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قلب تپنده ى داروخانه ى امروز
،

داروسازى در خلوت به عنوان محصالن رشته ى  ما روزى   همه ى 
 خود با این پرسش مواجهیم که چرا آنچه که به ما آموزش داده شده
با کند  مى  ما طلب  از  را  آن  داروساز،  دکتر  یک  عنوان  به  قانون   و 
 آنچه سایر افراد جامعه در مورد داروخانه و نقش داروساز مى پندارند
به داروسازان)  یا  (مردم  گروه  کدام  تصور  راستى  به  است؟   متفاوت 
 حقیقت علم داروسازى نزدیکتر است؟ آیا داروساز بایستى یک برگه
پیشانى نصب بر روى  انجام مى دهد  مؤثرى که  اقدامات   ى حاوى 
 کند تا به طور محسوس این انجام وظیفه صورت بگیرد؟ نقش قانون
 در این عدم آگاهى مردم چیست؟ و آیا مشابه این اتفاق براى سایر

اعضاى کادر درمان نیز رخ مى دهد؟
یک مداواى  در  موفقیت  عدم  از  بخشى  علت  که  گفت  بتوان   شاید 
 بیمار، به دارو و عوامل مؤثر بر دارو (همچون کیفیت دارو و انتخاب
 نوع آن، تداخالت و نحوه ى استفاده از دارو) مربوط مى شود. مصرف
 همزمان دارو با دارو یا مواد غذایى مختلف توسط بیمار مى تواند اثر
 دارو را تضعیف و یا تقویت کند و این وظیفه ى یک فرد واجد شرایط
 و تحصیل کرده در مباحث داروسازى است که علت را تشخیص داده
نقش به طور کلى  راهنمایى کند.  زمینه  این  را در  معالج   و پزشک 
 داروسازان در طول تاریخ در تداوم نسل بشر و کاهش آالم او برکسى
 پوشیده نیست و داروسازان شاغل در داروخانه، در دسترس ترین قشر
 جامعه ى پزشکى هستند که مردم بدون هیچ واسطه اى مى توانند
 در هر زمان از مشاوره و خدمات حرفه اى آنها بهره مند گردند. تحویل
 درست دارو به همراه دستور مصرف صحیح، بررسى تداخالت دارویى
 و همچنین اعمال نظارت بر شرایط نگهداري داروها، شکل ظاهري،
 کیفیت فیزیکی، تاریخ مصرف و نحوه تدارك و عرضه داروها از وظایف
و علمى  نحو  به  دارو  باشد.چنانچه  داروخانه مى  در   داروساز مستقر 
 اصولى تولید، نگهدارى، توزیع و به فروش رسانده نشود، نه تنها در
 دستیابى به شاخص هاى کمى و کیفى سالمت جامعه تاثیر نامطلوب
 مى گذارد، بلکه مى تواند سبب بروز اختالالت و معضالت جدى در
 جامعه، محروم ماندن بیمار از درمان و حتى مرگ شود. بدین ترتیب
نقش و جایگاه خدمات داروسازان به عنوان یکى از ارکان اصلى زنجیره

به مراحل عـرضه   با توجه  و  بیماران، قطعا بى بدیل است   درمان 
 دارو در داروخانه (روند نسخه پیچى)، وظیفه ى مراقبتى مسئول فنى
قانونى) در تمامى جنبه هاى بررسى نسخه،  (داروساز واجد شرایط 
 عرضه دارو و مشورت با بیمار مطرح مى شود. یکى از مهم ترین وظایف
صورت در  همیشه  که  باشد  مى  مراجعین  به  مشاوره  ارائه   داروساز 
و مى گردد  ارائه  مراجعین  به  بیمار،  فرد  تمایل  و  داروساز   تشخیص 
 بایستى تاکید کرد که داروساز در حیطه ى انجام وظایف خود که به
 اختصار به آنها اشاره شده است، با درج امضا و مهر نظام پزشکى خود
 پاى نسخه، تضمین مى دهد که نسخه ى پیچیده شده صحیح است

و مسئولیت آن را طبق قانون بر عهده مى گیرد.م
 تدوین سند جامع سالمت توسط وزارت بهداشت و درمان (که بایستى
 مدافع اصلى حقوق کادر درمان باشد) به شرط اجراى صحیح، مى تواند
 از نظر ارتقاى رسالت داروساز براى توسعه خدمات داروخانه بسیار مفید
 و کاربردى باشد و حتى تدوین آن در لفظ هم کمک شایانى در این
 رابطه کرده است و به نظر مى رسد که این سند بتواند فضاى عملکردى

بیشترى را در اختیار داروسازان قرار دهد.م.م
 به طور مثال با توجه به ماده 18-4 مبنى بر «درمان ناخوشى

هاى جزئى با استفاده از داروهاى بدون نیاز به نسخه
به خودسرانه  درمان  از  جامعه  هدایت  و   ممممم 

و صحیح  مدیریت  با  مراقبتى  خود   سمت 
به توجه  با  و  ها»  ناخوشى  این  موقع   به 
 تعریف ناخوشى هاى جزئى در ماده 1-3
نشانه هاى با  ناخوشى هایى هستند   (که 
آنها تواند  مى  سادگى  به  بیمار  که   ساده  
 را توصیف کرده و درمان آنها در قلمروى
مى گیرد)، قرار  داروساز  دانش  و   آموزش 
 داروساز مى تواند در صورت لزوم، بیمار را
 معاینه کرده و به صورت مممم براى وى

 دارو تجویز کند که این کار مى تواند بیمار را از مصرف اشتباه نجات
 دهد. از جهت دیگر به علت تعامل بیشتر داروساز با مردم، این عضو
به فرد  با مشکالت و مشخصات  بیشترى   زنجیره ى درمان آشنایى 
از نظر خصوصیات درمانى  فرد جامعه داشته و مى تواند هر فرد را 
ماده 4 بند 15  براى  با جامعه تحققى  تعامل   ارزیابى کند و همین 
 (ایفاى نقش موثر در ارتقاى کیفیت زندگى بیمار با شناسایى نیازهاى
 دارویى هر بیمار با توجه به خصوصیات فردى وى) مى باشد. از این
 نظر باید به این نکته توجه کرد که بسیارى از افراد جامعه در برخورد
با هر مشکلى ابتدا به داروخانه براى مشورت با داروساز مراجعه مى
  کنند و با وجود این که مممممممم موضوع تازه اى نیست؛ اما به جهت
 جلوگیرى از دارودرمانى خودسرانه ى عموم جامعه، باید این مفهوم
از قبل  که  ایشان خواسته شود  از  و  روشن سازى شده  مردم   براى 
 مصرف هر گونه دارو با داروساز خود مشورت داشته باشند. از سوى
 دیگر تعامل بیشتر داروساز با مردم این ذهنیت را به وجود مى آورد
 که داروساز از رژیم هاى دارویى بیمار آگاه بوده و به نظر فرد مناسب
 ترى براى مشورت در خصوص تجویز داروى جدید و یا حذف آن از
 رژیم درمانى بیمار مى باشد؛ لذا لزوم توجیه و مشاوره در این مورد
 به بیمار وجود دارد. باید به بیمار یادآور شد زمانى که به پزشک خود
 مراجعه مى کند حتما داروهاى مورد استفاده خود را بیان نموده و
 سپس داروساز پیگیر داروهاى مصرفى وى براى جلوگیرى از خطاهاى
به رژیم هاى دارویى فرد با توجه   احتمالى و کاهش هزینه دارویى 
 باشد که این مورد نقش داروساز براى بیمار را بسیار پر رنگ مى کند
 (ر.ك به بند 19 ماده 4). در بخشى دیگر و در ماده 4، بند 12 و 13
 به انجام واکسیناسیون و انجام تست هاى تشخیصى سریع مطابق با

استاندارد ها اشاره مى شود.م
 با توجه به موارد گفته شده داروساز مى تواند با تعامل بیشتر با مردم
 ایشان را در پیشگیرى و اجتناب از بیمارى ها راهنمایى کرده و موجب
 تبعیت بیشتر از درمان دارویى تجویز شده شود؛ پیگیرى هر بیمار به
 وى کمک مى کند که داروساز را در نقش حمایتى و مشاور دارویى
 خود ببیند و هر زمانى که نیازمند توصیه باشد به داروساز مراجعه
 کند که این موضوع مى تواند بندهاى 9 ، 10 و 17 ماده 4 را تحقق
 بخشد، البته ضروریست که در این موارد پزشکان محترم نیز در تعامل
 با داروساز باشند و در این راستا او را حمایت نمایند که در این صورت
 داروسازان مى توانند دارو ها و اشکال دارویى جدید و ملزومات پزشکى
 و نحوه ى استفاده از آن ها را با ایشان در میان گذاشته تا سطح آگاهى
 در نظام سالمت باالتر رود؛ در واقع یکى از بند هاى مفید ماده ى 4
 حضور یک داروساز در کنار سایر پزشکان عرصه سالمت در هر زمینه
 است که مى تواند نقش داروساز را برجسته تر کرده و اهمیت این
 حضور را شکوفا سازد .(بند 7-4 : افزایش آگاهى و دانش تیم سالمت
 در خصوص داروهاى نوین، اشکال جدید دارویى و تجهیزات استفاده
 از دارو و ملزومات پزشکى و نحوه مصرف منطقى آنها با ارائه اطالعات
 و آموزش هاى الزم، بند 14-4: ایفاى نقش موثر به عنوان عضوى از
 تیم سالمت پزشک خانواده در ارائه ایمن خدمات سالمت سطح یک

و در نظام ارجاع)م
 حال چه باید کرد؟آیا مى توان تنها با اکتفا به سند جامع سالمت و
 قوانین روى کاغذ به این مسیر ادامه داد و آیا مى توان با عرضه
 ى این دستورالعمل ها به حقیقت داروسازى دست یافت؟بر
 اساس یک پژوهش دانشگاهى که در سال 90 توسط
علوم دانشگاه  داروى  مدیریت  و  اقتصاد   گروه 
 پزشکى تهران (دکتر عباس کبریایى زاده
درآمد میانگین  شد،  انجام  همکاران)   و 
 هر داروخانه از محل حق مسئولیت فنى،
است. بوده  سال  در  تومان  میلیون   18 
آن در  فعال  داروخانه   8400 احتساب   با 
میلیونى  75 جمعیت  و  کشور  در   سال 
سال عمومى  سرشمارى  (براساس  ایران 
 90) سرانه هر ایرانى بابت حق مسئولیت
 داروخانه حدود 2000 تومان در سال بوده

      است.م

(OTC)

OTC Therapy

شده انجام  تحقیقات  براساس  که  است  حالى  در   ا"این 
حق ازاى  به  پرداختى  دالر  یک  هر  ازاى  به  آمریکا،   در 
دالر  65 تا   2 بین  داروخانه،  در  داروساز  فنى   مسئولیت 
به عوارض و تداخالت دارویى ایجاد هزینه هاى مربوط   از 
 پیشگیرى به عمل مى آید."به راستى سهم داروساز از این ارقام
 چقدر است و آیا تعرفه ى داروساز مى تواند پاسخگوى وقت، انرژى
 و ساعات حضور داروساز در داروخانه باشد؟ بدیهى است که در نظر
 گرفتن حقوق مادى متناسب با اهمیت نقش داروساز -مانند آنچه
 براى سایر خدمات درمانى در نظر گرفته مى شود- امرى ضرورى
 است و مى تواند اثرات مثبتى در پى داشته باشد چرا که به دنبال
 این اتفاق، فرد هزینه کننده درصدد دریافت خدمات برمى آید و

 در عوض دریافت داروهاى خود از تکنسین داروخانه، از داروساز حاضر
 تقاضاى مشاوره خواهد کرد و این امر مى تواند شوق نیروى داروساز را
 نیز در جهت ارائه ى دانسته هاى خود چندین برابر نموده و همچنین

بیمار را نسبت به حقوق خود آگاه تر سازد.م
با تکنسین  روپوش  و طرح  رنگ  تفاوت  کردن  الزامى  دیگر  گام   در 
شان در  و  مناسب  جایگاه  ایجاد  همچنین  و  فنى  مسئول   داروساز 
 داروساز براى مشاوره  مى تواند تفاوت نیروى حرفه اى با تکنسین را
 خاطر نشان سازد؛ چرا که در صورت نبود روپوش متفاوت، اوالً افراد
 دچار سردرگمى شده و به ناچار و از سر ناآگاهى محتواى نسخ خود
 را نهایتا از تکنسین دریافت نموده و عدم وجود مشاوره را به حساب
به علت عدم وجود فضاى  بى مسئولیتى داروساز مى گذارند و ثانیاً 
را امنیت در مقابل گفتگوهایشان  اقدام و مشاوره، حس  براى   مجزا 
 از دست خواهند داد؛ در همین راستا مى توان مانند برخى کشورها
در تجویز  با  را  دیگرى  لیست  ممم،  داروهاى  لیست  بر حفظ   عالوه 
 اختیار داروساز تعبیه نمود تا لزوم این مشاوره از سمت مردم درك

و احساس شود.م
 به عنوان سخن آخر، خدمات نوین در جامعه ى امروز مى تواند

باشد داروسازان جوان  براى   راهگشاى مسیرهاى جدیدى 
 و با توجه به افزایش روزافزون فارغ التحصیالن این

