگی« نوشته 
»نسرین گل محمدی« انتخاب شده اند. برای مطالعه بیشتر  می توانید این 

کتاب را از انتشارات »نسل نواندیش« تهیه کنید.
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رفتــنبــهخاطــرشــوک،بــرف،موانــعآبــیو...خیلــیســختاســت؛بــهخصــوصدردمــایمنفــی
٢٥تــامنفــی٤٠ازدســتدادنگرمــایبــدنحیــنفعالیــتخیلــیموضــوعمهمــیاســت.

ــا ــراینجــاتخــودانجــامدهنــد،اســتفادهازوســایلیاســتکــهب تنهــاکاریکــهبازمانــدگانمیتواننــدب
خــودبــههمــراهدارنــد.

ابتــدابازمانــدگانبایــدبــهکمــکوسایلشــانراهــیبــرایزنــدهمانــدن)بــهعنــوانمثــالایجــادآتــش(پیــدا
کننــد،کاربعــدیآنهــابایــدجلــبکــردنتوجــههواپیمــایکمــکتوســطایــنوســایلباشــد.

ــابق ــتادس ــگ،اس ــارکونوی ــطم ــدتوس ــیکن ــکم ــاکم ــاتآنه ــهنج ــهب ــدگانک ــایلیازبازمان وس
تمرینهــاینجاتبخشــیدرارتــشآمریــکا،رتبهبنــدیشــدهاســت.

اگــرشــمابــاایــنموقعیــتمواجــهمیشــدید،ازچــهوســایلیبــراینجــاتبازمانــدگانکمــک
میگرفتیــد؟

وســایلیراکــهمیتوانــدبــهنجــاتکمــککنــدبــاذکــرکاربــردآنلیســتکــردهوبــهآدرسزیــربــرای
مــاارســالکنیــدتــابــارتبهبنــدیانجــامشــدهامتیــازشــمارامحاســبهکنیــم.

info@ipss.ir

نتایجوپاسخکاملآندرشمارهبعدیآوانوشمنتشرخواهدشد.

TED TALKS
Silicon Val�ــتراتژیکدر ــریاس ــوآوریورهب ــئولن ،مس ــ ــاوی راج ون
 ley،ســالهایزیــادیراصــرفمطالعــهدربــارهjugaurdکــردهاســت.

ــاهزینــهکــماســت(. ــتب ــیخاقی ــهمعن )jugaurdیــککلمــههنــدیب
ــد ــادریافتهان ــد.آنه ــومبودهان ــنمفه ــردنای ــیک ــروعمل ــانپیش کارآفرین
ــقوارزشــمندی ــعمحــدود،کســبوکارهــایپررون ــامناب ــوانب کــهمیت
ــوغانســانها ایجــادنمــود.اودرایــنســخنرانیمثالهــایارزشــمندیازنب
ــههمــهمــا ــیمیکنــدکــهچگون درکارآوردهاســتوســهاصــلرامعرف

ــم. ــامدهی ــیانج ــایبزرگ ــا،کاره ــاکمترینه ــمب میتوانی

https://goo.gl/VoFW9w
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از داروسازان موفق بیاموزیم

شـرکتسـیناژندرسـال١٣٧٣تاسـیسشـدودرآنزمـانهـدفآنتولیـدوتامینمـوادوواکنشگرهای
مـورداسـتفادهدرآزمایشـگاههایتحقیقاتـیبیوتکنولـوژیومهندسـیژنتیـکودرحقیقـتحیطـهکاری
آن،آزمایشـگاههایتحقیقاتـیبـود.پـسازموفقیـتدرایـنمرحلـه،یـکپلـهباالتـررفتـهوواردحـوزه
تولیـدمحصـوالتوکیتهایـیکـهدرآزمایشـگاهتشـخیصطبیاسـتفادهمیشـوندومسـتقیمابـرنتایج

آزمایشـاتبیمـارانتاثیرگذارند،شـدند.

تشـخیص سـیناژنکـهدرحـالطراحـیکیتهـای بـهشـرکت زمـانخانـمدکتـرحامدیفـر، ایـن در
بیماریهـایعفونـیبـود،ملحـقشـدهوبـهعنـوانمدیـرتضمیـنکیفیـتکارخـودراشـروعکردنـد.از
جملـهمحصوالتـیکـهدرآنزمـانتولیدوبهبـازارعرضهشـد،آنتیبادیهایمونوکولونالبرایتشـخیص
گروههـایخونـیبـودکـههـمفـروشکشـورراتامیـنمیکـردوهـمنیـازسـازمانانتقـالخـونرابرطرف
میکـرد.پـسازآندرحـدودسـالهای٨٠-٧٩،مدیـرعاملـیسـیناژنبـهخانـمدکتـرحامدیفرپیشـنهاد
شـد.ایشـاننیـزبـهعنـوانهـدفدرازمدتشـرکت،بـههیئـتمدیـرهپیشـنهاددادندکـهواردحـوزهتولید
داروهـایبیوتکنولـوژیشـوند.بـابررسـیهایانجـامشـده،متوجهشـدندداروییکهبیشـترینارزبریکشـور
رابـهخـوداختصـاصمیدهـد،اینتروفـرونبتـااسـتکـهبـرایدرمـانMSبـهکارمـیرود.ایـنمولکولدر
آنزمـانپیچیدهتریـنمولکـولبیوتکـیبـودکـهدربـازاروجـودداشـتوانجـامکاررامشـکلمیکـرد؛
ازطرفـیازآنجـاکـهبنیـهمالـیوهمچنیـنتجربـهالزمرانداشـتند،تصمیـمگرفتنـدبـهانسـتیتوفرانهوفر
درآلمـانکـهکارهـایتحقیقاتـیدرزمینـهاینترفـرونبتـاانجـامدادهبـود،ملحقشـوند.اینقضیـهنهایتابه
یـکقـردادبـهنام“Joint research and development”ختمشـدکهکارمشـترکیبینسـیناژنوانسـتیتو
فرانهوفـربـود؛بدیـنصـورتکـهقسـمتیازکارهادرآلمانوقسـمتیدیگـردرایرانانجامشـدهونتایجبا
یکدیگـرتبـادلمیشـدودرنهایـتحقـوقمالکیتوتجاریسـازیآنمتعلقبهسـیناژنبـود.ماحصلاین
قـرارداد،اولیـندارویاینترفـرونبتایسـیناژنیعنـیCinnoVex)مشـابهدارویAvonex(بودکـهدرنیمهدوم
AvonexدقیقـامشـابهدارویRebifسـال١٣٨٥واردبـازارشـد.بـاتوجـهبـهاینکهمحتـوایپروتئینـیداروی
اسـتوفقطفرموالسـیونآنهامتفاوتمیباشـد،هدفبعدیسـیناژنبرتولیددارویمشـابهRebifاسـتوار

شـدکـهReciGenنـامگرفـتودرسـال٨٧واردبازارشـد.
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فــارغ  و  هالــه حامدی فــر ورودی ســال ٦٩  دکتــر 
التحصیــل ســال ٧٤ دانشــکده داروســازی دانشــگاه تهران 
ــی  ــیمی داروی ــه ش ــان در زمین ــه ایش ــتند. پایان نام هس
و بــا مرحــوم اســتاد دکتــر شــفیعی بــوده اســت. 
دکتــر حامدی فــر همچنیــن دوره MBA را در یکــی 
هم اکنــون  و  گذرانده انــد  ســوئد  دانشــگاه های  از 

ــتند. ــیناژن هس ــی س ــروه داروی ــل گ مدیرعام
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بـهایـندلیـلکـهدرآنزمـانسـیناژنهیـچاسـمیدرزمینـهدارونداشـتوکسـیآنرانمیشـناختواز
طـرفدیگـر،INFبتـامولکـولخیلـیپیچیدهو High techایاسـت،جامعهپزشـکیدرابتـدایامرادعای
سـیناژنمبنـیبـرسـاختدارویمشـابهAvonexرابـاورنداشـت،امـابعدازدوسـهسـالتمـاممتخصصین
مغـزواعصـابخودشـانبـهایـنمسـئلهکـهCinnoVexدقیقـامشـابهAvonexاسـت،معتـرفشـدندواین
مسـالهبـرایسـیناژنیـکگـردشپولوفـروشایجادکـردکهدرامرتوسـعهسـرمایهگذاریمورداسـتفاده
واقـعشـد.بدیـنترتیـبزیرسـاختهاراگسـترشدادنـدورویپروژههایجدیـدکارکردندکـهبعضیاز
آنهـاراخودشـانازپایـهگسـترشدادنـدمثـلدارویتریپاراتیدبابرنـدCinnoParکهاالندربـازارموجود

ودردرمـانپوکـیاسـتخوانبـهکارمیرود.

