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دانشجویان داروسازی کشور
با سالم و احترام

بیســت و ســومین ســمینار دانشــجویان داروســازی ایــران بــه میزبانــی مشــهد، بــا تمــام ســختی ها و مشــکالت اکنــون بــه پایــان راه خــود رســیده اســت. 
دبیرخانــه مشــهد از زمــان انتخــاب بــه عنــوان میزبــان ســمینار تــا بــه امــروز همــواره کوشــید تــا در جهــت بهبــود دانــش و آگاهــی صنفــی دانشــجویان 

داروســازی کشــور قــدم بــردارد.
نشــریه ژنریــک در ایــن دوره تــالش کــرد بــا انتشــار ســه شــماره در حوزه هــای صنفــی، علمــی، آموزشــی، فرهنگــی و بیــن الملــل )بــرای نخســتین بــار( 

نقــش کوچکــی در ایــن امــر داشــته باشــد.
تیمــی متشــکل از دانشــجویان داروســازی سراســر کشــور بــا همــکاری اعضــای هیــات علمــی کــه بــه رســالت »قلــم، ســالح عرصــه علــم و اندیشــه« بــه 

شایســتگی عمــل کردنــد. امیــدوارم مطالعــه ایــن نشــریه بــرای شــما مخاطبیــن محتــرم مفیــد باشــد.
در پایــان الزم اســت از زحمــات تیــم ســردبیری و اعضــای محتــرم هیــات تحریریــه، دبیرخانــه مشــهد، اعضــای هیــات علمــی دانشــکده داروســازی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی مشــهد و همــه ی افــرادی کــه در انتشــار ایــن نشــریه نقــش داشــتند کمــال تشــکر را داشــته باشــم.
به یاد شما خواهیم بود، به یاد ما باشید. با آرزوی بهترین ها؛

رضا مصطفی زاده
سردبیر نشریه ژنریک و دبیر بین الملل سمینار بیست و سوم
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ــی و  ــر مقطع ــازی در ه ــجوی داروس ــر مســئول و دانش ه
ــه  ــوط ب ــور مرب ــه ام ــد ک ــدی میدان ــرد دغدغه من ــر  ف ه
ــر  ــذار ب ــم و تأثیرگ ــر، مه ــوری خطی ــکی ام ــوم پزش عل
ــه  ــه هم ــور ک ــد و همانط ــی ان ــای کالن مملکت تصمیمه
ــام آموزشــی کشــور  ــودی در نظ ــر بهب ــم ه ــا میدانی ی م
میتوانــد زمینــه ســاز پــرورش نخلــی تنومنــد از جوانــه تــا 
ــز  ــا نظــام آموزشــی داروســازی نی ــاروری باشــد و قاعدت ب
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. چنانچــه افزایــش تعــداد 
ــد،  ــراه نباش ــات هم ــزودن امکان ــا اف ــجو ب ــرش دانش پذی
ــم  ــوی چش ــک را جل ــم و تاری ــده ای مبه ــم آین میتوانی
ــجوی  ــک دانش ــوق ی ــا ش ــه ب ــویم ک ــی متصــور ش جوانان
داروســازی ۱8ســاله وارد دانشــگاه شــده و پــس از آن 
بــدون تجربــه ی کار بــا دســتگاهها و اصــول اصلــی صنعت 
ــدون داشــتن هیــچ  ــه و ب داروســازی و همچنیــن داروخان
مهــارت قابــل توجهــی در بخشــهای مختلــف داروســازی ، 
وارد بــازار کار پهنــاوری میشــوند کــه مهــارت در آن حــرف 
اول را مــی زنــد و الجــرم شکســتی را بــه داروســاز تحمیــل 
ــر  ــگاه در آن مقص ــجو هیچ ــود دانش ــه خ ــرد ک خواهدک
ــم نگاهــی  ــد نیســت نی ــوده اســت! در همیــن راســتا ب نب
بــه سیســتم آمــوزش داروســازی کشــورها از جملــه ایــران، 
انگلســتان، کانــادا و آلمــان داشــته باشــیم و میــزان تطابــق 

ــک داروســاز جــوان را بســنجیم. ــا نیازهــای ی آن ب
بــه طــور مثــال در کشــور کانــادا دولــت فــدرال بــه 
ــای  ــت ه ــردازد و ایال ــی میپ ــتانداردهای کل ــن اس تعیی
مختلــف میتواننــد سیســتم هــای متفاوتــی بــرای تربیــت 
ــدری  ــا ق ــتم ه ــن سیس ــند. ای ــته باش ــازان داش داروس
ــی  ــر روی تمام ــارت ب ــد و نظ ــاوت ان ــر متف ــک دیگ ــا ی ب

ــر  ــه دهنــده ی رشــته ی داروســازی ب دانشــگاه هــای ارائ
Canadian Council for Accred�  عهــده ی نهــاد

itation of Pharmacy Programs  قــرار دارد کــه 
اســتانداردهای اموزشــی را تعییــن میکنــد و دانشــگاه هــای 
ــوب  ــی مطل ــارت CCAPP خروج ــا نظ ــد ب ــف بای مختل

ــند. ــته باش داش
بــا توجــه بــه ارائــه رشــته ی داروســازی توســط ۱۰ 
ــی  ــرای قبول ــت ســختی ب ــادا رقاب دانشــگاه در کشــور کان
ایــن رشــته در ایــن کشــور وجــود دارد و هــر ســال حــدود 
۱۴۰۰ نفــر بــه عنــوان دانشــجوی ســال یــک بــرای رشــته 
ــه  ــد. ب ــت میکنن ــرش دریاف ــادا پذی ــازی در کان ی داروس
طــور کلــی، همــه ی ایــن دانشــگاه هــا یــک برنامــه ی 5 
ســاله بــرای ایــن رشــته در نظــر گرفتــه انــد. پــس از این 5 
 bachelor of science in pharmacy, ســال مــدرک
BSc)Pharm( بــه دانشــجو اعطــا میگــردد. بیشــتر ایــن 
دانشــگاه ها مــدل یــک ســال علــوم پایــه و ۴ ســال دروس 
تخصصــی را دارنــد امــا تعــدادی از دانشــگاه ها زمــان 
ــه  ــر و حــدود 2 ســال اســت و ارائ ــی ت ــه طوالن ــوم پای عل
ــیپ  ــرن ش ــدن دوری اینت ــه گذران ــوط ب ــدرک من ی م
اســت کــه ایــن دوره بــه طــور متوســط بیــن 3 تــا ۴ مــاه 
طــول میکشــد و همچنیــن در حیــن تحصیــل نیــز عــالوه 
ــک دوره ی  ــد ی ــاله، دانشــجویان بای ــوم ۴ س ــر کوریکول ب
ــوان Practicum Courses را  ــت عن ــه ای تح ۴2 هفت
ــی  ــای دولت ــا، نهاده ــه ه ــن دوره در داروخان ــد. ای بگذرانن
ــای  ــکده ه ــازی و دانش ــای داروس ــه ه ــط، کارخان مرتب
داروســازی گذارنــده میشــود. هــدف ایــن بخــش برنامــه ی 
اموزشــی امــاده ســازی دانشــجو بــرای محیــط کار واقعــی 

ــس از  ــا در تابســتان پ ــن دوره ه ــک داروســاز اســت. ای ی
پایــان هــر تــرم تحصیلــی بــه دانشــجویان ارائــه میشــود.