 رشته، دلسوزان این عرصه باید در پى یافتن
 روشهاى جدید براى ارائه ى خدمت

 و حفظ شأن داروساز به عنوان
شریف درمانگر   یک 
میسر این  و   باشند 
 نمى شود مگر با تالش
تسهیل و   داروسازان 
چندان نه  مسیر   این 
اساتید توسط   سخت 
عرصه این  بزرگان  و 
در اقدام  هرگونه  و     
این روش محکوم  غیر 
که ا ست  شکستى   به 
داروسـاز   از  را   جامعه 

 نا امید از پیشرفت، دلزده
از را  نفس  تازه  جوان  نیروى   و 

اقدام مؤثر باز مى دارد.م
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% داروخانه آنالین

نگاهى به مسئله ى ایجاد و فراگیرى داروخانه هاى برخط(آنالین)ا

 در پایان روز و خسته از تحمل معضالت بزرگ شهرنشینى و گذشتن
 از ترافیک سنگین، در حال برگشت به خانه هستیم که ناگهان به یاد
 مى آوریم بایستى براي خانواده اقالم دارویى مهمى را تهیه مى کردیم
یافت تاریک ذهنمان راهى خواهیم  ناامیدى و فراسوى بخش   و در 
 موسوم به خرید آنالین و این مى شود سرآغاز داستانى جذاب و البته

کمى تا قسمتى خطرناك!ا
 زندگى بشر از سال 1969میالدى، زمانى که جرقه هاى شکل گیرى
 شبکه ى اینترنت توسط رابرت تیلور زده  شد تا به امروز دچار تغییرات
بسیار گسترده اى شده است. در سال هاى گذشته و با وارد شدن تلفن
 هاى همراه هوشمند به بازار، تکنولوژى از رگ گردن هم به ما نزدیک
 تر شده تا آنجا که امروزه سفارش غذا، تاکسى، لباس و حتى خشک
  شویى را تنها با چند اشاره به صفحه ى تلفن همراه انجام مى دهیم و
 از طرفى در این روز هاى سخت و با وجود مهمانى ناخوانده به اسم
 کرونا، که اکثر مردم را خانه نشین کرده است، بى شک کسب و کار هاى
صورت جوامع  نیاز هاى  رفع  براى  شایانى  کمک  مى توانند   اینترنتى 
 دهند. به طور کلى امروزه پیشرفت فناورى و توسعه اینترنت در حال
 سوق دادن کسب وکارها به فضاى مجازى هستند و داروخانه ها از بعد
 اقتصادى خود نیازمند تغییر و تحوالتى شده اند و بایستى درنظرگرفت
 که با افزایش نیاز مردم به داروخانه هاى آنالین و افزایش روزافزون
(از تمام خرید هاى خود  ترجیح مى دهند که  افراد   تقاضا، هم اکنون 

جمله اقالم نسخ دارویى) را  بصورت آنالین خریدارى نمایند.ا
 داروخانه آنالین مانند سایر فروشگاه هاى اینترنتى، لیست محصوالت 
 و مکمل هاى خود را در بستر اینترنت و همراه با اطالعات مورد نیاز در
 اختیار مراجع قرار مى دهد و با ایجاد این داروخانه ها دیگر الزم نیست
 مدت ها در صف انتظار بنشینید بلکه مى توانید از طریق یک سایت
 معتبر، اقالم مورد نیاز خود را سفارش داده و درب منزل دریافت کنید
 و به طور کلى یک خرید بدون دردسر است که محصول مورد نظر در

سریع ترین زمان ممکن به دست متقاضى مى رسد.ا
 در نگاهى دیگر، ممکن است که داروخانه ى آنالین به بسترى براى سود
 بیشتر سودجویان مبدل شود و این خود زمینه ساز مشکالت دیگرى
 چون فروش بى رویه ى مکمل هاى ورزشى یا پزشکى گردد و در نتیجه
 جایگزینى سود بر سالمت عمومى را به همراه داشته باشد و از سویى
 دیگر مى تواند سبب کمرنگ و حتى محو شدن نظارت داروساز باشد؛
 چرا که جایگاه داروساز در نظام سالمت ایران، جایگاهى است که هنوز
 نیازمند تالش هاى بسیار براى اثبات هویت و ماهیت خود به عنوان در
 دسترس ترین عضو کادر درمان مى باشد و اگر به راحتى اجازه تأسیس
 داروخانه ى آنالین با کمترین نظارت بر محتواى الکترونیک داده شود،
دنبال حذف به  و  نیست  اتفاق دورى  داروساز  فنى   حذف مسئوالن 
  داروساز و نبود ناظر بر چنین سایت هایى امکان تقلب و یا اشتباهات

آنالین افتادن خرید  با جا  از سوى دیگر  افزایش مى یابد.   در تجویز 
به گوش  دارو، زمزمه ى بسته شدن داروخانه هاى محلى و کوچک 
 خواهد رسید و شاید این امر در کسب و کارهاى دیگر مانند پوشاك
 مفید باشد و به کمتر شدن هزینه هاى اضافى هر دو طرف بینجامد
 ولى بحث ما داروست و کم و زیاد شدن توزیع و یا توزیع نادرست
 مواد دارویى شوخى بردار نیست و مى تواند وضعیت را بحرانى نماید.
برچسب هاى (مانند  محصول  در  مشکالتى  است  ممکن   همچنین 

نادرست بر روى دارو و یا نبود بروشور در پکیج دارو) و یا ارائه 
 ى محصول (مانند عدم نگهدارى مناسب دارو از مبدأ تا

از این خود حاکى  باشد که   مقصد) وجود داشته 
بر دقیقى  نظارت  مى بایست  که  است   آن 

آنالین داروخانه ى  تأسیس   موضوع 
صورت بگیرد.ا

شد اشاره  که   همانطور 
 همیشه شروع هر چیزى
با اما و اگرها و مخالفت 
به است،  همراه   هایى 
 عنوان مثال سازمان غذا
 و دارو مخالف اصلى این
ولى مى باشد   موضوع 
که العمل هایى   دستور 
تدوین زمینه  این   در 
 کرده است، هرگز سازگار
دنیا در  که  تحوالتى   با 
و نبوده  مى افتد   اتفاق 
توجه بدون  و   مشخصاً 
 به ارائه ى  راهکار مناسب
تنها به گفتن غیرقانونى 
فروش از  نوع  این   بودن 
 بسنده میکند! در حالى

قوانین وضع  با  میبایست   که 
 جدید و نظارت حداکثرى، راهگشاى

باشد خدمات  بروزرسانى  در  جدید   مسیرى 
 چرا که امروزه سیستم اقتصادى داروخانه نه بر محور

نسخه بدون  اقالم  فروش  بر  بلکه  داروساز،  رسانى   خدمت 
 بنا شده است و در صورت ایجاد نهاد نظارتى مخصوص مى توان از

 خرید آنالین داروهاى پرخطر به صورت غیرقانونى جلوگیرى کرد و در
 زیر چتر قانون، عالوه بر احیاى خدمات پیشین و ایجاد خدمات جدید

توسط داروساز، بعد اقتصادى داروخانه را نیز تقویت نمود.ا

فروش مجوز  داراى  هاى  داروخانه  شده،  وضع  پیش  از  قوانین   طبق 
مجاز به فروش کاالهاى بهداشتى، آرایشى و مکملهاى  اینترنتى صرفاً 
 تغذیه اى، شیرخشک، فرآورده هاى طبیعى و سنتى، ملزومات  مصرفى
 پزشکى داراى مجوز از سازمان غذا و دارو از طریق اینترنت مى باشند
 و حتى فروش داروهاى بدون نسخه ککک در داروخانه ى آنالین مجاز

نیست.ا
 سوالى که پیش مى آید این است که پایبندى به این قوانین تا چه مدتى
 امکانپذیر است؟ آیا وقت تطبیق معیارهاى درمانى کشور با کشورهاى
پیشرفته و در صورت نیاز اصالح این معیارها نرسیده است؟
 همان طور که مى دانید در بحث خرید برخط دارو دو
 مسئله ى بسیار مهم وجود دارد: نسخه نویسى
در که  الکترونیکى  نسخه پیچى   و 
نسخه  بستر  فقط  حاضر  حال 
در الکترونیکى   نویسى 
شده فراهم   کشورمان 
سازمانهاى و   است 
 مربوطه مى توانند از این
 فرصت در جهت تسهیل
 نظارت و پیشبرد اهداف
حیطه  در  داروسازى 
بهره آنالین  خدمات  ى 
در البته  کنند.    بردارى 
بایستى زمینه   همین 
داشته  باشیم نظر   در 
عدم صورت  در   که 
 اقدام سریع براى اصالح
سودجو، افراد   قوانین، 
از اقداماتى  به   دست 
ارزان تر فروش   جمله 
تاریخ گذشته  داروهاى 
بر عالوه  و  زد   خواهند 
مراجعه  و  بیماران  جان  تهدید 
 کنندگان، شاهد خشک شدن نهال نوپاى
 خدمات داروسازى در کشور خواهیم بود چرا که
 اگر نهاد مربوط و ذى نفع در مسئله ى دارو وارد عمل
 نشود، به مرور زمان داروخانه به داروفروشى و مقام داروساز به
 داروفروش تنزل پیدا خواهد کرد و با وجود هزینه هاى قابل توجه در
 خصوص تربیت نیروى دکترى حرفه اى داروسازى، کشور در اقتصاد

کالن موجب زیان هاى اساسى خواهد شد.ا

 از دیگر مشکالتى که در صورت عدم نظارت مى تواند گریبانگیر افراد
قوانین با  آنالین  داروخانه هاى  تعارض هاى  به  توان  باشد مى   جامعه 
 خــدمـات حـضـورى داروخانه مثل ارائه نسخه و قوانین مربوط به
 بیمه ها اشاره کرد. به عنوان مثال چون زیرساخت هاى مناسبى براى
عمًال و  نمود  ارائه  اى  نسخه  نمى توان  ندارد پس  وجود  نسخه   ارائه 
 فروش دارو هاى نسخه دار اتفاق نمى افتد و ممنوع خواهد بود و حتى
 اگر شرایطى فراهم شود که بتوان نسخه را ارائه نمود یا داروها را به
صورت آزاد (بدون بیمه) دریافت کرد مسئله ى مهم تر فقدان مشاوره 
 هاى دارویى توسط داروساز مسئول فنى مى باشد. کامًال صحیح است
 که در داروخانه ى آنالین نیز، مسئول فنى، مسئولیت نظارت را برعهده
 دارد اما ممکن است در این بین به دلیل عدم حضور مراجعه کننده
 صرفاً نسخه پیچیده شود و بدون توجه و شرح حال گرفتن از بیمار و
 توضیح در مورد مصرف داروها و تداخالت دارویى، اقالم دارویى ارسال
شود که خود مسبب بى اعتمادى جوامع به نیروى داروساز خواهدشد.ا
 به طور خالصه باید بگوییم که تأسیس، اداره و مدیریت داروخانه ى
 آنالین یک شمشیر دولبه  است؛ در صورت بى توجهى خطرناك بوده اما
 در صورت اجرا در چارچوب قوانین اصالح شده، در عین ارائه ى خدمات
 مفید در راستاى قانون، مى تواند کلید دستیابى به موفقیت هاى جدید
 در زمینه ى بهبود خدمات داروساز باشد و با گسترش ابزار الکترونیکى
 و برخط به عنوان یکى از مهم ترین مسائل روز جهان، خواهد توانست
 گامى در جهت ارتقاى خدمات داروساز به روشى منطبق با دنیاى امروز

و دغدغه هاى زندگى امروز بردارد.ا

(OTC)
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مقدمه
 بر اساس تعریف           آسم اختاللى در راه
با معموالً  که  است  تحتانى  هوایى   هاى 
 التهاب مزمن راه هاى هوایى همراه است و
خس همچون  تنفسى،  اپیزودیک  عالئم   با 
 خس، کوتاه شدن نفس، تنگى نفس و سرفه
بازدمى هوایى  هاى  راه  انسداد  با   همراه 
 شناخته مى شود. شیوع جهانى تخمین زده
 شده آسم در بزرگساالن، %45 است که 300
 میلیون نفر را در جهان شامل مى شود(1).
لنفوسیت بیان ژن هاى نوع دوم   بر اساس 
 هاى ککمکى، فنوتیپ هاى مختلف آسم را
و کککککک  اصلى  شاخه  دو  به  توان   مى 
 کککککک  تقسیم کرد(2). در آسم آلرژیک،
 پس از تحویل آنتى ژن ها توسط سلول هاى
ایـــن بـــکر،  هاى   سلول  به   دندریتیک 
  سـلول هـا  به سـلول هـاى  کمکى  نوع2
 ککک تبدیل شده و اینترلوکین هـاى 4،5
 و13 را تــرشـح مـى کــنند(3).  مشخص
قابل افزایش  آلرژیک،  آسم  ویژگى   ترین 
 توجه تولید کک علیه آنتى ژن هاى تنفسى
مى شناخته  آتوپى  عنوان  با  که   است 
 شود(4).  ککک سایتوکاینى است که فرایند
ایزوتوپ را در سلول هاى  تحریک  سوئیچ 
 کرده و منجر به تولید کک مى شود. اتصال
و ها  ماست سل  روى  بر  کککک  به   ککک 
و مدیاتورها  تولید  به  منجر  ها   بازوفیل 
که شود  مى  متعددى  هاى   سایتوکاین 