پـسازآنبـهایـنفکـرافتادنـدکـهتعـدادیمجموعـهجانبی)شـرکتهایدختـر(ایجـادکننـد.درحـال
حاضـرمـابـاگـروهداروییسـیناژنمواجههسـتیمکهدرآن٧شـرکتوجوددارد.سـیناژنکهشـرکتمادر
Pega�،)تریپاراتید،درمانپوکیاسـتخوان(CinnoPar،)درماننابـاروری(Cinnal�f،بتاINF اسـتوبـهجـز
Gen)بـرایدرمـاننوتروپنـیبعـدازکموتراپـی(،CinnaPoietin)اریتروپویتیـن(،CinnoRA)آدالیمومب-کـه

پرفروشتریـندارویدنیـامحسـوبمیشـود(راتولیـدکردهاسـت.

درراسـتایایجـادشـرکتهایدختـر،شـرکتآریـوژنسـال١٣٨٩تاسـیسشـدکـههـدفرابـرسـاخت
فاکتورهـایخونـیوآنتیبادیهـایمونوکولونـالقـراردادواولیـنمحصـولآنفاکتـور٧بودکـهواردبازار

شـد.بعـدازآننیـزآنتیبادیهـایمونوکولونـالراتولیـدکـرد،ازجملـه:

Altebrel:اتانرسـپتبـرایدرمـانآرتریـتروماتوئیـد،Zytux:ریتوکسـیمببرایدرمانلنفـومغیرهوچکین

ویـکسـریبیماریهـایخودایمنی،AryoTrust:تراستوزومب-مشـابهدارویهرسـپتینبرایدرمانسـرطان
سینه

بعـدازآنشـرکتسـیناژنبـهیـکگـروه٥-٦نفـرهازدانشـجویانفارغالتحصیلفارماسـیوتیکسدانشـگاه
تهـرانآقـایدکتـرحاجـیمیـری،خانـمدکتـرروحانـی،آقـایدکتـرسـبزواری،آقـایدکترسـپهری،خانـم
دکتـرکمالـیمعرفـیشـد.ایـنپنـجنفرهسـتهایراتشـکیلدادنـدومدعـیبودندکـهمیتواننـدداروهای
ضـدسـرطانشـیمیاییرابـایـکسـرمایهگذاریکوچـکوامکانـاتانـدکتولیـدکننـد.ازآنجایـیکه
خانـمدکتـراعتقـاددارنـدکـهاگـرافـرادبـاپتانسـیلومناسـبراپیـداکنیـمهـرکاریانجـامدهنـد،موفق
خواهنـدشـد؛یعنـیبیـشازآنکـهبهدنبـالپروژههـایعملیدرکشـوربگردیم،بایـدبهدنبالافـرادیکه
میتواننـدایـنکارهـارابـهنتیجهبرسـانندباشـیم،پـسازمشـاهدهارائهاینگروه،بهشـدتهیئـتمدیرهرا
متقاعـدکردنـدکـهپـروژهرابـاایـنافـرادپیـشببرنـد.درنهایتشـرکتنانوالوندشـکلگرفتوبـهعنوان

سـومینزیرمجموعـهگـروهسـیناژنتعـدادیازمحصوالتضدسـرطانشـیمیاییراواردبـازارکرد.

مشـکلیکـهدرایـنزمـانبـاآنمواجـهشـدند،پیشـبردکارهـایبازاریابیشـرکتبـودوچونپایهشـرکت
سـیناژنکاردارویـیبـود،نمیتوانسـتندزیـریکسـقفکارتولیـدیوبازرگانـیراباهمانجـامدهند!پس
نیـازبـهایجـادمجموعـهایکـهفقـطبـهفـروشومارکتینـگوآنالیـزبـازاروخدمـاتمشـتریاختصـاص
داشـتهباشـد،احسـاسشـد.جهـتانجـامایـنکار،دکتـرحامدیفـربـهدکتـرسـبزواریکـهدرآنزمـانبه
تازگـیهیئـتعلمیدانشـکدهداروسـازیدانشـگاهتهرانشـدهبودنـد،پیشـنهاددادندکهمسـولیتاینکار
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رابپذیرنـد.ایشـاننیـزپذیرفتنـدوازهیئـتعلمـیدانشـگاهتهـرانبیـرونآمـدهوشـرکتارکیـدفارمـدرا
ایجـادکردنـد.هماکنـونبخـشمدیکالکـهمسـئولclinical trialهاسـت،مطالعاتپسازبـازاروتمامی

ارتباطـاتمربـوطبـهبیمـاروجامعـهپزشـکیدراینشـرکتانجاممیشـود.

گسـترشمجموعهوتاسـیسشـرکتآریوژنوسـاختمانشـمارهیدومسـیناژن،باوضعتحریمهایجدید
علیـهایـرانهمزمـانشـدوتهیهبسـیاریازمحصـوالتالزمبرایانجامکاربامشـکلروبهروشـد؛بههمین
دلیـلبـهفکـرافتادنـدتاشـرکتیراجهـترفعنیازهـایخودایجـادکنندوبهایـنترتیبپنجمینشـرکت
ایـنمجموعـهبـانـامآروکـوتاسـیسشـدکـهوظیفـهیآنتولیـدتانکهـاوبیورآکتورهـاوسـایروسـایل

stainless steelمـوردنیـازدرخطتولیداسـت.

مسـئلهبعـدی،مشـکلدریافـتپـولداروهـاازشـرکتهایپخـشودولـتبـودکـهدرآنزمـانبامشـکل
نقدینگـیمواجـهبـودواگـرشـرکتپخـشازبیمارسـتانهاوداروخانههـایدولتـیپـولالزمرادریافـت
نمیکـرد،ارسـالداروبـهآنهـارامتوقـفمیسـاخت،درنتیجـهدرنقـاطمختلـفکشـورکمبـودایـن
داروهـارخمـیدادوایـندرحالـیبـودکـهکمبـودتولیدوجـودنداشـت.دراینزمـانبرایبرطرفسـاختن
مشـکاتکمبـوددارودرکشـوربـهعلـتکمبودنقدینگـی،تصمیمبرآنشـدکهیکشـرکتپخشدر

مجموعـهسـیناژنشـکلبگیـردوایـنشـرکت،سـیناپخشنـامگرفت.

بهدلیلاعتمادواسـتقبالپزشـکانازداروهایغیربیولوژیکسـیناژنمثلداروهایMSونورولوژی،شـرکت
نانـوحیـاتداروکـههماکنـوندرزمینـهتولیـدمکملهـافعالیتمیکند،اززمسـتانامسـالجهـتتولید

داروهایشـیمیاییسـیناژنآغازبـهکارخواهدکرد.