همانطــور کــه میدانیــد دانشــگاه های انگلســتان بــه عنــوان 
ــن دانشــگاه های جهــان شــناخته می شــوند  ــا کیفیت تری ب
ــدی  ــا تجــارب مفی ــل داروســازی در انگلســتان ب و تحصی
ــان را در  ــت آن ــازد، موفقی ــجویان می س ــرای دانش ــه ب ک
ــازی  ــد. داروس ــن می کن ــان تضمی ــدۀ شغلی ش ــۀ آین زمین
در انگلســتان  بــا نــام PharmM شــناخته می شــود کــه 
بــه عنــوان مــدرک  لیســانس اســت و مــدت تحصیــل آن 
5 ســال مــی باشــد و دانشــجویان پــس از اتمــام دوره ی 
۴ ســاله داروســازی، مــی بایســتی دوره ی ۱ ســاله ی 
ــی  ــدرک کارشناس ــان، م ــد و در پای ــوزی را بگذرانن کارآم
ارشــد داروســازی را دریافــت مــی کننــد. دانشــجویان پــس 
ــی در رشــته داروســازی در انگلســتان و  ــارغ التحصیل از ف
ــک  ــوان ی ــه عن ــگاه، ب ــدرک PharmM از دانش ــذ م اخ
داروســاز متخصــص محســوب مــی شــوند و پــس از اتمــام 
ــه  ــازان، ب ــت داروس ــون ثب ــت در آزم ــن دوره و موفقی ای

عنــوان یــک داروســاز معتبــر ثبــت مــی شــوند. 
در ســویی دیگــر در کشــور آلمــان محــور اصلــی تحصیــل 
بــه صــورت ارایــه خدمــات بیمــار محــور اســت؛ بنابرایــن، 
یــک دوره ۱ ســاله داروســازی بالینــی در محیــط بالینــی 
ــر دروس  ــرم اخ ــرم 8 )ت ــای ت ــجویان در انته ــرای دانش ب
ــل  ــه تحصی ــت. برنام ــده اس ــه ش ــر گرفت ــری( در نظ نظ
ــرای  ــه دارد؛ ب ــه دوگان ــک برنام ــان، ی ــازی در آلم داروس
تحصیــالت کارشناســی و دانشــجویان واجــد شــرایط 
عالقمنــد بــه تحصیــالت کارشناســی  PharmM و حرفــه 
ــط  ــای مرتب ــوزش ه ــه آم ــن برنام ای PharmD. در ای
ــا مراقبــت هــای بهداشــت و درمانــی بســیار دیــده مــی  ب

شــود.
در آمریــکا نیــز تحصیــل داروســازی ۴ ســال بــه طــول مــی 
انجامــد. ایــن موضــوع در حالــی مــی باشــد کــه در برخــی 
از دانشــگاه هــای ایــن کشــور کــه بیشــتر جنبــه پژوهشــی 
ــع  ــود. درواق ــی ش ــه م ــته ارائ ــورت ناپیوس ــه ص ــد ب دارن
مقطــع داروســازی تــا مقطــع دکتــری 6 ســال مــی باشــد. 
ــاله در  ــک دوره ۴ س ــل در ی ــا تحصی ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
رشــته ای نظیــر علــوم پایــه و پــس از قبولــی در آزمــون 
ــی  ــته تحصیل ــن رش ــود در ای ــد ب ــادر خواهن PCAT ق
مــدرک دکتــری را اخــذ نماینــد. در واقــع فــرد متقاضــی 
در ســال ســوم علــوم پایــه بــا کســب نمــره قبولــی در ایــن 
آزمــون قــادر خواهــد بــود جهــت ادامــه در دوره تحصیلــی 

مقطــع دکتــری داروســازی اقــدام نمایــد.
رســالت اصلــی رشــته دکتــرای عمومــی داروســازی 

ــام  ــد در نظ ــه بتوانن ــت ک ــرادی اس ــت اف ــران تربی در ای
بهداشــت و ســالمت درخدمــت بیمــاران باشــند و روابــط 
ــا کادر پزشــکی داشــته باشــند.  تعــداد  موثــر و کارآمــد ب
ــه ای داروســازی  ــرای حرف کل واحدهــای درســی در دکت
تقریبــا 2۱2 واحــد میباشــد کــه در قالــب دروس عمومــی، 
ــان  ــه، دروس اختصاصــی داروســازی، پای ــوم پای دروس عل
از  کوچکــی  بخــش  )کــه  کارآمــوزی  دروس  و  نامــه 
ــود.  ــه می ش ــوند( ارائ ــامل می ش ــی را ش ــای درس واحده
حضــور اعضــای هیــات علمــی بــا تجربــه بــرای آمــوزش و 
حضــور در محیــط داروخانــه و تعامــل بیشــتر دانشــجو بــا 
بیمــاران و پزشــکان و تنــوع نســخ و تعامــل بیشــتر اســاتید 
کارآمــوزی بــا دانشــجویان در محیــط واقعــی از مزیــت هــا 
ــاط  ــی نق ــد؛ ول ــوزی  میباش ــای کارآم ــت واحده و اهمی
ضعفــی کــه حــرف بســیار دارنــد کــم نیســت کــه اصلــی 
تریــن آن نداشــتن برنامــه مــدون و طرح درســی مشــخص 
در محتوای آموزشــی و ارزشــیابی دانشــجو اســت کــه غالبا 
ــی روی  ــن میشــود و نظارت ــر اســتادی تعیی ــا ســلیقه ه ب
آن صــورت نمــی گیــرد. دانشــجویان نیــز غالبــا احســاس 
خســتگی و غیــر فعــال بــودن دارنــد و معتقــد هســتند کــه 
محتــوای دوره و نحــوه اجــرا برنامــه هــا فاقــد توانمنــدی 
ــه  ــه ای آنهاســت. نکت ــای حرف ــای مهارته ــرای ارتق الزم ب
ــور  ــه ام ــی ب ــه کاف ــه توج ــت ک ــن اس ــت ای ــز اهمی حائ
مهارتــی و حرفــه ای داروســازی از قبیــل مســائل اخــالق 
حرفــه ای، قوانیــن و مقــررات بیمــه هــا، مســائل مدیریتــی 
ــرکت  ــا از ش ــفارش داروه ــت و س ــه، ثب ــی داروخان و مال
هــای دارویــی و... نمی شــود کــه البتــه ایــن مــوارد شــاید 
بــه دلیــل نداشــتن فضــای مناســب بــرای دادن توضیحــات 
درســی در داروخانــه و عــدم امــکان بحــث و بررســی 
بیشــتر مطالــب بــا دانشــجو بــه علــت شــلوغی اســت کــه 
ــه  ــری و تجرب ــش یادگی ــل کاه ــا را از عل ــوان آن ه می ت
دانســت. طبــق نظــرات دانشــجویان کاســتی هــای زیــادی 
ــه  ــاز ب ــان نی ــه همچن ــد ک ــی رس ــر م ــود دارد و بنظ وج
بازنگــری در محتــوای ایــن دروس، توجیــه اســاتید مربوطه 
و منطبــق کــردن محتــوای آموزشــی بــا نیازهــای واقعــی 
و کاربــردی در داروخانــه بســیار ضــروری و مهــم میباشــد 
و همچنیــن در زمینــه کارآموزیهــای بالینــی، بــا توجــه بــه 
محدودیــت هــا و بــه تناســب امکانــات دانشــکده، حضــور 
دانشــجویان در بیمارســتان شــامل 5 بخــش از کل بخــش 
هــای موجــود میباشــد کــه ایــن خــود یــک ضعــف بــزرگ 
ــرآورده نشــدن نیــاز کامــل یــک دانشــجو  در آمــوزش و ب
اســت. در مــورد کارآمــوزی هــای صنعــت نیــز دانشــجویان 
مــورد کــم لطفــی مســئولین کارخانــه هــا قــرار گرفتــه و 

بسترسازی برای آموزشآموزش بهتر، تأسیس 
دانشکده های بیشتربیشتر یا هر دو؟

بررســـی و مقایســـه ی شــرایط و قوانیــن آمــوزش داروســازیداروســازی در کشــورهای 
ــران ــای ای ــکده ه ــدی از دانش ــا چن ــرفته ب پیش
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ــه دانشــجو میشــود و عمــال بازدهــی  ــی ب ــان کمــی صــرف آمــوزش اصول زم
مناســبی نخواهــد داشــت و صرفــا در حــد یــک بازدیــد کلــی خواهــد بــود و 
میتــوان گفــت واحــد هــای کارآمــوزی کــه از اصلــی تریــن و اساســی تریــن 
ــا در  ــد ت ــرار بگیرن ــق ق ــاز دانشــجویان اســت بایســتی تحــت نظــارت دقی نی
تدریــس ایــن واحدهــا ســلیقه ای برخــورد نشــود و ارزیابــی بــه طــور مســتمر و 
بــه موثرتریــن شــکل صــورت بگیــرد تــا ایــن ضعفهــا ســبب نیــاز دانشــجویان و 
فــارغ التحصیــالن تــازه کار بــه آموزشــهای تکمیلــی نشــود و هــر آنچــه مــورد 