مونوکلونال هاى  بادى  آنتى  این  از    برخى 
مى پردازیم..م

Dupilumab
انسانى کامال  بادى  آنتى  یک   دوپیلوماب 
و کک  گیرنده  مشترك  بخش  که   است 
 کککک و سیگنالینگ آن دو را مهار مى کند
مى پالسبو،  با  مقایسه  در  دارو  این    .(6) 
 تواند سبب کاهش تشدید آسم و استفاده از
و شود  خوراکى   هاى   کورتیکواستروئید 
 عملکرد ریه و کیفیت زندگى را در بیماران
بهبود شدید  تا  متوسط  آسم  به   مبتال 
 دهد(7). بر اساس آنالیزى که توسط کککک
بالینى کارآزمایى  تعدادى  بر  همکاران   و 
در هم  دوپیلوماب  است،  گرفته   صورت 
در هم  و  آلرژیک  آسم  به  مبتال   بیماران 
را آلرِژیک  آسم  هاى  معیار  که   بیمارانى 
اما است(8)؛  شده  واقع  موثر   نداشتند، 
 کارایى آن، در بیمارانى که ککک کل باالیى
بادى آنتى  این  است(6).  بیشتر   داشتند، 
 بیومارکرهاى واکنش هاى التهابى نوع 2 از
 جمله ککک     و              سرمى را در
معنادارى طرز  به  زیرگروه  دو  هر   بیماران 
گیر چشم  کاهش  موجب  و  داده   کاهش 
 میزان آسم تشدید شده و بهبود ککککمى
 شود. این آنتى بادى توانسته از لحاظ بالینى
52 طى  کککککک  معنادار   بهبود   سبب 
 هفته درمان شود(8). عالوه بر این، کارایى و

برونش،  صاف  عضالت  انقباض   موجب 
التهابى آبشار  افتادن  راه  به  و   ریمادلینگ  
هاى راه  اپیتلیوم      ;;;; گردد(3).   مى 
موکوس بیشتر  تولید  براى  را   تنفسى 
 تحریک مى کند و سبب هایپرپالزى سلول
از بیش  پاسخ  و  ریمادلینگ  و  گابلت   هاى 
شود(3). مى  صاف  عضله  هاى  سلول   حد 
در مهم  سایتوکاین  یک   ،5  اینترلوکین 
 پاتوفیزیولوژى آسم است که در بلوغ نهایى
و کند  مى  شرکت  ها  ائوزینوفیل   اندوژن 
به چسبندگى  کموتاکسى،  افزایش   باعث 
 اندوتلیال و فعال شدن آن ها مى شود. (5).
از استفاده  آسم،  براى  اصلى   درمان 
و اسـتنـشاقـى   کورتـیکـواسـتروئـیدهـاى 
براى باشد.  مى  برونش  هاى   گشادکننده 
از است  ممکن  شدید  آسم   درمان 
 گلوکوکورتیکوئید هاى سیستمیک استفاده
هاى درمان  شدن  بهینه  وجود  با   شود. 
 استاندارد، بیماران مبتال به آسم شدید، نیاز
دارند. بیولوژیک  مواد  با  کمکى  درمان   به 
 آنتى بادى هاى مونوکلونال جایگزینى براى
هستند سیستمیک   گلوکوکورتیکوئیدهاى 
 که براى کنترل و پیشگیرى از تشدید آسم
بادى آنتى  چندین  شوند.  مى   استفاده 
 مونوکلونال، براى مهار کردن این مسیرهاى
 التهابى خاص به منظور مقابله با این مسئله
 تولید شده است(1,2,4). در ادامه به بررسى
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کودك، بیماران  در  دوپیلــوماب   ایمنى 
درماتیت به  مبتال  بزرگسال  و     نوجوان 
 آتوپیک شدید و سایر بیمارى هاى التهابى
 نوع 2 مرتبط از جمله رینوسینوزیت همراه
 با پولیپ بینى نیز اثبات شده است(7). در
 یک کارآزمایى بالینى که  1902 بیمار 12
 ساله و باالتر مبتال به آسم کنترل نشده را
 مورد بررسى قرار داده است، گروه دریافت
 کننده دوپیلوماب با دوز 200 یا 300 میلى
کننده دریافت  گروه  با  مقایسه  در   گرم 
محل هاى  واکنش  مانند  عوارضى   پالسبو، 
تنفس، دستگاه  ویروسى  عفونت   تزریق، 
 برونشیت و سردرد را بیشتر نشان داده اند
 (9).  دوپیلوماب به عنوان یک درمان کمکى
 نگهدارنده آسم متوسط تا شدید در بیماران
فنــوتـیـپ داراى  بـزرگـتر  و  ســال   12 
 ائوزینوفیلیک یا بیمارانى  که آسم وابسته به
خوراکى کورتیکواستروئیدهاى   دریافت 
 دارند، با دوز 200 یا 300 میلى گرم هر دو
یا از400  پس  جلدى  زیر  صورت  به   هفته 
 600 میلى گرم دوز بارگیرى، توسط        ا

به تایید رسیده است(3,6).ا
Reslizumab

 رسلیزومب یـک آنتـى بـادى مــونوکلونال
 انسانى است که         را هدف قرار مى دهد.
 این آنتى بادى داراى ناحیه          (گلوتامیک
با که  باشد  مى  آرژنین)  آرژنین،  آرژنین،   اسید، 
 آمینواسید هاى 92-89 روى          جفت
و گیرنده  با  برهمکنش  براى  که  شود   مى 
 متعاقباً مهار فعالیت زیستى          ضرورى
اثربخشى متعددى  بالینى  مطالعات   است. 
 رسلیزومب را مورد بررسى قرار داده اند.  در
 یک مطالعه چند مرکزى تصادفى دو سویه
 کور که بر روى 953 بیمار12 تا 75 ساله با
 تعداد حداقل            ائوزینوفیل انجام شد،
 در گروه دریافت کننده            رسلیزومب
 به صورت    هر چهار هفته یک بار براى 13
تشدید میزان  دارونما،  با  مقایسه  در   دوز، 
 آسم کاهش یافت و چهار هفته پس از شروع
 درمان           و نمرات پرسشنامه کنترل
 آسم پیشرفت داشتند.یک کارآزمایى بالینى
 دوسویه کور تصادفى ثابت کرد رسلیزومب
بدون آسم  به  مبتال  بیماران  درمان   براى 
 ائوزینوفیلیا موثر نیست. رایج ترین عوارض
نازوفارنژیت، سردرد،  شده   گزارش   جانبى 
فـوقانى  و تنفـسى   عفـونت هـاى مجارى 
بیماران  0.3% همچنین  است.   خستگى 
 آنافیالکسى را تجربه کرده اند. رسیلیزومب
 ایمن به نظر مى رسد و به خوبى تحمل مى
 شود اما براى تعیین ریسک بروز بدخیمى و

 ااااااا، کمپلکس ایمنى محلول در آب ایجاد
 کرده و اتصال     به گیرنده هاى با افینیته
 باال و پایین را مهار مى کند و به طور موثر،
آتوپیک آسم  بیماران  در  را  ایمنى   پاسخ 
همچنین بادى  آنتى  این  دهد.  مى   کاهش 
 بیان            را در بازوفیل ها و ماست سل
عالئم کنترل  بنابراین  دهد؛  مى  کاهش   ها 
 آسم را به طور قابل توجهى بهبود مى بخشد
مى جـلوگـیرى  بیمارى  تـشدید  از   و 
به که  بیولوژیک  ماده  این   کند(4,16). 
با شود،  مى  استفاده  جلدى  زیر   صورت 
موجود، شواهد  به  توجه  با  باال   اطمینان 
بـا مقـایسه  در  را  آسـم  تـشدید   مـیزان 
دهد. مى  کاهش  مراقبت   استانداردهاى 
 اومالیزوماب                               را هم در
 نوجوانان و هم در کودکان 6 تا 11 سال با
مى تغییر  قوى  و  اطمینان  قابل   شواهدى 
مشخص مطالعات  اساس  بر   دهد(3,15). 
و زنان  در  درمانى  پاسخ  که  است   شده 
اختصاصى آلرژن  تست  نتیجه  با      بیماران 
 اااااا  مثبت، باالتر است(3). یک متاآنالیز بر
 اساس 8 کارآزمایى بالینى بر روى نوجوانان
تمام اومالیزوماب   که  است  گرفته   نتیجه 
   متغیر هاى عـملکرد ریه از جمله                  و
 ااااااااااااا مطلق را در مقایسه با دارونما بهبود
 مى بخشد و تعداد ائوزینوفیل ها را به طور
سال در  دهد(17).  مى  کاهش   معنادارى 
کارازمایى  42 مرور  با  محقق  یک   2019 
 بالینى بر روى بزرگساالن نتیجه گرفته است
 که این دارو مى تواند میزان تشدید بیمارى
 را تا %84 کاهش داده و باعث بهبود عالئم
 آسم و نمره کیفیت زندگى و کاهش مصرف
شود(10). بیمارستان  به  مراجعه  و   دارو 
در خوبى  به  اومالیزوماب  ایمنى   پروفایل 
شده ثبت  آلرژیک  آسم  به  مبتال   بیماران 
مشاهده جانبى  عوارض  ترین  شایع   است. 
 شده در مطالعات سردرد، واکنش هاى محل
قسمت درد  و  سرگیجه  آرترالژى،   تزریق، 
به اومالیزوماب  است.  بوده  شکم   باالیى 
 خوبى تحمل مى شود؛ با این حال، واکنش
در آنافیالکسى  شوك  جمله  از  نادر   هاى 
آسم به  مبتال  بیماران  از  درصد   0.1-0.2 

ممکن است رخ دهد(18).ا

 و ایمنى در دوران  باردارى انجام مطالعاتى
  در آینده مورد نیاز است. بر اساس مطالعات،
 در نهایـت          نـتیجه گـرفت این دارو
در معینى  کارایى  و  کافى  ایمنى   پروفایل 
دوز دارد.  ائوزینوفیلیک  شدید  آسم   درمان 
 تایید شده،              به صورت     (طى انفوزیون
براى هفته  چهار  هر  دقیقه)  از20-50   بیش 

بیماران 18 سال و باالتر است(5).م
Benralizumab

مونوکلونال بادى  آنتى  یک   بنرالیزوماب 
زنجیره که  است  انسانى  کامًال   نوترکیب 
 آلفاى گیرنده         را بر روى ائوزینوفیل ها،
طبیعى کشنده  هاى  سلول  و  ها   بازوفیل 
دهد(1,10,11). مى  قرار  هدف   مورد 
 بنرالیزوماب با کاهش تعداد ائوزینوفیل ها و
ریمادلینگ و  ائوزینوفیلى  التهاب   تضعیف 
بهبود و  آسم  تشدید  کاهش  باعث   برونش 
ریه عملکرد  و  هوایى  هاى  راه    محدودیت 
 براى بیماران مبتال به آسم شدید و کنترل
مى ائوزینوفیلیک  التهاب  با  همراه   نشده 
 شود. در آزمایش هاى بالینى این آنتى بادى
افزایش  سبب کاهش میزان تشدید آسم و 
 ماندگارى کورتیکواستروئیدهاى خوراکى در
شده انجام  مطالعه  در  است.  شده   بدن  
 توسط                   و همکاران این آنتى بادى
 مانع تشدید آسم در %40 بیماران به مدت
را در توانست دوز           و   یک سال شد 
 %100 بیماران کاهش دهد. همچنین 70%
را قـطع کـنـنـد توانستند          بیماران 
که جمعیتی  در  بنرالیزوماب   .(1,12-14) 
 معیارهاي آتوپی و      را داشتند،       (کیفیت
 زندگى) را به میزان 0/5 از سطح پایه افزایش
شواهد به  توجه  با  باال،  اطمینان  با  و   داده 
 موجود، میزان تشدید آسم را در مقایسه با
 استانداردهاى مراقبت کاهش مى دهد(15).
 عوارض جانبى این دارو در کارآزمایى هاى
 بالینى نادر بوده و عمدتا شامل نازوفارنژیت،
بادى این آنتى  باشد(2).   سردرد و تب مى 
 مونوکلونال تاییدیه    اااااااا را به عـنوان یـک
12 بیماران  براى  نگهدارنده  کمکى   درمان 
 سال و باالتر مبتال به آسم شدید با فنوتیپ
شده توصیه  دوز  کرد.  دریافت   ائوزینوفیلى 
چهار هـر  زیـرجـلدى  ااااااا    بنرالیـزوماب  
هر سپس  و  دوز  سه  براى  بار  یک   هفته 

هشت هفته یک بار است(11).ا
Omalizumab

     اومالیزوماب، یک مونوکلونال آنتى بادى ضد
تکنولوژِى از  استفاده  با  که   ااااااااااست 
 هیبریدوما ساخته شده است. این آنتى بادى
 با اتصال انتخابى به دو دمین       بر روى
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جمع بندى
 آنتى بادى هاى مونوکلونال کاندیدهاى درمانى مناسبى جهت کنترل آسم و کاهش تشدید آن محسوب مى شوند؛ به عالوه، استفاده از این
 آنتى بادى ها مى تواند براى کمک به درمان آسم شدید و همچنین کاهش نیاز به کورتیکواستروئیدهاى سیستمیک موثر باشد. کارایى و ایمنى
 داروهاى بیولوژیک در کارآزمایى هاى متعددى مورد بررسى قرار گرفته است؛ اما همچنان به مطالعات بیشترى براى بررسى بهترین درمان براى

فنوتییپ هاى مختلف آسم و شرایط متفاوت بیماران نیاز است.م
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مقدمه
اندازه به  درمانى  موثر  رویکرد  یک   توسعه 
وقتى است.  مهم  جدید  داروى  یک   ابداع 
 دارویى وارد بدن مى شود، باید از مسیرهاى
در و  خون  جریان  به  تا  کند  عبور   مختلف 
 نهایت به بافت هدف برسد. برخى از داروها
 به دلیل ساختار و خواص دینامیک مولکولى
 خود، ممکن است به راحتى جذب نشوند و
بافت در  غیراختصاصى  تجمع  دلیل  به   یا 
 هاى غیر هدف، منجر به بروز عوارض جانبى
دارویى حامل  یک  طراحى  بنابراین،   شوند. 
 که رسپتور اصلى علت بیمارى را هدف قرار
 بدهد و سبب رهش کنترل شده دارو شود،
ها میکروروبات   .(1) است  اهمیت   حائز 
درمان براى  اى  کننده  امیدوار   کاندیدهاى 
با بدن  داخلى  هاى  سایت  در   هدفمند 

دسترسى سخت و محدودند (2).م

میکروروبات چیست؟
با سنتتیکى  کوچک  ماشین   میکروروبات 
دقت با  عمل  و  حرکت  حسگرى،   قابلیت 
امور مکرر  انجام  براى  که  است   میکرو 
طراحى شده،  کنترل  صورت  به   مشخصى 
 شده و حداقل یک وجه با ابعاد میکرو دارند
(الف) آوردن  فراهم  با  میکروموتورها   .(1) 
تحویل (ب)  دارو،  باالتر  بارگذارى   ظرفیت 
افزایش (ج)  کمتر)،  (سمیت  دارو   موضعى 
 نفوذ به بافت و (د) مانور فعال در ککککک، بر
 چالش هاى فعلى انتقال دارو غلبه مى کنند.

