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سرمقاله

هیس! داروسازان فریاد نمی زنند ...
داروساز که نباید سر نالوکسان و سفکسیم با بیمار دهن به دهن بشه.

داروساز که نباید از دکتر خطاب شدن نسخه پیچ کنار دستش، دلخور بشه.
داروساز که نباید برای 4 تا رونویسی دستور پزشک، حق فنی بگیره.

داروساز که نباید به فکر داروخونه زدن باشه.
داروساز که نباید تو تداخالت نسخه پزشک، دخالت کنه.

داروساز که نباید وسط مشاوره دارویی نسخه پیچ بپره.
داروساز که نباید نگران آینده کاریش باشه.

داروساز که نباید  غّصه طرحشو داشته باشه.
داروساز که نباید دنبال هویت و امنیت شغلی باشه.

داروساز که نباید .. نباید .. نباید .. "تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل"
که  راهی  و  حرفه ات  به  عشقت  بخاطر  بیاد..  وجود  به  که  ناحّقی  هر  بیفته،  که  اتفاقی  هر  باشی  که  داروساز 
انتخابش کردی، یه جوری برات حل وفصل میشه...یا نادیده گرفته میشه..یا شایدم بعد از مدتی خسته بشی و 
حس کنی دیگه صدات به گوش کسی نمیرسه و سکوت کنی، اونوقته که حتی صورت  مسئله هم پاک بشه و زیر 
خروارها فراموشی پنهان شه.. این روزا همه مون میدونیم که باید یکم محکم تر پای زحمت ها و تالش ها مون 

بایستیم.
 ما اینجا دور هم جمع شدیم که بگیم...."داروسازها با تمام قدرت »حق خود« را فریاد می زنند."

حاال شاید با این نشریه چند صفحه ای صدای ما هم آروم باشه و اونطور که دلمون می خواد به کسی نرسه.. اما  
قطعًا فریاِد بی صدا از سکوت ِمطلق یه پّله باالتره... البته ناگفته نماند که:

خاموشی ما حاصل بی شکایتی ما نیست                        خاموش از آنیم که ما را توان اتحاد نیست
از آشوب روزگارمان جلوه ی صد ِشکوه هویداست          آری، هر  جا که سکوت است نشانی رضا نیست

چون ماهی در ُتنگ، به َتنگ آمدیم از خویش             حّقا که در این سکوت فریاد نیست، فریاد نیست1

سمیه کرمی  |   سردبیر
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تابستانه  مدارس  موفقیت آمیز  برگزاری  از  پس 
داروسازی  دانشجویان  سمینار  بیست ودومین 
ایران در مرداد ماه سال 97 و لزوم تداوم نگرش 
بیست ودوم  سمینار  دبیرخانه  آینده اندیشی، 
بیست ودومین  پاییزه  مدارس  برگزاری  پیگیری 

سمینار دانشجویان ایران را آغاز نمود.
نامه نگاری های الزم  ابتدا  از همان  در این راستا 
به دعوت  و  نموده  آغاز  بنام کشوری  اساتید  با  را 
با  و  پرداخته شد  کشور  داروس���ازی  بزرگان  از 
موجود  ظرفیت های  و  امکانات  گرفتن  درنظر 
تصمیم به برگزاری مدارس پاییزه فارماکوگنوزی 
با وجود مشکالت  گرفته شد.  و داروسازی بالینی 
دانشجویان  از  بهره مندی  جهت  ف����راوان، 
داروسازی سراسر کشور از این مدارس، همچون 
در  آن ها  برگزاری  به  تصمیم  تابستانه  مدارس 
برابر برای همه  تا فرصتی  شهر تهران گرفته شد 

دانشجویان داروسازی کشور فراهم گردد.
دانشجویان  بیشتر  ه��رچ��ه  آش��ن��ای��ی  جهت 
داروسازی کشور با فرصت های شغلی موجود در 
بدلیل  دیگر  سوی  از  و  کشور  داروسازی  صنعت 
نبود فرصت های کافی جهت بازدید از کارخانجات 
برای  صنعت  کارآموزی  واحد های  در  داروسازی 
را  خود  مذاکرات  سمینار  دبیرخانه  دانشجویان، 
با دو کارخانه پیشرو در صنعت گیاهان دارویی و 
باریج  داروسازی  کارخانه  استریل،  فرآورده های 
دارو،  سینا  داروسازی  کارخانه  و  کاشان  اسانس 

آغاز نمود.
در  تدریس  قابل  مطالب  محتوای  تعیین  از  پس 
مدارس، تبلیغات در فضای مجازی صورت گرفته 
با  که  آغازگردید  سمینار  سایت  از  ثبت نام  و 
سراسر  داروسازی  دانشجویان  بی نظیر  استقبال 
و  پاییزه  م��دارس  در  ثبت نام  ظرفیت  کشور، 
باریج اسانس و  از کارخانجات داروسازی  بازدید 

سینادارو تکمیل شد.
پنج  در  سینادارو  داروس��ازی  کارخانه  از  بازدید 
گروه مختلف در تاریخ های 27، 28، 29 آبان ماه 
و 13 و 14 آذر ماه سال جاری از ساعت 7 صبح 
الی 16 عصر از تمامی بخش های کارخانه شامل 
بصورت   ... و  تولید  انبار،  فروش،  برنامه ریزی، 
تمامی  با  دانشجویان  و  صورت گرفته  کامل 

فرآیندها آشنا شدند.
مدرسه  با   97 م��اه  آذر   7 در  پاییزه  م��دارس 

فارماکوگنوزی آغاز گردید.
دکتر  خانم  سرکار  مدرسه  این  سخنران  اولین 
رشته  معرفی  محوریت  ب��ا  خ��س��روی ده��ق��ی، 
بررسی  و  سنتی  داروس���ازی  و  فارماکوگنوزی 
چشم اندازها و اهداف کلی این رشته پرداختند. 
علم  از  تاریخچه ای  خود  صحبت های  در  ایشان 
مختلف  حیطه های  و  نموده  ارائه  فارماکوگنوزی 
آن را شرح دادند. در وقت دوم این برنامه جناب 
محترم  عامل  مدیر  امین،  غالمرضا  دکتر  آقای 
جنبه های  بررسی  به  یاس دارو،  شرکت  دارویی 
های  فراورده  تولید  در  اتنوفارماکولوژی  مختلف 

گیاهی پرداختند. در ادامه سرکار خانم دکتر یلدا 
شکوهی، سخنرانی خود را با محوریت روش های 
شناسایی ترکیبات گیاهی آغاز نمودند و به بررسی 
روش های خالص سازی این مواد پرداختند. دکتر 
محوریت  با  خود  سخنرانی  در  وزیریان،  مهدی 
فرموالسیون  تا  طبیعی  مؤثره  ماده  شناخت  "از 
آث��ار  همچون  م����واردی  گیاهی"  داروه����ای 
فارماکولوژیک مواد مؤثر موجود در فرآورده های 
این  فرموالسیون  در  الزم  ضرورت های  طبیعی، 
این  سخنرانی های  دادن��د.  شرح  را  فرآورده ها 
فرآورده های  "کنترل  محوریت های  با  مدرسه 
بین  تعامل  از  ارزش  ایجاد  "ظرفیت  طبیعی"، 
صنعت  و  ایرانی  طب  فارماکوگنوزی،  رشته ای 

فناوری های  بومی سازی  و  "انتقال  داروسازی"، 
توسط  طبیعی"  فرآورده های  صنعت  در  نوین 
دکتر  ادهمی،  این حوزه دکتر حمیدرضا  اساتید 
مهران میراب زاده  اردکانی و دکترصالح نیا صورت 
با سخنرانی سرکار خانم دکتر  انتها  پذیرفت. در 
حائری زاده با محوریت مراحل ثبت فرآورده های 
پاییزه  مدرسه  اختراع،  ثبت  چگونگی  و  گیاهی 

فارماکوگنوزی پایان یافت
جمعی  فارماکوگنوزی  پاییزه  مدرسه  پایان  با 
کارخانه  از  مدرسه  این  در  ثبت نام کنندگان  از 
نموده  بازدید  کاشان  اسانس  باریج  داروس��ازی 
تا  توسعه  و  تحقیق  فرآیندهای  با  کامل  بطور  و 
تولید فرآورده گیاهی آشنا شدند و پس از بازدید 

از اماکن تاریخی شهر کاشان به تهران بازگشتند.
مدرسه پاییزه داروسازی بالینی در بیست ودومین 
سمینار دانشجویان داروسازی ایران با سخنرانی 
محوریت  با  غالمی،  خیراله  دکتر  آقای  جناب 
داروسازی بالینی در ایران آغاز گردید. سخنران 
الهام  دکتر  خانم  سرکار  مدرسه  ای��ن  بعدی 
بررسی  داروی��ی،  مراقبت های  اصول  حدیدی، 
مراقبت های  در  داروس���ازان  نقش  تحول  سیر 
پاییزه  بیان کردند. مدرسه  کامل  بطور  را  دارویی 
بالینی با سخنرانی آقای دکتر منصور رستگارپناه، 
آقای دکتر سعید رضایی، دکتر فرهاد نجم الدین 
محوریت های  با  بترتیب  غالمی  خیراله  دکتر  و 
"تلفیق دارویی"، "جایگاه دانش فارماکوکینتیک 

در  داروس��ازی  فلوشیپ  با  "آشنایی  بالین"،  در 
و  "فارماکوویژیالنس  و  بالینی"  داروسازی  حوزه 

عوارض ناخواسته دارویی" ادامه یافت.
فرهاد  دکتر  آق��ای  جناب  باحضور  انتها  در 
غالمی  خیراله  دکتر  آق��ای  جناب  و  هاشمیان 
و  بالینی  داروساز  "جایگاه  شغلی  آینده  پنل  در 
و پرسش  گفتگو  به بحث،  بیمارستانی"  داروساز 
داروسازان جوان  آینده شغلی  رابطه  در  پاسخ  و 
برگزاری  با  پایان  در  شد.  پرداخته  حوزه  این  در 
کارگاه آشنایی با منابع اطالع رسانی داروپزشکی 
درمانی  دارو  مراقبت های  کلینیک  از  بازدید  و 
سمینار  بیست ودومین  پاییزه  مدارس  آبان،   13

دانشجویان داروسازی ایران خاتمه یافت.

گزارشیازبرگزاریمدارسپاییزهتوسطدبیرخانهسمیناربیستودوم

کارگاه آشنایی با منابع اطالع رسانی دارو پزشکی و بازدید از کلینیک مراقبت های دارودرمانی 13 آبان 
در مدرسه پاییزه داروسازی بالینی

گزارش تصویری از بازدید دانشجویان از کارخانه داروسازی سینادارو در مدرسه پاییزه بیست و دومین 
سمینار دانشجویان داروسازی داروسازی ایران

محمدحسین رخش  |   92 زنجان

بازدید از کارخانه داروسازی باریج

مدرسه پاییزه فارماکوگنوزی



گاهنامه صنفی، علمی، ادبی ، هنری ژنریک  -  شماره سوم /  زمستان 1397 6

ر سمینـا

5گاهنامه صنفی، علمی، ادبی ، هنری ژنریک  -  شماره سوم /  زمستان 1397

ر سمینـا

و دومین جلسه دبیرخانه  اولین  برگزاری  از  پس 
دانشجویان  سمینار  بیست ودومین  رابطین  و 
شیراز،  و  مشهد  شهرهای  در  ایران  داروس��ازی 
بیست ودوم  سمینار  دبیرخانه  به  نوبت  این بار 
رابطین  م��ی��زب��ان  زن��ج��ان  شهر  در  ت��ا  رس��ی��د 

دانشکده های داروسازی سراسر کشور باشد.
پیش از برگزاری این جلسه، کمیته ای متشکل از 
تبریز  به سرپرستی رابط صنفی  رابطین سمینار 
با  تا  گردید  تشکیل  کبیری  سینا  آقای  جناب 
بررسی اساسنامه سمینار، نواقص موجود اصالح 
کمیته  این  گردد.  جامع تر  اساسنامه  و  گردیده 
پیش نویسی از اساسنامه را تهیه نموده تا با رأی 
و نظر رابطین در اولین جلسه دبیرخانه و رابطین 
مورد  مسئله  مهمترین  لذا  برساند.  تصویب  به 
اساسنامه  پیش نویس  تصویب  جلسه،  در  بحث 
سمینار دانشجویان داروسازی ایران بوده است. 
در  داروس��ازی  دانشکده های  رابطین  حضور  با   
جلسه  و  گردیده  منعقد  جلسه  این  زنجان،  شهر 
خانم  سرکار  توسط  دبیرخانه  عملکرد  گزارش  با 
و  صنفی  فعالیت های  از  نیکپور  مهرنوش  دکتر 

علمی صورت گرفته و پذیرش مقاالت سمینار در 
ساعت 10 صبح 25 بهمن ماه 1397 آغاز شد.

 سپس با بررسی بندبه بند، پیش نویس اساسنامه 
مورد بحث رابطین و دبیرخانه سمینار قرار گرفته 
شورای  تشکیل  درمورد  نظرها  اجماع  از  بعد  و 
مرکزی، نحوه ی انتخاب رابطین و ...، به امضای 
مجمع  در  تا  رسید  جلسه  در  حاضر  رابطین 
اصلی در روزهای سمینار، اساسنامه به تصویب 

رابطین برسد.

مجوز   لغو  بر  مبنی  جدی  تصمیم  دبیرخانه   
آمل  آزاد  و  دامغان  آزاد  داروس��ازی  دانشکده 
گرفته بود اما پشتوانه های سیاسی درون هرکدام 
از این شهرها مانع اجرای این تصمیم شد و نهایتًا 
دو  این  که  شد  بنا  حاکمیتی  مصلحت  یک  طبق 

دانشکده علی رغم همه کاستی ها باقی بمانند! 
 تنها کاری که از عهده دبیرخانه بر می آمد این 
است که ورودی جدیدی به صورت مستقل توسط 
این دو دانشکده در کنکور سراسری امسال تعلق 

نگیرد که همینطور هم شد.
نمایندگان  از  ائم  سیاسی  مسئولین  طرف  از   
شهرهای  و...  فرمانداران  جمعه،  ائمه  مجلس، 
تحت  ایالم  و  اراك  شهررضا،  کاشان،  بیرجند، 
دانشکده  تاسیس  جهت  فشارها  شدیدترین 
داروسازي جدید هستیم. امیدواریم دانشجویان 
دانشجویی  البی های  طریق  از  کشور  داروسازی 

کمك حال ما شوند.
 رابطین آموزشی معرفی شده از طرف دبیرخانه 
دوره  در  ایران  داروس��ازی  دانشجویان  سمینار 
بیست ودوم همانطور که در زمان مسئولیت آقاي 

هم  ادامه  در  داشتند  فعالیت  شریف زاده  دکتر 
فعالیت خواهند داشت.

 دستورالعمل برگزاري آزمون 180 واحدی به طور 
کامل به معاونین آموزشی و رؤسای دانشکده های 
داروسازی سراسر کشور ابالغ شده است. هیچ یک 
از معاونین آموزشی دانشکده های داروسازی کشور 
حق اظهار بی اطالعی نسبت به آیین نامه برگزاری 
تمامی  باید  ایشان  ندارند،  واحدي   180 آزمون 
دانشجویان داروسازي را در هر دانشکده ای نسبت 

به این آزمون آگاه و روشن کنند.
 در صورتي که معاونین آموزشی نسبت به مفاد 
آیین نامه این آزمون اظهار بی اطالعی کنند باید 
آموزش  و  تخصصی  کمیته  دبیرخانه  مقابل  در 
داروسازی پاسخگو باشند و دانشجویان باید این 
دست موضوعات را به کمیته ارجاع دهند چرا که 

اصال پذیرفته نیست!
 دبیرخانه کمیته تخصصی و آموزشی نمي تواند 
فقط  ببندد،  را  داروس���ازی  دانشکده  هیچ  در 

می تواند پیشنهاد آن را به مراجع باالتر بدهد.
 قوی ترین ابزار قانونی موجود در اختیار دبیرخانه 

جلوگیري  و  مذکور  داروس���ازی  دانشکده  تعلیق 
که  است  جدید  داروس��ازی  دانشجوي  پذیرش  از 

اجرایي شدن آن هم خود مسئله جدایی می باشد.
 مجوز تأسیس دانشکده داروسازي رامسر توسط 
دلیل  به  و  گرفته شد  مشایی  رحیم  آقای  شخص 
همین اعمال قدرت به شدت با انتقال آن به مازندران 
مخالفت شد و همچنان هم نیروهای سیاسی موجود 

در آن شهر با این امر مخالفت جدي مي کنند.
علوم پزشکی  دان��ش��گ��اه  تاسیس  م��وض��وع   

خصوصی منتفی می باشد.
را  دخالت  کمترین  عماًل  بهداشت  وزارت   

می تواند در دانشگاه آزاد داشته باشد.