نیــاز کار آنهاســت را در دانشــگاه آموختــه باشــند.
ــاره  ــه اش ــم ک ــب دیدی ــد مناس ــر ش ــن ذک ــش از ای ــه پی ــه آنچ ــه ب ــا توج ب
ــا جدیــد التاســیس از جملــه  ــه وضعیــت دانشــکده هــای عمدت ای اجمالــی ب
ــتان و  ــل، لرس ــزد، اردبی ــی ی ــهید صدوق ــل، ش ــرز، زاب ــای الب ــکده ه دانش
ــا  ــم؛ آی ــا را بیابی ــدن ه ــا و نش ــی ه ــد ناتوان ــیم و کلی ــته باش ــزگان داش هرم
بــه راســتی کوریکولومهــا ناکارآمدنــد و یــا اجــرای آنهــا؟ بــه طــور 
مثــال یکــی از مشــکالتی کــه تمامــی ایــن دانشــکده هــا بــا 
آن دســت و پنجــه نــرم میکننــد عــدم وجــود هیئــت 
علمــی بــه تعــداد و میــزان کافیســت و بدیــن 
ترتیــب دانشــگاه اجبــارا حضــور افــراد 
شایســته تــر را نادیــده گرفتــه و 
ــرای  ــاتیدی ب ــذب اس ــه ج ــا ب صرف
ــه  ــردازد ک ــا میپ ــردن جایگاهه پرک
ــت  ــه جه ــت ب ــن اس ــی ممک گاه
ــی  ــد ســمت از راهنمای داشــتن چن
ــه  ــد؛ چــرا ک ــاز بمانن دانشــجویان ب
در صــورت وجــود نیــروی مناســب، 
قاعدتــا انتخــاب اســاتید برتــر ارجــح 
خواهــد بــود و شایســتگی اســاتید از 
ــورد  ــت م ــود رقاب ــل نب ــی مث جهات
ــی  ــای علم ــر جایگاهه ــر س ــاز ب نی
و بعضــا عــدم تجربــه ی کافــی 
ــای  ــت. در ج ــد رف ــوال نخواه ــر س زی
دیگــر میتــوان بــه عــدم تجهیــز کافــی و 
ــزاری  ــرای برگ ــب ب ــات مناس ــود امکان ــدم وج ــا ع ی
ــی  ــوع آموزش ــازی ن ــدم جداس ــا ع ــگاهی و ی دروس آزمایش
و پژوهشــی و بعضــا عــدم وجــود آزمایشــگاه و دســتگاههای مــورد 
ــد  ــجویان و رش ــت دانش ــه جمعی ــه ب ــا توج ــن ب ــرد. همچنی ــاره ک ــاز اش نی
ــا  ــا واقع ــه آی ــرش در رشــته ی داروســازی بایســتی پرســید ک ــزون پذی روزاف
ــی  ــه خوب ــه در حــال حاضــر ب ــورد آزمایشــگاههای اندکــی ک ــده در م در آین
ــات  ــا امکان ــر؟ و آی ــا خی ــی وجــود خواهــد داشــت ی ــد نگران ــز شــده ان تجهی

ــه؟ ــا ن ــت ی ــردا هس ــاز ف ــاز داروس ــخگوی نی ــور پاس ــگاههای کش دانش
و امــا امــان از واحدهــای کارآمــوزی، واحدهایــی کــه اســماً در برگــه ی انتخاب 
واحــد درج شــده ولــی بــه ســبب مشــکالت عدیــده ای مــن بــاب نبــود کارخانه 
هــای صنعتــی در نزدیکــی دانشــکده و یــا عــدم آمــوزش و کارورزی مناســب 
در ایــن کارخانــه هــا و یــا حتــی کمبــود ظرفیــت بیمارســتانها بــرای پذیــرش 
کارآمــوزان )خصوصــا در شــرایط پاندمــی کرونــا(، یــا برگــزار نمیشــود و یــا بــا 
ماههــا تاخیــر و بــه صــورت نامناســب اجــرا میگــردد و نهایتــا داروســاز آمــوزش 
ــه ای  ــور، تجرب ــرایط درخ ــا در ش ــده و ی ــوزی محــروم مان ــا از کارآم ــده ی دی
مناســب نداشــته اســت و چــون ایــن بخــش از مهمتریــن قســمتهای آمــوزش 
ــروی  ــد نی ــا نمیتوان ــوزد و نهایت ــی آم ــا را نم ــیاری از مهارته ــرد بس ــت، ف اس

مروری بر رویداد های گذشته از زمان ابالغ آیین نامهآیین نامه جدید 
تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانهداروخانه تا به امروز

۱4۰۰ خــرداد 

ابالغ آیین نامه جدید تاسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها توسط سازمان غذا و دارو.

۹

۱4۰۰ خــرداد 

انتقاد انجمن داروسازان ایران از آیین نامه جدید تاسیس با این توجیه که داروخانه های خصوصی نابود می شوند و زمینه ورود پراتیک ها و زنجیره ای ها به 
تاسیس داروخانه باز میشود )قابل ذکر است این انجمن تماما توسط داروخانه داران اداره میشود و از حامیان اصلی انحصار در تاسیس می باشند(.

۱۰

۱4۰۰ خــرداد 

الف( مصاحبه نایب رییس انجمن داروسازان در کالب هاوس؛ دکتر فاطمی: با آیین نامه جدید انگیزه خدمت در مناطق محروم از بین می رود.
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ب( ورود سمینار دانشجویان داروسازی ایران )IPSS(  به عنوان نماینده صنفی دانشجویان به مساله آیین نامه جدید تاسیس و اعالم حمایت از برداشته شدن 
سقف جمعیتی و تسهیل شرایط تاسیس داروخانه ها با نامه ای خطاب به وزیر بهداشت وقت.

الف( ادعای رییس شورای عالی داروخانه ها، مهدی زارعی مبنی بر ورشکست شدن ۱3۰۰۰ داروخانه خصوصی با آیین نامه جدید تاسیس.

ب( حمایت جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آیین نامه جدید ؛ وی اعالم کرد با حذف انحصار مجوز تاسیس داروخانه، ارائه خدمات به مردم 
بهبود خواهد یافت.

۱4۰۰ خــرداد 

واکنش دکتر ضیا دبیر انجمن داروسازان نسبت به تحرکات داروسازان جوان و دانشجویان: سر داروسازان جوان با آیین نامه جدید کاله می رود.

26

۱4۰۰ خــرداد 

دفاع رییس اداره داروخانه های معاونت غذا و دارو از آیین نامه جدید تاسیس؛ دکتر علیرضا رستمی: رویکرد اصلی در تدوین این آیین نامه اجرای قانون و رای 
دیوان عدالت اداری بوده و تمهیداتی برای دسترسی مردم و تغییر رویه داروخانه ها از فروش به ارائه خدمات اندیشیده شده است.

3۱

۱4۰۰ تیــر 

تجمع مخالفان آیین نامه جدید تاسیس مقابل وزارت بهداشت.

۱

۱4۰۰ تیــر 

الف( ادعای عجیب صفحه رسمی سازمان نظام پزشکی در توییتر: دکتر نمکی وزیر بهداشت با توقف آیین نامه تا انجام اصالحات موافقت کرده است )قابل ذکر 
است در ابتدا توییتی مبنی بر ملغی شدن آیین نامه زده شد و بعد اصالح گردید؛ همچنین بعدا این توییت از سمت نهاد های رسمی تکذیب شد(.