 کامل، شامل یک سیستم دارورسانى و یک
هاى سیستم  این  است.  آهنربایى   سیستم 
 دارورسانى مى توانند به شکل هاى مختلفى
جنس از  میکروسفرها  یا  ها  کپسول   مانند 
ذرات ها  آن  در  که  باشند  مختلف   هاى 
مى صورت  این  در  دارند؛  قرار   مغناطیسى 

تداخل مغناطیسى خارجى  میدان  با   توانند 
 کنند. سیستم آهنربا نقشى اساسى در هدف
 قرار دادن داروى مغناطیسى دارد. با توجه به
 نوع و موقعیت هدف، سیستم هاى آهنربایى
مى استفاده  ساختار  براساس   مختلفى 

شوند(5-4).م

جهت در  دارویى  هاى  حامل  این   توانایى 
کنترل رهایش  و  موضعى  دادن  قرار   هدف 
 شده دارو، آنها را به کاندیدى سودآور براى
مانند پیچیده  هاى  محیط  در  دارو   تجویز 

 تومورهاى جامد تبدیل مى کند (2).م
زیست حرکت،  دقیق  کنترل  حال،  این   با 
 تخریب پذیرى، درك محیط، روش ساخت و
پایدار دارو توسط میکروروبات ها  رهاسازى 
درمان براى  اصلى  هاى  چالش  از   همچنان 
 پزشکى است. حرکت این میکروروبات ها در
 فضاهاى کوچک بافتى نقش مهمى در هدف
حرکت به  هاى  روش  کند.  ایفا مى   درمانى 
 درآوردن این میکروروبات ها به انواع مختلف
و الکتریکى  مغناطیسى،  (میدان   فیزیکى 
روش شیمیایى،  هاى  روش  صوتى)،   موج 

ترکیبى هاى  روش  و  زیستى   هاى 
میان، این  در  شود.  تقسیم مى   (هیبریدى) 
 روش هاى مغناطیسى جزو روش هاى بسیار
بعالوه، است.  سازگار  زیست  و   پرکاربرد 
تغییر با  بدن  داخل  در  ها  آن   حرکت 
مغناطیسى میدان  و جهت   فرکانس، شدت 
توان مى  ترتیب  این  به  است.  کنترل   قابل 
 اثرات سمیت سیستمیک را به حداقل رساند
 و افزایش اثربخشى کلى را در تجویز داروها

مشاهده کرد (3).م
مغناطیسى، داروهاى  گیرى  هدف   در 
 سیستم دارورسانى کککک تحت هدایت یک
ضایعه ناحیه  به  خارجى  مغناطیسى   میدان 
 مى رسد. یک سامانه دارورسانى مغناطیسى

in vivo

(DDS)

سرطان
 یکى از بیمارى هاى شایع و پر مرگ و میر در دنیا، سرطان است. اگرچه ایمونوتراپى به ویژه در درمان سرطان پیشرفت چشمگیرى
هاى متداول (مانند شیمى درمانى، جراحى و...) خطراتى را مانند تخریب سلول هاى طبیعى، اختالل در اما روش   داشته است، 
 سیستم ایمنى بدن و افزایش عود به همراه دارند. میکروروبات هاى مغناطیسى مى توانند تحت کنترل میدان مغناطیسى، سبب
میکروروبات مثال، یک  عنوان  به   .(6) بشوند  به سلول هاى طبیعى  رساندن  آسیب  بدون  نظر  مورد  نقاط  به  دقیقاً  دارو،   تحویل 
 مغناطیسى حساس به      داراى الیه خارجى حاوى هیدروژل کلسیم آلژینات و الیه داخلى حاوى میکروسفرهاى مغناطیسى کیتوزان
 به صورت برون تن مورد آزمایش قرار گرفته است. این میکروروبات توانسته است دارو را به مدت 10 روز به صورت پیوسته در محل
 از پیش تعیین شده آزاد کند و از کاندیدهاى ارزان و خوراکى جهت داروسانى در سرطان روده محسوب شود (3). همچنین در سال
 2020 فنگ و همکاران، با استفاده از ماکروفاژها میکروروباتى را جهت رساندن هدفمند داروى دوکسوروبیسین ساخته اند و در
 محیط برون تن آن را با استفاده از گرادیان مغناطیسى به سمت سلول هاى هدف سوق داده اند. این میکروروبات سلولى زیست

سازگار و زیست تخریب پذیر، به طور موثرى موفق به کشتن سلول هاى تومورى شده است (6).م

pH

کلیه
 در صورتى که آسیب بافتى ناشى از سنگ هاى مجارى ادرار
 به سرعت درمان نشود، مى تواند به نارسایى کلیه منجر شود.
 در همین راستا، میکروبات هاى پوشش داده شده با بیوپلیمر
 مى توانند از حالب باال رفته و سنگ هاى کلیه را با کمترین
 آسیب و عوارض جانبى تخریب کنند. به عالوه در سرطان
رساندن سبب  ها،  میکروبات  از  استفاده  نیز   پروستات 
طریق از  دسترسى  یا  نیدل  به  نیاز  بدون  پرتوزا   داروهاى 

کولون مى شود (7).م

چشم
حجم در  چشمى  داروهاى   هرچند 
اما شوند؛  مى  استفاده  کمى   بسیار 
از مناسب  محل  به  دارو   رسیدن 
این در  است.  دشوار  معموالً   چشم 
توانند مى  ها  میکروروبات   راستا، 
به دارو  شده  کنترل  انتقال   براى 
استفاده چشم  مناسب  هاى   بخش 

شوند (7).م

جنین
 در ناهنجارى هاى کیستیک
آدنــومــاتـوز،  مــادرزادى 
 میکروبات ها مى توانند بافت
 هاى اضافى را از بین بـبرند و
هیدروپس یا  بافـتى  ادم   از 
 ککککک جــلوگیـرى کـنند

(7).م
(hydrops) 

کاربردهاى دارورسانى با میکروروبات هاى مغناطیسى

مــیـکــرو روبــات؛ روشـــى  نـــوین بـــراى دارورســانى



چالش هاى بکارگیرى و توسعه
سد خونى-مغزى،  سد  مانند  مختلفى  سدهاى  بدن   در 
 خونى-هوایى، سد خونى-تیموس و ... وجود دارد که عبور از این
 سدها مى تواند به عنوان یک چالش پیش رو باشد. براى مثال،
باید سدها،  این  خالل  از  مغناطیسى  میکروروبات  انتقال   براى 
اندازه کافى  نیروى مغناطیسى و قدرت محرکه میکروروبات به 
 قوى باشد تا بر آن  ها غلبه کند (4،5،8). بنابراین یکى از چالش
راهکارى به  نیاز  دارورسانى  هاى  سیستم  این  از  استفاده   هاى 
 براى پایش مداوم نیروى محرکه است تا میکروروبات بتواند به

حرکت خود برخالف جهت جریان خون ادامه دهد (7).م
 عالوه بر عوامل فوق، عوامل مرتبط با بافت از جمله محل ضایعه،
 شکل و اندازه ضایعه و تعداد ضایعات نیز هنگام توسعه سیستم

هاى آهنربا باید در نظر گرفته شوند (9).م

جمع بندى
از یکى  مغناطیسى  دارورسانى  هاى  سیستم  از   استفاده 
 مهمترین راه هاى هدایت یا جذب داروها به مکان هاى مشخص
 شده است. به منظور دستیابى به هدف گیرى موفق داروهاى

مغناطیسى، یک سیستم آهنربایى مناسب مورد نیاز است.م
آهنربا وجود از سیستم  مختلفى  انواع  اگرچه   در حال حاضر، 
 دارد، اما کاربردهاى عملى آنها اغلب محدود به موارد ساده اى
 مانند بیمارى هاى سطح پوست یا نزدیک به سطح بدن است و
 در مورد بیمارى هایى با منشأ اعماق بدن، بسیارى از مدل ها
روزافزون موفقیت  به  توجه  با  هستند.  مقدماتى  مرحله   در 
 میکروروبات هاى مغناطیسى در دارورسانى هاى دقیق به بافت
تأثیر افزایش  سازى،  شخصى  امکان  با  عمقى  و  داخلى   هاى 
 داروها و کاهش عوارض جانبى که از جمله مهمترین دغدغه
 هاى داروسازان است، تحقیقات گسترده در این زمینه پیشنهاد

مى گردد.م
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 طـــــرح داروســازى
 یکى از دغدغه هاى اصلى هر دانشجوى در حال تحصیل، مسائل بعد
فاکتورهاى داروسازى  دانشجویان  براى  است.  التحصیلى  فارغ   از 
ادامه ى یا  و  سربازى  گزینه هاى طرح،  میان  انتخاب  براى   مختلفى 

تحصیل پس از فارغ التحصیلى مطرح هستند.م
 در این مقاله از چند داروساز که مشغول گذراندن دوره ى طرح خود
 بودند خواستیم تا تجربیات شان را با دانشجویان در میان بگذارند و
 این راه نرفته را برایمان روشن تر سازند؛ به این امید که انتخابمان در

آینده آگاهانه تر باشد. متن زیر حاصل این گفتگوهاست.م
معافیت هاى طرح

 طرح اجبارى دوره ى عمومى شامل معافیت هایى نیز مى شود (که
 شاید بهتر باشد مورد بازنگرى قرار گیرند). این معافیت ها عبارت اند
 از: افراد تک فرزند خانواده، فارغ التحصیالن خارج از کشور که شهریه
 دوره هاى تکمیلى در داخل کشور را پرداخت کرده اند، مشموالن
 سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایى و استعداد درخشان، همسر و
 فرزندان شهدا و مفقودین، آزادگان و همسر و فرزندانشان، یکى از
فرزند جانباز باالى 25 درصد،  برادران شهید، جانبازان  و   خواهران 
 باالى 50 درصد، همسر جانباز باالى 70 درصد، مادرى که حضانت
 فرزندش را بر عهده دارد، معافیت طبق ماده 3 قانون (بر اساس نظام
 وظیفه آقایان)، فارغ التحصیالن باالى 45 سال رشته هاى اجبارى،
 افرادى که داراى گواهى معافیت از مقطع قبلى خود هستند، داشتن
 6 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه، وجود بیمارى هاى حاد در صورت
 موافقت شوراى عالى پزشکى، بانوان متأهل که فارغ التحصیل قبل از
 اول آذر 1380 باشند، انجام خدمات قانونى در مقطع قبلى و فارغ

التحصیالن مازاد بر نیاز در مقاطع کارشناسى ارشد و باالتر.م
شرایط پیش از ثبت نام و طى طرح

التحصیلى تان در سامانه ابتدا مطمئن شوید که اطالعات فارغ   در 
 آموزشى وزارت بهداشت (سما) درج شده است تا امکان ثبت نام براى

اتمام از  پس  ماه   3 حداکثر  شما  باشد.  داشته  وجود  طرح   شروع 
 تحصیالت (تاریخ دفاع) فرصت دارید تا ثبت نام کنید و در صورت
 تأخیر، 3 الى 6 ماه اضافه طرح براى شما ثبت خواهد شد. بعد از ثبت
 نام در سایت، باید در نوبت قرار بگیرید تا براى حوزه ى مدنظرتان

انتخاب شوید.م
زیر موارد  از  تواند هر کدام  دوران طرح مى  در   محل خدمت شما 

باشد:م
 مراکز تحقیقاتى و کارخانه هاى داروسازى، معاونت ها و سازمان غذا و

دارو، داروخانه هاى شبکه بهداشت و بیمارستان ها.م
به ضریب منطقه ى خدمت شما متفاوت توجه  با   مدت زمان طرح 
زمان طرح شما باشد مدت  انتخابى محروم تر  منطقه   است؛ هرقدر 
،5/5 شامل:  منطقه  ضرایب  مى شود.  کوتاهتر  ضریب  با   متناسب 