دکتـرحامدیفـردربـارهجـذبنیـرو،اشـارهکردنـدکـهشـرکتسـیناژن،شـرکتیجوانگـرااسـتوبـرای
انتخـابافـراد،بـهانگیـزهواسـتعدادآنهـاتوجـهمیکنـدنـهسـابقهکاری؛وترجیـحبرآناسـتکـهافراد
قبـلازورودبـهشـرکتتحـتتاثیـرفرهنـگکاریشـرکتهایدیگرقـرارنگرفتهباشـندوپـسازجذب

نیـرو،آمـوزشایـنافـرادطـی١-٢سـالاولدرمجموعـهسـیناژنصـورتمیگیـرد.

هماکنـونحـدود١٤٠٠-١٣٠٠نفـردر٧شـرکتمجموعـهسـیناژنمشـغولبـهکارنـدکـهمیانگینسـنیآن
هـا٣٢سـالاسـت.حـدود١٠٠نفـرداروسـازدرگـروهداروییسـیناژنفعالیتمیکننـدوعاوهبرداروسـاز،
بیوشیمیسـت،میکروبیولوژیسـت،شیمیسـت،فوقلیسـانسو.Ph.Dرشـتههایدیگـروچنـدپزشـکدر

قسـمتمدیـکال،درایـنمجموعهمشـغولبهکارهسـتند.

عـاوهبـربـازارداخـل،هماکنـونصـادراتداروازایـنمجموعـهبـهکشـورهایدیگـرصـورتمیگیـرد.
مهمتریـنکشـورهـدفدرزمینـهیصـادراتکشـورروسـیهاسـتکـهاز٥سـالپیـشدارویMSسـیناژن
)CinnoVex(بـهایـنکشـورصـادرمیشـود.همچنینبهکشـورهایسـوریه)ازقبـلاززمانبروزمشـکات
مربـوطبـهایـنکشـور(،آذربایجان،ارمنسـتان،قزاقسـتان،پاکسـتانبرحسـبمورد،صـادراتانجاممیشـود.
بـرای آریـوژن( ٧ فاکتـور )داروی AryoSeven و سـیناژن( MS )داروی CinnoVex داری دو نیـز هماکنـون

صـادراتبـهکشـورهایاروپایـیطـی٤-٥سـالآینـده،درنظـرگرفتهشـدهاسـت.

نکتـهایکـهدرمـوردصنعـتدارویـیایـرانمطرحاسـت،آناسـتکـهمادرایـرانهمیشـهبهدنبـالگرفتن
لیسـانسوتکنولوژیازکشـورهایدیگرهسـتیمامااز٢سـالپیـشاینانتقالتکنولـوژیبهطورمعکوس
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اتفاقافتادوسـاختداروهایتحتلیسـانسسـیناژنتوسـطشـرکتهایترکیه،مالزیوآرژانتیندرحال
انجـاماسـت.هماکنـوننیـزدرحـالمذاکـرهبـاروسـیهجهـتانتقـالتکنولـوژییـاتولیـدداروهـایتحـت

لیسـانسهستند.

درپایـاندکتـرحامدیفـربیـانکردنـد:مسـئلهایکـهامـروزدانشـجویانداروسـازیبـاآنمواجـههسـتند،
بحـثافزایشظرفیتپذیرشدانشـجویداروسـازیاسـتکهباعثمیشـوددانشـجویاننگـرانآیندهخود
باشـند.دکتـرحامدیفـراشـارهمیکننـدکـهنیـازیبـهنگرانـیدرموردوضعیتمعیشـتنیسـتچـراکه
آنقـدرکارنکـردهدرکشـوروجـودداردکهاگرکسـیاهلکار)بهمعنایواقعیکلمه(باشـد،بهمشـکلی
برنمیخـوردوصنعـتدارویـیکشـورآنقدرپتانسـیلداردکـهپذیرایداروسـازانعاقهمندوباپشـتکارو
بـهدورازتوقعـاترویایـیباشـد.امابایدنگـرانوضعیتصنفیداروسـازیبودچراکهموفقیـتدرزمینهی
صنفینیازمندآناسـتکههمهداروسـازانبهمشـکاتجمعداروسـازیبیندیشـند،امامتاسـفانهایناتفاق
درجامعـهیداروسـازیرخنـدادهوهـرکـسدرهـرمقطـعزمانـی،فقطدرجهترفعمشـکلفـردیخود
تـاشمیکنـد؛درحالیکـهبهعلتحضـورداروسـازاندرجایگاههایبسـیارگوناگـوندراجتماع)حضور
دردولت،سـازمانهایبیمهای،صنعت،دانشـگاه،بیمارسـتان،درداروخانهدرکفجامعه(،پتانسـیلبسـیار
زیـادیبـرایمطالبـهمنافـعصنفـیوجودداردوبـااتحاد،میتـوانتغییراتبسـیاریرادرسـطحکلجامعه

ایجـادکرد.
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تاحاالدرموردطبسنتیجستوجوکردید؟

چقدردرموردشمیدونید؟

آیاطبسنتیمقابلطبجدیدقرارگرفتهیادرراستایآنحرکتمیکند؟

و

قصدداریمشماروبایککنگرهمرتبطباطبسنتیآشناکنیمتاپاسخاینسؤاالتروپیداکنیم:

درزمانهایقدیم،درهرکشورویابهتراستبگوییمهرمنطقهپزشکیاحکیم،براساساطاعاتومواد
موجوددرآنمحل،متناسبباهرفردینسخهتجویزمیکرد.

اماطبجدید،ازابتداهدفشدرمانهمهگروههاازهرنقطهازجهانبود.بنابراینواکسنهاوداروهاییتولید
شدندوبهسرتاسردنیاانتقالیافتند.امابعدازمدتهاتجربه،مشاهدهشدکهدربسیاریازموارد،تأثیرداروهای
Personal medicineیکشکل،برافرادمتفاوتازنقاطمختلفزمینیکساننیست؛بههمینخاطربحث
بهوجودآمد؛یعنیهرفرد،دارویاختصاصیخودشرادریافتکند.حتیممکناستنوعداروتغییرنکنداما

مقدارونحوهمصرف،درافرادبایدمتفاوتباشدتاهرفردیمتناسبباشرایطخودشدرمانشود.

بااینتوصیفاتداریمبهگذشتهبازمیگردیم؛یعنیتجویزدارومتناسبباهرفردامابهشیوهاینوین!

امروز درمانی پروسههای در بتوانند تا شوند استانداردسازی باید دارند وجود قدیم طب از که روشهایی
جایگاهیداشتهباشند.

اگرماتجربیاتطبجدیدوقدیمراباهمتلفیقکنیم،قطعاباآگاهیازمزایاومعایبهرروش،میتوانیم
روشیایجادکنیمکهنهتنهامزایایهردوروشراداردبلکهمعایبآنهارانیزرفعکردهباشد.

اینکنگره١٣-١٥آذرماه١٣٩٥برگزارمیشود.

برایآشناییبیشتربااینکنگرهواهدافآنبهلینکزیرمراجعهکنید:

https://goo.gl/nTGUuh

کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل
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چراخانمهابیشترازآقایانبهبیماریهایمفصلیدچارمیشوند؟

چرامردمخطهشمالایراناز“سیر”درغذاهایخودزیاداستفادهمیکنند؟

آیادرپاییزدچارافسردگیمیشوید؟تمایلداریدتنهابامصرفچندخوراکیاینحالتخودرابرطرف
کنید؟

جالباستبدانیدکههریکازمامزاجمنحصربهفردخودراداریمومیتوانیمباتوجهکردنبهیک
سریویژگیهایظاهریورفتاریخود،نوعمزاجمانراتشخیصدهیم،متوجهشویمکهمستعدچهنوع
بیماریهاییهستیم،ازخوردنچهغذاهاییبهتراستپرهیزکنیمودرنهایتبدنخودرابهاعتدالمطلوب

برسانیم.