گزارشکوتاهگزارشکوتاه رسول مرکزی  |   92 زنجانمحمدحسین رخش  |   92 زنجان

جلسه دبیرخانه و رابطین بیست ودومین سمینار دانشجویان داروسازی سراسر کشور 
با میزبانی دانشکده داروسازی زنجان

گزیده ای از جلسه دبیرخانه و رابطین بیست ودومین سمینار دانشجویان داروسازی ایران 
با جناب آقای دکتر اصغری، دبیر کمیته آموزش داروسازی و تخصصی

مهمترین مسئله مورد بحث در جلسه، تصویب پیش نویس 
اساسنامه سمینار دانشجویان داروسازی ایران بوده است. 

 با حضور رابطین دانشکده های داروسازی در شهر زنجان، 
این جلسه منعقد گردیده است.



گاهنامه صنفی، علمی، ادبی ، هنری ژنریک  -  شماره سوم /  زمستان 1397 8

علمـی

امروزه تعداد کثیری از افراد جامعه، تمایل زیادی 
به استفاده از رنگ مو در جهت زیبایی از خود نشان 
می دهند. از جمله شایعاتی که درباره ی استفاده از 
رنگ مو وجود دارد، ارتباط آن ها با سرطان است. 
مطالعات زیادی در این زمینه وجود دارد. هرچند 

یافته ها و نتایج اندک اند.
منتشرشده،  محققان  توسط  تاکنون  که  نتایجی 
احتمال سرطان زایی بیشتر در بین انواع نیمه موقت 
مواد  برخی  حاوی  زیرا  می باشد؛  مطرح  دائمی  و 
ولی  کم،  مقدار  به  هرچند  که  هستند  شیمیایی 
مثال،  به عنوان  می باشند.  پوست  از  قابل جذب 
اثرات  پوست،  از  عبور  با  آروماتیک  آمین های 
سرطان زایی از خود نشان دادند. تحقیقاتی که در 

این مورد صورت می گیرد به دو شکل است:
1( آزمایشگاهی و بر روی حیواناتی از جمله موش 
و هم چنین بر روی سلول نرمال، به این  صورت که 
آن ها را در معرض مواد شیمیایی موجود در رنگ مو 
را  دو  آن  سرطانی شدن  میزان  و  می دهند  ق��رار 

بررسی می کنند.
مواد  معرض  در  که  اف��رادی  در  را  ابتال  میزان   )2 
شیمیایی موجود در رنگ مو قرار گرفته اند با افرادی 
مقایسه  نگرفته اند،  قرار  مواد  این  معرض  در  که 
تقسیم  دسته  دو  به  مطالعه  مورد   افراد  می کنند. 
می شوند: دسته ی اول ، افرادی که به طور منظم از 
رنگ مو استفاده می کنند و دسته ی دوم، افرادی که 

در محل کار در معرض این مواد هستند.
 اکثر مطالعات درمورد ارتباط سرطان زایی رنگ مو 
مثانه،  سرطان  جمله  از  سرطان ها  برخی  روی  بر 
و  لوسمی(  و  هوچکین  غیر  )لنفوم  خون  سرطان 

سرطان سینه متمرکز شده اند. 
A( سرطان مثانه: تأثیر قطعی از رابطه ی استفاده از 

رنگ مو با سرطان مثانه یافت نشد.
B( سرطان خون: ارتباطی میان این نوع از سرطان 

و 
رن��گ م��و 

ی����اف����ت 
شده است. 
)در لوسمی(

C( سرطان سینه 

سرطان ها:  دیگر  و 
ارتباط مشخصی بین 

و  سینه  س��رط��ان  
نیست.  رنگ مو 

رابطه  در  ام��ا 
انواع  دیگر  با 
س��رط��ان ه��ا 
ب���ه ع���ل���ت 
م��ط��ال��ع��ات 
ن���اک���اف���ی، 

قطعی  پاسخ 
وجود ندارد.

ن��ت��ی��ج��ه ی  در 
آزمایشات  همه ی 

ک��ن��ون��ی،  ش���واه���د  و 
بین  م��ع��ن��اداری  ارت���ب���اط 

)به جز  ندارد  وجود  سرطان  و  رنگ مو  از  استفاده 
درصد کمی احتمال سرطان خون(، پس استفاده 
توصیه  قطعی،  به طور  رنگ مو  از  عدم استفاده  یا 

نمی شود.
با توجه به استفاده ی مکرر و شایع از انواع رنگ موها 
بیشتری  مطالعات  تا  الزم اس��ت  اف��راد،  میان  در 
صورت گیرد و در این مطالعات، باید به فاکتورهایی 
هم چون پلی مورفیسم های ژنتیکی خاص، تعامل 
نیز  و  ژنتیکی  اثر  ارزیابی  برای  محیط  و  ژن  بین 
مواردی چون مدت زمان استفاده، تعداد دفعات، 

نوع رنگ مو و... توجه گردد.

منابع:

www.FDA.gov / www.Cancer.org/ www.ncbi.
nlm.nih.gov

ارتباطبینرنگمو
علیرضا معبودی  |   96 زنجانوسرطان

مهرنوش هاشمی |  95 علوم پزشکی آزاد تهران
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Ulto�  داروی )FDA(  سازمان غذا و داروی آمریکا
miris™ )ravulizumab( را به  صورت تزریقی برای 

Paroxy�(  بیماری  هموگلوبینوری حمله ای شبانه
برای   )smal Nocturnal Hemoglobinuria:PNH

بزرگساالن تائید کرده است. 
به صورت هر 2 هفته  را  PNH درمان  بیماران  قباًل 
دارودرمانی  درحالی که  می کردند،  تکرار  یک بار 
یک بار  هفته  هشت  هر  به  را  تزریق  به  نیاز  جدید 
به  درم��ان  کارایی  درعین حال  و  کاهش داده است 

همان میزان حفظ شده است.
به علت  که  است  خونی  نادر  بیماری  یک    PNH

همولیز گلبول های قرمز ایجاد می شود.
پروتئین های  فاقد  بیماری  این  دارای  افراد   
گلبول های  ک��ه  هستند  محافظت کننده ای 
حفظ  ایمنی  سیستم  توسط  تخریب  از  را  قرمز 

می کنند.
درنتیجه بیماران دارای دوره هایی هستند که در 

آن گلبول ها زودتر از موعد تخریب می شوند. 
شدید،  کم خونی  نشانه های  دارای  بیماران 
خستگی عمیق، تنگی نفس و دوره های متناوب 

دفع ادرار سیاه می باشند. 
در  ب��االی��ی  بسیار  احتمال  بیماران  ای��ن  در 
درگیرشدن با عفونت های مننگوکوک وجود دارد 
دوره ای  بررسی  و  واکسینه  به  نیاز  درنتیجه  و 

دارند.
جلوگیری  همولیز  از  که  است  دارویی   Ultomiris

می کند. 
در مطالعات بالینی عوارض جانبی مانند سردرد 
دارو  این  برای  تنفسی  دستگاه  فوقانی  عفونت  و 

مشاهده شده است.

منابع:

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm629020.htm

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/
PressAnnouncements/ucm629022.htm

™ FDA : Ultomirisآشناییبایکدارویتازهتائیدشده
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نفر روی زمین  میلیارد  تقریبا 10  تا سال 2050 
نفر آن ها  زندگی خواهندکرد که حدود 2 میلیارد 
بسیاری  مستعد  و  دارن��د  سن  سال   60 ب��االی 
قلبی-عروقی  بیماری های  مانند  بیماری ها  از 
مدت ها  از  بشر  طرفی،  از  می باشند.  دیابت  و 
برای  مؤثر  ترکیبی  یافتن  جستجوی  در  پیش 
و  بوده  جوانی  اکسیر  یا  پیری  ضد  داروی  تولید 
چگونگی  مطالعه ی  حال  در  همواره  دانشمندان 
روند پیر شدن و روش های محتمل برای متوقف 

ساختن آن روند بوده اند.
در یکی از تحقیقات اخیر، از ترکیبی استفاده شده 
مطالعات  می باشد.   mTOR آنزیم  مهارکننده  که 
در   mTOR فعالیت  شدت  افزایش  از  پیشین 
پروسه  در  آن  نقش  و  سالخورده  م��وش ه��ای 

بیولوژیکی  مسن شدن 
حکایت داشت؛ عاملی که 
سلول های  زوال  موجب 
کاهش  خ���ون،  بنیادی 
و  واکسن  حافظتی  اث��ر 

ابتالی  خطر  افزایش 
آن ه���ا ب��ه س��رط��ان 
به عالوه  بوده است. 

بالک کردن  با  محققان 
در  مشابه  آن��زی��م  ی��ک 

مختلفی  م����وج����ودات 
شاهد  م��ی��وه،  مگس  چ��ون 

اف��زای��ش ط��ول ع��م��ر آن ه��ا 
بوده اند. در مطالعات کارآزمایی 

افراد  در  عفونت  نرخ  نیز  بالینی 
 40 دارو،  ای��ن  دریافت کننده  ی 
درصد کمتر از گروه دیگر بوده است.

 3 از  مخلوطی  واقع  در  بعدی  داروی 
به  آنتی بیوتیکی  شامل:  که  است  دارو 

تقویت کننده ی  نام ریفامپین، یک عامل 
سیرولیموس  به نام  ب��دن  ایمنی  سیستم 

داروی  می باشد.  متفورمین  و   )rapamycin(

Caenor� کرم های از  نوعی  روی  فعال   یادشده 
آزمایش شده   )habditis elegans )C. elegans

آن،  از  استفاده  که  نشان می دهد  بررسی ها  و 
برابر می کند  طول عمر کرم های یادشده را دو 

دنبال  به  نامناسبی  اثرجانبی  هیچ  حال  به  تا  و 
مصرف این داروها گزارش نشده است.

ساله   4 تحقیقات  از  پس  هلندی  دانشمندان 
به  سلول ها  ابتالی  در  که  اسیدآمینه هایی  روی 
ترکیب  به  می کردند،  ایفا  را  مهمی  نقش  پیری 
این  دس��ت پ��ی��داک��رده ان��د.   Peptide04 فاکس 
و  پیر  موش های  روی  ماه   10 به مدت  ترکیب 
مصرف  از  بعد  که  آزمایش شده است  تراریخته 
برای  که  بازیافته اند  را  شادابیشان  دارو،  این 
مثال می توان به دوباره روییدن موهای سر اشاره 
تنها  موش ها  طبیعی  فعالیت  کلی  بازیابی  کرد. 
این دارو، آغازشده است.  از مصرف  10 روز پس 
سلول های  فقط  مذکور  داروی  الزم به ذکراست، 
آثار جانبی  پیر را هدف قرار می دهد و هیچ گونه 

براین  دانشمندان  مالحظه نشده است.  آن  برای 
بر  چشمگیری  تأثیر  مذکور  داروی  که  باورند 
ریزش مو، کاهش عملکرد کلیه ها و کاهش توان 

جسمی در سنین باال دارد.
ALT�711  نیز یکی از ترکیباتی است که به تازگی 

است.  جلب کرده  به خود  را  بسیاری  توجهات 
  AGE1کراس لینک های شکستن  با  ترکیب  این 
عمل می کند که در بهبود پیامدهای بیماری های 
افزایش  و  ضربه ای  فشار  کاهش  طریق  از  قلبی 
که  هرچند  است.  مؤثر  شریان ها  االستیسیته 

عوارض جانبی آن ناشناخته باقی مانده است.
علمی،  جامعه ی  در  ه��م اک��ن��ون  به طورکلی 
اثرات  متوقف کردن  برای  متفاوتی  تئوری های 
ما  به خودی خود  فکر  این  و  دارد،  وجود   پیری 
م��ی آورد،  به وجد  را 
ه���رچ���ن���د ب�����رای 
ک��ارای��ی  پیش بینی 
ضدپیری  داروه���ای 
و  اس���ت  زود  ک��م��ی 
ب��رای  هیچ چیز 
اثرات  با  مقابله 
ک��ه��ول��ت س��ن، 
تغذیه  از  بهتر 
س���ال���م، داش��ت��ن 
عدم  و  بدنی  فعالیت 
الکل  و  مصرف دخانیات 
این  اگر  حتی  اما  نیست؛ 
افزایش  در  ذکرشده  موارد 
طول عمر انسان بی تاثیر باشد، 
باز هم تحقیقات این چنینی در 
پیگیری  ارزش  آینده  سال های 

خواهند داشت.
منابع:

http://www.senescence.info/ .1
antiaging_science.html
 https://www.tabnak.ir/fa/news .2
https://www.yjc.ir/fa/news .3
https://www.medscape.com/viewartic� .4
le/901875
https://theconversation.com/anti�age� .5
ing�drugs�are�coming�an�expert�expla�
ins�102792

اختالالت اضطرابی )Anxiety disorders( اختالالت شدیدی هستند که در 
برند.  از ترس و اضطراب شدید و حمالت وحشت، رنج می  بیماران  آن، 
محققان مؤسسه ماکس پالنک آلمان، پروتئینی را شناسایی کردند که بر 

کاهش اضطراب در موش تاثیرگذار است. 
این پروتئین، موسوم به IgSF9b متعلق به سوپرخانواده ایمونوگلوبولین ها 
است و یک سد پروتئینی را در سیناپس های مهاری بین دو سلول عصبی 
همسایه، در ناحیه آمیگدال مغز که در تنظیم اضطراب درگیر می باشد، 

ایجاد می کند. 
موجب  اضطرابی،  اختالالت  به  مبتال  های  موش  در   IgSF9b کردن  بالک 
به گزارش  بنابراین  نرمال شدن رفتار حیوان می شود.  و  کاهش اضطراب 
برای  هدفی  تواند  می  پروتئین  این  پالنک،  ماکس  مؤسسه  پژوهشگران 

طراحی داروهای ضداضطراب باشد. 
چاپ  به   Nature Communications ژورن���ال  در  پژوهش  ای��ن  نتایج 

رسیده است.

دیابتی  بیماران  که  مشکالتی  اصلی ترین  از  یکی  می دانید  که  همان طور 
آن  تزریقی بودن  باال،  هزینه  از  جدای  دارن��د؛  انسولین  دریافت  برای 
San� دانشگاه در  که  تحقیقاتی  طبق  است.  دردناک  معمواًل  که   می باشد 
کپسولی  توانسته اند  انجام شده،  محققین  از  برخی  توسط   ta Barbara

خوراکی برای انسولین بسازند که محتویات کپسول، ماده ی مؤثره به همراه 
کمپلکسcholine geranic acid  می باشد. در مطالعاتی نشان داده شده است 
که این کمپلکس نفوذ دارو به سلول های پوششی روده را تا پنج برابر زیاد 
می کند. مایع یونی موجود در کپسول، انسولین را از اثر آنزیم ها محافظت 
تغییری  و  باقی بماند  خود  فعال  فرم  در  انسولین  می شود  باعث  و  می کند 
این  آمده،  به دست  اطالعات  به  توجه  با  و  نگیرد؛  صورت  ساختارش  در 
دارو را به مدت 2 ماه می توان در دمای اتاق نگه داشت. از ارزش های این 
فرآورده می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1( دوز کمتر دارو و اثر بیشتر آن 
2( سازگاری بیشتر با بدن 3( استفاده ی آسان و عدم نیاز به تزریق 4( باال 

FDA رفتن جذب دارو 5( تائیدیه تمام مواد استفاده شده توسط

دریچهایجدیدتالشمحققانبرایکشفداروهایضدپیری
درطراحیداروهایاضطراب

ساختکپسولخوراکی
انسولین

Advanced Glycosylation End-product .1

پرهام مرتضوی  |   94 مازندران

پیمان غفوری  |   95 دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغانالمیرا محمدی  |   بیوتکنولوژی دارویی  اصفهان

منابع:

Olga Babaev et al. IgSF9b regulates anxiety behaviors through ef� )1
fects on centromedial amygdala inhibitory synapses, Nature Commu�

nications )2018(. DOI: 10.1038/s41467�018�07762�1
medicalxpress.com )2

منابع:

www.news.ucsb.edu/ www.old.elementy.ru
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 نیایش آقایی  |   93 اهوازارتباطمیگرنباویتامیندی!