4.5/5، 4/5، 3.5/5 و 3/5 مى باشند.م
 مدت زمان طرح براى مقطع دکترى حرفه اى داروسازى 24 ماه است
که مى تواند به شرح زیر بر اساس ضریب منطقه کاهش پیدا کند:م اا
 24ماه در منطقه چهار و نیم پنجم به  21 ماه و 18 روز، در منطقه
 چهار پنجم به 19 ماه و 6 روز، در منطقه سه و نیم پنجم به 16 ماه
و 24 روز و در منطقه سه پنجم به 14 ماه و 12 روز تقلیل مى یابد.ا
 مدت زمانى که در طرح سپرى مى شود جزو امتیازات و سابقه شغلى
 افراد محسوب خواهد شد. افرادى که تمایل به ادامه ى تحصیل در
با گذاشتن و  از کشور هستند میتوانند بدون گذراندن طرح   خارج 
را جهت ترجمه دریافت نمرات خود  بهداشت ریز   وثیقه در وزارت 
 کنند؛ اما بعد از بازگشت به کشور باید براى آزاد شدن مدرك طرح

را سپرى کنند.ا

تـمام آنـچه بـاید در مـورد طـرح نـیروی انـسانی داروسازی بـدانـید



2 
ره

ما
 ش

ک  
ری

 ژن
مه 

ما
اهن

گ
18

2 
ره

ما
 ش

ک  
ری

 ژن
مه 

ما
اهن

گ

17
طرح در سربازى

 آقایان در وهله اول مى توانند دوران سربازى خود را به صورت کامل
در معاف خواهند شد.  از گذراندن طرح  ترتیب  این  به  و   بگذرانند 
 صورتى که مدت زمان سربازى آنها کمتر از 24 ماه باشد، باید ما به
 التفاوت آن با مدت 24 ماه را به طرح روند. الزم به ذکر است میزان
 حقوق دریافتى براى آقایان طى خدمت نظام وظیفه بسیار کمتر از

میزان حقوق دریافتى در طول دوران طرح است.م
کلینیک هاى و  بیمارستانى  داروخانه هاى  در  سرباز  داروساز   وظیفه 
 نیروهاى مسلح در برخى موارد شامل وظایف تکنسین هاى دارویى
 نیز مى شود و آن ها در ارائه خدمات دارویى اعم از دریافت و ثبت
و درخواست  مشاوره،  آن ها،  تحویل  و  بررسى  سازى،  آماده   نسخ، 
 توزیع دارو در بیمارستان و ... دخیل هستند که با توجه به حضور
 اجبارى در غیر ساعت کارى و حقوق بسیار کم شرایط بسیار سختى

را براى داروسازان ایجاد مى کند.م
طرح در بیمارستان

 همانطور که گفته شد براى ورود به بیمارستان جهت خدمت باید
 اطالعات را در سامانه ى سما ثبت کرد و طبق اولویت هاى شما و نیاز
 استان ها، بیمارستانى به شما پیشنهاد خواهد شد که در صورت عدم
 پذیرش آن باید مجدد در نوبت قرار بگیرید. وظایفى که داروساز در
مسئول میتواند  و  است  متفاوت  داشت  خواهد  برعهده   بیمارستان 
تجهیزات بخش  مسئول  یا  باشد  بیمارستان  آن  ى  داروخانه   فنى 
ى عهده  به  کوچک  هاى  بیمارستان  در  بخش  این  (که   پزشکى 
در طرح  دارویى.  کارشناس  یا  و  باشد)  مى  داروخانه  فنى   مسئول 
 بیمارستان هم شامل ضرایب 5/5، 4.5/5 و ... مى شود که هم میزان
 محرومیت و هم مدت زمان خدمت را تعیین میکند. میزان حقوق
 دریافتى، حقوق پایه است که عالوه بر آن مبلغى تحت عنوان کارانه
 هم پرداخت مى شود که میزان مبلغ کارانه و زمان واریز آن کامال

بستگى به بیمارستان محل خدمت شما دارد و متفاوت است.م
طرح در کارخانه داروسازى

باید داروسازى  کارخانه هاى  در  طرح  گذراندن  جهت  اقدام   براى 
 پیگیرى کنید که شهرى که مى خواهید طرح بروید چه کارخانه هاى
 داروسازى دارد؛ گرچه لیستى در سایت بر اساس اعالم نیاز کارخانه
 وجود دارد اما اگر با کارخانه ها در خصوص اینکه نیروى طرحى نیاز
 دارند یا خیر و اینکه داروساز طرحى را با چه شرایطى قبول مى کنند

 هفته مقاومت آنتى بیوتیکى، برگزارى وبینارها و...م 
 واحد غذا: در برخى معاونت ها براى این قسمت نیز نیرو میگیرند
از بیشتر  و  نیست  مرتبط  زیاد  داروسازى  رشته ى  با  البته   که 

کارشناسان علوم غذایى استفاده مى شود.م
 واحد کککک یا مرکز اطالع رسانى داروها و سموم: شاید بتوان
 گفت این واحد و تا حدودى واحد تجویز و مصرف منطقى دارو، دو
دارند. داروسازى  رشته  با  را  ارتباط  بیشترین  که  هستند   واحدى 
 عمده فعالیت واحد ککک پاسخگویى به تلفن سامانه اطالعات دارویى
190 است. در کنار آن وظیفه انتشار اطالعات دارویى و مسمومیت
  ها را براى عموم مردم از طریق رسانه ها، روزنامه ها، پوستر، پمفلت و
مصرف و  تجویز  واحد  و  ککک  واحد  در  کار  براى  میدهد.  انجام   ... 
 منطقى داروها فرد باید اطالعات دارویى مناسب و به روزى داشته
کارآموزى ها و  درمان شناسى  مثل  بر درس هایى  تسلط  لذا  و   باشد 
 مهم است. به طور مثال الزم است فرد طرز استفاده از منابع معتبر
 دارویى مانند کککککککککککککککککککککککک        و ... را فرا گرفته

باشد.م
 معاونت غذا و دارو در شهرستانهاى کوچک یا مناطق محروم نیست
استان مرکز  که  (بجز چند شهرستان  اند  استان  مراکز  در  اغلب   و 
 نیستند ولى معاونت غذا و دارو دارند). از معایب گذراندن طرح در
تحصیلى رشته  به  اغلب  بخش  این  در  کار  که  گفت  مى توان   آن 
از ادارى ست.  کار  انجام  حال  در  فرد  و  نیست  مربوط   داروسازان 
 یکسرى مازاد دریافتى هایى که شامل افراد شاغل در مناطق محروم
 یا بیمارستان ها مى شود مثل حق ماندگارى، منطقه محروم و ... نیز
از بیشتر  خیلى  نیز  بیمارستان  از  دریافتى  کارانه  است.  بهره   بى 

معاونت ها و شبکه هاست.م
 طرح در شبکه بهداشت

انتخابى شهر  به  بسته  بهداشت  شبکه  در  شاغل  طرحى   داروساز 
کارهاى انجام  شامل  وظایف  این  دارد.  متفاوتى  و  متعدد   وظایف 
بهداشت، خانه هاى  دارونامه  طبق  دارو  خرید  مانند  شبکه   دارویى 
 پیگیرى درخواست هاى دارویى و وسایل و تجهیزات پزشکى، توزیع
 دارو بین خانه هاى بهداشت، نظارت بر انبارهاى دارویى، بازرسى از
 داروخانه ها، کلینیک هاى ترك اعتیاد و مراکز و خانه هاى بهداشت،
 پیگیرى سهمیه داروهاى کمیاب براى شهرستان و نیز نظارت بر امور
غذایى شبکه شامل بازرسى از کارخانه ها و کارگاه هاى تولید و بسته

 بندى مواد غذایى، صدور پروانه و ... مى باشد.م

سپس  رفت.  خواهد  پیش  سریعتر  شما  براى  کار  کنید   صحبت 
 کارخانه یک نامه اعالم نیاز به سازمان غذا دارو مى فرستد و در ادامه
از ارسال میکند.  به کارخانه مد نظر  را   سازمان، معرفى نامه ى شما 
 آنجایى که دانشجویان طرحى نمى توانند به عنوان مسئول فنى در
 کارخانه مشغول به کار شوند (چون مسئول فنى کارخانه باید حداقل
 دو سال سابقه کار داشته باشد) بنابراین به احتمال زیاد افرادى که
 در کارخانه داروسازى مشغول به طرح مى شوند، 12 ساعت پروانه
دارند. داروسازان طرحى مى توانند در بخش اختیار  را در  آزادشان 
  هاى کنترل کیفیت، تحقیق و توسعه و یا تولید فعالیت داشته باشند.
طرحى داروسازان  از  خود  مرکزى  دفتر  در  نیز  کارخانه ها   برخى 
 استفاده مى کنند و داروسازان در آن جا به امور رگوالتورى و ادارى
 شامل مکاتبات با سازمان غذا و دارو، بررسى پروانه داروهاى تولیدى

کارخانه، نوشتن کک   و ... مشغول مى شوند.م
 طرح در مراکز تحقیقاتى

 براى گذراندن طرح در مراکز تحقیقاتى باید در سایت     ثبت نام
 کنید و نامه درخواست مرکز تحقیقات را ارسال کنید. بعد از این در
 سامانه رشد ثبت نام میکنید. سپس اداره طرح، معرفى نامه اى براى
 شما خواهد نوشت که با تحویل آن به مراکز تحقیقاتى از جمله مراکز
تحقیقاتى مراکز  یا  داروسازى  هاى  دانشکده  در  مستقر   تحقیقاتى 
مصاحبه در   ... و  مقاالت  معدل،  شامل  شما  رزومه  ها،   بیمارستان 
مى خدمت  به  مشغول  پذیرش  صورت  در  و  شد  خواهد   بررسى 

 شوید.م
طرح در معاونت غذا و دارو

معاونت غذا و دارو شامل بخش هاى زیر است:م
مختلف امور  به  رسیدگى  شامل  که  داروخانه ها:  امور   واحد 
 داروخانه ها از جمله صدور پروانه ها، تأیید صالحیت مسئولین فنى،
بازرسى، رسیدگى به شکایات و به طور کلى نظارت بر امور داروخانه

 هاست.م
 واحد مخدر: توزیع داروهاى مسکن مخدر به بیماران صعب العالج،
 کلینیک هاى ترك اعتیاد و بیمارستان ها (این بخش بیشترین ارباب

رجوع را به خود اختصاص میدهد).م
پزشکان، نسخ  بررسى  داروها:  منطقى  مصرف  و  تجویز   واحد 
 تشکیل جلسات کمیته تجویز و مصرف منطقى با حضور اعضا، جمع
 آورى مطالب علمى در حوزه تجویز و مصرف منطقى دارو، برگزارى
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 احتماال تا به حال از خود پرسیده اید که استارت آپ چیست، چگونه راه اندازى مى شود، براى پیشبرد آن چه اقداماتى الزم است و... . در این مقاله،
 به طور مختصر سعى مى کنیم شما را تا حدودى با موضوع استارت آپ ها آشنا کنیم و سپس این موضوع را در دیگر کشورها بررسى کنیم؛ پس با

ما همراه باشید.م
استارت آپ چیست؟

 استارت آپ به معنى شرکت نوپایى مى باشد که در جهت جست و جوى راه حلى براى یک مدل کسب و کار قابل توسعه و تکرارپذیر راه اندازى
 مى شود. به طور کلى استارت آپ به پروژه هایى گفته مى شود که در جریان آن، یک ایده خام به کمک تالش و کوشش یک گروه به تولید یک

محصول مى انجامد و زمینه براى فروش آن محصول فراهم مى شود.ا
 حال که با تعریف اولیه واژه «استارت آپ» آشنا شده اید، بهتر است به برداشت هاى اشتباه از این واژه بپردازیم. شرکتى که تازه کارش را شروع 
 کرده لزوماً استارت آپ نیست. همه ساله صدها شرکت در ایران تأسیس مى شوند که فقط تعداد کمى از آن ها استارت آپ هستند. بسیارى از این
 شرکت ها در حوزة گردشگرى، رستوران، تورهاى مسافرتى، تجهیزات صنعتى، لوازم خانگى و … فعالیت مى کنند و خیلى هایشان خدماتى هستند.
 هیچ آرایشگاهى با هدف جذب هزاران مشترى در روز راه اندازى نشده ولى موتور جستجویى مثل گوگل از همان ابتدا هدفى جز رشد سریع و

 میلیونى نداشته است.م
همه استارت آپ ها تکنولوژى محور نیستند و براى راه اندازى شان لزومى به ثبت شرکت نیست. هر کسى که اپلیکیشن و سایتى را راه اندازى مى
  کند، صاحب استارت آپ نیست. استارت آپ ها تنها در انحصار شرکت هاى حقوقى نیستند. در واقع، استارت آپ تمامى مسیر از صفر تا صد را طى
 مى کند و تمامى مراحل را به صورت آزمون و خطا و یا یادگیرى اصول و مبانى پایه آن انجام مى دهد. حال ممکن است شروع مفهوم استارت آپ
 به صورت یک کار علمى خیلى پیچیده مانند یک اختراع سخت در حوزه نرم افزارى باشد، یا یک گروه بازارى تصمیم به تغییر در یک محصول