کتاب»مروریبرکلیاتطبسنتیایران«بازبانیسادهبهاینمطالبمیپردازد؛مطالبیکهدرهرلحظهاز
زندگیروزمرهکاربرددارند.

چهکژراههمیروندمردمانامروزکهمیپندارندپزشکاندیروزچیزینمیدانستند...

»پورسینای بزرگ«

اطاعاتکتاب:

مولفان:دکترمحسنناصری،دکترحسینرضاییزاده،دکتررسولچوپانیودکترمجیدانوشیروانی

انتشاراتطبسنتیایران

کتاب »مروری بر کلیات طب سنتی ایران«
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شرح جلسات هشتم تا دوازدهم کمیته آموزش

کارگاههایآموزشی،ارزشیابیفارغالتحصیان،جلساتfocous groupو...

دکتر اکبری
پاسخگویسواالتدانشجویاندرجلسهایباحضوردبیرخانهورابطین

سمینار

IPSS20 مصاحبه دکتر مجاهدیان؛ دبیر سمینار
دکترمجاهدیان١٠امشهریورماهمهمانبرنامه»مردمچیمیگن«...

آن چه در جلسات پنجم و ششم کمیته علمی گذشت ...

نقدمدارستابستانه،پیگیریمدارسپاییزه،داوریمقاالتو...

استقبال از دانشجویان ورودی ٩٥
دبیرخانهسمینارIPSS20درروزدانشگاهگردیورودیجدید،غرفهای
بهمنظورمعرفیسمینارترتیبداد...
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لطفا کمی در مورد مرکزی که در آن  *
مشغول به کار هستید صحبت نمایید. 

دارو منطقی مصرف و تجویز تحقیقات مرکز
علوم دانشگاه به وابسته پژوهشی موسسه یک
نامه با را خود فعالیت که است تهران پزشکی
شورایگسترشدانشگاههایعلومپزشکیکشور
ابتدایسال٩٤ از نمودهاستو ازسال٨٩آغاز
علوم دانشگاه قطعی مصوب مرکز یک بهعنوان
دکتر آقای میشود. محسوب تهران پزشکی
غامیرئیساینمرکزهستندومعاونتپژوهشی
بهکارآنتاکنونبرعهده ابتدایشروع از مرکز
خانمدکترحاجیباباییبودهاست.مرکزتحقیقات
حاضر حال در دارو منطقی مصرف و تجویز
دارایدوهیئتعلمیپژوهشیوچهارکارشناس
پژوهشیاست.همچنیندراینمرکزازمشاورهی

متخصصیناپیدمیولوژیبهرهمندمیشویم.

فعالیت های  از  لطفا توضیح مختصری   *
مرکز و  زمینه های کاری مختلف آن ارائه 

بفرمایید.
بیشترفعالیتهایاینمرکزهمانطورکهازنامش
پیداستبرپژوهشدرزمینهبررسیوضعیتتجویز
ومصرفمنطقیداروواقداماتمؤثردراینزمینه
پژوهشی زمینههای از یکی است. بوده متمرکز
مطالعاتمامتمرکزبرخطاهایداروییاستکهدر
سطوحمختلفممکناستاتفاقبیفتند.همچنین

بحثعوارضداروییمطرحاستواینکهداروییکه
بیمارمصرفمیکند،حتیباوجودمناسببودن
دوزونحوهیمصرف،ممکناستعوارضیرابرای
بیمارایجادکند.اینعوارضبایدبهدرستیمدیریت
میشود باعث اینصورت غیر در که چرا شوند،
بیماربهعلترخدادعارضهایکهنمیشناسدویا
نمیداندچگونهبایدآنرامدیریتکند،داروراقطع
کندویابهدلیلعوارضیکهتشخیصدادهنشده،

سامتیبیماربهخطربیفتد.
به بیماران پایبندی دیگر، تمرکز مورد موضوع 
مصرفداروهاستکهبهویژهدرموردبیماریهای
در که چرا است، بسیار اهمیت دارای مزمن
صورتعدمپایبندیبیماربهمصرفدارو،تمام
خواهد بیفایده درمان و تشخیص قبلی مراحل
چند دیابتی بیماران مورد در زمینه این در بود.
است شده سعی و شده انجام مرکز در بررسی
کشورها سایر در که معتبری ابزارهای از که
مانند شود؛ استفاده میگیرد، قرار استفاده مورد
که موریسکی دارویی adherence پرسشنامهی
با و است موریسکی دونالد پروفسور به متعلق
برای پرسشنامه این ایشان مشاورهی و همکاری
پرفشاریخون به مبتا بیماران و دیابتی بیماران

درایراناستانداردشدهاست.
تاثیر نوینداروسازانو همچنین،خدماتویژهو
نمونه برای است. گرفته قرار بررسی مورد آنها
دیابت، و خون پرفشاری به مبتا بیماران در
بررسیشدکهاگردرداروخانه،کلینیکمشاوره
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و این بـار بـا مـا همـراه باشـید در مرکـز تحقیقـات تجویـز و 
مصـرف منطقـی دارو:

پیرامـون فعالیت هـای این مرکـز  با خانم دکتـر مریم تقی زاده 
قهـی متخصـص داروسـازی بالینـی و عضـو هیئـت علمـی 
پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در مرکـز تحقیقـات 
تجویـز و مصـرف منطقـی دارو بـه گفت و گـو نشسـتیم. دکتر 
تقـی زاده به مدت سـه سـال اسـت کـه در این مرکـز فعالیت 
می کنـد و از آبـان سـال گذشـته فعالیـت ایشـان بـه عنـوان 
دکتر تقی زادهعضـو هیئـت علمی پژوهشـی در این مرکز آغاز شـده اسـت.
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دارودرمانیداشتهباشیموداروسازدراینکلینیک
بیماراندرمورد به طبقگایدالینهایمعتبردنیا
زندگی سبک اصاح و داروها مصرف شیوه
بیماران این پایبندی بر تاثیری بدهد،چه مشاوره
بهمصرفداروخواهدداشت.درمطالعهدیگری،
داروسازباکنترلقندوچربیبیماروبررسیکلیه
اساس بر عروقی قلبی حوادث خطرساز عوامل
خطر معرض در بیماران معتبر، دستورالعملهای
باالراشناساییوضمنمشاوره،بهپزشکارجاع
بر خدمات این تاثیر نیز موارد این در میداد.
وضعیتسامتافرادموردمطالعه،موردپیگیری

قرارگرفت.
بیماران روی بر متمرکز که مطالعات این از غیر
انجامشد بررویکادردرمان مطالعاتیهم بود،
ونظراتخودداروسازانوهمچنیندیدگاهکادر
مورد در پزشکان و پرستاران بهخصوص درمان
محیطهای در میتوانند داروسازان که خدماتی
شد. پرسیده کنند، ارائه سرپایی و بیمارستان
متخصصان و داروسازان که مداخاتی درحوزه
داروسازیبالینیدرحوزهتجویزومصرفمنطقی
دارودربیمارستانارائهمینمایند،میتوانبهتدوین
پروتکلها این اثر بررسی و دارویی پروتکلهای
هزینههای کاهش و دارو تجویز شدن منطقی بر
در مطالعات این که نمود اشاره درمانی، سیستم
تعدادیازبیمارستانهایدانشگاه،درحالانجامیا