3

ب( واکنش سمینار دانشجویان داروسازی ایران نسبت به خبر توقف آیین نامه جدید در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت: آیا بهتر نیست بجای ایستادن در کنار 
دالالن و داروخانه داران در کنار داروسازان جوان بایستید و برای بهبود خدمات به مردم تالش کنید!

۱4۰۰ تیــر 

تکذیب خبر توقف آیین نامه توسط دکتر خاندوزی نماینده مجلس و دکتر شانه ساز رییس سازمان غذا و دارو.

5

۱4۰۰ تیــر 

واکنش دکتر شانه ساز نسبت به مخالفین آیین نامه جدید: مخالفین به دنبال منافع شخصی هستند.

6

کار مناســبی بــرای داروخانــه و یــا صنعــت 
باشــد؛ مگــر اینکــه شــخصا بــرای ارتقــای 
خــود تــالش نمایــد. از ســوی دیگــر 
یــا  و  مــدون  نداشــتن طــرح درســی 
ــن  ــزاری ای ــز برگ ــه آن نی ــل ب ــدم عم ع
کارآمــوزی هــا را بــا آفــت ســلیقه ای بودن 
همــراه کــرده کــه خــود ســبب بازماندگــی 
دانشــجو از ارتقــای حرفــه ای میشــود. 
ناگفتــه نمانــد کــه ایــن بــی توجهــی هــا 
ــر  ــا در دوران پاندمــی اخی و کارشــکنی ه
دوچنــدان گشــته و نارضایتــی دانشــجویان 
ــه  ــت ک ــه اس ــش برانگیخت ــش از پی را بی
ــی دانشــجویان  ــادن دروس عمل عقــب افت
و برگــزاری بــه صــورت تجمیعــی در یــک 
ــی  ــزاری دروس عمل ــی برگ ــا حت ــرم و ی ت
گــواه  تئــوری،  بصــورت  کارآمــوزی  و 
عملکــرد ضعیــف اکثــر دانشــگاهها در 
ــت  ــد اس ــه امی ــد ک ــی باش ــورد م ــن م ای
بــه زودی اخبــار امیدوارکننــده ای در ایــن 

ــه گــوش برســد. مــوارد ب
داروســاز امــروز، وارث علــم بوعلــی ســینا 
ــده  ــای رازی و نماین ــن زکری ــد ب و محم
ی علــم و تکنولــوژی امــروز در حیطــه 
ی علــوم پزشــکی اســت؛ چنــان کــه هــر 
خطــا یــا ســهل انــگاری در تربیــت نیــروی 
شایســته و بایســته میتوانــد کشــور را 
ــراه  ــری هم ــران ناپذی ــرات جب ــا مخاط ب
ســازد و هزینــه هــای بســیاری را بــر دوش 
ــوان  ــه عن ــدازد. هــر داروســاز ب مــردم بین
در دســترس تریــن عضــو جامعــه ی علــوم 
ــات،  ــر اطالع ــال بهت ــرای انتق ــکی ب پزش
بایســتی مجموعــه ای از تجــارب مختلــف 
ــا  ــاد ت ــف از اقتص ــای مختل ــه ه در زمین
افزایــش  و  باشــد  داشــته  روانشناســی 
ــه ی داروســاز در صــورت  ــی روی ــداد ب تع
ــی  ــای آموزش ــه ناهمواریه ــه ب ــدم توج ع
ــد مســبب ضایــع کــردن تــالش  مــی توان
داروســازان بــزرگ و نامــی در راســتای 

ــردد. ــم گ ــم مه ــن عل ــای ای ارتق
رابطیــن  از  صمیمانــه  تشــکری  بــا 
محتــرم دانشــکده هــای البــرز، زابــل، 
ــتان  ــل، لرس ــزد، اردبی ــی ی ــهید صدوق ش
و هرمــزگان آقایــان و خانمهــا ژیــوان 
ــیم  ــا، نس ــان تنه ــه دهق ــردی، مهدی زم
اســماعیل  و  غالمیــن  دانیــال  دباغــی، 
ــدون  ــی شــک ب ــه ب ــان قهفرخــی ک دهق
یــاری آنهــا جمــع آوری ایــن مطلــب 

ممکــن نبــود.
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الف( ورود 25 تشکل رسمی دانشجویی به مساله آیین نامه و ارسال نامه به وزیر بهداشت و حمایت از آیین نامه جدید و انتقاد از عملکرد انجمن 
داروسازان و نظام پزشکی در تخریب آیین نامه.

8

۱4۰۰ تیــر 

دومین جلسه کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت مجلس )این بار هر دو طرف موافق و مخالف در جلسه حضور داشتند(.
در پایان جلسه دکتر روح االمینی اشاره کردند آیین نامه جدید طبق نظر اکثریت جلسه )چه موافق، چه مخالف( روبه جلوست و اجرایی شدن آن باید مورد تاکید قرار بگیرد.

۱4

۱4۰۰ تیــر  ۱5
حضور دکتر شانه ساز در برنامه تلویزیونی: نقل قول های مطرح شده از وزیر بهداشت کامال کذب است و ایین نامه جدید اجرا میشود. با آیین نامه جدید 

متقاضی برای تاسیس داروخانه در مناطق محروم افزایش می یابد.

۱4۰۰ تیــر 

تجمع دوباره مخالفین آیین نامه روبروی ساختمان وزارت بهداشت. 

2۱

۱4۰۰ تیــر 

تجمع موافقین آیین نامه در وزارت بهداشت.

25

۱4۰۰ مــرداد 

در روزهای پایانی دولت دوازدهم طبق ادعای نظام پزشکی و با پخش کردن نامه ای از دفتر ریاست جمهوری، ادعای توقف آیین نامه به دستور حسن روحانی 

۹

۱4۰۰ مــرداد 

ابالغ ضوابط آیین نامه جدید تاسیس توسط سازمان غذا و دارو.

24

۱4۰۰ شــهریور 

ارجاع نامه دفتر ریاست جمهوری به وزیر جدید بهداشت و درمان در مورد توقف آیین نامه.

۹

۱4۰۰ شــهریور 

نامه وزیر بهداشت دکتر عین اللهی در پاسخ به نامه قبل و اعالم حمایت از آیین نامه جدید.

۱۰

ب( اولین جلسه کمیته غذا و دارو کمیسیون بهداشت مجلس به ریاست دکتر عبدالحسین روح االمینی 
ادعای رسانه های حاضر در جلسه در مورد صحبت دکتر روح االمینی: در جلسه ای با وزیر بهداشت ایشان شفاها مطرح کردند که ایین نامه جدید تا بررسی بیشتر متوقف بشود )الزم به ذکر 

است که بعدا خود دکتر روح االمینی این خبر را تکذیب کردند؛ همچنین این جلسه به دلیل یک طرفه بودن و صرفا دعوت مخالفان آیین نامه مورد انتقاد قرار گرفت(.
دکتر شانه ساز در جلسه: سیستم داروخانه داری تبدیل به مغازه داری شده و انجمن داروسازان صرفا شعار میدهد.

دکتر حیدر محمدی مدیر کل امور دارو: نیاز بود در این نشست موافقان هم دعوت بشوند تا بحث یک طرفه نباشد، چرا باید در تاسیس داروخانه محدودیت باشد، ایین نامه در راستای حمایت از 
محرومان است نه سرمایه داران.

انتشار گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد فرایند پرچالش حذف انحصار تاسیس داروخانه.

2۰

دومین نامه دکتر عین اللهی باز هم در پاسخ به نظام پزشکی در مورد آیین نامه جدید و اعالم حمایت دوباره از آیین نامه. 

۱4۰۰ شــهریور 

۱4۰۰ شــهریور  28
وده، دیابت و چاقی! وبیوتای ر میکر
نیلوفر معصومی، رضا رجبعلی زاده

ودرمانی در آلزایمر وشهای نوین دار ر
 عارفه خانی، سروش جعفریان

قطعی های مکرر HIX و پخش شدن شایعاتی مبنی بر دستورات و البی هایی در جهت توقف اجرایی شدن آیین نامه.

۱4۰۰ مهــر  ۱

به روز رسانی سامانه HIX برای ثبت درخواست متقاضیان تاسیس داروخانه با شرایط جدید طبق آیین نامه جدید تاسیس.