خیلى ساده بگیرند و زمینه ورود آن به بازار به عنوان یک محصول جدید را فراهم کنند.م

محصول از ایده تا

رویا رحیقى ایده هاى خام چگونه توسط استارت آپ ها تبدیل به محصول مى شوند؟

از ایده ات محصول (برریس استارت آپ ها)ا
علیرضا آسایش

داروساز جهاین شدن
سارا صحیحى | فاطمه راى زن | کوثر صدقى

محصول از ایده تا
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 در حقیقت، ایده هاى موفق استارت آپى یا استارت آپ هاى موفق جهانى و استارت آپ هاى موفق ایرانى لزوماً بر روى کارهاى علمى پیچیده کار21
 نمى کنند؛ بلکه در تولید یک محصول و در فروش آن به مشترى، موفق تر از سایرین هستند. از آنجایى که هدف از راه اندازى یک استارت آپ
 پیدا کردن مدل کسب و کار است، عمر آن نمى تواند طوالنى باشد و یا معموال بعد از گذشت چند سال به موفقیت مى رسد یا بودجه ى آن تمام
 مى شود و شکست مى خورد. استارت آپ ها براى شروع فعالیت خود لزوما نیازى به ثبت شدن شرکت ندارند و از هرجا و با هر تعداد بنیان گذار
مى توانند فعالیت خودشان را آغاز کنند. بودجه ى راه اندازى استارت آپ ها معموال کم است؛ اما اگر ایده ى خوبى داشته باشند خیلى زود مى

 توانند مورد حمایت سرمایه گذاران قرار بگیرند.م
در مسیر استارت آپ خطر کردن را یادبگیرید

 طبق مطالعات انجام شده بیش از 90 درصد استارت آپ ها شکست مى خورند! استارت آپ مثل یک کسب و کار کوچک یا یک شرکت معمولى
 نیست که گوشه اى بنشینید و امید پیروزى داشته باشید. شما باید مدام رشد کنید و ایده اولیه را پرورش دهید. شرکت هاى موفق دقیقاً از

همین قاعده پیروى کرده اند. آن ها یکجانشینى و امید واهى را کنار گذاشته اند و با روحیه اى سرشار از انرژى به جلو حرکت کرده اند.م
 خیلى از افراد با این تصور که اغلب استارت آپ ها و شرکت هاى سرمایه گذارى شکست مى خورند یا در ابتدا سودى برایشان ندارد سراغشان
 نمى روند. ولى یک سوال؟ تا االن کشاورزى را دیده اید که دانه در زمین نکارد تنها به این خاطر که به سرعت تبدیل به محصول نمى شود؟
 کشاورز دانه را به این امید مى کارد که بعداً محصولش را برداشت کند. این دقیقاً کارى است که صاحبان استارت آپ و سرمایه گذاران خطرپذیر

انجام مى دهند.ا
ا7 گام راه اندازى یک استارت آپ

 به طور کلى مى توان گفت استارت  آپ  ها در دنیا بر پایه سه اصل اساسى بنا شده اند. این سه اصل عبارت اند از: تیم، ایده و سرمایه. این جمله
 به این معنا نیست که با نداشتن هر یک از این سه عنصر نمى توانید کار را آغاز کنید؛ در واقع براى تبدیل شدن به یک استارت  آپ واقعى

باید بکوشید تا به مرور زمان به این سه عنصر دست پیدا کنید.م
 در دنیاى امروز، روزانه مشاغل و استارت آپ هاى زیادى راه اندازى مى شوند. مطالعاتککک  نشان مى دهد که تنها در ایاالت متحده در سال
 2019، حدود 30.7 میلیون کسب و کار کوچک وجود داشته است؛ پس به نظر مى رسد فضاى کسب و کارها و استارت آپ ها اشباع شده و
 رقابت شدید است. از طرفى رشد اقتصادى جهان نیز چندان قابل توجه نیست. آنچه که مشهود است این است که شما نمى خواهید کسب و
 کارتان صرفا به عنوان یک کسب و کار عادى، فقط آمار استارتاپ ها را باالتر ببرد! آن چه شما مى خواهید این است که استارتاپ تان بتواند
 در این دنیاى بزرگ و شلوغ، حرفى براى گفتن داشته باشد. پس به راهنماى مناسبى نیاز دارید تا خود را ثابت کنید. در ادامه سعى مى کنیم

به طور خالصه برخى از نکات مهم را به شما یادآور شویم:ا

SBA

 بازار را  بررسى کنید: در دنیاى تجارت، همه چیز قابل اندازه گیرى با پول است. قبل از شروع توسعه استارتاپ خود، دریابید
 که پیشنهاد آینده شما چه تعداد از افراد را مى تواند جذب کند و چقدر مى توانید از این طریق درآمد کسب کنید. بررسى بازار
 از پیش نیازهاى راه اندازى استارتاپ است که باید مورد توجه قرار بگیرد. براى تخمین حجم بازار، موارد موفقیت آمیز را در
 زمینه هاى مشابه تجارى بررسى کنید، روند تقاضا را مطالعه کرده و از نرخ رشد بازار مطلع شوید. توجه داشته باشید که همیشه
 برخى از رقبا وجود دارند که شما باید آن ها را شکست دهید؛ پس با بررسى آمار شرکت هاى تولیدکننده جهانى سعى کنید

بفهمید که تا چه اندازه حوزه ى کارى شما رقابتى است.م

 به حرف مشتریان تان گوش کنید: فکر مى کنید نخستین چیزى که یک بنیان گذار باید قبل از راه اندازى استارتاپ بداند،چیست؟ اول
 از همه، باید ایده ى خود را اعتبارسنجى کنید. آن چه که باعث خاص شدن یک بنیان گذار استارتاپ مى شود، بینش هاى منحصر به فرد
شماست؛ یعنى شما مى توانید دنیا را با عینکى متفاوت با بقیه مشاهده و ارزیابى کنید. همین ویژگى است که اغلب منجر به ارائه ى راه حل
  هاى خارق العاده مى شود. ولى گاهى اوقات پیش مى آید که بنیان گذاران پیش خود این گونه فکر مى کنند که مسئله اى که براى آن ها
 دغدغه است، به اندازه کافى براى دیگران نیز مهم هست. همین باعث مى شود که بدون شنیدن نظرات دیگران، شروع به راه اندازى یک
مردم با  استارتاپ مان،  راه اندازى  براى  اى کاش  مى گویند  که  مى بینید  بنشینید،  موسسان  گونه  این  صحبت  پاى  اگر  بکنند.   استارتاپ 
 (مخاطبان) در مورد ایده ى آن صحبت مى کردیم! شنیدن نظرات مخاطبان عالوه بر این که باعث مى شود شما به عنوان بنیان گذار، بازار
 را به خوبى بشناسید و دغدغه اى معنادار را هدف گذارى کنید، باعث مى شود شما به پاسخ این سوال برسید: کاربران هدف خود را از

کجا پیدا کنم؟ پاسخ به این سوال، بخش مهمى از استراتژى ورود به بازار است.م

۱

۲

 به فکر نام مناسب باشید: انتخاب یک نام به یادماندنى مى  تواند یکى از لذت بخش ترین و چالشى  ترین جنبه  هاى شروع یک استارتاپ
 باشد. این کار یک وظیفه بسیار مهم است چرا که پیامدهاى بلندمدتى را به همراه داشته و ملموس ترین و معمول ترین ویژگى یک استارتاپ
 به حساب مى آید. نام استارتاپ شما اولین ارتباطى است که بسیارى از مشتریان با شما دارند و باید دید مناسبى را در ذهن آن ها ایجاد
 کند. نام کسب و کارى که مى خواهید شروع کنید در آینده و همچنین در همه جنبه هاى کسب و کار شما تاثیر دارد. براى انتخاب نام
 کسب و کار خود ابتدا قبل از نامگذارى و ثبت آن به خوبى تحقیق کنید که نام مورد نظر شما قبال توسط شرکت یا موسسه اى به ثبت

نرسیده باشد!م

۶

 کسب و کار مناسب تان را پیدا کنید: براى این که بفهمید دقیقا چه کسب و کارى را راه اندازى کنید، کافى است روى دغدغه اى که
مى خواهید حل کنید و مخاطبانى که قرار است همین دغدغه را داشته باشند، متمرکز شوید. توجه به این دو عامل، باعث مى شود بنیان
  گذار، مشکالت و موانعى را که در کسب وکار با آن ها مواجه خواهد شد، به طور موثرى مدیریت کند. بنیان گذارانى که استارتاپ هاى خود را
 پیرامون دغدغه هایى بى اهمیت و با مخاطبانى غیر مشتاق راه اندازه مى کنند، معموال با بروز نخستین مشکل در کمپانى، جا مى زنند.

مشورت کردن با نیروهاى تازه کار و سرمایه گذاران، مى تواند به بنیا ن گذار کمک کند تا بهتر بتواند به نیاز مخاطبان پاسخ دهد.م

۳

 به مالکیت معنوى و ثبت ایده توجه کنید: در مرحله قبل گفتیم که باید ایده خود را به تعداد نفرات محدودى نشان دهید. اگر نتیجه
 و بازخوردى که از دیگران مى گیرید، مثبت است، بهتر است هرچه زودتر به دنبال ثبت ایده باشید و از حقوق مالکیت فکرى ایده خود
 محافظت کنید؛ چراکه در چنین موقعیت هایى ممکن است کسى ادعایى کذب درمورد آن داشته باشد. شما باید پس از گرفتن یک تصمیم
 قطعى در رابطه با عملى کردن ایده ى خود و راه اندازى استارتاپ، خطرات پیش رویتان را بررسى کنید. براى مثال از تهدیدهاى احتمالى
 مى توان به دزدیده شدن ایده تان اشاره کرد. براى جلوگیرى از آن، در ابتداى کارتان براى خود مالکیت معنوى یا     بسازید. مالکیت
 معنوى فرآیندى است که طى آن افراد مى توانند براى حقوق مربوط به محصولشان شناسه اى ایجاد کنند؛ حقوقى از جمله حق چاپ و یا
 عالئم تجارى. اگر این حق مالکیت را داشته باشید مى توانید از امنیت طرحتان مطمئن باشید. قانون از مالکیت معنوى تان در برابر افرادى

که طرح مشابهى دارند دفاع مى کند.ا

۷

 به دنبال بهترین سرمایه گذاران باشید: یافتن سرمایه گذار مناسب براى راه اندازى استارتاپ، مثل انجام تکلیف درسى شما است. باید
 با تحقیق و بررسى، بفهمید کدام سرمایه گذاران براى ایده هایى مثل ایده شما، سرمایه گذارى مى کنند. جذب این سرمایه گذاران براى

سرمایه گذارى استارتاپ شما، پایه اى محکم براى راه اندازى یک کسب وکار است.م

۵

 به سراغ مشاورین کاربلد بروید: براى بنیان گذارانى که نخستین بار مى خواهند یک استارتاپ را راه اندازى کنند، مشورت
 با مشاوران عینى و بى طرف، بسیار مهم است. بیشتر بنیان گذاران براى مشورت با مشاوران، از بیان وجود یک خال علمى براى
 ایده یا دغدغه ى خود شروع مى کنند؛ زیرا داشتن یک پشتیبانى آگاهانه (نه فقط از دوستان و خانواده)، به شما کمک مى کند
تا از مهارت هاى مشاوران براى پر کردن این خال استفاده کنید. بهتر است از مشاور یا مشاورانى بهره ببریم که خود تجربه ى راه
  اندازى و پیشبرد یک استارتاپ را داشته باشند. چیزى که اغلب مشاهده مى شود، این است که بنیان گذاران استارتاپ ها، مشاوران
 خود را به راحتى و بدون سخت گیرى انتخاب مى کنند؛ زیرا تصور آن ها این است که داشتن لیست کاملى از مشاوران، از نداشتن
 مشاور بهتر است! ولى انتخاب مشاور باید کامال هدفمند باشد؛ زیرا شما به مشاورى نیاز دارید که بتواند به خوبى، خالهاى موجود
 در ایده ى شما را برطرف کند. هم چنین بهتر است در مورد این که هر چند وقت یک بار با مشاور خود جلسه داشته باشید، برنامه

ریزى کنید و از وضع موجود گزارش ارائه بدهید.م

۴

 در این مقاله سعى کردیم تا به طور خالصه درباره ى مفهوم استارت آپ و نکات آن صحبت کنیم. آن چیزى که اهمیت دارد این است که در
 راه اندازى استارت آپ خود قبل از هر چیز، روى ایده تان تمرکز کنید. اگر سرمایه اى ندارید هرگز ناامید نشوید و از شتاب دهنده ها کمک
 بگیرید. در مسیر کارآفرینى چالش هاى استارت آپ ها مى تواند گاهى ناامید کننده باشد. واقعیت این است که بسیارى از افراد بدون آگاهى
 کافى وارد این مسیر مى شوند بدون آنکه بدانند که قطعا راهى سخت و دشوار در انتظارشان است و عالوه بر مشکالت پیش بینى شده، ممکن
 است با چالش هاى ناگهانى دیگرى هم روبرو شوند. با مطالعه راجع به تاریخچه ى بسیارى از کارآفرینى ها و استارت آپ ها به این نتیجه