خاتمهیافتههستند.
مرکز  پژوهشی  فعالیت های  نتایج  آیا   *

مورد  استفاده قرار گرفته اند؟
برایآنکهنتایجمطالعاتمورداستفادهقرارگیرند
و زمینه این در برنامهریزی به شوند، کاربردی و
گذرزماننیازخواهدبود.مادرطراحیمطالعات
بر که بگیریم نظر در را روندی میکنیم سعی
اساسنتایجمطالعاتقبلی،مطالعهبعدیطراحی
مربوطه مراکز به بازخورد وهمچنینضمن شود
خدماتی توان حد در سامت، دستاندرکاران و
برای نماییم. طراحی مطالعات نتایج اساس بر
مثالدررابطهباپروتکلهایداروییکهاشارهشد،

قبلازتدوینپروتکلهامطالعاتارزیابیمصرف
مشخص و گرفت انجام بیمارستانها در داروها
پرهزینه یا و مهم پرمصرف، داروهای که شد
همکاری با سپس میشوند. استفاده چهطور
دو دارویی مراقبت بخشهای و تحقیقات مرکز
بیمارستاندانشگاه،پروتکلهاتدوینواجراشدند
ومطالعاتیهمبرایبررسیتاثیراجرایپروتکلها
اجرا حال در داروها منطقی مصرف و تجویز بر
تحقیقات، مرکز مشارکت با ادامه در هستند.
تدوین به اقدام دانشگاه داروی و غذا معاونت
بیمارستانهای کل برای دارویی پروتکلهای
و شدند اباغ آنها از تعدادی که نمود دانشگاه
دیگریکهصورت مداخله هستند. اجرا درحال
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فرم پروتکلها بعضی برای که بود این گرفت،
دستورپزشکطراحیشدکهاینفرمبایدحتما
تکمیلشودوبرایداروخانهیبیمارستانفرستاده
شودوفقطدراینصورتاستکهدارواجازهدارد
بر مداخله این تاثیر شود. داده تحویل بخش به
روندمصرفداروهانیزدرحالبررسیاست.نتایج
نشان رسیدهاند، پایان به که مطالعات از بخشی
وجود و دارویی پروتکلهای اجرای که میدهند
موجبکاهشمصرف پزشک، دستور ثبت فرم

غیرمنطقیونامناسبداروهاشدهاند.

* آیا دانشجویان می توانند در پژوهش های 
مرکز مشارکت داشته باشند؟

انجام درزمینهی بسیاری دانشجویان درواقع بله،
همکاری ما با آن، از جدای یا خود پایاننامه
جهت که است ذکر به الزم البته میکنند.
فضای باید مرکز این پژوهشهای در مشارکت
کاریاینپژوهشهاراشناختوپشتکارویژهای
دراینزمینهداشت.چراکهباتوجهبهرونداجرایی
جمعآوری شامل بیشتر که مطالعات اینگونه
اطاعاتازپروندهیبیمارانیامصاحبهومشاوره
باخودبیماراناست،داشتنعاقهوتواناییتعامل
بیمارانواعضایکادردرمان،حضورمنظمو با
فعالدرمرکزدرمانییاداروخانهوداشتندقتو

پشتکار،ضروریاست.

* این مرکز چه فعالیت هایی برای آموزش 
به دانشجویان انجام می دهد؟

دارو منطقی مصرف و تجویز تحیقات مرکز
تاکنونجلساتوکارگاههایآموزشیدرزمینهی
نگارش پروپوزال، نگارش تحقیق، روش اصول
مقاالتعلمیوشیوهکاربانرمافزارهایرفرانس،
Systematic Re� )معرفیمطالعاتمرورنظاممند
اندازهگیری ابزارهای آنها، انجام روش و )view

وپرسشنامه،محاسبهحجمنمونهونمونهگیری
نمودهاست.دربارهدورههایآموزشیآتی برگزار

نیزدرسایتمرکزاطاعرسانیخواهدشد.

نیز  دیگری  زمینه های  در  مرکز  آیا   *
فعالیت دارد؟

زمینه در مرکز شده، ذکر فعالیتهای بر عاوه
فعالیت نیز درمان کادر همکاران به آموزش
همایشهای برگزاری در همکاری مینماید.
و سخنرانی جلسات برگزاری بالینی، داروسازی
برنامههای و همایشها در آموزشی کارگاههای
در آموزشی جلسات برگزاری بازآموزی،
در پرستار و پزشک همکاران برای بیمارستانها
شناسایی، داروها، منطقی مصرف و تجویز زمینه
ازجمله ... مدیریتوگزارشعوارضداروییو
اینفعالیتهاهستند.درزمینهآموزشبهبیماران
به بیماران برای آموزشی جلسات برگزاری نیز
موازاتپژوهشهاواستفادهازروشهایآموزشی
مستقیموغیرمستقیمجهتآموزشبیماراندر
نظر مد درحالحاضر بهویژه مرکز فعالیتهای

قرارگرفتهاست.

* آیا این مرکز با مراکز یا مؤسسات دیگر 
نیز همکاری می نماید؟

اینمرکزتاکنونبابرخیمراکزتحقیقاتدانشگاه
و تحقیق واحد همچنین و تهران پزشکی علوم
همکاری دانشگاه داروی و غذا معاونت توسعه
مصرف و تجویز تحقیقات مرکز است. داشته
پژوهشی همکاریهای دارد نظر در دارو منطقی
تحقیقات، مراکز سایر با را خود آموزشی و
پزشکی علوم دانشگاههای و پژوهشی مؤسسات
با جدیتر همکاری همچنین دهد. گسترش
و دارو منطقی مصرف و تجویز کشوری کمیته
)INRUD(بینالمللیمصرفمنطقیدارو شبکه

مدنظرقرارگرفتهاست.
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آلزایمر،یکیازشایعترینبیماریهای
با و است مرکزی عصبی سیستم
توجهبهشیوعباالیآن،یکیازآن
حوزههاییاستکهاستارتآپهابه
دنبالروشهایاحتمالیپیشگیرییا

درمانآنهستند.
یکیازعللاصلیآلزایمر،تجمع
پروتئینبتاآمیلوئیددرمناطقمختلف
مغزاستکهرسوباینپاکهای

پروتئینیبرایسلولهایعصبیسمیاست.
یکیازراههایامیدوارکنندهبرایمبارزهباپاکها،
و آنتیبادی با بتا آمیلوئید پروتئین نشاندارکردن
برای بیمار خود بدن ایمنی سیستم کردن فعال

حملهبهآنهاست!
برایکارآییبیشتر،ایندرمانبایددراسرعوقت
زوال نشانههای اولین آنکه از قبل شود؛ انجام

شناختیدرفردایجادگردد.
در Patrick Aebischer آزمایشگاه در گروهی
درمانی لوزانسوییس، تکنولوژی فدرال انستیتوی
نوآورانهطراحیکردهاند:کپسولزیستفعالیکه
حاویسلولهایمهندسیشدهژنتیکیباتوانایی

تولیدآنتیبادیعلیهآمیلوئیدبتااست!
و شده کاشته زیرپوست بافت در کپسول این 
و کرده تولید را آنتیبادیها آن درون سلولهای
بهجریانخونآزادمیکنندتاآنتیبادیهایضد

آملوئیدبتابهمغزبرسندوآنراهدفبگیرند.
شده تشکیل نفوذپذیر غشای دو از کپسول، این
کهبایکقابپلیپروپیلنیبههممتصلگشتهو
بهسلولهایدرونخود،امکانبرهمکنشبابافت
اطرافرابهمنظوردریافتموادمغذیبرایرشدبه
باطول٢٧وعرض١٢ اینکپسول آنهامیدهد.