تحرکات عجیب سازمان نظام پزشکی و جلسه محمد رییس زاده عضو هیئت مدیره نظام پزشکی با وزیر بهداشت 

۱4۰۰ شــهریور  3۰

۱4۰۰ شــهریور  3۱



 A. muciniphila خــون دارنــد. مصــرف لیراگلوتایــد همچنیــن بــا افزایــش
عملکــرد ســد روده ای را بهبــود مــی بخشــد )۱3(. برخــی از داروهــای ضــد 
دیابــت مهــار کننــده دی پپتیدیــل پپتیــداز-۴ نیــز اثــرات ســودمندی را از 
ــد  ــان داده ان ــات نش ــد. مطالع ــی کنن ــا م ــا الق ــر میکروبیوت ــر ب ــق تاثی طری
ــه  ــرات دیســبیوزیس را ک ــه صــورت نســبی تغیی ــد ب ســیتاگلیپتین می توان
ــای  ــت در رت ه ــدارت اس ــی/ پرکربوهی ــر چرب ــم پ ــرف رژی ــی از مص ناش
دیابتیــک اصــالح کنــد. مصــرف ساکســاگلیپتین در مــوش هــا ســبب افزایش 
ــی شــود )۱۱,  ــس Lactobacillus م ــای جن ــز گونه ه Firmicutes و نی
ــه  ــی ب ــوری -حت ــش مح ــاال نق ــای روده احتم ــی، میکروبیوت ۱3(.  از طرف
ــواد  ــل- در متابولیســم م ــای دخی ــر ارگان ه ــا دیگ ــد ی ــوگ کب ــوان آنال عن
ــا دو  ــش دارو و میکروبیوت ــن برهمکن ــد. بنابرای ــی کن ــازی م ــک ب زنوبیوتی
طرفــه اســت. بــا ایــن حــال نقــش میکروبیوتــا در متابولیســم داروهــای ضــد 

ــه دلیــل عــدم وجــود داده هــای کافــی، واضــح نیســت )۱۱(. دیابــت ب

نتیجه گیری
میکروبیوتــای روده ممکــن اســت یــک عامــل بســیار موثــر در حفــظ 
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــه عالق ــد. گرچ ــان باش ــم انس ــتاز متابولیس هومئوس
ــر  ــق تاثی ــم دقی ــد مکانیس ــدا بای ــده، ابت ــود آم ــه وج ــان ب ــرا در محقق اخی
ایــن میکروارگانیســم ها بــر چاقــی و دیابــت مشــخص شــود تــا بتــوان بــرای 
ــن روش  ــا اســتفاده از ای ــور ب ــراض مذک ــر و معالجــه ام ــن ام ــت در ای دخال
تصمیــم گیــری شــود. بــر خــالف اطالعاتمــان از مســیرهای ژنتیکــی موثــر بر 
چاقــی و دیابــت، دانــش انســان از نحــوه تأثیــر میکروبیوتــای روده بر ســالمت 

ــان بســیار کــم اســت. میزب
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۹

میکروبیوتای روده
مطالعــات زیــادی در زمینــه میکروبیوتــای روده انســان وجــود دارد کــه 
بــه مــا در درک میکروبیوتــای مفیــد و خــواص عملکــردی آن کمــک 
شــایانی کــرده اســت. ایــن مطالعــات نشــان مــی دهنــد کــه ســالمت 
ــاط دارد )۱(.  ــای روده ارتب ــداری میکروبیوت ــوع و پای ــا تن ــان ب میزب
میکروبیوتــای روده تحــت تاثیــر عواملــی ماننــد ژنتیــک، رژیــم غذایی، 
ســبک زندگــی و داروهــای مصرفــی بــه خصــوص آنتی بیوتیک هاســت 
)5(. یکــی دیگــر از عوامــل دخیــل در ایــن مســئله ورزش و فعالیــت 
بدنــی اســت؛ بــه طــوری کــه افزایــش فعالیــت بدنــی بــه تعدیــل ایــن 
میکروارگانیســم هــا کمــک مــی کنــد و تنــوع آن هــا را افزایــش مــی 
دهــد )6(. تــا بــه امــروز حــدود صــد گــروه بــزرگ از ایــن میکــروب هــا 

ــد کــه هرکــدام دارای  شناســایی شــده ان
هــای  فعالیــت  از  متفاوتــی  مجموعــه 
ــای  ــتند. در میکروبیوت ــیمیایی هس بیوش
ــه  ــق ب ــغ، اکثــر جمعیــت متعل انســان بال
ــای  ــه شــاخه ه ــق ب ــای متعل ــری ه باکت
 Proteobacteria، Bacteroidetes،
 Firmicutes، Actinobacteria
ایــن  از  انــد.   Verrucomicrobia و 
و   Firmicutes هــای  شــاخه  میــان 
Bacteroidetes بــا چاقــی و دیابــت در 

ــد )۱, ۴(. ــاط ان ارتب

چاقی و میکروبیوتای روده
دیابــت نــوع دو عمدتــاً در ارتبــاط بــا 
ــه  ــه البت ــت ک ــی اس ــه وزن و چاق اضاف
ــش  ــروز آن نق ــز در ب ــی نی ــل ژنتیک عوام

بــه ســزایی دارنــد. در میــان عوامــل تعییــن کننــده محیطــی، میکروب 
هــای روده یکــی از عوامــل موثــر در چاقــی و پاتوژنــز دیابــت انــد )7(. 
ــدن  ــک ب ــم متابولی ــی در تنظی ــرد محافظت ــا دارای عملک میکروبیوت
ــی  ــد دارد. چاق ــز و لیپی ــم گلوک ــی در متابولیس ــش مهم ــت و نق اس
ــوری  ــه ط ــروز دیســبیوزیس روده ای دارد ب ــا ب ــاط مســتقیمی ب ارتب
کــه تغییــر در ترکیــب میکروبیوتــای روده مــی توانــد باعــث تغییــر در 
ــا زنجیــره  جــذب مونوســاکاریدها، کاهــش تولیــد اســیدهای چــرب ب
کوتــاه )SCFA( و لیپوژنــز کبــدی شــود. عــالوه بــر این دیســبیوزیس 
مــی توانــد باعــث افزایــش میــزان اســید هــای چــرب در داخــل ســلول 
ــی و  ــوژی چاق ــرای درک فیزیول ــن دیســبیوزیس روده ب شــود. بنابرای

ــت بســیار مهــم اســت )۱(.  دیاب

میکروبیوتای روده و دیابت
در افــراد مبتــال بــه دیابــت عــدم یکنواختــی در پروفایــل میکروبیوتــای 
ــر روی انســان،  روده مشــاهده مــی شــود. در یــک مطالعــه مرتبــط ب
ارتبــاط معنــاداری بیــن میکــروب هــای خــاص روده، ژن هــای 
باکتریایــی و مســیر متابولیســمی در بیمــاران دیابتــی مشــاهده شــد؛ 
ــراد غیــر  ــا اف ــه طــور مثــال در مدفــوع ایــن بیمــاران در مقایســه ب ب
دیابتــی ســطح باالتــری از گونــه هــای الکتوباســیلوس تشــخیص داده 
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شــد )۱(. وجــود الکتوباســیل هــا در روده بــا ســطح قنــد خــون ناشــتا و 
HbA1c میزبــان ارتبــاط مثبــت دارد در حالــی کــه وجــود گونــه هــای 
ــد هــای پالســما و  ــد ناشــتا، HbA1c، پپتی ــا ســطح قن کلســتریدیوم ب