خواهید رسید که با داشتن ایده هاى ناب و تالش به هدفتان خواهید رسید.ا

IP
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مهارت هایى که شما را متمایز مى کنند
همه ى ما به عنوان دانشجوى داروسازى، روزانه در حال یادگیرى مطالب مختلف درسى و اطالعات تازه براى به روز ماندن در حرفه
  مان هستیم؛ اما با این حال گاهى از توسعه فردى خود غافل مى شویم. در دنیاى امروز فعالیت دانشجویان داروسازى دیگر محدود به
محیط دانشگاهى نیست. با گسترش وسایل ارتباط جمعى، اینترنت و تبدیل شدن جهان به دهکده جهانى، امکان دسترسى به روش
  هاى جدید کسب مهارت هاى اجتماعى فراهم شده است. در این راه مهم است که در کنار هدف غایى داروساز شدن، از خود مسیر و
 تجاربى که در کنار آن ها مى توانیم کسب کنیم غافل نشویم؛ چرا که در کم ترین حالت این مهارت ها مى توانند در آینده شغلى، قدرت
 اجرایى و مدیریتى ما تاثیرگذار باشند. در این مقاله سعى داریم به زمینه هاى مختلفى که دانشجوهاى داروسازى در کشورهاى دیگر
به آن ها براى کسب مهارت هاى زندگى و حرفه اى روى آورده اند اشاره کنیم. ممکن است این موارد نکات ساده اى به نظر برسند اما مى
 توانند دریچه ذهن را به مسائل ناآشنا باز کنند. اگر این ها را به درستى انجام دهید، مسیرتان هیجان انگیزتر، با ارزش تر و به یادماندنى

 تر خواهد بود.م

وارد شدن در سازمان هاى حرفه اى و انجمن هاى مختلف
سراسر در  داروسازى  دانشجویان  دیگر  با  ارتباطى  راه هاى  از   یکى 
 جهان، ارتباط با آن ها از طریق سازمان هاى کشورى است. بسیارى از
 دانشجویان داروسازى کشورهاى مختلف در حال حاضر عضو ........یا
هستند  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;  همان 
 که از این طریق مى توانید با فعالیت ها، کارگاه ها، مسابقه ها و در آخر
باشید. ارتباط  در  و جهان  ایران  در  داروسازى  دانشجویان  دیگر   با 
دنیاى در  که  آنچه  از  مى توانید  روش  این  کمک  با   همچنین 

داروسازى در سرتاسر جهان رخ مى دهد آگاه شوید.ک

International Pharmaceutical Students' Federation

IPSF1

2
سعى کنید کشورهاى متفاوت را بشناسید

 این دانش، حتما نباید مربوط به داروسازى باشد؛ مثال از
 یوتیوب در مورد وقایع اخیر یک کشور ویدیو نگاه کنید یا
 آن که سعى کنید از طریق شبکه هاى اجتماعى دوستانى
 در دیگر کشورها پیدا کنید. گاهى در یک مکالمه آزاد با
 یک همکار در یک کشور دیگر، مى توانید چیزهاى جدید

یاد بگیرید.م

3

4

عادت هاى نادرست اطرافتان را جست و جو و اصالح کنید
 این کار باعث مى شود که تاثیر خود روى محیط اطراف را درك کنید.
را روزتان  کاغذهاى مصرفى هر  تعداد  مثال، چگونه مى توانید   براى 
 کاهش دهید؟ آیا مى توانید این کاغذها را با روش خالقانه اى دوباره
و دارویى  مواد  بازگشت  براى  برنامه هایى  توانید   استفاده کنید؟ مى 
عدم ورود آن ها به محیط زیست راه اندازى و جست و جو کنید؟ این
بر کره زمین توجهى  قابل  اثرات    ها عادت هاى کوچکى هستند که 

خواهند گذاشت.اا

براى یادگیرى طب مکمل و طب جایگزیننن  نننننن، آماده باشید!ک
 بیماران شما ممکن است به این روش هاى درمانى اعتقاد داشته باشند، پس
 در ابتدا سعى کنید این طب ها و عقاید فرهنگى بیماران را یاد بگیرید. مثال
 اااااااااااااااااااا چیست؟  ممممممممم چگونه کار مى کند؟ ممممممممبراى کدام
وضعیت هاى بیمارى کمک کننده است؟ گسترش دانش شما در این حوزه

 ها، باعث راحتى بیماران شما و بهبود مشاوره ى آن ها مى شود.ااا

(CAM)

Tai Chi Ayurveda Qigong

5
هر زمانى که توانستید، سفر کنید!ککک

 سفر همیشه شما را در مسیر چالش هایى قرار مى دهد که
زمینه هاى در  ارزشمندى  درس هاى  آن ها  با   مواجهه 
 ارتباطى، مدیریت بحران و خالقیت به انسان مى دهد. پس
 سعى کنید از محدوده ى امن خود خارج شوید و به سفر

بروید.اا
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به سراغ فعالیت هاى داوطلبانه بروید و رهبرى را یاد بگیرید
همه ى ما قبل از ورود به دانشکده داروسازى کم و بیش تجربه ى نوعى از فعالیت هاى مرتبط با رهبرى گروه را داشته
 ایم اما باید سعى کنیم ورود به داروسازى مانع ما براى پیشرفت در حوزه ى رهبرى در سطوح مختلف نشود. در واقع در 
 هر جایگاهى که در داروسازى به دنبال آن هستیم، چه بخواهیم داروساز صنعتى یا شهرى باشیم، یکى از ویژگى هاى

مهمى که به آن نیاز داریم رهبرى جامعه اى است که با آن در ارتباطیم.اا
 به عنوان مثال در آمریکا در سال 2006، برنامه ااااااا           اااااا در دانشکده داروسازى دانشگاه کالیفرنیا، سانفرانسیسکو
 االال    ال آغاز شد. در این طرح چهار دانشجوى داروسازى پیشگام دریافتند که بعضى از بیماران تحت پوشش  الالالالالالال،

نیاز دارند که برنامه پیچیده دارویى تجویز شده شان را بفهمند.اا
 هدف کلى برنامه  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; پرورش محیطى است که در آن بیماران احساس قدرت بکنند تا ضمن داشتن درك بهتر
 از داروهاى خود و پوشش داروهاى تجویز شده، از سالمتى خود محافظت کنند. این برنامه در پانزدهمین سال خود، با
 گذر زمان از یک دوره انتخابى براى دانشجویان داروسازى به یک دوره انتخابى بین حرفه اى و اخیراً بخشى از برنامه درسى
کلینیک هاى درآمد،  کم  مسکونى  مجتمع هاى  با  برنامه  این  است.  شده  تبدیل  آمریکا  داروسازى  دانشکده هاى   اصلى 
 اجتماعى و کلینیک هاى مراقبت هاى اولیه، سالمندان و بیماران قلب و عروق، غیر انگلیسى زبانان یا تعداد محدودى از

انگلیسى زبانان مسن تر که در هنگام ثبت نام برنامه ى درمانى مدیکر مورد غفلت قرار گرفته اند همکارى مى کند.اا
 دانشجویان داروسازى که این خدمات را ارائه مى دهند، نقشى حیاتى در بهبود تعامل بیمار، دسترسى و تمایل به دارو و
 نتایج درمان دارند. براى بسیارى از دانشجویان، بخش خدمات                              اولین برخورد آن ها با مراقبت هاى مستقیم
از بیماران است و راهى براى مشارکت در امور بیماران در جامعه براى آنها فراهم مى کند. دانشجویان با مراجعه به مکان

 هاى مشابه هر ساله یاد مى گیرند که چگونه با بیماران صحبت کنند و با آن ها ارتباط نزدیک برقرار کنند.ا
 به عنوان بخشى از برنامه درسى اصلى و انتخابى بین حرفه اى، دانشجویان داروسازى سال اول 6 ساعت آموزش مدیکر
 تعلیمى و سپس آموزش مهارت هاى مبتنى بر مورد را با استفاده از ابزار                                       در سایت                       دریافت
 مى کنند. دانشجویان تفسیر کردن را آموزش مى بینند و بسیارى از آن ها به عنوان مترجم براى از بین بردن موانع زبانى

در حوادث ارتباطى عمل مى کنند.اا
 مصاحبه انگیزشى، گرفتن سوابق مصرف دارو، صالحیت فرهنگى و زبانى و مراقبت از بیماران سالمند با چندین بیمارى
 نیز در این آموزش برجسته شده است. به دنبال آن 4 تا 6 ساعت تجربه ارتباط با جامعه طى مى شود که در طى آن
 دانشجویان داروسازى متخصص، از ثبت نام بیماران در بهترین برنامه                   اطمینان حاصل مى کنند. در تجربه
 گسترده خود آن ها به این نتیجه رسیده اند که بیش از ٪75 بیماران به درستى در این برنامه نبوده و به کمک آن ها نیاز

 داشتند. برنامه                      نشان داده است که مداخالت اندك مى تواند موجب
 صرفه جویى فوق العاده اى براى بیماران شود. دستورالعمل ها، حق بیمه و

 کسرى ها هر ساله تغییر مى کنند و مى توانند تغییرات غیر منتظره اى در
 هزینه هاى دارویى داشته باشند. با ارائه این سرویس، دانشجویان ضمن

 ارائه آموزش هاى بسیار ارزشمند به بیماران، در شناسایى فرصت هاى
 صرفه جویى در هزینه نیز به آن ها کمک مى کنند. تکالیف ساده
 آموزشى مانند ارزیابى صالحیت، کمک به بیماران براى دریافت
براى شرایط  واجد  بیماران  به  رسانى  اطالع  درآمدى،  کم   یارانه 

براى گزینه هایى  ارائه  و  مختلف  درمانى  برنامه هاى  از   استفاده 
 بیماران براى استفاده از سفارش پستى نیز مى تواند منجر به بهبود

دسترسى و پایبندى بیمار به درمان شود.اا
صورت به  را  خود  خدمات  تمام  داروسازى  تیم  گذشته،  سال هاى   در 

 حضورى ارائه مى دادند، اما در سال 2020، در طى همه گیرى                       ،
 شرایط براى ادامه ى این روند به خصوص براى سالمندان بسیار دشوارتر شد. به دلیل ماهیت

پویاى خود، این برنامه به سرعت با یک قالب مجازى آنالین سازگار شد که به بیش از 100 بیمار خدمات  ارائه مى داد.اا
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 فواید فعالیت هاى مشابه

 بیرون آمدن از نقطه امن زندگى همیشه ارزش هاى بزرگى به ارمغان مى آورد. ممکن است در نگاه اول اینکه سریع تر از دیگر 
 هم ورودى هایمان وارد بازار کار داروسازى شویم و مهارت هاى غیرمرتبط با داروسازى را یاد بگیریم به نظر سخت بیاید و حتى
 در ابتدا موجب ناراحتى و اضطراب شود اما در دراز مدت خواهید دید که این تجربه باعث شکوفایى استعدادها و نیز پیشرفت
 در حوزه هاى سخنرانى و ارائه مطلب مى شود. این موضوع که شما مهارت هاى فن بیان خود را ارتقا دهید در نهایت مى تواند از
شما داروساز بهترى درهنگام مشاوره دادن به بیماران بسازد. همچنین ایده ى رهبرى گروه که قبال به آن اشاره شد هم مى
  تواند باعث پیشرفت شما در مقاطع مختلف تحصیل داروسازى مانند رزیدنتى و ... شود. فواید مهارت رهبرى تنها به دانشکده
 ى داروسازى محدود نمى شود. مهارت رهبرى گروه، یک مهارت براى تمام طول زندگى است. دانستن مهارت رهبرى گروه
 موجب آشنایى شما با افراد مختلف مى شود و آشنایى با هر فرد جدید مى تواند باعث پیدا کردن دوستان جدید، موقعیت شغلى

جدید و ...  شود.اا
 در نهایت، مشکلى که وجود دارد این است که عموم مردم هنوز با داروسازان و وظایف آن ها آشنا نشده اند و نمى دانند این افراد
 تا چه حد مى توانند به آن ها خدمت کنند. البته این موضوع به فرهنگ سازى برمى گردد و بحث امروز و دیروز نیست. در خارج
 از کشور هم همین طور است؛ اما نحوه مقابله کردن با این مشکل در دانشجویان داروسازى در کشورهاى متفاوت فرق دارد.
 برخى از آن ها انگار در برابر این موضع تسلیم شده اند و راه حلى را در برابر خود نمى بینند و خود را در این مسیر تنها مى بینند.
در مقابل هم عده اى دیگر هنوز به تغییر چهره ى اجتماعى شان در میان مردم امید دارند. دانشجویان در ایران هم در کمیته

 هاى مختلف ارتقا حرفه اى سعى در شناساندن و معرفى واقعى حرفه ى خود به مردم جامعه دارند.اا

بیشتر، اطالعات   براى کسب 
 مى توانید با اسکن کد رو به
 رو، یک فیلم کوتاه یوتیوبى را
                      درتوصیف برنامه ااااااااااااااااااا
مشاهده بیمار  ى  تجربه   و 
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ما به  رشته  یک  در  موفق  افراد  و صحبت هاى  تجربیات  از   استفاده 
 کمک مى کند تا نگاه بهترى به آینده داشته باشیم و با امید بهترى
 بتوانیم راه خودمان را پیدا کرده و طى کنیم. در این شماره ژنریک به
 سراغ دکتر على نخودچى، استاد فارماسیوتیکس در دانشگاه ساسکس
 انگلستان رفته ایم و پاى صحبت هاى ایشان نشسته ایم. صحبت هایى
 که به ما راه درست براى داروساز موفق شدن و نه صرفا برنده شدن

را نشان مى دهد.ا
راه پر پیچ و خم درس خواندن

 ابتدا از ایشان خواستیم تا خودشان را معرفى کنند و در ادامه
معرفى کوتاهى از دکتر نخودچى و راهى که طى کرده اند مى