منابع:

/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/30341768

آال دّرج  |   92 زنجان

از  یکی   )Bulimia Nervosa( ن���روزا  بولیمیا 
که  است  خ��وراک  و  خورد  اختالالت  شاخه های 
کنترلی  و  در آن فرد دچار پرخورِی عصبی است 
بر مقدار غذایی که می خورد ندارد و نمی تواند از 
افزایش  از  دیگر  سوی  از  بکشد.  دست  خوردن 
وزن و چاق شدن نیز می ترسد و رفتارهای جبرانی 
سنگین،  و  شدید  ورزش ه��ای  استفراغ،  )مانند 
روزه گرفتن و …( را انجام می دهد تا بتواند وزنش 
یونانی  واژه ای  بولیمیا  واژه ی  ده��د.  کاهش  را 
)βουλιμία( و به معنی گرسنگی گاو نر )به اندازه ی 

گاو نر گرسنه بودن( است. بولیمیا نروزا بیش تر در 
پایان نوجوانی و سال های آغازین بزرگسالی بروز 
پیدا می کند. نسبت بروز این اختالل در مردان به 

زنان تقریبًا ۱ به ۱۰ است.
بولیمیا  معیارهای  و  نشانه ها    DSM�5 کتاب  در 

نروزا به گونه ی زیر یاد شده است: 

بینج  اپیزود  ایتینگ؛  بینج  مکرر  اپیزودهای 
 A ایتینگ ۲ ویژگی دارد که هر ۲ باید برای معیار

وجود داشته باشد.
1- فرد در یک دوره ی زمانی مستقل )برای نمونه 
باشد(  که  شبانه روز  از  ساعتی  هر  ساعت؛   ۲ در 
که  غذایی  مقدار  از  می خورد  که  غذایی  مقدار 
بیش تر افراد در همان دوره ی زمانی و در شرایط 

همسان می خورند بسیار بیش تر است.
احساس  پرخوری  زمانی  دوره ه��ای  در  فرد   -2
می کند کنترلی بر خوردن ندارد. احساس می کند 
نمی تواند مقدار یا نوع غذایی که می خورد را کنترل 

کند یا از خوردن جلوگیری کند.

از افزایش  فرد برای جبران پرخوری  و جلوگیری 
را  جبرانی  نامناسب  رفتارهای  همیشه  وزن، 
استفراغ  به  را  خودش  نمونه  برای  می دهد  انجام 
داروها  دیگر  یا  ادرارآورها  ملین ها،  از  می اندازد. 
سنگین  و  فشرده  ورزش ه��ای  می کند.  استفاده 
خ��وردن  از  ی��ا  می گیرد  روزه  ان��ج��ام م��ی ده��د. 

خودداری می کند.

به  نامناسب  جبرانی  رفتارهای  و  ایتینگ  بینج 
طور میانگین حداقل هفته ای یکبار و برای ۳ ماه 

انجام می شود.

طور  به  است  قائل  خودش  برای  فرد  که  ارزشی 
غیرمنطقی و بیش از اندازه تحت تاثیر شکل بدن 

و وزن قرار دارد.

این اختالل به طور ویژه در اپیزودهای آنورکسیا 
رخ نمی دهد.

:)symptoms( عالئم
دست دادن  از  )بعلت  قلب  تپش  سرگیجه،  کلی: 
هایپوکالمی  ارتوستاتیک،  خون  فشار  افت  آب، 

احتمالی(، خشکی پوست
عالئم گوارشی:

تحریک حلق درد شکمی )بیشتر در افرادیست که 
خود را وادار به استفراغ می کنند( خون در استفراغ
نفخ  بلع،  در  دش��واری  مری)،  تحریک  از  (ناشی 

شکمی، یبوست، انسداد و رفالکس معده
سیستم تناسلی:

در حدود %50 خانم ها قطع قاعدگی اتفاق می افتد. 
دارای  باقی مانده  بیماران  از  قابل توجهی  بخش 

دوره های نامنظم قاعدگی هستند
:)sign( نشانه ها

 افزایش دوطرفه سایز غدد پاروتید )غدد بزاقی(، 

 تخریب دندان و لثه )زردی دندان بعلت تماس 
مداوم با اسید معده(   

 راسل ساین )زخم نواحی مفاصل انگشت بعلت 
تماس مکرر با دندان(       

مو،  ناگهانی  ریزش  شامل  پوستی  تظاهرات   
زخم های  و  ناخن  تحلیل  پوست،  خشکی  آکنه، 

پوستی ناشی از بریدگی و …
درمان: 

درمان شامل 1-مشاوره 
ت��غ��ذی��ه، 2-م���ش���اوره 
درمان  یا  روانشناختی 
نظیر  داروه���ای���ی  ب��ا 
داروهای ضد افسردگی 
است. برای گرفتن یک 

نتیجه مطلوب بهتر است که چندین روش را ترکیب 
کنیم.

غذایی  برنامه ی  طراحی  شامل  تغذیه ای  مشاوره 
توسط مشاور بر اساس نیازها و الزام فرد برا اجرای 
روانشناختی شامل درمان  آن می باشد. مشاوره ی 
مؤّثرترین  که  می باشد   ،CBT یا  شناختی-رفتاری 
کلی  به طور  است.  شده  شناخته  درمان  وکاراترین 
را در  بیمار  روان پزشک سعی می کند تصویر ذهنی 
مورد خودش اصالح کند. دارودرمانی در کوتاه مدت 
می تواند بسیار کارامد باشد ولی اکثر بیماران به تنهایی 
با دارو کنترل نمی شوند به همین خاطر عموم پزشکان 
دارودرمانی در کنار روان درمانی را توصیه می کنند. 
فلوکستین داروی تأیید شده برا درمان می باشد. در 
مدارک  ضدافسردگی  داروه��ای  سایر  کارایی  مورد 
کمتری موجود است. دوز مورد استفاده برای بولیمیا 
باالتر از دوز آن در درمان افسردگی و مشابه دوز درمانی 

اختالالت وسواسی اجباری است.

منابع:
Drugs.com
/www.bulimia.com/topics/bulimia
medlineplus.gov/ency/article/000341
Medscape

میدانیم؟ چه ِنرُوزا بولمیا از

:A

:C

:D

:E

:B
دقیق  به طور  میگرنی  س��ردرده��ای  ایجاد  علت  این که  باوجود  ام��روزه 
 D شناخته نشده  است، از نظر برخی محققان سطوح باال و مناسب ویتامین

می تواند ریسک ابتال به میگرن را کاهش دهد.
مطالعه ای  در  ناتمام  بوده است.  تابه حال  مرتبط،  مطالعات  نتایج  گرچه   
و  مزمن  میگرن  به  مبتال  نفر   ۳۴( میگرن  به  مبتال  فرد   ۷۰ و  سالم  فرد   ۷۰

۳۶ نفر مبتال به سردردهای میگرنی اپیزودیک( طبق شاخص های انجمن 

)International Headache Society Criteria )ICHD_|||B(  شرکت داده شدند. 

یک  میگرنی،  اختالالت  بررسی  و  فرد  هر  از  پایه  اطالعات  دریافت  از  پس 
شدت  و  میزان  باید  که  گذاشته شد  افراد  اختیار  در  روز   ۳۰ مدت  به  روزنگاِر 

حمالت میگرنی در آن ثبت می شد.
هر روز نیز نمونه های خونی از این افراد گرفته شد و سطح غلظت                     توسط 
به  مبتال  بیماران  که  شد  مشاهده  نهایت  در  شد.  مشخص   ELISA تکنیک 

D کمتری نسبت  به طور چشمگیری میانگین سطح سرمی ویتامین  میگرن 
به گروه کنترل داشتند. 

بنابراین سطح سرمی باالتر ویتامین D )بین 50 تا کمتر از 100ng/ml ( در میان 
افراد جمعیت ایرانیان در ارتباط با احتمال کمتر ابتال به سردردهای میگرنی، 

درمقایسه با افرادی که سطح سرمی                   کمتر از 20ng/ml دارند، 
می باشد. 

وسیع تری  و   بیشتر  بالینی  کارآزمایی های  بااین حال 
به منظور بررسی و  مطالعه ی اثرات سودمند 

سطح س���رم���ی               بر کاهش 
سردردهای  به  ابتال  ریسک 

الزم  م��ی��گ��رن��ی 
می باشد.

25)OH(D

25)OH(D

25)OH(D
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استاد ما .....
شما   ،4 تایپ  شیشه ای  بسته بندی  ما  استاد 

فلوروپلیمر مرغوب
استاد ما سورفاکتانت آنیونی، شما غیریونی

استاد ما shaker دستی، شما سانتریفوژ صنعتی
lyophi�   شما کلوئید ،lyophobic  استاد ما کلویید 

hic

ماده  شما  خطا،  از  حاصل  ناخالصی  ما  استاد 
مؤثره 

سوسپانسیون،  در  حامل  دانسیته ی  ما  استاد 
شما دانسیته ی سیگما در قانون استوک

رشد  شما  ظرف،  به  چسبیده  رسوب  ما  استاد 
کریستالی

پ��راک��ن��ده ی  ف���از  م��ع��ل��ق  ذره ی  م��ا  اس��ت��اد 
سوسپانسیون، شما حل شونده ی محلول 

شما  ب��ازار،  از  جمع شده   neoprene ما   استاد 
ِاالستومر با خاصیت ارتجاعی باال

استاد ما بسته بندی ثانویه تحت فشار حمل ونقل، 
شما بسته بندی اولیه در تماس مستقیم با دارو

استاد اصاًل ما جرز الی دیوار، شما پتروس فداکار 
استاد  ما کیف دستی، شما کوله باری از تجربه    

فقط این ترم یه رحمی به ما کن! 

3 ازامتحانسیوتیکس التماساتدانشجوبعد

تبریک!

وجیهه عزیزی  |   94، دانشگاه شهید صدوقی یزد

پریسا لوینه  |   95 اهواز

الهی یه  راهی نمایی 
برای رهایی از این درس هایی که   

فردا ندارند نه معنا نه مفهوم 
و امروز ندارند هیچ انتهایی؛  

ز انواع دارو و اقسام درمان
نمایی فراهم یه جایی فضایی   

در این مغز هر دم شده بیش حیران؟!

ندارم گناهی جز آنکه 
گزیدم همان رشته ای را که   
بوده ست وجودم سراسر شوق وصالش 

ز دوران قبل از همان ابتدایی؛  

موانع چه بسیار 
و هوشیار نباشیم به یک آن   

تنها و مشروط در قعر چاهیم؛

بسی سخت و مشکل 
ولی با همین حال اگرچه پریشان   
هرگز نگردم پشیمان نگویم عجب اشتباهی؛

اگر ره خطا بود چه شیرین خطایی!!! 
در آن شب که گفتند رسیدی به مقصود،

قبولی، تبریک،کنون در بهشت برینی،   
سرآمد جدایی...عجب ادعایی!!!

گذشتم ز دیروز فردا چه مبهم چه پنهان،
گمان کرده بودم مسیرم اتوبان   

ولی چون رسیدم؛ فقط کوره راهی...

روزبه نقی زاده  |   94 اردبیل
نیلوفر گنجی  |   92 زنجان

من مثل سردرگم
شام  ب��رای  خ��ان��واده اش  و  اس��ی  دای��ی  امشب 
انتخاب  تو  اومده بودن خونه ی ما؛ که من به صبا 
 5 حدودا  و  دخترداییمه  صبا  کنم.  کمک  رشته 
سالی هست که می دونم بی برو برگرد عاشق صبا 
شدم. ولی نمی دونم خودش می دونه یا نه. هرچند 
جمله م  هر  ته  چون  کردم!  تابلو  امشب  کنم  فکر 
داروی  حتما  به نظرم  صبا  این که  به  می رسید 
این کهههه...  هم  نزدیکه  هم  چون  بزن  زنجانو 
عه... عه... . خیلی دوس داشتم بگم هم این که 
رو  بعدی  ی  این که”  “هم  خب  ولی  اونجام  منم 
بگم. متأسفانه صبا هنوز تصمیم نگرفته  نتوستم 
که اصال دارو می خواد یا پزشکی یا دندون. واسه 
همین دائم راجع به داروسازی ازم سؤال می کرد و 
من تازه امشب وقتی داشتم با صبا راجع به رشته ام 
صحبت می کردم، فهمیدم چقدر اوضاع خرابه!!! 

حاال سؤاالی صبا چیا بود؟!
 اصصلللال وظیفه یه داروساز دقیقا چیه؟!

نمی دونستم  اصال  بگم!  چی  مونده بودم  من  آقا 
بعد  و  یه سرچ کردم  قایمکی  این که سریع  تا  چیه 

نطقمو شروع کردم:
 ما داروسازا، حلقه آخر درمان و خط اول تعامل 
طبق  داروس��ازان  ما  مسئولیت  هستیم.  بیمار  با 
بیانیه ی سازمان جهانی بهداشت در اجالس ژنو 
به تاریخ 26 نوامبر 2006 شامل وظایف ده گانه ای 
پزشک  نسخه  کنترل   -1 می گم:  برات  که  می شه 
قبل از تحویل دارو 2- مشاوره با پزشک در صورت 
شرایط  در  دارو  بسته بندی  3-نظارت بر  ل��زوم 
بهداشتی 4-ساخت داروهای ترکیبی 5- نظارت بر 
فرآیند نسخه پیچی و ارائه ی دستور صحیح مصرف 
براساس تشخیص   OTC دارو 6- عرضه داروهای 

تداخالت  و  جانبی  ع��وارض  هشدارها،  بیان   -7
نگه داری دارو  نظارت بر شرایط  احتمالی دارو 8- 
در داروخانه 10- نظارت بر تهیه دارو و فرآیندهای 

بهداشتی از منابع مطمئن... آره این طوری!
 چقققد خفن! وای یعنی داروی ترکیبی درست 

میکنیییین!! چطوری درست میکنییین اونارو؟
هیچی  که  ترکییبی  دارو  آرهههه...  عههه،   

دیگه، خیلی تخصصیه، آره!
داروی  خودم  حاال  تا  من  بگم،  می تونستم  چی 
شیفت  که  جا  هر  نکرده بودم.  درس��ت  ترکیبی 

می رفتم همه رو نسخه پیچا درست می کردن!
 راستی امیر من خیلی می بینم اونایی که میان 
داروخونه همه ش عجله دارن هول هستن. واقعا 

این طوریه؟ خب این رو مخ نیست؟
یه کم  خب  ولی  اون قدر  نه  حاال  کهههه  عجله   

بعضیا آره!
حاضرن  حتی  بعضیا  می گفتم  بهش  اگ��ه  خب 
دستور داروهاشونو ننویسی که زودتر برن یا بعضیا 
چی  تو  ببینن  که  پیشخون  رو  می افتن  یه جوری 
بگه  برگرده  که  کیو می نویسی  می نویسی، داروی 
آقا مال منو جلو بنداز ماشینم بدجا پارکه یا این که 
از  بدتر  هزارتا  یا  بدم  نشون  دکترم  برم  می خوام 

این ها، کال منصرف می شد از دارو خوندن.
 چقد خوووب. ببین یه سوال! 