ــی دارد )8(. ــاط منف ــن ارتب ادیپونکتی

میکروبیوتای روده، سیستم ایمنی و ارتباط آن با دیابت
ــه  ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــش بالین ــی و پی ــج بالین ــی نتای ــور کل ــه ط ب
پاتوفیزیولــوژی  تعییــن کننــده در  میکروبیوتــای روده یــک عامــل 
ــد  ــی توان ــای روده م ــد )9(. میکروبیوت ــولین میباش ــه انس ــت ب و مقاوم
سیســتم ایمنــی ذاتــی و اکتســابی را تعدیــل کنــد و متابولیســم گلوکــز 
را در شــرایطی همچــون چاقــی و ســندرم متابولیــک تحــت تاثیــر قــرار 
میکروبیوتــای  غیرطبیعــی  ترکیــب   .  )۴( دهــد 
ــورت  ــه ص ــان را ب ــدن میزب ــت ب ــن اس روده ممک
 )LPS( سیســتمیک در معــرض لیپوپلی ســاکارید
ــن  ــه پایی ــن درج ــاب مزم ــث الته ــد و باع ــرار ده ق
شــود. ایــن مولکــول بــزرگ گلیکولیپیــدی -مشــتق 
شــده از غشــای خارجــی باکتــری هــای گــرم 
منفــی- باعــث القــای پاســخ سیســتم ایمنــی ذاتــی 
مــی شــود. در نتیجــه  بــا آزادســازی مولکــول هــای 
پیــش التهابــی در ادامــه باعــث القــای مقاومــت بــه 
ــدن  ــرید در ب ــری گلیس ــنتز ت ــز س ــولین و نی انس
میزبــان مــی شــود )LPS .)7 بــا رســیدن بــه 
 LBP ــن ــه پروتئی ــتمیک، ب ــون سیس ــان خ جری
بانــد مــی شــود. ایــن کمپلکــس ســبب فعــال 
شــدن گیرنــده CD14 بــر روی غشــای پالســمایی 
ماکروفاژهــا مــی شــود. ایــن کمپلکــس همچنیــن بــا 
بانــد شــدن بــه گیرنــده Toll like نــوع ۴ بــر روی 
ــددی از  ــی متع ــای التهاب ــد فاکتوره ــدازی تولی ــث راه ان ــا، باع ماکروفاژه
جملــه NF-κB و AP�1 مــی شــود. بــه عــالوه برخــی توکســین هــای 
ــای پانکــراس  ــه صــورت مســتقیم عملکــرد ســلول هــای بت ــی ب میکروب
را دچــار نقــص مــی کننــد. بــه عنــوان مثــال مشــاهده شــده اســت کــه 
توکســین بافیلومایســین A1 باعــث کوچــک شــدن جزایــر پانکراســی و 
کاهــش تــوده کلــی ســلول هــای بتــا شــده و متعاقبــا تحمــل گلوکــز را 
ــان ســلول  ــادل می ــد. عامــل اثرگــذار بعــدی تع دچــار اختــالل مــی کن
هــای لنفوئیــدی Th1/Th2 اســت کــه توســط میکروبیوتــا تحــت تاثیــر 
 Bacteroides تولیــد شــده توســط A قــرار مــی گیــرد. پلــی ســاکارید
ــش  ــای پی ــایتوکاین ه ــان س ــش بی ــبب افزای ــد س ــی توان fragilis م
 Th1 ــبی ــش نس ــه افزای ــه IL�12 و p40 و در نتیج ــی از جمل التهاب

ــود )۴(. ــه Th2 ش ب

نقش پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها در دیابت
پریبیوتیــک هــا )Prebiotics( اجــزای غیــر قابــل هضــم ولــی تخمیــر 
پذیــر غــذا هســتند کــه بــه طــور انتخابــی فعالیــت و رشــد میکروب هــای 
ــرات مثبــت  ــد. بخشــی از اث ــک مــی کنن ــد در روده انســان را تحری مفی
پریبیوتیــک هــا بــر متابولیســم بــدن بــه کاهــش التهــاب حاصــل از رژیــم 
غذایــی بــاز مــی گــردد. بــرای مثــال رژیــم هــای بــا چربــی بــاال باعــث 

افزایــش جمعیــت باکتــری های گــرم منفــی و در ادامــه LPS موجود 
در پالســما مــی گردنــد کــه خــود باعــث افزایــش وزن و مقاومــت بــه 
ــا  ــد ب ــاBifidobacterium می توانن ــه ه ــود. گون ــی ش ــولین م انس
ــای  ــک ه ــند. پریبیوتی ــود بخش ــت را بهب ــن وضعی ــش LPS ای کاه
دارای قندهــای اولیگوفروکتــوز مــی تواننــد باعــث افزایــش جمعیــت 

ــوند )۱۰(. ــا در روده ش بیفیدوباکتری ه
پروبیوتیــک هــا )Probiotics( میکروارگانیســم هــای زنــده ای 
ــرای  ــی ب ــد مزایای ــی توان ــا م ــدازه آن ه ــه ان ــه مصــرف ب هســتند ک
ســالمتی میزبــان داشــته باشــد. در یــک مطالعــه متاآنالیــز، مشــخص 
ــتا و  ــد خــون ناش ــد قن ــی توانن ــا م ــک ه ــه پروبیوتی شــده اســت ک

ــد )۱۱(. ــود دهن ــز را بهب ــم گلوک ــش و متابولیس HbA1c را کاه

میکروبیوتا و داروهای ضد دیابت
متفورمیــن داروی خــط اول در درمــان دیابــت نــوع دو اســت. 
شــواهد رو بــه افزایشــی پیشــنهاد کــرده انــد کــه میکروبیوتــای روده 
ــت.  ــن اس ــی متفورمی ــرات درمان ــاد اث ــدی در ایج ــطه کلی ــک واس ی
ــش  ــا افزای ــن ب ــا متفورمی ــان ب ــه درم ــد ک ــان داده ان ــات نش مطالع
همــراه   .Intestinibacter spp کاهــش  و   .Escherichia spp
ــت از  ــن اس ــن ممک ــط متفورمی ــا توس ــرات میکروبیوت ــت. تغیی اس
طریــق افزایــش یکپارچگــی ســد روده ای باعــث تنظیــم هومئوســتاز 
گلوکــوز شــود. مشــاهده شــده کــه متفورمیــن ســبب افزایــش نســبی 
باکتــری Akkermansia muciniphila در مــوش و انســان مــی 
شــود. پروتئیــن جــدا شــده از غشــای خارجــی ایــن میکروارگانیســم 
بــا فعــال کــردن گیرنــده Toll like نــوع 2 اثــرات مثبــت خــود را القا 
مــی کنــد. بــه عــالوه مصــرف متفورمیــن ســبب افزایــش پپتیــد شــبه 
گلوکاگــون ۱ (GLP�1) و پپتیــد YY مــی شــود. افزایــش PYY با 
تغییــر تعــداد گونــه هــای Firmicutes وBacteroidetes  همــراه 
ــق  ــتقیم از طری ــر مس ــورت غی ــه ص ــن ب ــن همچنی ــت. متفورمی اس
GLP� موجــب افزایــش SCFA افزایــش گونــه هــای تولیــد کننــده

ــداز  ــای آلفا-گلوکوزی ــده ه ــار کنن ــود )۱3(. مه ــی ش 1 و PYY م
–بــه طــور مثــال آکاربــوز- ســبب تاخیــر در جــذب روده ای و هضــم 
ــوند. در  ــی ش ــذب م ــل ج ــر قاب ــده غی ــای پیچی ــدارت ه کربوهی
ــر روی 52 بیمــار در مرحلــه  یــک مطالعــه دو ســو کــور تصادفــی، ب
ــده  ــد کنن ــری هــای تولی ــوز ســبب افزایــش باکت ــت، آکارب ــره دیاب پ
ــات،  ــر اســاس مطالع ــالوه ب ــه ع SCFA و الکتوباســیلوس ها شــد. ب
آکاربــوز ســبب افزایــش Dialister spp. مــی شــود کــه بــا میــزان 
HbA1c ارتبــاط معکــوس دارد. برخــی گونــه هــای Dialister  بــه 
ــد )۱۱(.  ــش دارن ــز نق ــم گلوک ــم متابولیس ــوه در تنظی ــورت بالق ص
ــد -از  ــرف لیراگلوتای ــی، مص ــت و چاق ــی دیاب ــای حیوان ــدل ه در م
 �GLP�1 ــده ــای گیرن ــت ه ــت آگونیس ــد دیاب ــای ض ــته داروه دس
ــش  ــد را کاه ــی در ارتباطن ــا چاق ــه ب ــی ک ــای باکتریای ــپ ه فیلوتای
داده اســت. در مطالعــه ی دیگــری، مصــرف ایــن دارو ســبب افزایــش 
الکتوباســیلوس ها شــده اســت کــه ارتبــاط معکــوس بــا ســطح قنــد 

میکروبیوتای روده،  دیابت و چاقی!
نقش میکروب های همزیست بدن در بیماری ها

بقــراط، پــدر علــم پزشــکی جملــه معروفــی در مــورد بیمــاری هــا دارد بــا مضمــون اینکــه »همــه بیمــاری هــا از روده آغــاز مــی شــود«. وی بــا ایــن جملــه بــه نقــش 
اساســی روده و رژیــم غذایــی در عملکــرد هــای مهــم هوموئوســتاتیک بــدن اشــاره کــرده اســت، مطلبــی کــه بــا پیشــرفت علــم نیــز بــر آن صحه گذاشــته شــده اســت.