 خوانیم.ا
در و  است  فارماسیوتیکس  من  رشته  هستم.  نخودچى  على   من 
 دپارتمان داروسازى دانشگاه ساسکس در شهر برایتون حضور دارم.
 ورودى سال 63 دانشکده داروسازى تبریز هستم و در سال 68 از این
 دانشکده در مقطع داروسازى عمومى فارغ التحصیل شدم. بعد از آن
 حدود 2 الى 3 ماه در داروخانه کار کردم اما به این کار جذب نشدم
 چون روحیات من بیشتر با کارهاى علمى سازگار بود؛ در نتیجه سال
پذیرفته شدم. دو تبریز  داروسازى  دانشکده  در  مربى  عنوان  به   69 
 سال بعد، با شرکت در آزمون اعزام به خارج، براى تحصیل در رشته
شهر مورز  جان  دانشکده  و  انگلیس  عازم  فارماسیوتیکس   تخصصى 

لیورپول شدم.ا
پرس پذیرى خصوصیات  و  فارماسیوتیکس  زمینه  در  سال ها   آن 
 پلیمرها و داروها کار مى کردم. سال 2001 در کینگز کالج لندن به
 مدت 9 ماه در زمینه داروهاى استنشاقى و مهندسى ذرات فعالیت
 کردم. پس از اتمام درسم به دلیل تعهد به وزارت خانه، به دانشکده
 داروسازى تبریز فرستاده شدم و حدود 6 الى 7 سال را آنجا گذراندم.
 عالوه بر آن به پیشنهاد یک شرکت تحقیقاتى در سال 2003 حدود
 6 ماه در کینگز کالج لندن فعالیت کردم و سپس به مدت دو سال
 عضو هیئت علمى کینگز کالج لندن شدم. سپس یک سال به ایران
کشور در  مداوم  صورت  به   2005 سال  از  نهایت  در  و   برگشتم 

لندن شروع کردم، کالج  با کینگز  را  فعالیتم  دارم.   انگلستان حضور 
از سال و  بودم   سپس حدود 10 سال در دانشکده داروسازى کنت 
برایتون شهر  در  ساسکس  دانشگاه  داروسازى  دانشکده  به   2014 

رفتم.ا
رشته فارماسیوتیکس، دریچه اى به سوى پژوهش

از دکتر نخودچى خواستیم کمى راجع به تجربیات پژوهشى
 شان در ایران و خارج از کشور صحبت کنند و کمى از تفاوت

 هاى این دو مسیر براى ما بگویند.ا
 تخصص من در انگلیس در زمینه پرس پذیرى قرص ها و گرده ها بود 
 اما پس از حضور در ایران، از آن جایى که امکانات الزم و دستگاه ها
 فراهم نبودند به سراغ فیلدهاى دیگرى مانند                                            ،
 نیمه جامدات، افزایش جذب پوستى و افزایش محلولیت داروها رفتم.
 عالوه بر این در زمینه ى داروهاى                              و مطالعات

بیواکى واالنسى فعالیت مى کردم.ا
هم اکنون، در زمینه                                   داروهاى استنشاقى و قرص
  سازى کار مى کنم. هدف تحقیقات این است که ذرات را بهینه کنیم
 و خصوصیت آن ها را بهبود ببخشیم. اخیرا هم در بحث چاپگرهاى
سه بعدى کار مى کنیم و سعى داریم با این روش فیالمنت هاى ارزان
  ترى تولید کرده و به سمت                                  حرکت کنیم. عالوه
 بر این ها با دانشکده هاى داروسازى مشهد، مازندران و شهید بهشتى
با تبریز کارهاى تحقیقاتى مشترك  نیز همکارى داشتم و همچنان 

 دارم و من خودم را مدیون دانشکده داروسازى تبریز مى دانم.ا
دیگر و  ایران  در  تحقیقاتى  کار  تفاوت هاى  به  راجع  بخواهیم   اگر 
 کشورها حرف بزنیم، میان ایران و دیگر کشورها تفاوت هاى فاحشى
  از نظر تحقیقاتى وجود دارد. یکى از آن ها کار تیمى است که در ایران
  به صورت تیمى کم تر کار مى شود در صورتى که در خارج به این نحوه
 کار کردن امتیاز بیشترى داده مى شود. اینجا اختالفى بر سر اسم ها 
 در مقاله نیست و کم تر پیش مى آید بحثى راجع به این موضوع اتفاق
 بیفتد . در این جا هر آزمایشگاهى که دستگاه خاصى را دارد وظیفه
 دارد خدمات ارائه دهد و به خاطر استفاده از دستگاه، اسم فردى به

transdermal drug delivery

controlled release

particle engineering 

personalized medicine

همت و صرب، الزمه ی موفقیت
مائده سادات رئیس الساداتى
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 مقاله و نویسنده ها اضافه نمى شود و نهایتا از او تشکر مى شود؛ ولى در
در خاصى  دستگاه  که  افرادى  که  کرده ام  مشاهده  بارها   ایران 
استفاده از دستگاه  اجازه مى دهند  به شرطى  دارند   آزمایشگاه خود 
 شود که نام آن ها در مقاله ذکر شود. عالوه بر این در ایران به دلیل
 تحریم ها و کمبود مواد، مطالعات کند پیش مى رود؛ ولى در انگلستان
 اینگونه نیست و بودجه هاى کالنى براى مقاالت وجود دارد. براى مثال
 ما حدود 1700 پوند براى                       بودن مقاله اخیرمان هزینه
 داده ایم و از آن جایى که در ایران امکان این موضوع نیست، توجه به

 مقاالت ایرانى کم تر است.ا

فارماسیوتیکس، پلى میان رشته اى
بیشتر کمى  خواستیم  دکتر  آقاى  از  پژوهش  بحث  ادامه   در 
 راجع به فرصت هاى کارى رشته فارماسیوتیکس و زمینه هاى

تحقیقاتى مرتبط با آن برایمان صحبت کنند.ا
 فارماسیوتیکس از این لحاظ که دانشجویان مى توانند زوایاى مختلفى
 را کار کنند خوب است و دانشجویان بسیارى عالقه مند به تحصیل در
 مقطع         آن هستند. امروزه در زمینه پژوهش هر کسى بخواهد
 تک روى کند سخت است. آنقدر موضوعات تحقیقاتى وسیع هستند
 که یک محقق نمى تواند به تنهایى در آن ها کار کند و در تیم هاى
حضور شیمى  و  زیست  فارماسیوتیکس،  محققین  باید   تحقیقاتى 
کار شیمى دان  و  شناس  زیست  ایران  در  متاسفانه  باشند.   داشته 
 فرموالسیون فارماسیوتیکس انجام مى دهند و این به نظر من ضایع
به تا  نانوتکنولوژى  بحث  در  مثال  یا  است؛  تحقیقاتى  بودجه   کردن 

شکل دارویى مناسب دست نیابیم،نانو به هیچ دردى نمى خورد.ا
 در خارج از کشور همیشه تیم کار مى کنند و باید کاربردى کار شود؛
 زیرا صرف مقاله هیچ ارزشى ندارد و در دانشگاه هاى انگلیس در سال
 فقط یک مقاله بسیار مفید از شما مى  خواهند و از دیدگاه کشورهاى
باالى آنقدر اهمیت ندارد؛ مهم کیفیت   پیشرفته چاپ مقاله فراوان 
 مقاالت و کاربردى بودن آن ها است. براى مثال تکنولوژى اخیر ما را
 فایزر و شرکت هاى مختلف مى خواهند تا محصوالت نامحلول در آب
 را به صورت محلول دربیاورند. امروزه افزایش محلولیت داروهاى کم
محلول بسیار مهم است چون ساالنه تعداد بسیارى دارو سنتز مى
 شود اما فقط یک یا دو دارو وارد بازار دارویى مى شود، چون دارو نمى
  تواند در آب حل شود و بنابراین نمى تواند جذب شود و شرکت ها به
رشته هستند.  صرفه  به  مقرون  محلولیت  افزایش  روش هاى   دنبال 
 فارماسیوتیکس بسیار وسیع است و در آن مى توان در زمینه هاى نانو،

 فرموالسیون هاى استنشاقى، ترنس درمال و ... کار کرد و توجه کنید
که کار در این رشته باید براساس عشق و عالقه باشد.ا

 فضاى کارى این رشته فضاى بسیار خوب و متنوعى است و بسیارى
بدون کارى  هیچ  و  مى دهند  اهمیت  پژوهشگران  به  شرکت ها   از 
براى را  پژوهشگران  و  دانشجویان        و  شود  نمى  انجام   مشاوره 
 مشاوره دعوت مى کنند. شما مى توانید به صورت مرحله اى در صنعت
 پیشرفت کنید و به عنوان محقق شروع کنید و کم کم تبدیل به مدیر
 یک بخش شوید. عالوه بر آن براى کار کردن در صنعت داروسازى
 نیاز به       ندارید. در انگلیس داروسازى فوق لیسانس است و بعد از
و غذایى  صنایع  داروخانه،  وارد  مى توانند  افراد  تحصیل   اتمام 
 بیمارستان ها شوند. براى هیئت علمى شدن در زمینه              (مثال
           رشته فارماسیوتیکس) در داروسازى شما به            نیاز دارید اما در
 اااا   ااا ا ااابا داروســازى عــمومى هم مى توانید هیئت علمى شوید.
 سرعت پیشرفت در صنایع با        سریـع تر اسـت و بـراى ارتقا در
دانشگاه به آن نیاز دارید و پس از گرفتن مدرك فارماسیوتیکس مى
غذایى، صنایع  تحقیقاتى،  مراکز  داك،  پست  زمینه هاى  در    توانید 

کشاورزى، دانشگاه و هیئت علمى فعالیت کنید.ا

ارتباط اساتید و دانشجویان
با اساتید  رابطه  از  نخودچى  دکتر  صحبت ها  ادامه   در 

دانشجویان در خارج از کشور براى ما حرف زدند.ا
به استاد  و  است  خوب  خیلى  اساتید  و  عمومى  دانشجویان   ارتباط 
از 50 درصد و بیش  اختیار دانشجویان است  تمام وقت در   صورت 
 وقت اساتید اینجا با دانشجویان عمومى سپرى مى شود. وقت دانشجو
 بسیار براى دانشگاه ارزشمند است و یکى از پارامترهاى رتبه بندى
به آن ها  و  است  دانشجویان  رضایت  لحاظ  از  انگلیس   دانشگاه هاى 
اموزش، پژوهش، تدریس و زندگى اجتماعى در دانشگاه امتیاز مى
  دهند و در رنکینگ دانشگاه تاثیر دارند. در ایران اساتید چند شغله
 هستند اما در انگلیس ما به صورت فول تایم در دانشگاه هستیم و اگر
 ما این ساعت را نباشیم و با دانشجو ارتباط نگیریم از بقیه عقب مى

 افتیم و این از نظر دانشگاه یک پوینت منفى است.ا

 موفق باشید نه برنده
سخن آخر از زبان دکتر نخودچى

 اگر به یک چیزى عالقه مند نباشید به جایى نخواهید رسید و همیشه
 آدم باید خودش به دنبال کسب دانش و جلو رفتن باشد. همیشه باید

استقبال کنید. دانشجوى موفقى از آموزش داروسازى  باز   با آغوش 
 باشید نه برنده، بین این دو خیلى فاصله است. کسى برنده است که
 التارى برنده شده است و زحمتى نکشیده؛ یا کسى جان خودش را به
 خطر مى اندازد تا چیزى را به دست بیاورد و دستش را هم از دست
 مى دهد؛ این به نظر من برنده شدن است نه موفق شدن زیرا چیزى
 را از دست مى دهد. شما باید روح و روانتان سالم باشد و دانشجوى
 موفق کسى است که امروزش از دیروزش بهتر است و هر روز دانش
  بیشترى نسبت به روز قبل خودش دارد و پیشرفت بیشترى دارد . اگر
برنده شوید  پاس  و  بگیرید  نمره  تا  بخوانید  درس  ساعته   24  شما 
که نمره اى   10 اندازه  به  که  است  کسى  موفق  دانشجوى   هستید؛ 

گرفته در ذهنش باشد و از آن استفاده کند.ا
این شش اگر  به نظر من دانشجوى موفق 6 صفت دارد.  نهایت   در 
 صفت را در خود ایجاد کنید دانشجوى موفقى خواهید بود و این 6
 صفت را با خواندن چند بیت از داستان بید و نیلوفر ملک الشعراى بهار

  برایتان توضیح مى دهم.ا
بود از نیلوفرى با آن ضعیفى شش صفت

وان  شش آمد کارگر چون  بختش  استعال گرفت
جنبش و صبر و لیاقت، همت و عشق و امید
و اتفاقى خوش که دستش عروه الوثقى گرفت

خدمت مخلوق کن بى مزد و بى منت ، بهار
اى خوش آن بینا که روزى دست نابینا گرفت

 موفقیت، عشق، امید، همت و صبر مى خواهد و ما باید با تالش در
 خودمان لیاقت ایجاد کنیم. همچنین به قول خواجه عبداهللا انصارى
ناامیدى حرام است». محقق خوب هیچ  «تا کرم تو در میان است، 
به دانشجویان است و در آخر پیام من  این  ناامید شود.  نباید   وقت 
 سخن خودم را با این حرف تمام مى کنم که اگر مى خواهید تحولى در
بزرگ فکر باید  تنها  نه  ایجاد کنید،  و جامعه  یا خودتان   داروسازى 
 کنید بلکه باید متفاوت هم فکر کنید؛ اگر همه مثل هم فکر کنند

جاى پیشرفتى نخواهد بود.ا
 ما در تیم نشریه ژنریک، صمیمانه از جناب اقاى دکتر على
دادند قرار  ما  اختیار  در  که  وقتى  بابت   نخودچى 
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