خط دکترا رو خدایی چطوری می خونین؟
اهالی  خ��اص  مهارتای  از  یکی  ب��از  اینم  خب   
داروخونه ست. باید این قدر تمرین کنی تا یاد بگیری.
 خب چرا بهشون نمی گین که خوب بنویسن؟

نسخه  دیگه  بزنیم  غر  دکتری  یه  به  اگه  چون   
نمی فرسته!

اووه سوتی دادم!
 چیییی؟ واقعااا؟

 نهههه باباااا شوخی کررردم.
گیاهی ها  دارو  ببین  دیگه.  باشه  آها  عه   
تحت نظر داروخونه نیست؟ من رفته بودم عطاری 

عرق بیدمشک بگیرم دیدم پر از دارو گیاهیه.
یکی  مثال  نیست.  درست  این کار  نه  خب  عه   
اوم��ده ب��ود داروخ��ون��ه اص��رار داش��ت واس��ه بچه 
ندادم  منم  بگیره.  هانی تیم  شربت  سه ماهه اش 
دیگه  چیزای  نیست،  سنشون  مناسب  این  گفتم 
هست از اونا بیا بدم؛ گفت نه تو اینو نداری الکی 
میگی که داروی خودتو بفروشی. رفت چند دقیقه 
دیگه  اومد گفت بیا از عطاری سر چهارراه خریدم.

 عه چه بدددد!
بود  خرد  این قدر  اعصابم  کم آورده بودم،  دیگه   
ترک  رو  صحنه  هرچه زودتر  داشتم  دوس��ت  که 
کنم. آخر سر به صبا گفتم بد نیست به رشته های 

دیگه ام فکر کنی... .
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صدایش را به زور می شنیدم:
  اینا چه قرصی ان؟

قوطی قرصی را روی پیشخوان گذاشت. همان طور 
بهداشتی  آرایشی  پیشخوان  پشت  جمعیت  که 
آمده بودند  نرم کننده ها  و  مو  رنگ  خرید  بابت  که 
سیالکس  ک��ردم.  برانداز  را  قوطی  می دیدم،  را 
از  بارها  که  بود  معلوم  بود.  کهنه  برچسبش  بود. 
انداختم.  درون��ش  به  نگاهی  شده.  استفاده  آن 

قرص های سفید ماشی شکل که دست ساز بودند.
به  دوخته  نگاهش  و  بود  نگران  زن  چشم های 

لب های من. با آرام ترین لحن ممکن پرسیدم:
  از کجا پیدا کردین؟

  مواده، نه؟
چشم هایم گرد شد. سوالم را دوباره تکرار کردم. 

چشم هایش پر از اشک شد. خفه لب زد:
  کیف دخترم.

داستان سریالی!
صدای حاجی فیروزی که چند متر آن طرف تر پشت 
چهارراه برای ماشین ها می نواخت و قر می داد در 
گوشم بود. صدای گریه ی گوش خراش دختربچه ای 
که مادرش دستش را می کشید تا بی خیال ماهی 

قرمزها شود، باعث شد کمی در خودم جمع شوم.
  دخترتون دانشجوئه؟ شاغله؟ چد سالشه؟

سعی کردم به حرف بگیرمش تا کم تر فکر و خیال 
کند. زمان می خواستم. حق داشت نگران باشد. در 
کیف دختر 17 ساله اش یک بسته قرص دست ساز 
به  کامل  سالمت  در  که  دختری  پیداکرده بود. 
سرمی برد و هیچ دارویی مصرف نمی کرد. به ظاهر 
دست ساز  و  نسخه ای  تجویز  نمی آمد  ها  قرص 
داروخانه باشد. ظاهر غیر یکنواختش خبر از عدم 
بین  را  قرص  می داد.  سازنده  کافی  دقت  یا  تجربه 
انگشت هایم فشار دادم. به گرانول هایش تجزیه شد. 
دستم را بو کردم. بوی آشنایی می داد که نمی فهمیدم 
چیست. آن قدر بوی سمنو و سرکه و سبزه و ماهی 
که این روزها هر صد متر یک بساط بود در دماغم 
بوی  بفهمم  نمی توانستم  درست  که  ثبت شده بود 
چیست. زن یک ریز سوال می پرسید و نمی گذاشت 

تمرکز کنم تا بتوانم اوضاع را دردست بگیرم.
چند گرانولی که نوک انگشتم مانده بود را به دهان 
بردم و مزه کردم. شیرین بود. طعم ساکارز می داد.

زن هم چنان نگاهم می کرد و منتظر بود تا دهان 
راحت  خیالم  کنم.  راحت  را  خیالش  و  کنم  باز 
نبود. هرچه بود مخدر صنعتی نبود. سعی کردم 

آرام راهنمایی اش کنم:
  ببینین خانوم، اینجا داروخونه اس. امکاناتمون 
محدوده. این قرصا به نظر نمی آد چیز خطرناکی باشه. 
پیشنهاد می کنم اول مستقیم از دخترتون بپرسین. 
شاید اصال مال خودش نباشه هر چیزی که هست. 

بعد اگر باز هم تمایل داشتین می تونم یه آدرس...
صدای نسبتا بلندی مکالمه مان را قطع کرد:

  مامان؟
دختری  بود.  عصبی  زن  چرخاندیم.  سر  دو  هر 
نفس زنان با فرم مدرسه به ما نزدیک شد. قوطی 
قرص را که در دست من دید همه چیز را فهمید. 
دست دراز کرد و قوطی را از دستم کشید. خودم 
دخترک  گرفت.  گارد  م��ادرش  کشیدم.  عقب  را 

پرخاش کنان گفت:
  چند ساعت وامیستادی از کالس بیام از خودم 
می پرسیدی چیه. آبرومو بردی. حاال فکر می کنن 
دنبالم  یواشکی  مامانم  که  می کنم  کار  چی  من 
بهم  سارا  مامان  در بیاره.  کارام  از  سر  که  می کنه 
نمی خواستی  داروخونه خودتم  اومدی  نمی گفت 
بگی، نه؟ به مامان سارا گفتی رفتی سر کیفم و بهم 

شک کردی؟ آبرومو اون جا هم بردی؟
با بغض رو به من گفت:

  بهش گفتین اینا چیزی نیست؟
پر  و  انداخت  دهانش  در  قرص  یک  و  کرد  دست 

صدا جوید. مهلت نداد:
  دیدی؟ هیچی نیست. یه سری قرص گیاهیه که از 
عطاری نزدیک مدرسه گرفتم. برای افزایش تمرکزه.

حاال من بودم که چشم هایم گردشده بود. صدای 
تکرار  مغزم  در  س��ازش  زن��گ  و  حاجی فیروز 

می شد. قرص افزایش تمرکز در عطاری؟؟
  خیالت راحت شد آبرومو بردی؟ گیاهیه! بی ضرر 
بی ضرر. بیا همین االن بریم نشونت بدم از کجا خریدم. 
آقاهه مدرک طب سنتی داشت. گفت عوض این همه 
قرص شیمیایی یک ماه منظم از این قرصای گیاهی 

بی ضرر بخورین، تمرکز و حافظتون زیاد می شه.
نفس  با  داد  بیرون  سینه  از  م��ادرش  که  نفسی 
عطاری ها  در  شد.  هم زمان  من  حبس شده ی 
شامل  دست سازشان  قرص های  بود؟  چه خبر 
بی ضرر  داشتند؟  مجوز  اصال  ب��ود؟  چه چیزی 

بودنشان را چه کسی تضمین می کرد؟
دخترک به قهر راه خروج را پیش گرفت. مادرش 
یک ببخشید زیر لب پراند و دنبال دخترش رفت. 

صدایشان زدم:
  دختر خانوم؟

دخترک خسته و عصبی ایستاد. قدمی جلو آمد و 
در چشم هایم زل زد.

  نمیدونم این قرصا رو برای چی و از کدوم عطاری 
گرفتی. فقط بهت 2 تا توصیه می کنم. برای حفظ 
و  قرص  هر  جای  به  این که  اول  خودت.  سالمتی 
دارویی سعی کن تغذیه، خواب و ورزشت رو منظم 
کنی. دوم این که هیچ دارویی رو بدون تحقیق کامل 
از هیچ جا نگیر. هرکسی برای فروش می تونه هزار تا 
چیز بگه راجع به محصولش. هیچی رو بدون تجویز 
به  بهداشت  وزارت  استانداردهای  بدون  و  پزشک 

عنوان دارو استفاده نکن. 
داروخانه  از  و  داد  تکان  سری  من  به  بی توجه 
نشستم.  صندلی ام  روی  و  برگشتم  شد.  خارج 
تا  چیزی  انداختم.  دستم  کنار  تقویم  به  نگاهی 
بهار نمانده بود. با این حجم از شلوغی داروخانه، 
نمی فهمیدم  می شد.  فرسا  طاقت  داشت  امروز 
نداشت!  عید  غیر  و  عید  که  داروخانه  راستش! 

چرا تمام نمی شد این شیفت لعنتی؟

دوباره سالم! اگر شماره های پیش رو خونده باشی، 
باید یادت باشه که در مورد اهمیت کارآفرینی حرف 
چارچوب های  به  محدود  رو  خودت  این که  زدیم، 
ازپیش تعیین شده نکنی و همیشه به دنبال کشف 

راه های جدید باشی. خالصه خالق باشی!
برای  قدم ها  اولین  هم  نشریه  دوم  شماره ی  در 
پس  گفتیم.  رو  کارآفرین شدن  و  ایده  یک  داشتن 
درنظرمی گیریم درحال حاضر یک ایده داری! ولی 
حساب  می تونه  ای��ده ات  آیا  باشیم!  روراس��ت  بیا 
به عبارت دیگه،  یا  از پول کنه؟  ُپر  بانکی ات رو هم 
مدل کسب وکاری درنظر داری که طبق اون هزینه و 

درآمدت رو بتونی پیش بینی کنی؟
از  یکی  اس��ت��ارت آپ،  یک  راه ان���دازی  بحث  در 
کسب وکارت  الگوی  کردن  پیدا  نکات،  مهم ترین 
زیادی  منابع  و  تئوری ها  الگوها،  که خب  هست؛ 
هستند که با مطالعه شون، می تونی مناسب ترین 

الگوی درآمدزایِی کسب وکارت رو انتخاب کنی.
معروف ترین  از  چندتا  می خواهیم  شماره  این  در 
مدل های کسب وکار رو با داستان یک گاو )!!( بگیم.

  1- مدل فروش مستقیم: 
در  رو  و  به خونه  رو خونه  دارید! شیرش  گاو  یک 
محصوالت  مستقیم  فروش  مثل  می فروشید!  رو 
کامپیوتری dell که مشتری برای سفارش فرم پر 
می کرد و بعدش فروشنده ها مستقیمًا می رفتن و 

محصول رو می فروختن.
  2- مدل فریمیوم:

پاکت  یک  دارید!  گاو  یک 
می دهید،  رایگان  رو  شیر 
ول��ی ب���رای ف���روش یک 
کارتن شیر از مشتری پول 

می گیرید!
مثل  رای��ج،  خیلی  مثال 

اگر  مثاًل  ولی  رایگانه  اولش  که  بازی هاست  اکثر 
جون بیشتر و امکانات بیشتر بخواهید، باید پول 

بدهید!
  3- مدل حق اشتراک:

سه هزارتومان  رو  پاکت  یک  داری���د!  گ��او  یک 
رو  ماهیانه  پاکت  بیست  ول��ی  می فروشید، 

چهل هزارتومان )به جای شصت هزارتومان(!
محتوا  کل  به  دسترسی  ب��رای  که  فیلیمو  مثل 
)دانلود و تماشای فیلم و سریال( باید حق عضویت 
ماهیانه بدهید. برترِی این روش ایجاد یک جریان 

درآمدی ثابت و امن است.
  4- مدل مبتنی بر تقاضا:

ی��ک گ���او داری����د! 
اپ��ل��ی��ک��ی��ش��ن��ی 

که  می کنید  طراحی 
وقت  ه��ر  م��ش��ت��ری ت��ون 

ازای  در  بده،  سفارش  شیر 
تحویل فوری، وجه رو ازشون 

می گیرید!
هر  و  تپسی  و  اس��ن��پ  مثل 
مبنای  ب��ر  ک��ه  اس��ت��ارت آپ��ی 
عرضه  رو  خدمتش  تقاضا، 

این تناسب بین  می کنه. 
تقاضا  و  ع��رض��ه 
خیلی  م��ی ت��ون��ه 

کم  رو  هزینه ها  از 
کنه.

  5- تبلیغات:
یک گاو دارید! شیرش رو 

روی  ولی  می فروشید  رایگان 
میوه فروشی  یک  تبلیغ  شیر،  پاکت 

رو می کنید و در واقع درآمدتون از صاحب 
میوه فروشیه، نه مردم.

اتفاقًا  که  فیلترشکن هایی  این  از  بعضی  مثل 
بینمون;(.  رفته  باالتر  مصرفش  هم  خیلی  االنا 

قبلش  منتها  رایگانه،  می دهند  ارائه  که  خدمتی 
مدل  این  در  که  نکته ای  می دهند.  نشون  تبلیغ 
وجود داره اینه که خدمتی که ارائه می دهید باید 
مشتری  برای  شیر(  بودن  )رایگان  جذابیتی  یک 
و  بشه  زیاد  مشتری هاتون  تعداد  تا  داشته باشه 
تبلیغ  برای  مناسبی  بستر  که  کنید  ادعا  بتونید 

هستید.

www.manuelohanjanians.com
 کتاب خلق مدل کسب وکار، الکساندر استروالدر،
ترجمه غالمرضا توکلی
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بستر  فراهم  نبودن  به  توجه  با  کنونی،  شرایط  در 
بیمارستان،  و  صنعت  در  داروس���ازان  اشتغال 
بسیاری از دانشجویان داروسازی، آینده ی شغلی 
که  می کنند؛  تجسم   داروخانه  تأسیس  در  را  خود 
طوالنی  صف های  ی��ادآور  به خودی خود  امر  این 
نوبت پروانه و سال های متمادی تالش جهت کسب 

امتیازات الزم است. 
سرعت بخشیدن  برای  شخص  درصورتی که  حتی 
از  پروانه  اجاره ی  یا  خرید  قصد  تأسیس،  روند  به 
پرداخت  به  ملزم  داشته باشد،  را  دیگر  داروس��از 
هزینه های هنگفتی می شود که از عهده ی بسیاری 
از دانشجویان تازه فارغ التحصیل شده خارج است. 
ب��رای  را  اشتغال  مشکالت،  ای��ن  مجموعه ی 
غیرممکن  امری  به  داروس��ازی  فارغ  التحصیالن 
مبدل  و آنان را از یافتن شغل متناسب با تخصص 
کنار مصائب  ناامید کرده است. در  و حرفه ی خود 
محدودیت های  برخی  تأسیس،  راه  در  موجود 
اختیاِر  دارای  سازمان های  سوی  از  اعمال شده 
این  تازه وارد  اعضای  به  را  عرصه  نیز  مجوز  صدوِر 
حوزه تنگ تر می کند که از جمله ی آن ها می توان 
نصاب  حد  محدودیت  و  فاصله  محدودیت  به 
آئین نامه ی   4 تبصره ی  به  مربوط  جمعیتی، 
که  چند  ]هر  اشاره کرد.  بهداشت  وزارت  مصوب 
بین تبصره ی 4 آئین نامه ی سال 89 و اصالحیه ی 
اردیبهشت ماه 97 نیز مغایرت عجیبی وجود دارد.[ 
در  به ویژه  داروخانه  تأسیس  هرساله،  بنابراین 
شهرهای کوچک، دشوارتر می گردد. در حال حاضر 
۱۱ هزار داروخانه در کشور فعال هستند و با توجه 

و  کرده  تدوین  بهداشت  وزارت  که  آئین نامه ای  به 
که  به تصویب مجلس رسیده است، مشخص شده 
براساس حد نصابی از جمعیت، چه تعداد داروخانه 
باید وجود داشته باشد و بر این مبنا اکنون تقریبا 
برای  شهرستان ها  مراکز  و  شهری  مناطق  همه ی 
درحال حاضر  شده اند.  اشباع  داروخانه  تأسیس 
 15 ماده ی   4 تبصره ی  اصالحیه ی  آخرین  طبق 
که  داروخانه ها  اداره ی  و  تأسیس  آئین نامه ی  از 
خردادماه 97 به معاونین غذا و داروی دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است، فاصله ی 