هــر یــک از مــا مجموعــه میکروب هــای همزیســت در بــدن )میکروبیوتــا( منحصــر بــه فــرد خــود را داریــم، جالــب اســت بدانیــد کــه تخمیــن زده می شــود تعــداد 
ژن هــای میکروبیوتــای یــک فــرد بیــش از تعــداد ژن هــای همــان انســان باشــد )۱(. میکروبیوتــای روده در افــراد مختلــف بســته بــه ســبک زندگــی، رژیــم غذایــی، 

توانایــی تحمــل  و متابولیســم داروهــا در آن افــراد شــامل گونه هــای میکروبــی متفاوتــی اســت )2(.
بــا توجــه بــه ســبک زندگــی، امــروزه دیابــت و چاقــی در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک معضــل اجتماعــی هســتند کــه البتــه هــم از عوامــل ژنتیکــی و هــم از عوامــل 
ــای روده دارد. ارتبــاط ســیمبیوتیک بیــن  ــا تغییــرات میکروبیوت ــت ارتبــاط نزدیکــی ب ــد کــه دیاب ــد )3(. مطالعــات اخیــر نشــان داده ان محیطــی منشــأ مــی گیرن
میکروبیوتــای روده، ســلول هــای اپیتلیــال آن و ایمنــی مخاطــی در ایــن زمینــه حائــز اهمیــت اســت. بــر هــم خــوردن تعــادل بیــن ایــن اجــزا دیســبیوزیس نامیــده 

مــی شــود کــه بــا بــروز چاقــی، ســندرم متابولیــک و دیابــت در ارتبــاط اســت )۴(.



مقدمه 
اپیدمیولوژی و اتیولوژی

دمانــس بــه دســته بزرگــی از عالئــم مرتبــط بــا عملکــرد غیــر 
ــم شــامل کنــدی  ــن عالئ طبیعــی مغــز اطــالق مــی شــود. ای
ــه  ــوط ب ــکالت مرب ــری، مش ــر و یادگی ــی تفک ــی توانای تدریج
زبــان و توانایــی حــل مســئله و بــه طــور کلــی تمامــی مســائلی 
ــه  ــای روزان ــت ه ــام فعالی ــرد را در انج ــی ف ــه توانای ــت ک اس
ــی از  ــر یک ــاری آلزایم ــد)۱(. بیم ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی تح
فــرم هــای اصلــی دمانــس و رایــج تریــن بیمــاری نورودژنراتیــو 
اســت کــه از لحــاظ بالینــی بــا مشــکالت پیشــرونده شــناختی 
همچــون مشــکالت حافظــه، قضــاوت، تصمیــم گیــری، ســختی 
در صحبــت کــردن، بلعیــدن، راه رفتــن، تغییــرات خلقــی 
شــامل اضطــراب و تحریــک پذیــری، عــدم توانایــی در نــوآوری، 
درک نادرســت از مــکان و زمــان و مشــکالت خــواب مشــخص 
ــه  ــان ب ــر در جه ــون نف ــش از 5۰ میلی ــود)۱,2(. بی ــی ش م
آلزایمــر مبتــال هســتند کــه هزینــه آن معــادل بیــش از 1% 
ــاری  ــن بیم ــز ای ــوژی و پاتوژن ــت)3(. اتیول ــی اس GDP جهان
هنــوز بــه خوبــی درک نشــده اســت امــا تغییــرات پاتولوژیــک 
ــن  ــای مزم ــد ه ــه ای از فراین ــده مجموع ــس کنن ــز منعک مغ
التهابــی اســت. پیــچ خــوردن اشــتباه یــا تجمــع غیــر معمــول 
ــر  ــز و تغیی ــلولی مغ ــتم س ــر سیس ــبب تغیی ــا س ــن ه پروتئی
ــر فعــال آستروســیت  عملکــرد پروتئیــن هــا مــی شــود. تکثی
هــا ســبب رســوب خــارج ســلولی پروتئیــن هــای آمیلوئیــد β و 
در نتیجــه ایجــاد فیبریــل هــا و فیبرهــای هــای عصبــی در هــم 
پیچیــده و پــالک هــای آمیلوئیــدی  مــی شــود. ایــن وقایــع بــا 
ــه هــای  ــی، گون افزایــش بیــان ســایتوکاین هــای پیــش التهاب
ــاب  ــت. الته ــراه اس ــان هم ــزای کمپلم ــیژن و اج ــال اکس فع
مزمــن عصبــی در نهایــت بــه نوریــت دیســتروفیک ختــم مــی 
شــود. امــروزه بــه خوبــی مشــخص شــده اســت کــه از دســت 
ــک طــی پیشــرفت آلزایمــر، در  ــورون هــای کولینرژی ــن ن رفت

ــن بیمــاران نقــش دارد)۱,3–5(. کاهــش حافظــه ای

دارورسانی به مغز
تعــداد زیــادی ســد آناتومیــک و متابولیــک بیــن جریــان خــون 
محیطــی و مغــز وجــود دارد کــه از میــان آن هــا مــی تــوان بــه 
مایــع مغزی-نخاعــی )CSF(، شــبکه ی کروئیــد )CP( و ســد 
خونی-مغــزی )BBB( اشــاره کــرد)۴(. بیــش از %98 مولکول 
هــای دارویــی کوچــک و تقریبــاً %100 داروهــای بیولوژیــک 
ــن  ــد)3(. بنابرای ــزی را ندارن ــی مغ ــد خون ــور از س ــی عب توانای
ــتم  ــه سیس ــی ک ــی اختصاص ــتراتژی درمان ــک اس ــن ی یافت
ــش  ــیار چال ــد بس ــرار ده ــدف ق ــورد ه ــزی را م ــی مرک عصب
برانگیــز اســت)3,۴(. در طــول زمــان اســتراتژی هــای مختلفــی 
جهــت دارورســانی بــه مغــز و درمــان اختـــالالت نورولوژیک به 
کار گرفتــه شــده اســت. تــا بــه امــروز، دارورســانی سیســتمیک 
پذیرفتــه شــده تریــن راه بــرای رســاندن دارو بــه مغــز 
ــات بســیار  اســت)۴(. دارورســانی موضعــی اگــر چــه در حیوان
ــودن  ــه تهاجمــی ب ــا توجــه ب ــر ظاهــر شــده اســت، امــا ب موث
ــز انســان  ــه مغ ــس ســریع دارو در دارورســانی ب روش و کلیران

۱۱ ۱۰

ــان  ــرای درم ــل ب ــک حام ــوان ی ــه عن ــوزوم ب ــرروی لیپ ــال 2۰2۱ ب ــکاران در س هم
بیمــاری هــای نورودژنراتیــو انجــام شــد، فــرم لیپوزومــال ریواســتیگمین در مقایســه 
بــا ریواســتیگمین آزاد، میــزان نفوذپذیــری بیشــتری پــس از ۴ ســاعت نشــان داد)9(.