وضخامت١/٢میلیمتر،حاویهیدروژلاستو
روش است. شده تولید زیستسازگارپذیر مواد از
آسانی به تولید، بزرگ مقیاس آنبرای ساخت

تکرارپذیراست.
نباید اما کنند تولید آنتیبادی باید سلولها این
موجبایجادواکنشناخواستهدستگاهایمنیشوند
کهدراینجانقشغشایکپسولپررنگمیشود؛
غشا،سلولهاراازحملهایمنیمحافظتمیکند،
ازطرفدیگرامکاناستفادهسلولهاییکفردرا

برایچندفرددیگرفراهممیکند.
موشی، مدل در کپسول این آزمایشهای نتایج 
کاهشپاکآملوئیدیوکاهشسطحآملوئید
بتا٤٠و٤٢رابهطورموفقیتآمیزینشانمیدهد.
جریانثابتآنتیبادیهادرخونبرای٣٩هفتهنیز
باعثجلوگیریازشکلگیریپاکآملوئیدیدر
مغزشدهاست.اینیافتههاکاهشفسفریلهشدن
پروتئینtau،دیگرعامتشاخصآلزایمر،رانیز

نشاندادهاست.
ازدیدگاهمحققاناینکپسولهامیتواننددرآینده
گزینهایموثربرایپیشگیریودرماناینبیماری
چالشبرانگیزدورانسالمندییادیگربیماریهای
تخریبگرسلولهایمغزیمانندپارکینسونباشند.

در برابر آلزایمر

کپسول های ایمپلنت که آلزایمر را بهبود می بخشند
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IPSS20 اخبار فعالیت های کمیته آموزشی در سمینار

ــای١٨،١٦و٢٣امشــهریورماه ــودرادرروزه ــمخ ــادوازده ــاتهشــتمت ــمینارIPSS20جلس ــیس ــهآموزش کمیت
ــومپزشــکیتهــران و٦و٧مهــر١٣٩٥دردانشــکدهداروســازیومرکــزمطالعــاتوتوســعهآمــوزشدانشــگاهعل

برگــزارکــرد.

ــد ــیرون ــمینار،بررس ــزاریس ــنبرگ ــلوحی ــیقب ــایآموزش ــکیلکارگاهه ــیتش ــهبررس ــاتب ــنجلس ــیای ط
ارزشــیابیفارغالتحصیــانوفضــایآموزشــیدردانشــکده،برنامهریــزیجلســاتfocus groupوبررســی
پیشــبردکارهــایارزشــیابیفارغالتحصیــانپرداختــهشــد.همچنیــنبــهبررســیوشــرحرونــدپیشــرفتکارهــای
ــروه ــرایدوگ ــدیب ــدولزمانبن ــزج ــدونی ــدپرداختن ــرگروهجدی ــرایس ــده،ب ــامش ــونانج ــهتاکن ــیک تطبیق

ــد. ــنگردی ــانوfocus groupتدوی ــارغالتحصی ــیابیف ارزش

پنجمین و ششمین جلسه  کمیته  علمی سمینار IPSS20 هم 
بر گزار شد ... 

ــهوانتخــاب ــدکمیت ــااعضــایجدی ــزه،داوریمقــاالت،آشــناییب ــدارسپایی ــریم ــتانه،پیگی ــدارستابس نقــدم
مســئولینقســمتهایمختلــفدرکمیتــهوداوریمقــاالتازمهمتریــنموضوعاتــیبودنــدکــهدرایــن
ــی، ــیمیداروی ــوزی،ش ــیگروههــایفارماکوگن ــدگانعلم ــیونماین ــهعلم ــئولینکمیت ــاحضــورمس ــاتب جلس
ــمداوریمقــاالت،روزچهــارمویازدهــممهرمــاه ــیوفارماســیوتیکسوتی ــی،بیوتکنولــوژیداروی داروســازیبالین

ــت. ــرانانجــامگرف دردانشــکدهیداروســازیدانشــگاهته

ــی،رونــدداوریمقــاالتو ــیوداروســازیبالین ــوژیداروی ــزهبیوتکنول ــربررســیموضوعــاتمــدارسپایی عــاوهب
اعــامفراخــوانهمــکاریتوضیــحدادهشــدودرادامــهبــهپیگیــریســایرامــورکمیتــهازجملــهموضــوعمقــاالت

مــروریپرداختــهشــد.

شرح کامل اخبار
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جلسه رابطین و دکتر اکبری
دکتراکبریدرپاسخبهسواالترابطینبهبیاننکاتزیرپرداختند:

١.دردوسالگذشتهکشمکشهاییبرایانتقالبرخیرشتههایمرتبطباحوزهسامتازوزارتعلومبهوزارت
بهداشتوجودداشت.سرانجامباورودرئیسجمهورووزیربهداشتبهموضوع،مقررشدحدود١٥رشتهمرتبط
باحوزهیسامتازجملهرشتهدارویاریبهوزارتبهداشتمنتقلشوند.وزارتبهداشتباایجادرشتهدانشگاهی

دارویاریاکیداًمخالفاست.
٢.برخیکشورهابهمدارککمترازدکتریبرایفعالیتدرداروسازیاکتفامیکنند.دانشجویانخارجیکهدر
ایرانتحصیلمیکنندگاهیخواستاردریافتمدرککارشناسیارشدداروسازیازدانشگاههایایرانیهستندتا
بتواننددرزمانکوتاهتر،مدرکموردنیازبرایفعالیتدرکشورشانراکسبکنند.برایایندانشجویانخارجی،

مدرکm Pharmدرنظرگرفتهخواهدشدتابادریافتآناجازهکاردرکشورهاییغیرازایرانراداشتهباشند.
٣.درسال٩٥ظرفیتپذیرشدانشجودردانشکدههایداروسازیکشورنسبتبهسالگذشتهتغییرنکردهاستاما
بهشکلنهفته،کاهشظرفیتداشتیم.بهطوریکهظرفیتتعیینشدهدربرخیازواحدهایپردیسخودگردانو

سهمیههایبومیتکمیلنشدهاست.
٤.دانشگاهآزاداسامیدرسال٩٥شروعبهپذیرشدانشجویداروسازیدردانشکدههایجدیدالتأسیسدامغانو
واحدآیتاهللآملیدرآملکردهاست.تاسالگذشتهدانشکدهداروسازیآزاداسامی،واحدعلومداروییتهران
سالیانهبیشاز٣٠٠نفردانشجویداروسازیپذیرشمیکرد.باتأسیسایندوواحدجدیدظرفیتواحدتهرانبه

١٨٠نفرکاهشیافتوبههرکدامازدودانشکدهجدید٣٠نفرظرفیتتعلقگرفت.
٥.درچندسالگذشتهتعدادیازدانشکدههایجدیدمجوزپذیرشدانشجوگرفتهاندکهمجوزتعدادیازآنهادر
دولتقبلصادرشدهاست.وزارتبهداشتکامًاباایجاددانشکدههایداروسازیجدیدمخالفاست.براینمونه
مجوزدانشگاهآزاداسامیواحداراکدرسال٩٢صادرشدهولیتااینلحظهازپذیرشدانشجودرایندانشکده
جلوگیریشدهاست.برخیاستانهاکهپیشتردرخواستمجوزدانشکدهداروسازیداشتندبااطاعازهزینههای

بسیارباالیساختوتجهیزدانشکدهداروسازیدردرخواستخودتجدیدنظرکردند.
مقررشده اینسند تقسیمشدهاست.طبق آمایشی منطقه ده به آمایشی،کشور باطرحسند ٦.دردولتجدید
نیازهایآموزشیودانشگاهیهرمنطقهدردانشگاههایهمانمنطقهبرطرفگردد.بهاینطریقازتأسیسبیرویه

دانشکدههایداروسازیدراستانهایمختلفجلوگیریخواهدشد.
٧.دردولتجدیدفقطمجوزدانشکدهداروسازیالبرزصادرشدهاست.ایندانشکدهطبقگفتهمؤسسینباهدف
کارآفرینیتأسیسشدهوقراراستفازاولبهآموزشوفازدومبهتحقیقوتوسعهاختصاصیابدتادانشجویانرا
برایحضوردرصنعتداروسازیآمادهسازد.کوریکولومایندانشگاهخصوصیبایدطبقهدفازپیشتعیینشده