مجاز داروخانه ها بدین صورت است )2(:
درم��ان��ی،  م��راک��ز  م��ح��دوده ی  در   -4 تبصره ی   

درصورتی که  یا  و  ویژه  کلینیک های  و  درمانگاه ها 
داروخ��ان��ه ای  حریم  در  فعال  مطب   4 از  بیش 
داروخانه های  بین  فاصله ی  قرارداشته باشند، 
متقاضی تأسیس در این محدوده به نصف فواصل 
ذکرشده در جداول ب و ج کاهش می یابد. این فاصله 
این محدوده،  به ازای وجود هر 4 مطب اضافه در 
مجدداً به نصف کاهش می یابد. داروخانه هایی که 
نهادهای عمومی و دولتی،  یا  و  توسط سازمان ها 
سازمان های  نظامی،  سازمان های  دانشگاه ها، 
خیریه و سازمان های مردم نهاد تأسیس شده اند، 
خصوصی  داروخانه های  تأسیس  و  نداشته  حریم 
به هر تعداد تا فواصل ذکرشده در جداول ب و ج 
و   ۲۰  ،۱ مواد  طبق  است.  مجاز  آن ها  اطراف  در 
۲۵ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی 

و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ و 
اصالحات بعدی آن و بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون 
و  درم��ان  بهداشت،  وزارت  وظایف  و  تشکیالت 
مرجع  تنها   ،۱۳۶۷ سال  مصوب  پزشکی  آموزش 
تائید صالحیت  و  تأسیس  ذی صالح صدور مجوز 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  داروخانه ها، 
با  ولی  می باشد.  دارو(  و  غذا  )سازمان  پزشکی 
توجه به مشکالت یادشده، از سال 95 و به دنبال 
شکایت شماری از داروسازان به شورای مّلی رقابت 
شاهد  داروس��ازی  جامعه ی  فوق،  مسئله ی  حول 
نهایت  در  و  متفاوت  آرای  صدور  دیدگاه ها،  بیان 

ارائه ی پیشنهادهای مختلف پیرامون این موضوع 
بوده است که در ادامه به طور خالصه به طرح آن ها 

می پردازیم:
بهبود  قانون   19 م��اده ی  طبق  رقابت:  ش��ورای 
فضای کسب وکار، هرگونه ایجاد اخالل در رقابت 
اقتصادی خالف بوده و شورای رقابت موظف است 
خود و یا با شکایت ذی نفعان، به موارد عدم رعایت 

حکم این ماده رسیدگی  نماید.
با  گفت وگو  در  ش��ورا  ای��ن  رئیس  شیوا،  دکتر 
اذعان داشت که ضمن عدم قصد  ایلنا  خبرگزاری 
سالمت  و  بهداشت  حوزه ی  فعالیت های  به  ورود 
برای  الزم  استانداردهای  و  شرایط  از  حمایت  و 
فعاالن  صالحیت  تائید  و  داروخ��ان��ه  تأسیس 

این  دالیل  بهداشت،  وزارت  سوی  از  حوزه  این 
فوق  قوانین  ح��ذف  ع��دم  م��ورد  در  وزارت خ��ان��ه 
پی  در  هم چنین  نیست.  منطقی  آئین نامه،  از 
اعتراضات داروسازان شاهد رأیی از سوی شورای 
رقابت بودیم که به طور خالصه این شورا این گونه 
آئین نامه ی   ۱۵ و   ۴ به مواد  استدالل کرد که عمل 
سال  مصوب  داروخ��ان��ه ه��ا،  اداره ی  و  تأسیس 
باعث  داروخانه  تأسیس  برای صدور مجوز   ۱۳۹۳

به  بنگاه های جدید  و مشکل کردن ورود  ممانعت 
بازار می شود و این محدودیت با منطق اشباع بازار 
به منظور حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه های 
استدالل های  طرفی  از  شده است.  وضع   موجود 

متشاکی )سازمان غذا و دارو( این موارد بود:
1. نظارت بر امور داروخانه ها و نحوه ی تأسیس و 

فعالیت آن ها برعهده ی این سازمان می باشد.
به  منظور  فاصله  و  جمعیتی  نصاب  حد  2.شرط 
جلوگیری از  نیاز القایی در بازار دارو  وضع  شده  است.
3. حذف شرط جمعیت و فاصله باعث ایجاد تنش 
دفاعیات  این  درنهایت  که  خواهدشد؛  اجتماعی 

مورد قبول شورای رقابت قرارنگرفت.
دالیل عدم پذیرش شورا به شرح زیر می باشد:

فرد  خود  درشرایطی که  اقتصادی  توجیه  عدم   .1
متقاضی، قصد هزینه ی سرمایه را داشته و از زیان 
احتمالی متضرر خواهد شد، قابل پذیرش نیست.

2. امروزه بخش قابل توجهی از فروش داروخانه ها 
مربوط به اقالم غیردارویی است که امکان تبلیغ و 

رقابت در مورد آن ها وجود دارد.
با افزایش عرضه کنندگان، دسترسی مردم به   .3
دارو بیشتر شده و فروش دارو به مردم نیز به شکل 
صورت خواهدگرفت.  آس��ان ت��ری  و  مناسب تر 
در  رقابت  ش��ورای  رأی  هرگونه  تصریح کرد  وی 
این خصوص و سایر موارد به دلیل فرا قوه ای بودِن 

این شورا، قطعی و الزم االجرا خواهدبود.
براساس  قانونی،  منظر  از  بهداشت:  وزارت 
و  پزشکی  امور  مقررات  به  مربوط  قانون   1 ماده 
داروخانه  ایجاد   ،)1334 سال  )مصوب  داروی��ی 
متصدیان  و  باشد  بهداشت  وزارت  اج��ازه  با  باید 
آئین نامه های  در  مذکور  مقررات  رعایت  به  ملزم 
مربوطه می باشند. از طرف دیگر، از نظر حقوقی، 
نوشته می شود،  قانون  اساس  بر  که  آئین نامه ای 
قانون گذار  اینکه  مگر  می باشد؛  قانون  حکم  در 
را  آن   اداری  اینکه دیوان عدالت  یا  کند  لغو  را  آن  
مغایر قانون تشخیص دهد. لذا شورای رقابت که 
وظیفه ی مقابله با روّیه های ضد رقابتی را )در حد 
دستورالعمل، بخشنامه و...( دارد؛ نمی تواند یک 
آئین نامه ی قانونی را ابطال کند. این درحالیست که 
علی رجبی، کارشناس حوزه ی سالمت در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری فارس اذعان داشت که طبق 
قانون، بهبود مستمر محیط کسب وکار و هم چنین 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم 
)44( قانون اساسی، شورای رقابت باید در موضوع 

محدودیت های تأسیس داروخانه ها ورود کند.
دکتر دیناروند ِرئیس سازمان غذا و دارو در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا، ورود شورای رقابت به حیطه ی حوزه ی 
سالمت کشور را که به زعم وی حساس و فنی محسوب 
می شود، غیرقانونی و غیر قابل توجیه دانست. و بیان کرد 
قانونی که طبق آن شورای رقابت ایجاد شده، مربوط 
مستثنی  سالمت  حوزه  آن،  در  و  است  اصل 44  به 
پذیرش  اهمیت  به  هم چنین  وی  ش��ده اس��ت.)4( 
افزایش تعرفه ی  تغییرات در جامعه ی داروس��ازی، 
خدمات دارویی، ایجاد اشتغال برای داروس��ازان در 
عرصه ی صنعت و بیمارستان و عدم افزایش ظرفیت 
امروز  ]که  اشاره کرد.  رشته  این  در  دانشجو  پذیرش 
و  خصوصی  مؤّسسات  به  مجوز  ارائ��ه ی  مقوله ی  با 
غیرانتفاعی جهت تربیت دانشجو برای مشاغل علوم 

پزشکی، خالف این روند را شاهد هستیم.[
انجمن  انجمن داروسازان: دکتر سجادی، دبیر 
اذعان  ایسنا  با  مصاحبه  در  ای��ران،  داروس��ازان 
یکصد  از  بیش  براساس  انجمن،  این  که  داشت 
ناگواری  عواقب  تشکلی،  و  صنفی  فعالیت  سال 
که  می کند  احساس  جدید،  تغییرات  به دنبال  را 
به  را  مخاطراتی  می تواند  وار  دومینو  به صورت 
این   به  و  کند  تحمیل  داروخانه ها  اقتصاد  فضای 
سبب، با تغییرات جدید آئین نامه، به این شکل و 
با فرایند فعلی، کامال مخالف است. وی هم چنین 
برای داروسازان  اشتغال  ایجاد  این که  بر  تأکید  با 

جوان باید به دور از واکنش های لحظه ای و هیجانی 
و مبتنی بر نیازسنجی باشد، آمادگی خود را برای 
با  مطالعاتی  ملی  طرح  یک  مدیریت  با  همراهی 
ایران”  "سند توسعه ی اشتغال داروسازان  عنوان 

در افق 30 سال آینده اعالم کرد.
به نسبت  کشور  داروخانه های  تعداد  دانشجویان: 
میانگین جهانی بسیار پایین است و در ایران، نصف 
تعداد میانگین جهانی داروخانه داریم که این موضوع 
بارها مورد تاکید وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا 
پذیرش  ظرفیت  طرفی،  از  قرارگرفته است.  دارو  و 
سه  طی   ،۹۰ تا   ۸۵ سال  از  داروس��ازی  دانشجوی 
مرحله، سه برابر شده است؛ با این استدالل که در 
داروخانه ها نیاز مبرمی به داروساز وجود داشت، ولی 
داروخانه ای  اینکه  به دلیل  فارغ التحصیالن  اکنون 
اضافه نشده است بالتکلیف هستند. در این راستا، 
نامه ی  در  کشور  داروس���ازي  دانشجوي   2300
بنِد  دو  حذف  خواستار  بهداشت،  وزیر  به  خود 
محدودیِت فاصله و جمعیتی، از آئین نامه تأسیس 
داروس��ازی  دانشجویان  ش��دن��د.)5(  داروخ��ان��ه 
هم چنین به لزوم اجرای موارد زیر، تأکید داشتند:

از  داروخانه ها  تبدیل  جهت  اصالحاتی  انجام    
محل عرضه ی دارو به محل ارائه خدمات، از جمله: 
اضافه شدن حق مشاوره ی داروساز و تعریف ضریب 
K خدمات سالمت در کتاب ارزش های نسبی برای 

خدمات ارائه شده توسط مسئول فنی داروخانه 
  راه اندازی و گسترش سامانه HIX در تمام کشور 
تخلفات  از  جلوگیری  جهت  مناسب  راه کاری  که 
کاهش  بالتبع  و  داروخانه ها  سطح  در  احتمالی 

به خطر افتادن سالمت نظام دارویی کشور
  بازنشستگی مؤّسسین داروخانه بعد از ۳۰ سال 

فعالیت
  لغو قانون توارث داروخانه

سازمان های  همکاری  و  توجه  با  که  است  امید 
موانع  و  مشکالت  مسئله،  این  به  نسبت  مربوط 
داروس��ازان  مطلوب  اشتغال  راه  سر  بر  موجود 
برداشته شود و شاهد فضایی مملو از فرصت و امید 
و انگیزه در محیط درمانی برای داروسازان باشیم.
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"مرور برخی از قوانین طرح داروسازان”

در این مقاله سعی بر آن است که نکاتی درباره ی 
به عنوان  طرح  مشمول  داروسازان  جذب  شرایط 
دستیار پژوهشی، طرح در صنعت، شرایط توقف 
تصمیم گیری های  آخرین  طرح،  در  جابه جایی  و 
علوم پزشکی،  خدمت  طرح های  مورد  در  کالن 
جدید  نکات  و  دولت  تازه تصویب شده ی  الیحه ی 
خدمات  قانون  اجرای  بهینه سازی  بخشنامه ی 
و  بازگو  امکان،  درحد  پیراپزشکان،  و  پزشکان 

جمع بندی شود.
 

شرایط جذب دستیار پژوهشی
برنامه ی  پژوهشی«،  دستیار  »ج��ذب  برنامه ی 
فارغ التحصیالن  پذیرش  برای  پژوهشی  ویژه ی 
مصوب  تحقیقاتی  مراکز  در  علوم پزشکی  برتر 
نیروی  طرح  گذراندن  جهت  بهداشت،  وزارت 

انسانی و یا دوره ی سربازی است.
این برنامه به دو شکل زیر اجرا می شود:

پ��ژوه��ش: مخصوص  ال��ف- ج��ذب دس��ت��ی��اران 
مشموالن خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان 

و پیراپزشکان )طرح نیروی انسانی(
بهداشت،  وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت 
توافق  اس��اس  ب��ر  پزشکی  آم���وزش  و  درم���ان 
ریاست  فناوری  علمی-  معاونت  با  به عمل آمده 
دارد  نظر  در  نخبگان  ملی  بنیاد  و  جمهوری 
برجسته ی  فارغ التحصیالن  از  نفر   100 سالیانه 
پژوهشی«  »دستیاران  عنوان  با  را  پزشکی  گروه 
بهداشت  وزارت  مصوب  تحقیقاتی  مراکز  در 
خود  طرح  به  مربوط  خدمات  تا  نماید  جذب 
کنند.  سپری  مراکز  این  در  محقق  به عنوان  را 
دستیاران  »جذب  برنامه ی  ساالنه ی  سهمیه ی 
)خانم  عمومی  پزشک   30 حداکثر  پژوهشی« 

عمومی  دندانپزشک   70 و  متاهل(  یا  مجرد 
آقا(  )خانم/  عمومی  داروس��از  یا  آق��ا(  )خانم/ 

است. شرایط جذب به شرح زیر است:
• معدل 17 یا باالتر

• حداقل یک مقاله ی منتشرشده و نمایه شده در 
 Pubmed:MEDLINE یا   ISI: Web Of science

به عنوان نویسنده ی اول یا مسئول؛ یا حداقل دو 
مقاله ی منتشر شده و نمایه شده در نمایه نامه های 

فوق )بدون شرط نفر اول یا نویسنده ی مسئول(
مخصوص  سرباز:  پژوهش  دستیاران  جذب  ب- 

مشمولین خدمت نظام وظیفه
با  توافق  اساس  بر  فناوری  و  تحقیقات  معاونت 
دفتر ثبت نام پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، 
از  نفر   200 سالیانه  پزشکی  آم��وزش  و  درم��ان 
)از  پزشکی  گ��روه  برجسته ی  فارغ التحصیالن 
عنوان  با  را  داروس��ازی(  فارغ التحصیالن  جمله 

ازفارغالتحصیلی نگاهیبردنیایپس
تحقیقاتی  مراکز  در  سرباز«  پژوهشی  »دستیاران 
دوره ی  تا  می کند  جذب  بهداشت  وزارت  مصوب 
نظام وظیفه ی خود را در این مراکز سپری کنند که 

شرایط آن به شرح  زیر است:
• معدل ۱۶ یا باالتر

در  نمایه شده  مقاله ی  ی��ک  ح��داق��ل  چ��اپ   •
 PubMed: یا  ISI: Web of science نمایه  نامه های

Scopus  و یا  MEDLINE

طرح در صنعت:
صنعت  حیطه ی  در  ط���رح  گ���ذران���دن  ب���رای 

چه بایدکرد؟
نیروی  می توانند  که  کارخانه هایی  لیست  به   .1
اگر  کنید.  مراجعه  داشته باشند،  داروساز  طرحی 
متاهل  اگر  و  شده  فیلتر  لیست  به  هستید  مجرد 

هستید، به لیست اصلی و کامل مراجعه کنید.
• ی����ادآوری: خ��ان��م ه��ای م��ج��رد ت��ا ش��ع��اع ۲۰ 
کیلومتری کالن شهرها )تهران، اصفهان، مشهد، 

شیراز، ...( نمی توانند طرح بگذرانند. 
بومی و  اگر خانم داروساز مجرد،  که  به این معنا 
امکان  باشد،  کالن شهر ها  این  از  یکی  ساکن  یا 
را  خ��ود  سکونت  ح��وزه ی  در  ط��رح  گ��ذران��دن 

ندارد. 

اما این امر برای خانم های متاهل و آقایان بالمانع 
مربوطه،  مسئولین  که  حالی ست  در  این  است! 
علت ممنوعیت حضور بانوان داروساز، از بامداد 
بیان  امنیت”  "عدم  را  داروخانه  در  صبح   ۸ تا 
می کنند؛ ولی رفت وآمد روزانه به مناطق محروم 
ساعات  در  سکونت،  محل  از  زی��اد  فاصله ی  با 
عدم  مصداق  ایشان  به زعم  شبانه روز  مختلف 
نکته ی جالب توجه دیگر  نمی شود!  تلقی  امنیت 
در این بند، درنظرنگرفتن بانوان مجرد به عنوان 
یا ساکن می باشد که در  شخصیت مستقل بومی 
قرن حاضر و در جامعه ای متمدن، دور از انتظار 

است.
انسانی  نیروی  توسعه ی  یا  کارگزینی  بخش  با   .2
به  مربوط  لیست  )از  نظر  م��ورد  کارخانه های 
خودتان( تماس بگیرید یا حضوری مراجعه کنید.

• انستیتو پاستور ایران هم پذیرای نیروی طرحی 
صنعت  در  ک��ار  مؤسسه،  ای��ن  در  ط��رح  اس��ت. 
محسوب می شود اما روند پذیرش متفاوت با سایر 

کارخانه هاست. 
از  تلفنی  یا  حضوری  کارخانه،  یافتن  از  بعد   .3
تعهدات  و  مزایا  حقوق،  شرایط،  شغلی ،  جایگاه 
نیروی طرحی در آن جا مطلع شوید. این موارد 

را در روز مصاحبه می توانید بپرسید.
• توجه: بسیاری از کارخانه ها بابت گذراندن طرح، 
محضری  تعهد  شما  از  سفته،  یا  چک  عالوه بر 
می گیرند که بعد از اتمام دو سال طرح، چند سالی 

را هم چنان در خدمت شان باشید.
نامه ای  بپذیرد،  را  شما  کارخانه  درصورتی که   .4
تمایل  با مضمون  دارو،  و  به سازمان غذا  خطاب 
به  فالنی  خانم  آق��ا/  طرح  گذراندن  به  کارخانه 
معاونت توسعه و مدیریت منابع و نیروی انسانی 
ارسال می کند )نامه ی اعالم نیاز(. پی گیری نامه 

از طریق شماره ی آن را فراموش نکنید!
5. اگر شماره ی نظام پزشکی تان آماده شده است، 
همان  یا  ط��رح  سایت  در  باید  مرحله  ای��ن  در 
به   )tarhreg.behdasht.gov.ir( رشد  سامانه ی 
غیر  یا  )صنعت  نظر  مورد  مراکز  اولویتتان  ترتیب 

آن( را انتخاب کنید.
6  . در هر فصل طی جلسه ای، نامه های اعالم نیاز 
صنعت که به دست این معاونت رسیده اند، بررسی 
از  نامه نگاری  یک سری  هم  آن  از  بعد  می شوند. 
کارخانه  به  معاونت  از  وزارت خ��ان��ه،  به  معاونت 
این  انجام می شود.  معاونت  به  کارخانه  از  و 

نامه نگاری ها حدودا یک هفته طول می کشد. 

  ، 95، لرستان/ ، 96، زنجان/ فاطمه حدادی، 
95، اصفهان

 

فاطمه حدادی  |   95 اصفهان
علیرضا معبودی  |   96 زنجان

فرنگیس حیدری  |   92 زنجان
مصطفی زارع بیدکی  |   95 یزد

فاطمه توکلی زاده  |   95 لرستان
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شرایط توقف طرح و جابجایي در طرح:
1.  براي توقف طرح نیاز به نامه ی تسویه حساب از 
دانشگاه مبدأ میباشد و پس از اخذ نامه مي توان 

در سایت طرح، براي محل جدید ثبت نام کرد.
زیرمجموعه ی  واح��ده��اي  در  جابهجایي   .2
دانشگاه  موافقت  با  علوم پزشکي  دانشگاه  یك 

امکان پذیر مي باشد.

پیراپزشکان،  و  اجباری پزشکان  حذف طرح 
جدی می شود؟!

بحثی که اخیرا داغ شده است؛ حذف طرح تعهد 
وزارت  اهداف  از  آینده  در  انسانی  نیروی  خدمت 
در  بهداشت  سابق  وزیر  چنان که  است؛  بهداشت 
وزارت  تعهدات  عالی  کمیسیون  نشست  اولین 
بهداشت گفت: »هدف قطعی ما حذف طرح تعهد 
طرح  اما  است،  آینده  در  انسانی  نیروی  خدمت 

باید در خدمت ارتقای آموزش باشد.«
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس و نماینده مردم زاهدان در مجلس 
می گوید:  رابطه  همین  در  نیز  شورای اسالمی 
ظلم  قانون،  در  استثناء  م��وارد  به  توجه  »ع��دم 
مثال  به عنوان  است؛  پزشکان  حق  در  مضاعف 
پزشکی که یک بار طرح خدمتی خود را گذارنده، 
ندارد؛  طرح  گذارندن  به  نیازی  باالتر  مقطع  در 
اتفاق  این  فعلی  شرایط  در  که  درحالی است  این 
مجلس  در  م��ردم  نماینده ی  این  رخ م��ی ده��د.« 
 45 باالی  پزشکان  »هم چنین  داد:  ادامه  دهم، 
سال از گذارندن طرح خدمتی معاف هستند، اما 
رعایت نمی شود؛  درحال حاضر  هم  مسئله  این 
پزشکان  تنها  این که  باتوجه به  می رود  انتظار  لذا 
و پیراپزشکان، گروه های دارای تعهدات اجباری 
هستند، باید درحد قانون، مسائل درخصوص طرح 
خدمتی پزشکان را اجرایی کرد، از طرف دیگر در 
قانون پیش بینی شده است افراد تحصیل کرده در 
خارج از کشور طرح نمی گذرانند، اما درحال حاضر 
دانشجویان در دانشگاه آزاد پزشکی و واحدهای 
خود  تحصیل  بابت  را  بسیاری  پول  بین الملل 
فارغ التحصیالن  بنابراین  پرداخت می کنند؛ 
هزینه ی  که  بین الملل  واحدهای  و  آزاد  دانشگاه 
از  باید  پرداخت می کنند  را  خ��ود  تحصیالت 
مهمی  مسئله ی  شوند.«  معاف  طرح  گذراندن 
این است  نادیده گرفته شده،  بین  ای��ن  در  که 
تمامی  تحصیل  هزینه ی  دول��ت  فی الواقع  که 
گروه  رشته های  محصلین  از  اعم  دانشجویان، 

علوم  و  هنر  انسانی،  علوم  مهندسی،  و  فنی 
دولتی  دانشگاههای  در  را  پیراپزشکی  و  پزشکی 
و در مقاطع مختلف از کاردانی تا دکتری پرداخت 
می نماید؛ اما طرح خدمت انسانی تحمیلی، تنها 
گریبان گیر دانشجویان علوم پزشکی و پیراپزشکی 
دیگر  گروه های  دانشجویان  درحالی که  و  است! 
دریافت  با  تحصیل،  اتمام  از  پس  کوتاهی  مدت 
مدرک تحصیلی قادر به دریافت تسهیالت تجاری 
کسب وکار، اشتغال در ارگان های دولتی، اقدام به 
از کشور و... هستند،  ادامه ی تحصیل در خارج 
فارغ التحصیالن علوم پزشکی و پیراپزشکی ناگزیر 
انتظار  در  خود  طالیی  سال های  سپری کردن  به 
نوبت طرح و سپس طی دوره های چندین ساله ی 
خدمت اجباری پس از هر مقطع، برای آزادسازی 

مدرک، جهت استفاده از مزایای فوق می باشند.

الیحه ی هیئت دولت
در جلسه ی یک مهر 1397 الیحه ای از سوی دولت 
برای برطرف کردن  ارائه شد؛ که در آن  به مجلس 
علوم  رشته های  در  متخصص  نیروی  کمبود 

پزشکی، قانون های گذشته اصالح می شوند:
نداده اند،  انجام  را  خود  طرح  که  دانشجویانی 
ارائه ی  به  منوط  زیر  حقوق  از  برخورداری  برای 

تائیدیه ی انجام طرح می باشند:
1- ارائه ی دانشنامه و هرگونه تائیدیهی تحصیلی 
و مدارک مربوط، از جمله ریزنمرات: که این مورد 
دردسرساز  بسیار  موارد  ازجمله  خود  خودی  به 
قصد  دانشجو،  درصورتی که  چراکه  می باشد، 
از کشور جهت ادامه ی تحصیل  عزیمت به خارج 
بالفاصله پس از اتمام دوره ی طرح را داشته باشد، 
باتوجه به شرایط کنونی کشور، صف های طوالنی 
ارز،  قیمت  نوسانات  و  سفارتخانه ها  نوبت دهی 
باید بالفاصله پس از اتمام واحد های درسی اقدام 
به اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد نماید که این امر 
موقت(  چند  )هر  گواهی  دردست داشتن  مستلزم 
با شرایط  که  ریزنمرات می باشد  و  اتمام تحصیل 

فعلی، اخذ آن از دانشگاه تقریبًا غیرممکن است.
2- خروج از کشور

ارگان های  کلیه ی  در  اشتغال  یا  به کارگیری   -3
دولتی

4- به کارگیری یا اشتغال در مؤسسه های عمومی 
غیردولتی

5- اخذ پروانه ی حرفه های پزشکی و یا امور پزشکی
6- اخذ پروانه ی کسب و اشتغال در سایر مشاغل

هیئت مدیره ی  در  عضویت  یا  عامل  مدیریت   -7
شرکت ها

8- ثبت نام تجارتی یا دریافت مجوز انواع مؤسسه
بازرگانی و  9- دریافت هرگونه تسهیالت تجاری، 

کسب وکار از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری
و  م��ی رود  مجلس  به  تصویب  ب��رای  الیحه  ای��ن 

مجلس در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.
در بخش نامه ی بهینه سازی اجرای قانون خدمات 
و  جالب توجه  نکته ی  دو  پیراپزشکان  و  پزشکان 

جدید وجود دارد؛
از  معافیت  شده،  ایجاد  تغییرات  از   3 بند  طبق 
طرح برای استعدادهای درخشان )طالی المپیاد، 
آزمون های   ۳ تا   ۱ ۱۰ کنکور، رتبه ی  تا   ۱ رتبه ی 
درحالی که  حذف شده است؛  پایه(  علوم   جامع 

هم چنان تک  فرزندها از طرح معاف هستند.
داروسازانی که بیش از 4 ماه به صورت مداوم در صف 
انتظار شروع طرح برای یک دانشگاه و واحدهای 
مربوطه،  دانشگاه  درصورتی که  باشند؛  آن  تابع 
امکان به کارگیری داروساز را نداشته باشد، مازاد بر 
نیاز تلقی می گردد؛ نکته ی مبهم اینجاست که آیا 
نیروی مازاد بر نیاز معاف از طرح می شود یا باید در 

استان های دیگر به کار گرفته شود؟
غیرقابل  مسئله ی  م��ذک��ور،  مشکالت  بین  در 
اغماض، عدم رعایت عدالت در درنظرگرفتن طرح 
به عنوان  پیراپزشکی،  و  پزشکی  خدمت رسانی 
با حقوق  آقایان،  برای  خدمت وظیفه ی سربازی 
مذکور،  فارغ التحصیل  فرد  که  چرا  است!  مشابه 
بسیار  حقوق  حرفه ای،  خدمات  ارائه ی  ازای  در 
تحصیالت  ب��دون  ف��ردی  حقوق  با  برابر  ناچیز، 
سربازی  معمول  و  رای��ج  خدمت  که  دانشگاهی 
امر،  این  که  دریافت می کند؛  می دهد،  انجام  را 
عوامل  از  خود  معیشتی،  اوضاع  تضعیف  به دلیل 
تشکیل  و  ازدواج  به  عدم رغبت  و  بی انگیزگی 
خانواده در این قشر می باشد که در عین مغایرت 
اقدام  تعجب،  کمال  در  دول��ت،  سیاست های  با 

مؤثری در مورد آن صورت نمی گیرد!
امید است مسئولین محترم حوزه ی مورد بحث، 
در وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان 
فارغ التحصیالن  مصائب  از  آگاهی  با  مجلس، 
رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی، نسبت به 
راستای  در  مؤثر  گامی  برداشتن  و  معضالت  حل 

بهبود وضعیت موجود اقدام نمایند. 
منبع: 

)@Daroosazan_Tarh( کانال داروسازان طرح

  باتوجه به این که رشته ی داروسازی 
زمینه های بسیار متعددی در حوزه ی 

پژوهش  و فناوری در خود دارد و دانشجویان 
این رشته، عالقه مند به فعالیت در کارهای 

تحقیقاتی و پایان نامه ها هستند، و با 
عنایت بر  این که بیش از  نیمی از دانشمندان 
ایرانی که جزو یک درصد برتر دانشمندان 

جهان هستند، از رشته ی داروسازی 
هستند، مجلس شورای اسالمی چه 

تمهیداتی برای حرکت به سوی دانشگاه های 
نسل  سه و چهار و استفاده از این پتانسیل ها 

در دانشگاه اندیشیده است؟ 
پ��ژوه��ش��ی،  ب����ودج����ه ی  در  ه���رس���ال���ه  م���ا 
موضوع  این  راستای  در  سیاست گذاری  هایی 
 5 برنامه ی  در  به خصوص  می دهیم.  انجام 
مصوب شده  قوانینی  ششم،  توسعه ی  ساله ی 
که  پ��روژه ه��ای��ی  ب��ه  ک��ه  هست  مدنظرمان  و 
متقاضی  که  پروژه هایی  و  باشند  تقاضا-محور 
در  بیشتری  بودجه ی  بتوانیم  داشته باشند، 
اختیارش قرار دهیم. در مجلس معموال این طور 
قانون  تصویب  ب��رای  را  دانشکده ها  که  نیست 
انجام  کالن  سیاست گذاری  عموما  کنیم.  جدا 
برای  مصوبه ها  این  وزارت خانه ها  در  و  می شود 

سیاست گذاری  می شوند.  خرد  مختلف  ام��ور 
تقاضا-محور  پروژه های  از  حمایت  برای  کالن 
پژوهش  آن  یک نفر  که  به این معنی  بوده است. 
بخشی  آن  بودجه ی  در  و  می دهد  سفارش  را 
بودجه  در  هم  ما  می کند.  پرداخت  دول��ت  را 
از  بخشی  می تواند  که  گرنت هایی  می بینیم، 
پژوهشی  بودجه ی  در  حل کند  را  کشور  مشکل 

درنظر  را  بودجه ای  آ  ن طرف  از  دیده شده است. 
بتوانند شرکت هایی  که  تیم هایی  برای  می گیریم 

را تأسیس کنند و در این زمینه فعالیت کنند. 
  تقاضا برای پروژه ها از طرف چه نهادی 

مطرح می شود؟
اگر  که  می شود  تصویب  این گونه  بودجه  معموال 
درصد   49 و  دارد  پژوهشی  طرح  تقاضای  کسی 
درصد   51 می کند،  پرداخت  را  طرح  بودجه ی 
ایده ی  و  فکر  می کند.  تامین  دولت  را  بودجه 
پرداخت  را  درصد   49 که  کسی ست  برای  آن هم 
داروی  تولید  درخ��واس��ت  صنعت  مثال  ک��رده. 
خاصی را به دانشگاه می دهد. 49 درصد بودجه 
را  بودجه  درص��د   51 می کند.  پرداخت  هم  را 
آخر  در  می کند.  پرداخت  دانشگاه  به  دولت  هم 
اختیار  در  محصول  رسید،  نتیجه  به  کار  که  هم 
که  طرفی  داده اس����ت.  تقاضا  ک��ه  ف��ردی س��ت 
بخش  در  معموال  می دهد،  سفارش  را  پروژه ای 
خصوصی ست و طرح های دولتی قبول نمی شود. 
به نتیجه  خیلی  دول��ت  با  دول��ت  ق��رارداد  چون 
نمی رسد. بخش خصوصی هم می تواند اشخاص 
حقیقی یا حقوقی باشد. هرکس بتواند بودجه اش 
حقوقی  زمینه ی  این  از  می تواند  کند،  تأمین  را 

استفاده کند. 