نوشتهشودواباغگردد.
٨.همهواحدهایخودگردانبایدبهمحلدانشگاهمادرانتقالیابند.شهریهیهمهاینواحدهابایدیکسانباشد.
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٩.بسیاریازدانشگاههایخارجیازلیستدانشگاههایموردتأییدوزارتبهداشتخارجشدهاندوحتیدرمواردی
تمامدانشگاههاییککشورازلیستخارجشدهاند.ازایندانشگاههامیتوانبهتعدادیازدانشگاههایامارات،
هندوستان،فیلیپین،باروس،آذربایجان،ارمنستانو...اشارهکرد.درتاشهستیمتابهزودیفقطمدرک٥٠٠دانشگاه

برتردنیاموردتأییدوزارتبهداشتقراربگیرد.
١٠.درسالهایگذشتهبرایسنجشدانشآموختگانخارجازکشورازمصاحبهاستفادهمیشدامااکنونبرایدقیقتر
شدناینروندآزمونارزشیابیبرگزارمیشود.هردانشجومیتواند٣باردراینآزمونشرکتکند.دانشجویانبانمره

زیر٥٠٪مردودمیشوند،٥٠تا٦٠٪باید٢٦واحدوباالی٦٠٪باید٨واحددرسیرادرایرانبگذرانند.
تعداد روند این ادامه با اما داریم نیاز داروساز به٣٢٠٠٠دکتر تاسال١٤٠٤ ایران در انجامشده مطالعات ١١.طبق
داروسازانکشوربیشازاینخواهدشد.برایایجادموقعیتشغلیمناسببرایاینتعدادفارغالتحصیلداروسازی

بهچالشبرمیخوریم.
١٢.درسال٩٢دانشگاهعلومپزشکیکرمانقراردادهمکاریبادانشگاه Eastern Mediterranean Universityدر
قبرسراامضاکرد.طبقاینقراردادکرمانکریکولومPharmDرابرایدانشگاهEMUنوشت.دانشجویانایرانیشش
سالتحصیلرادرقبرسمیگذرانند.بهازایهردانشجویایرانیدرقبرس،یکدانشجوازقبرسدرایرانتحصیل
خواهدکرد.ظرفیتسالیانهایندانشگاهبرایپذیرشدانشجویایرانیحدودا٦٠ًنفراستونبایدبیشازاینتعداد

ایرانیدرایندانشگاهپذیرششود.
١٣.پذیرشدانشجودررشتهکارشناسیارشدنظارتبرامورداروبرایبازبینیبیشترمتوقفشدهاست.بهزودیدر

موردرشتههایشیمیداروییوسمشناسینیزتصمیمگیریخواهدشد.
١٤.دانشگاهشهرضابدونمجوزاقدامبهساختونصبتابلویدانشکدهداروسازیکردهبودکهبااینتخلفبرخورد

شد.
١٥.کوریکولومجدیدآموزشدکترایداروسازیدرمقطععمومیبازنگریوتصویبشدهاست.بااجرایطرح١٨٠
واحدی،برنامهثابتیبرایارائهدروسبیندانشکدههایمختلفوجودنداشتوهردانشکدهبرنامهخودراارائهمیداد

کهبااینکوریکولومجدیدبایدیکسانسازیصورتگیرد.
١٦.وزارتبهداشتازبرگزاریدورههایpost graduate diplomaاستقبالکردهودستورآنرابهدانشگاههااباغ

نمودهاست.
١٧.سطحامکاناتآموزشی،پژوهشیورفاهیموجوددربرخیدانشکدههایداروسازیبسیارپایینوغیرقابلقبول

است.بهایندانشکدههااخطارهایالزمدادهشدهوانتظارمیرودبرایرفعاینکمبودهااقدامکنند.
دانشجویان مشارکت با آموزشی کمیته قالب در کشور داروسازی دانشجویان سمینار بیستمین فعالیتهای .١٨
داروسازیسراسرکشوربرایدکتراکبریشرحدادهشدوایشانضمناستقبالازاینپژوهشهایهدفمندوراهبردی،

قولهمکاریدوطرفهبااعضایاینکمیتهرادادند.



26

غرفه ipss20 این بار در مراسم روز دانشگاه گردی:
دانشکدهوگروههای با تهران پزشکی دانشگاهعلوم دانشجویانورودیجدید مراسمهرسالجهتآشنایی این

مختلفدانشجوییبرگزارمیشود.
درمراسمامسالغرفهسمینارipss20باحضورتعدادیازاعضایدبیرخانهسمیناروبااهدافزیربرپاشد:

معرفیکوتاهیازسمیناروتاریخچهآن
معرفیکمیتههایمختلفصنفی،خبرومستندسازی،علمی،آموزشی،اجراییو...

معرفینشریهژنریکوخبرنامهآوانوش.
ودرنهایتجذبنیرویداوطلبجهتهمکاریدربخشهایمختلفمربوطبهسمینار

ipss20 مصاحبه دکتر مجاهدیان؛ دبیر سمینار
بیستمینسمینار اقتصادداروودبیر دکترمحمدمهدیمجاهدیان؛دکترداروسازودستیارتخصصیمدیریتو
مسائل بررسی به میگن« »مردمچی برنامه در تلویزیونی زنده درگفتوگوی سراسرکشور داروسازی دانشجویان

مختلفصنفیوعلمیداروسازیپرداختکهمشروحاینمصاحبهرادرزیرمیخوانید:
١. بررسی بازار دارویی ایران: 

بهگفتهایشانازنظرتعداد،٩٧%داروهایموجوددرکشورتولیدداخلوتنها٣%وارداتیمیباشندکهآن٣%هم
یاازدارویموردنظر،درکشورتولیدداخلنداریمویاتولیدداخلیپاسخگویمیزاننیازداخلینیست.ایشاندر
موردکیفیتداروهایتولیدداخلاذعانداشتندکهداروهایتولیدداخلدارایحداقلاستانداردهایالزممیباشند
ولینبایدبهحداقلهارضایتداد.ویافزودبامصرفداروهایتولیدداخلکهمیزانآنازنظرتعدادی٩٧%بازار
دارویکشوراستمابهدرماننسبتامطلوبیدرکشوررسیدهایماماجایارتقاسطحکیفیتداروهاهنوزوجوددارد.
همچنینایشانبابیانایننکتهکهماحتیدرداروهایتولیدشدهتوسطشرکتهایمختلفداخلیهماختاف
کیفیتداریم.بحثاختافکیفیتداروهایایرانیوخارجیرادراکثرمواردتاییدنمودندولیتوجهبهایننکته
راالزمدانستندکهبایددرنظرداشتآیادارویخارجیکهچندینبرابرنسبتبهدارویایرانیقیمتدارد،آیابه
ایشانیکیازعواملموثربرعدمرشدکیفیتداروهادرکشوررانظام نیزدارد؟ افزایشی اثربخشی همانمیزان
نداشتهودولتسعی باتورمکشورهمخوانی افزایشقیمتدارودرکشور افزودند قیمتگذاریدارودانستندو
درپاییننگهداشتنقیمتداروبهعنوانیککاالیاستراتژیکداردکهاینامرباعثمیشودصنایعداروسازیاز

تکنولوژیهایجدیدبرایافزایشسطحکیفیتمحصوالتخوداستفادهنکنند.
:IPSS ٢. سمینار

ایشانبهعنواندبیربیستمینسمیناردانشجویانداروسازیسراسرکشورکهدرفروردینماه٩٦بهمیزبانیدانشکده
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موضوعات بررسی به که سمینار این که کردند بیان شد، خواهد برگزار تهران پزشکی علوم دانشگاه داروسازی
بهصورت داروسازیکشورمیپردازد،جزءمعدودسمینارهایکشوراستکه مختلفعلمیوصنفیدرحوزه
یهطورکامل برنامهریزیهاوتصمیمگیریها ازجمله فعالیتهایبرگزاریآن برگزارشدهو بیستدورهمداوم

برعهدهدانشجویاناست.
٣. تاسیس داروخانه و مشکالت پیش رو:

رادرکلکشور داروخانه تاسیس١٣٥٠٠ تنهاظرفیت آئیننامههایموجود ماطبق اینکه بیان با دکترمجاهدیان
داریم،بهاینموضوعاشارهکردندکهدرحالحاضر،١٢٠٠٠داروخانهدرکشورتاسیسشدهاستکهبااینوضعیت
وباتوجهبهتعداددانشجویانداروسازیدرشرففارغالتحصیلیکشور،بهزودیدرتاسیسداروخانهبهحداشباع
خواهیمرسیدوتنهاباافزایشمیزانبازارداروییکشورکهدرحالحاضرتنها١٣هزارمیلیاردتوماناست،میتوان

اینمشکلراتاحدودیبرطرفنمود.
٤. زمینه های فعالیت یک داروساز:

بهگفتهدکترمجاهدیانآیندهشغلییکداروسازتنهابهتاسیسداروخانهمحدودنمیشودویکدکترداروساز
تواناییحضوردربخشهایمختلفازجملهصنعتداروسازی،شرکتهایواردکنندهدارویی،شرکتهایپخش،
ادامهتحصیلدردانشگاهها،فعالیتبهعنوانداروسازبیمارستانیوبالینی،فعالیتهایپژوهشیوهمچنینحوزههای
سیاستگذاری،مدیریتیونظارتیدراموردارورادارد.هرچندزیرساختهایمناسببرایتقویتاینجایگاههای

شغلیبهطورکاملوجودنداردوانتظارمیروداینزیرساختهاایجادشود.
٥. حق فنی:

دکترمجاهدیانبیانکردندحقفنییاتعرفهخدماتداروییدرداروخانهکهسرانهآندرکشوربهازایهرنفرتنها
٥٠٠٠توماندرسالاست؛درازایخدماتیاستکهدکترداروسازبهعنوانآخرینحلقهزنجیرهسامتدرداروخانه

ارائهمیدهدکهازجملهاینخدماتمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
اصاحهرگونهخطادرپروسهدرمانبابررسیوتاییدنهایینسخهبیمارانازنظرانتخابدارو،دوزدارویی،ترکیب
داروها،عدمتداخاتداروییوهمچنینتوصیههایالزمبهبیماراندرموردنحوهمصرفصحیحداروهاوشرایط

نگهداریدارو.
٦. تاسیس داروخانه های گیاهی و سنتی:

درمورداینداروخانههادکترمجاهدیانبیانکردندکههمهداروسازانمتفقالقولطبسنتیوگیاهیراموردتایید
قرارمیدهندامابایدگفتکهدرآییننامهارائهشدهبرایتاسیساینداروخانههااشکاالتیوجودداردکهامیدواریم
بابرگزارینشستصنفداروسازانوسیاستگذارانهردوحوزهطبسنتیوداروسازی،هردوطرفبهیکاجماع

نظررسیدهوبهترینتصمیمدرجهتارتقایسطحسامتجامعهاخذگردد.
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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.

  مهران پزشکی؛ 

  ورودی ٩١ دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  ناشناس؛  

  نظر درباره پادکست

ــیکارگاههــا،کتابهــاو ــنمطالــب،معرف ــی،طراحــیجلــد،گنجانــدننظــربچــههــابی صفحــهآرای
ــرایخواننــده! ــرازحــداســتاندارد،جــذابب ــود.باالت ــیوفاخــریب ــارادیــوداروگکارواقعــاعال همــراهشــدنشب

ــر ــابدکت ــاکت ــم.مث ــریمیکن ــدهپیگی ــیش ــهمعرف ــیراک ــاازموضوعات ــاچندت ــهحتم ــنک ــودم خ
ــیلینگ... س

ــدی ــرایشــمارههایبع ــریهانقــدرخــوبکارشــدهباشــه،انتظــاراتراب ــنشــمارهازیــکنش ــیدومی وقت
ــز ــیکــهاسمشــونبــودســراغدارم،چی ــردکــهالبتــهبــاتوجــهبــهپشــتکاریکــهازشــماوبچههای بــاالمیب

دورازدسترســینیســت.

ــرارگرفتــن،در ــاربچههــاق ــلازچــاپودراختی ــریهراقب ــمبخشهــایکوچیکــیازنش پیشــنهادمیکن
کانــالبگذاریــد.

احتمــاالگروهــیبــرایهماهنگــیکارهســت،اگــهنیســتکــهدرســتکنیــداگــرهــمهســتپربارتــرش
ــدکــههــرایــدهمیتوانــدقابــلتوجــهباشــد. کنی

ــیهســتندکــهاگــرهــدفآوانــوشرامدنظــرداشــته بــهنظــرمیآمــدبخشهــایمصاحبــهمقــداریطوالن
باشــیم،قابــلتوجیــهاســت.

ــوب ــنخ ــککارآفری ــرایی ــهب ــودک ــنش ــهای ــارهایب ــهاش ــادیباچ ــریه،مث ــیازنش ــتجای ــدنیس ب
ــه ــاده.ممکن ــازی ــدادمصاحبهه ــراســتکــهتع ــنخاط ــههمی ــتیموب ــیهس ــدالگــویخوب شــدن،نیازمن

ــود. ــبش ــرمخاط ــدرخاط ــثتک ــیباع ــیدرپ ــایپ مصاحبهه

ــی ــیعال ــردوافکتهــایصوت ــتمیک ــیخــوبصحب ــونخیل ــود،مجریت ــیخــوبب درکلخیل
ــت ــیصحب ــدهوتصنع ــراقش ــیاغ ــرمخیل ــهنظ ــردومب ــره،نف ــایدونف ــورددیالوگه ــادرم ــودن،ام ب
میکــردوخیلــیجاهــابیدلیــلتعجــبمیکــرد!نفــراولهــملحــنخیلــیخوبــیداشــتامــا
ــر ــهمیشــد،مطلــبآخ ــردومگفت ــهازصحبتهــاینف ــافاصل ــاشپیوســتگیالزمرونداشــتوب صحبت
هــماینکــهبهتــرهآخــرشذکــربشــهکــهایــنپادکســتخاصــهایازمتــنکارگاهآموزشــیهوبــرایخوانــدن

ــد. ــهکنن ــهمراجع ــهخبرنام ــبب کلمطال
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  فائزه قزاقی؛   

  دانشجوی دندان پزشکی ورودی ٩٢ دانشگاه علوم پزشکی کرج

  الهام توسلی؛   

  دانشجوی داروسازی ورودی ٩٠ دانشگاه آزاد واحد علوم دارویی؛ نظر درباره پادکست

نــکاتمثبــتخبرنامــهزیــادهولــیمهمتریــننکتــهایکــهنظرمــوجلــبکــرد،ایدههــایجــذابوپرقــدرت
گــروهتحریریــهبــود.تنهــامــوردیکــهمیتونــهقویتــرباشــهدیزایــنخبرنامــهســت.

ــود ــيب ــيطوالن ــشکم ــه،فقــطزمان ــيخوب ــاخیل ــتبچهه ــاواَک ــرمصداه ــهنظ ســامگوشــشدادم.ب
ــن. همی



www.ipss.ir

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

ipss20

ipss20

@ipss20

ipss 20th(Tums)

http://www.ipss.ir/
http://www.facebook.com/ipss20
http://www.instagram.com/ipss20
http://www.telegram.me/ipss20