بادکتراسفندیاراختیاری آرش علیجان زاده  |   94 ساریمصاحبه
محمدحسین حسین زاده  |   94 ساری »رئیس کمیته ی پژوهش و فناوری مجلس  شورای  اسالمی«

معموال بودجه این گونه تصویب 
می شود که اگر کسی تقاضای 

طرح پژوهشی دارد و 49 درصد 
بودجه ی طرح را پرداخت می کند، 
51 درصد بودجه را دولت تامین 

می کند. فکر و ایده ی آن هم 
برای کسی ست که 49 درصد را 

پرداخت کرده.
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  پس درخواست ها برای مجلس فرستاده 
می شود و شما بررسی می کنید؟

خیر! کار مجلس، تخصیص بودجه و قانون گذاری 
کالن است. پیشنهادات در وزارت خانه ها بررسی 
می شود. وزارت خانه ها، آئین نامه ی نحوه ی اجرا 
مجلس  را  فلوت چارت  این  دارند.  فلو چارت  یا 
تصویب نمی کند و خود وزارت خانه آن را تصویب 

می کند. 

  به نظرتان چه چالش هایی در ارتباط بین 
صنعت و دانشگاه وجود دارد که این ارتباط، 

کمتر برقرار است؟ 
به نظر من، مهم ترین چالشی که در این  زمینه وجود 
گروه  دو  هر  که  متفاوتی ست  راهبردهای  دارد، 
دارند. دانشگاه کار خود را درست انجام می دهد. 
صنعت هم همین طور. ولی این راه ها منطبق برهم 
نیستند. ما باید این راه ها را بر روی هم قرار بدهیم که 
صنعت بدون دانشگاه نتواند فعالیت کند و دانشگاه 
هم بدون صنعت همین طور. قوانینی در این زمینه 
شود.  فرهنگ سازی  باید  و  است  تصویب شده 
قانون گذاری در این حوزه به عهده ی مجلس است 
و اجرای آن به عهده ی شورایی ست به نام “شورای 
عالی تحقیقات، علوم و فناوری” که اصطالحا به آن 

“شورای عتف” می گویند.
  ارزیابی شما از عملکرد شرکت های 

دانش بنیان و در کل، توسعه ی آن در طی 
چند سال اخیر چگونه است؟

تأسیس  از  دان��ش ب��ن��ی��ان  ش��رک��ت ه��ای  بحث 
پ���ارک ه���ای ع��ل��م  و ف����ن آوری ش���روع ش��د و 
ادامه پیداکرد. در واقع نسبت به زمان کوتاهی که 
این کارکرد درحال انجام است، عملکرد مناسبی 
داشته است. البته نباید فراموش کنیم که کیفیت 

حدومرز ندارد و باید هرروز افزایش یابد. 

  باتوجه به اهمیت مقوله ی ارتباط صنعت 
با دانشگاه و این که آن طور که باید و شاید 

این تعامل شکل نگرفته و پایان نامه های 
زیادی که هنوز در کتابخانه ی دانشکده ها 

خاک می خورند و فارغ التحصیالنی که 
به دنبال عملی کردن طرح های خود نیستند، 
عملی ترین راه موجود برای وضعیت کنونی را 

چه می دانید؟ 
حمایت  می شود،  اجرا  و  داریم  اآلن  که  قوانینی 
شرکت های  و  دان��ش م��ح��ور  پ��ژوه��ش ه��ای  از 
کافی نیست.  این ها  ول��ی  اس��ت.  دانش بنیان 
برنامه ریزی  درحال  اآلن  را  مسائل  از  یک سری 
تصحیح  بحث  مثل  کنیم.  تصویب  که  هستیم 
وزارت ع��ل��وم  با  که  اساتید  ارتقاء  آیین نامه ی 
که  این است  بعدی  نکته ی  است.  درحال انجام 
انگیزه های بیشتری را برای صنعت ایجاد کنیم و 

پروژه های مشترکی با دانشگاه انجام شود
  اهمیت ارتقاء اعضای هیئت علمی و 
تشویق دانشگاه ها به سمت تحقیقات 

کاربردی، اعمال سیاست های تشویقی 
ازجمله سیاست “معافیت  مالیاتی برای 

صنایعی که با دانشگاه مشارکت دارند”، را 
در چقدر می دانید و آیا به نظرشما وقت آن 

نشده است که از طرف مجلس تصمیماتی در 
این باره گرفته شود؟ 

یکی  بررسی ست،  دردس��ت  اآلن  که  م��واردی 
وزارت ع��ل��وم  توسط  که  ارتقاست  آئین نامه ی 
معافیت  ط��رح  م��ی ش��ود.  تصویب  بهداشت  و 

آن  به  الزم اس��ت  که  خوبی ست  طرح  مالیاتی، 
این ها  که  این جاست  سؤال  ولی  پرداخته شود. 
عقد  صرفا  می شوند؟  عملیاتی  صنعت  در  چقدر 
عمل  یا  مالیاتی  معافیت  برای  سوری  قراردادی 
به آن؟ این ها ریزه کاری هایی ست که راجع به آن 
این خصوص  در  که  دیگری  بحث  می شود.  بحث  
قوانین  معموال  است.  بیمه  بحث  است،  مطرح 
باید  می کند.  اذی��ت  را  پژوهش گر  تیم  بیمه، 
جمع بندی  به  باید  کنیم.  برطرف  را  مشکل  این 
شود،  ایجاد  است  قرار  که  انگیزه ای  که  برسیم 
واقعا در جهت پژوهش، فناوری و ارتباط صنعت 

و دانشگاه باشد و یک بحث سوری پیش نیاید. 
  در پایان اگر صحبتی دارید، در خدمتتان 

هستیم. 
برای شما آرزوی موفقیت می کنم! 

مهم ترین چالشی که در ارتباط 
بین صنعت و دانشگاه وجود دارد، 
راهبردهای متفاوتی ست که هر دو 

گروه دارند.

یک سری از مسائل را اآلن 
درحال برنامه ریزی هستیم که 

تصویب کنیم. مثل بحث تصحیح 
آیین نامه ی ارتقاء اساتید که با 
وزارت علوم درحال انجام است.

ت��خ��ص��ص داروس�������ازی ب��ال��ی��ن��ی ب��ه ج��رئ��ت 
داروس��ازی  رشته ی  تخصص  پرطرفدارترین 
دانشکده های  در  ایران  در  تخصص  این  است. 
مازندران،  بهشتی،  شهید  تهران،  داروس��ازی 
می شود  ارائه  تبریز  و  مشهد  شیراز،  اصفهان، 
تحصیل  درحال  نفر   154 حدود  کشور  درکل  و 
این  و  دارد  وج��ود  فارغ التحصیل  نفر   147 و 
درحالیست که فقط 57 استاد عضو هیئت علمی 

وجود دارد.
یک  که  است  سال   4 تخصص  این  آموزش  دوره 
توضیح  این  با  است؛  پایان نامه  آن،  پایانی  سال 
داروس��ازِی  تحت عنوان  دوره ای  ای��ران  در  که 

بیمارستانی تعریف نشده است.
1.ظرفیت پذیرش و متوسط درآمد 

داروسازان بالینی چه مقدار است؟
برای  الزم  بالینی  داروس��ازی  متخصص  تعداد 
مصوبات  طبق  کشور،  سطح  در  خدمت  ارائ��ه 
تخت  ه��ر100  ب��ه ازای  نفر  یک  صورت گرفته؛ 
ه��ر50  ب���ه ازای  واق��ع  در  اس��ت.  بیمارستانی 
الی100 تخت، یک داروساز فعال در بیمارستان 
خدمات  ارائ��ه ی  سطح  با  متناسب  و  الزم اس��ت 
داروس��از   5 الی   3 هر  به نظرمی رسد  درمانی، 
داروس��ازی  متخصص  یک  با  بتوانند  عمومی 
برای  محاسبه  این  با  شوند.  پشتیبانی  بالینی 
بیش از  کشور  سطح  در  درمانی  خدمات  پوشش 
برابر   5 الی   3 و  است  نیاز  بالینی  داروساز   1000
خدمات  بر  مسلط  عمومی  داروساز  تعداد،  این 

داروسازی در بیمارستان الزم است.
بالینی  متخصصین  مشاوره ی  حق  درصورتی که 
بیمار  هر  برای  این که  به  باتوجه  گردد،  پرداخت 
و  پلی فارمسی  مصوب  اندیکاسیون های  طبق 
ارگان ها و... وجود دارد، تعداد زیادی  نارسایی 
الی   15 روزانه  حداقل  داشت.  خواهیم  مشاوره 
 45000 که  است  پاسخ گویی  قابل  مشاوره   20
تومان ارزش هرکدام است و این رقم در 20 روز 

کاری مبلغ 15 الی 20 میلیون خواهدشد. 
2. این مشاوره برای بیماران تا چه حد 

سودمند است؟
کشور  از  خ��ارج  و  ای��ران  در  گسترده  مطالعات 
به ازای پرداخت این مبلغ و ارزش  نشان داده که 

بسیار  بیمار  هزینه های  در  صرفه جویی  افزوده، 
حال،  این  با  خواهدشد.  مبلغ  این  از  بیشتر 
پوشش  در  بالینی  داروساز  خدمات  قرارگرفتن 
این  هزینه هاست،  اصلی  سرمایه گذار  که  بیمه 

درآمد را تسهیل خواهدکرد.
3. جایگاه های فارماکوتراپیست ها در 

بیمارستان؟
ارائه ی  جهت  بالینی  متخصص  آن که  وجود  با 
در  داروس��ازی  از  عظیمی  پشتوانه  به  خدمات 
حضور  که  اشاره کرد  باید  دارد،  نیاز  بیمارستان 
مهم ترین  از  یکی  خدمات  ارائه ی  در  داروسازان 
فقدان  بوده است.  جایگاه  این  تقویت  عوامل 
خدمات دارویی و تلفیق دارویی در بیمارستان ها 
حضور  از  و...  بیماران  کم نظیر  استقبال  سبب 
واق��ع  در  و  گ��ردی��ده اس��ت  بالینی  داروس����ازان 
غیرپزشکی  پایه ی  با  نوظهوری  رشته ی  کمتر 
استقبالی  چنین  با  کشور  بیمارستان های  در 

مواجه بوده است. 
وظایف  شرح  از  بسیاری  درحال حاضر  متأسفانه 
و  پایش  از  اعم  بیمارستان ها  در  داروس���ازان 
دارودرمانی،  عوارض  و  اثربخشی  آماده سازی 
توسط دیگر اعضای تیم درمان شامل پزشکان و 
کاذب  افزایش  سبب  که  انجام می شود  پرستاران 
که  نکته  این  با  گردیده است؛  آن ها  کاری  حجم 
کیفیت کاری آن ها هرگز به داروسازان عمومی و 
بالینی نخواهد رسید و این سبب یک ناهمگونی 

در درمان بیماران خواهدشد.
با توجه به کم دیده گرفته شدن جایگاه متخصصان 
آن  به  که  مبرمی  نیاز  و  ما  کشور  در  بالینی 
عمومی  داروسازان  زیاد  تعداد  نیز  و  دارد  وجود 
دور،  نه چندان  سال های  در  فارغ التحصیل 

تقبل  امکان  نزدیک  آینده  در  به نظرمی رسد 
بیمارستان ها  در  ایشان  طرف  از  مسئولیت 

وجود خواهد داشت. 
4. آیا تضمین اشتغال پایدار برای 

فارغ التحصیالن این 
رشته وجود دارد؟

اقبال  درحال حاضر 
بسیاری برای جذب 
در  متخصصان  این 

اخذشده  تعهدات  ولی  دارد  وجود  بیمارستان ها 
دانشکده های  در  فارغ التحصیل  متخصصین  از 
امور  در  آن ه��ا  به کارگیری  جهت  داوس���ازی، 
درنظرگرفته شده است.  پژوهشی  و  آموزشی 
شورای آموزش تخصصی داروسازی باید اهمیت 
رشد و گسترش خدمات دارویی در بیمارستان ها 
را در آینده درنظربگیرد و اجازه فعالیت ایشان را 
 K مانند رشته های دیگر پزشکی به صورت ضریب

فراهم کند.
5. گرایش های داروسازی بالینی چیست؟

بالینی  داروس��ازان  بودن  هم تراز  به  توجه  با 
و  بیمارستان ها  در  فوق تخصص  پزشکان  با 
شرایط  با  بیماران  م��ورد  در  آن ه��ا  همکاری 
که  دیده می شود  نیاز  این  پیچیده،  بسیار  گاهًا 
خود  عمومی  دوره  بر  عالوه  بالینی  داروسازان 
در  کافی است  حدی  تا  و  الزم  بسیار  البته  که 
مثل  داشته باشند؛  مهارت  هم  فلوشیپ  یک 
قلب و عروق یا انکولوژی یا بیماری های عفونی 

و... .
6. ارزیابی شما از واحدهای کارآموزی و 

کارورزی در بیمارستان چگونه است؟
ایران  داروس��ازی  دانشکده های  در  متأسفانه 
دانشکده های  همانند  واحدها  ای��ن  م��ورد  در 
ناهمگونی   )Pharm.D( آمریکا  برخالف  و  اروپا 
بسیاری دیده می شود. هدف کلی آن بود که این 
ارائه ی  بیمارستان ها  در  بالفاصله  متخصصان 
و  کارآموزی  کم  حجم  این  با  ولی  کنند  خدمات 

کارورزی، این هدف محقق نخواهد گردید.
 

مجتبی رجبی اصالنی  |   96 زنجانزیروبمداروسازیبالینی!

در گفت وگو با دکتر خیراهلل غالمی؛ متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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   در ابتدا لطفا خودتان را برای خوانندههای 
مجله معرفی بفرمایید تا سراغ سؤاالت 

برویم:
مرتضوی  سیدعلیرضا  دکتر  من  خ��دا.  ن��ام  به 
فارماسیوتیکس  رشته ی  تمام  استاد  هستم. 
و م��ع��اون آم��وزش��ی دان��ش��ک��ده ی داروس���ازی 
شهیدبهشتی، دبیر بورد رشته ی فارماسیوتیکس 
به عنوان همکار،  در وزارت بهداشت و هم چنین 
در دبیرخانه ی شورای آموزش داروسازی مشغول 
از  را  فارماسیوتیکس  رشته ی   .Ph.D هستم. 
و 25 سال سابقه ی  کرده ام  اخذ  انگلستان  کشور 
را  فارماسیوتیکس  و تحقیق در حوزه ی  تدریس 

دارم.
  ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار 

دادید. سراغ اولین سوال می رویم؛ آقای 
دکتر دانشجویان داروسازی در کوریکولوم 
آموزشی با دروس فارماسیوتیکس تئوری 
و عملی در حدود 16 واحد که در ترم های 

مختلف ارائه می شوند مواجه هستند. به نظر 
شما این دروس تا چه حد توانسته اند به 

هدف خود در تربیت داروساز با مهارت باال 
در صنعت یا ساخت دارو در داروخانه ها 

نزدیک بشوند؟ 
ما  ت��ئ��وری  دروس  دی��د  از  می کنم  ح��س  م��ن 
می دهیم.  دانشجویان  به  را  خوبی  آم��وزش 
چون فارغ التحصیالن ما وقتی به خارج از کشور 
می روند، در این درس به مشکلی برنمی خورند. 
خیلی  مثل  متأسفانه  عملی،  بعد  در  منتها 
یا  فارماسیوتیکس  در  فقط  نه  و  رشته ها  از 

و  تئوری  دروس  بین  فاصله ای  یک  داروس��ازی، 
سیستم  در  که  هست  ضعفی  این  داریم.  عملی 
وقتی  به عبارتی  دارد.  وج���ود  م��ا  آم��وزش��ی 
وارد  و  می شود  تمام  درسش  ما  فارغ التحصیل 
که  می کند  احساس  می شود،  صنعت  ح��وزه ی 
نمی تواند آن چیز که از او درخواست می شود را 

به درستی انجام بدهد. 
عمل  در  وقتی  تئوری  مطالب  این که  به دلیل 
بتواند  دانشجو  که  هستند  پیاده سازی  قابل 
به خوبی آن را لمس کند. چون صرفا تئوری این 
را  آن  دانشجو  و  می شود  بحث  کالس  در  دروس 
می شود،  فارغ التحصیل  که  بعدا  می کند،  حفظ 
بخواهد  اگر  بعدا  نمی کند.  درک  را  کاربردش 
را  آن ها  دوباره  است  مجبور  شود،  صنعت  وارد 
آموزش  بحث  در  باید  بنابراین  بگیرد.  فرا  نو  از 
خیلی  تئوری  در  که  مطالبی  بدهیم؛  تغییراتی 
خوب درس داده می شوند یا حتی مطالب عملی 
این ها  می شوند،  تدریس  آزمایشگاه ها  در  که 
داروهای  ساخت  بحث  در  یا  و  صنعت  عمل،  در 
ترکیبی بیشتر کار شوند. به عبارتی دانشجو وارد 
صنعت شود و چندین ماه آن جا کسب علم کند یا 
مثال اگر در دروس تئوری، درسی راجع به اشکال 
مرحله  همان  دانشجو  می شود،  تدریس  دارویی 
آن را در صنعت از نزدیک مشاهده و لمس کند. 
می شوند  تدریس  تئوری  دروس  درحال حاضر 
خود  تحصیل  دوره ی  پایان  در  عمال  دانشجو  و 
برای کارآموزی می رود و در آن جا هم متأسفانه 
و  دیده نمی شود  صنعت  در  خوبی  همکاری 
خوانده،  که  دروس��ی  اهمیت  متوجه  دانشجو 

صنعت  ج��ذب  که  فارغ التحصیلی  نمی شود. 
می شود، تئوری را بلد است؛ یعنی مثال می داند 
قرص چگونه ساخته می شود ولی با دستگاه های 
به نظرمی رسد  بنابراین  ندارد.  آشنایی  صنعتی 
که باید به خصوص در روند انجام کار در صنعت، 
ترکیبی  داروهای  ساخت  یا  صنعت،  کارآموزی 
می تواند  فارماسیوتیکس  ک��ه  داروخ��ان��ه  در 
واقع  در  و  شود  عمل  قوی تر  باشد،  کمک کننده 
باید برنامه ی کارآموزی اصالح شود وگرنه همین 

آش است و همین کاسه... .
  دروس عملی همیشه نقش مهمی در 

یادگیری فعال دانشجویان داشته اند. 
به نظر شما کیفیت ارائه ی دروس عملی 

در دانشکده ها باتوجه به تعداد باالی 
دانشجویان در کالس های عملی و کیفیت 
دستگاه های آزمایشگاهی چطور هست؟

به خصوص  دانشجوها،  تعداد  به  باتوجه  واقع  در 
حتی  با  ورودی هایی  بزرگ تر،  دانشگاه های  در 
امر آموزش  به  بدون شک  که  نفر هم دارند   100
عملی لطمه می زنند. ازطرفی محدودیت وسایل 
آزمایشگاهی در آزمایشگاه هایمان داریم و بعضی 
مواقع، یک دستگاه خاص به تعداد یک عدد در 
آزمایشگاه موجود است و همه می خواهند با آن 

کار کنند. 
حالت ایده آل این است که گروه های آزمایشگاهی 
ما در حد ده، دوازده و حداکثر پانزده نفری باشد 
که خود به زیرگروه های دو نفره تقسیم می شوند. 
اما در عمل مثال گروه های پنج نفره می روند باالی 
که  باعث می شود  وقت  محدودیت  دستگاه.  سر 
مشکل  این  ما  بگیرند.  یاد  به خوبی  نتوانند  همه 
دانشگاه های  هم  و  بزرگ  دانشگاه های  در  هم  را 
هم  مالی  منابع  ازطرفی  داریم.  جدید التأسیس 
محدود است و  امکان خرید دستگاه ها به تعداد 
را  نیست و عمال دانشجو نمی تواند آموزش الزم 

ببیند. 
یعنی تئوری درس داده شده، دستگاه هم موجود 
با دستگاه  بخواهد خودش  دانشجو  اگر  اما  است 
میسر  همیشه  امر  این  است  ممکن  کند،  کار 
این  از  باالیی  رضایت  شخصه  به  بنده  نباشد. 

قضیه ندارم.

مواجههباغولصنعتدرگفتوگوبا
مرتضوی دکترسیدعلیرضا
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  درمورد دانشگاه های نسل چهار، این که 

چطور دانشگاه هایی هستند و در ایران کدام 
دانشگاه ها در این مسیر گام بر  می دارند؟  

در دانشگاه های نسل چهار، اصل بر این است که 
ما کارآفرینی انجام دهیم. یعنی فردی را تربیت 
کند.  راه اندازی  شرکتی  بتواند  خودش  که  کنیم 
تولید ثروت  درحالی که در نسل سه، هدف فقط 
بیرون  برود  باید  دانشجو  چهار،  نسل  در  است. 
راه اندازی داروخانه،  باشد. در بحث  کارآفرین  و 
افراد،  از  یک سری  جذب  و  داروخانه  تأسیس  با 
الزامًا  وضعیت خوب هست ولی در بحث صنعت 
حوزه ی  در  چهار  نسل  یعنی  نیست.  این طور 
رشته های  در  هست.  نوپا  به نسبت  داروس��ازی 
در  هیچ.  عمال  هم  دندان پزشکی  و  پزشکی 
ولی  است.  بهتر  وضع  خیلی  فنی  دانشکده های 
این که ما فردی کارآفرین تربیت کنیم، این تفکر 
قسمت،  این  در  بنده  به نظر  هست.  نوپا  خیلی 
داشته است.  بهتری  عملکرد  تهران  دانشگاه 
کردیم  شروع  هم  شهیدبهشتی  در  فعالیت هایی 
چهار  نسل  دانشکده های  بحث  در  درواقع  ولی 
خیلی وضعیت خوبی در کشور وجود ندارد؛ حتی 
در دانشگاه تهران هم این فعالیت ها نوپا هستند. 
ما االن بیشتر در حد دانشگاه نسل سه و بعضا در 
به معنی  دو  نسل  هستیم.  دو  نسل  جاها  بعضی 
صرفا پژوهش هست و تولید ثروت وجود ندارد. 
دانشکده های  اکثر  که  گفت  بشود  به جرأت  شاید 
سه  نسل  هستند.  دو  نسل  االن  ما  داروس��ازی 
خیلی محدود و نسل چهار در ابتدای کار هستند 

و خیلی کار دارند.
  به نظر شما دلیل تمایل کمتر 

فارغ التحصیالن داروسازی به اشتغال در 
حوزه ی صنعت چه هست و چرا اکثرا به سمت 

داروخانه ها متمایل می شوند؟ 
به  عالقه  بحث  در  که  عرض شود  شما  خدمت 
صنعت، به خصوص وقتی دانشجویان خانم را در 
خانم ها  تعداد  سعی شده  این که  با  بگیریم،  نظر 
تعداد  عمال  ولی  باشد  برابر  پذیرش  در  آقایان  با 
مورد  در  خانم ها  خوب  اس��ت.  بیشتر  خانم ها 
و  می کنند  تصور  را  کارگری  محیط  یک  صنعت 
از طرفی ساعت  برای ما سخت است.  می گویند 
کار زیاد آن هست که در کارخانه های داروسازی، 
ممکن است  بعدازظهر   5 تا  صبح   6 ساعت  از 
که  دالیلی  از  یکی  بنابراین  باشد.  خسته کننده 
محیط  در  کار  جنس  ندارند،  عالقه  یک سری 

کارخانه، بعضا سروکله زدن با کارگر، ساعت کاری 
ناراضی  درآم��د  از  بعضی ها  است.  آن  درآم��د  و 
پرداختی ها  ممکن است  کار،  شروع  در  هستند. 
داروخانه  در  کار  درآمد  از  و  نزنند  دل  به  چنگی 
فارغ التحصیالن،  ل��ذا  باشد.  هم  کمتر  حتی 
ضمن این که  می دهند.  ترجیح  را  داروخ��ان��ه 
و  دارن��د  ترس  صنعت  مقوله ی  از  دانشجویان 
برایشان ناشناخته است. چون شناخت درستی از 
آن ندارند. کارآموزی خوب نبوده و چرا باید وارد 
صنعت شوم؟ البته این روال که فارغ التحصیالن 
همه ی  در  می شوند،  داروخانه ها  جذب  عمدتا 
 60 ح��دود  چیزی  هست،  روال  همین  به  دنیا 
ایران  در  آمار  این  که  فارغ التحصیالن،  درصد 
حدود 90 درصد هست. نکته ی مهم، بستر کاری 
جذب  توان  مگر  کارخانه  هر  مثال  چون  هست. 
چند نفر را دارد؟ طبیعتا کار در دروخانه، خیلی 

بستر گسترده تری می تواند داشته باشد.

  از نظر شما جاذبه های کار در صنعت برای 
فارغ التحصیالن چیست؟ 

دارد.  ک��ار  ب��رای  خوبی  ج��اذب��ه ه��ای  صنعت، 
را  صنعت  که  باشد  ما  تقصیر  هم  قسمتی  شاید 
بخش  صنعت،  در  مثال  نکرده ایم!  معرفی  خوب 
من  اگر  مثال  است!  قشنگی  بخش  فرموالسیون، 
بکنم،  کار  کارخانه  یک  فرموالسیون  واح��د  در 
دوستان  و  خانواده  و  می سازم  ف��رآورده ای  یک 
آیا  می کنند.  استفاده  را  ف��رآورده  آن  من  خود 
ب��ازار  وارد  ف���رآورده ای  مثال  نیست؟  زیبا  ای��ن 
است.  شرکت  همان  فرموله شده ی  که  می شود 
به  خوبی  احساس  و  اس��ت  ملموس  که  چیزی 
کنترل  و  آنالیز  قسمت  در  یا  می دهد.  دست  آدم 
باید  که  شکلی  به  ف��رآورده  کنترل  صنعت؛  در 
نامناسب بودند  اگر  کیفیت مناسب داشته باشد و 

نوآوری  امکان  صنعت  در  بگیریم.  را  آن  جلوی 
ف��رآورده ای  و  جدید  فرمول  ساخت  هست.  هم 
دانش  از  یعنی  نیست.  ب��ازار  در  آن  مشابه  که 
دانش  از  داروخانه ها  در  االن  استفاده کنیم.  خود 
داروسازی، آن چنان استفاده ای نمی شود ولی در 
صنعت از دانش فارماسیوتیکس و شیمی دارویی 
و فارماکولوژی استفاده می کنیم. چون در صنعت 
باید  کیفیت،  کنترل  و  فرموالسیون  بخش  در 
در  نگه داریم.  به روز  را  آن  و  داشته باشیم  دانش 
یا  برای دوره های آموزشی داخل  صنعت پرسنل 
خارج کشور فرستاده می شوند و باید خود را به روز 
می خورند.  لطمه  درغیراین صورت  نگه دارند. 

هم چنین در صنعت قسمت بازاریابی هم داریم. 
  راه های ورود داروسازان به صنعت چیست 

و در چه حوزه هایی می توانند فعالیت کنند؟
است.  فرموالسیون  کار،  از  قسمتی  صنعت  در 
قسمتی دیگر آزمایشگاه  کنترل و تضمین  کیفیت 
پرسنل  کار  هم چنین  هست.  میکروبی  کنترل  و 
در  داروس���از  مثال  تولید؛  فضای  در  داروس���از 
بشود  قسمت قرص  سازی، مدیر بخش جامدات 
که کارش نظارت بر تولید است و نه فرموالسیون. 
و  نفر  دو  یا  یک  مختلف،  بخش های  در  معموال 
بعضا بیشتر مشغول هستند. هم چنین در صنعت 
بخش بازاریابی هست که کارش این است که اگر 
توجیه  اصال  بسازیم  محصولی  یک  بخواهیم  ما 
چه  سراغ  خواهد   داشت؟  فروش  بازار  آیا  دارد؟ 
در  باید  ساخته شد  دارو  که  بعد  برویم؟  دارویی 
تبلیغ  آن  برای  داروخانه ها  و  پزشکی  جامعه ی 
شود و برپایی سمینار علمی برای تبلیغ دارو که 
بازاریابی  پس  بشناسانیم.  را  جدید  ف��رآورده ی 
ف���رآورده ای  اگ��ر  چ��ون  اس��ت  مهمی  مسئله ی 
بازاریابی مناسبی برایش انجام  ساخته شود ولی 
حوزه های  هم چنین  نمی رود.  فروش  به  نشود، 
که  کارخانه  مدیر  مثل  صنعت.  در  مدیریتی 
معموال فردی است که تجربه ی باالیی در حوزه ی 
مدیریت کالن داشته باشد و ممکن است داروساز 
باشد یا نباشد. هم چنین مسئوالن فنی کارخانه، 
شرکت  فرآیند  کل  بر  که  هستند  داروس��ازان��ی 
داروخانه.  فنی  مسئول  مثل  می کنند؛  نظارت 
بعضی  در  متأسفانه  تولید.  مدیر  هم چنین 
ولی  می شوند؛  وارد  هم  شیمی دانان  حوزه ها 

مسئول فنی کارخانه حتما باید داروساز باشد.
  درنهایت ممنون بابت وقتی که در اختیار 

ما قرار دادید. باتشکر.

یکی از دالیلی که یک سری 
عالقه ندارند، جنس کار در محیط 

کارخانه، بعضا سروکله زدن با 
کارگر، ساعت کاری و درآمد آن 

است.
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10- ضدسایکوز قدیمی که یکی از عوارض آن رسوب دارو در قرنیه است.

13- ضدافسردگی سه حلقه ای در درمان شب ادراری کودکان

Absence 15- درمان صرع
17- نام تجاری ریواستیگمین

19- مؤّثر در درمان میگرن
20- یکی از SSRI های پرمصرف ، که درمان وسواس جبری مؤّثر است.

1- ضدصرع سه حلقه ای در درمان اختالالت دوقطبی
2- ضدصرعی در درمان درد های عصبی

3- بهبود شروع خواب
5- درمان پرخوری عصبی

7- بنزودیازپین طوالنی اثری که در ایران فقط دارای شکل دارویی کپسول است. 

SNRI -8  که در هراس اجتماعی مؤّثر است.
Essential tremor 12- ضدصرعی در درمان

14- در بدن به مورفین تبدیل می شود.
16- ضدافسردگی سه حلقه ای با بیشترین اثر روی گیرنده هیستامین
SNRI -18 که در دردهای عضالنی مزمن یا درد مفاصل کاربرد دارد.

4 طراح: مهسا جمشیدی  |   93 زنجانجدولشماره

افقــی:

عمــودی:

جدول را با نام انگلیسی دارو ها پر کنید
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1- اگر سریتا ابرو یک کاراکتر بود حتما میشد حبیب
2- اگر سیتاگلیپتین یه کاراکتر بود میشد سیتا
3-  اگر سینالون یه کاراکتر بود میشد ستایش

4- اگر سوماتروپین یه کاراکتر بود میشد بهتاش

5- اگر سیتالوپرام یه کاراکتر بود میشد عموقناد
6- اگر سیستئین ب6 یه کاراکتر بود میشد جومونگ

7- اگر سینوپار یه کاراکتر بود میشد ارشا اقدسی

نیلوفر گنجی  |   92 زنجانهفتسینهنری

اگر داروها کاراکتر بودند...
طراح: بهاره جعفری  |   92 زنجانکاریکاتور



بیست و دومین سمینار دانشجویان
داروسازی سراسر کشور