اگزوزوم
اگــزوزوم هــا نانوکریــر هــای خــارج ســلولی هســتند کــه در مایعــات بیولوژیــک یافــت 
مــی شــوند و بــه عنــوان انتقــال دهنــده طبیعــی پروتئیــن هــا، لیپیــد هــا و نوکلئیــک 
ــن  ــوذ ای ــدرت نف ــک، ق ــایز کوچ ــتن س ــبب داش ــه س ــد. ب ــی کن ــل م ــید عم اس
نانوکریــر هــا باالســت و در مقایســه بــا انــواع ســنتتیک خــود ایمونوژنیســیته کمتــری 
ــه ســلول  ــت در اتصــال ب ــزی، اختصاصی ــور از ســد خونی-مغ ــی عب ــد)۱(. توانای دارن
ــن حامــل  ــری باعــث مــی شــود ای ــر ظرفیــت اصــالح پذی هــدف و از همــه مهــم ت
ــه CNS مناســب باشــد. جهانگــرد و همــکاران  ــرای رســاندن مــواد ژنتیکــی ب ب
بــا اســتفاده از تزریــق اگــزوزوم هــای حــاوی miR�29b بــه مــدل حیوانــی 
آلزایمــر توانســتند اثــرات مثبتــی را علیــه شــکل گیــری صفحــات بتــا 
ــا در  ــزوزوم ه ــن اگ ــالوه، ای ــه ع ــد. ب ــا کنن ــد الق ــر آمیلوئی و پاتوژن
ــان  ــی نش ــرات درمان ــپ اث ــری هایپوکم ــی یادگی ــی توانای بازیاب

ــد)۱۰(.  دادن

 Solid Lipid Nanoparticles
SLN هــا حامــل هــای کلوئیــدی بــر پایــه چربــی هســتند 
 SLN  .کــه ابعــادی بیــن ۱۰-۱۰۰۰ نانومتــر دارنــد
متشــکل از یــک هســته چــرب آب گریــز بــوده کــه هــر 
ــش  ــی پخ ــوب توانای ــل و هیدروف ــوع داروی هیدروفی دون
شــدن در آن را دارنــد. ماتریکــس تشــکیل شــده از چربــی 
ــازی  ــر روی آزاد س ــرل بهت ــن ذرات ســبب کنت ــد ای جام
دارو و افزایــش پایــداری مــی شــود. از طرفــی آزادســازی 
ــای  ــتم ه ــی از سیس ــه یک ــش SLN آن را ب ــته ره پیوس
مناســب در دارورســانی تبدیــل کــرده اســت. توانایــی عبور از 
ســد خونــی مغــزی باعــث اســتفاده گســترده از ایــن ذرات در 
درمــان بیمــاری آلزایمــر شــده اســت. بــا ایــن حــال فضــای کــم 
ــن احتمــال  ــری دارو در فضــای ماتریکســی و همچنی ــرای بارگی ب
ــن  ــای ای ــت ه ــدی از محدودی ــس لیپی ــا ماتریک ــش دارو ب برهمکن
ــد  ــخص ش ــه ای مش ــت)۱,۴(. در مطالع ــانی اس ــن دارورس ــتم نوی سیس
تجویــز تارنفلوربیــل بــه صــورت لــود شــده در حاملــی از SLN و PLGA از 
طریــق بینــی ســبب افزایــش چشــمگیر فراهمــی زیســتی آن در مقایســه بــا فــرم 
سوسپانســیون )خوراکــی( و محلــول )از راه بینــی( ایــن دارو مــی شــود و مــی توانــد 
بــا هــدف قــرار دادن Aβ-42 جهــت درمــان بیمــاری آلزایمــر مــورد اســتفاده قــرار 

ــرد)۱(. گی

نانوپارتیکل های غیر آلی
نانوپارتیــکل هــای غیــر آلــی هیدروفیــل، زیســت ســازگار، غیــر ســمی و در شــرایط 
ــه  ــی ســرامیکی از جمل ــر آل ــای غی ــکل ه ــد. نانوپارتی ــدار ان ــک بســیار پای فیزیولوژی
ــه  ــری نســبت ب ــی باالت ــداری شــیمیایی و حرارت ذرات ســاخته شــده از ســیلیکا، پای
انــواع پلیمــری دارنــد. در نتیجــه انکپســوله کــردن دارو درون آن هــا بــه صــورت قابــل 
اعتمــادی ســبب محافظــت در برابــر دناچــوره شــدن خواهد شــد. ذرات ابرمغناطیســی 
آهــن اکســید )SPIONs( بــا ابعــاد 6۰-۱5۰ نانومتــر بــه عنــوان یکــی از امیدبخــش 
تریــن نانوپارتیــکل هــای ترانوســتیک )درمانــی و تشــخیصی( بــه شــمار مــی رونــد. 
هســته غیــر آلــی ایــن نانوپارتیــکل هــای مغناطیســی همچــون مــواد حاجــب عمــل 

بــا شکســت مواجــه شــده اســت. روش دیگــری کــه بــرای دارورســانی بــه مغــز مــورد 
ــا دور زدن  ــن روش ب ــی اســت. ای ــرد، اســتفاده از مســیر بین ــی گی ــرار م اســتفاده ق
BBB باعــث دســتیابی مســتقیم دارو از مســیر الفکتــوری و مســیر تریژمینــال  بــه 
مغــز مــی شــود)۴(. در نتیجــه دارو مــی توانــد بــدون متابولیســم اول کبــدی و دیگــر 
مکانیســم هایــی کــه در گــردش خــون سیســتمیک موجــب حــذف دارو مــی شــوند 
بــه ســرعت بــه مغــز برســد. بدیــن ترتیــب عــوارض جانبــی نیــز بــه حداقــل خواهــد 
رســید)6(. ســطح جــذب بــاال، غیــر تهاجمــی بــودن و راحتــی بیمــار از مزایــای دارو 
رســانی از طریــق بینــی اســت؛ بــا ایــن حــال، ایــن روش بــه دلیــل عــدم یکنواختــی 
ــه شــمار نمــی آیــد)۴,7(.  ــی ب ــده آل دوز داروی آزاد شــده در محــل هــدف، روش ای
از دیگــر محدودیــت هــای دارو رســانی از مســیر بینــی مــی تــوان بــه نفــوذ ضعیــف 

دارو از مخــاط بینــی، کلیرانــس موکوســیلیاری و تخریــب آنزیمــی اشــاره کــرد)7(.

معرفی سیستم های نانو
در ســال هــای اخیــر دانشــمندان تــالش کردنــد نانوکریــر 

ــه  ــد ک ــد کنن ــمندی تولی ــن و هوش ــن، ایم ــای نوی ه
ــس  ــرار از کلیران ــف و ف ــه غشــاهای مختل ــوذ ب ــا نف ب
از  اپسونزایســیون،  و  رتیکولواندوتلیــال  سیســتم 
ــه تغییــرات محیطــی،  طریــق تشــخیص و پاســخ ب
ســبب دارورســانی هدفمنــد شــوند و بــرای درمــان 
بیمــاری آلزایمــر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد)۱(. 
نانوپارتیــکل هــا در مقیــاس ۱۰۰-۱ نانومتــر، بــه 
ــیمیایی  ــای فیزیکوش ــی ه ــتن ویژگ ــل داش دلی
منحصــر بــه فــرد، کاندیدهــای خوبــی بــرای حمل 
ــد. ســایز کوچــک و  دارو و دارورســانی هدفمنــد ان

ــاال ســبب آزاد  ــه حجــم ب متعاقبــا نســبت ســطح ب
ســازی ســریع تــر دارو و افزایــش فراهمــی زیســتی 

مــی شــود. بــه عــالوه نانــوذرات مــی تواننــد بــا 
مولکــول هــای زیســتی مشــخصی، فانکشــنالیزه شــوند. 

ــای  ــول ه ــع آســان مولک ــی جــذب ســطحی و توزی توانای
هیدروفیــل و هیدروفــوب ســبب توجــه بــه ایــن ذرات بــرای 

ــی  ــا م ــکل ه ــت)5(. نانوپارتی ــده اس ــکی ش ــای پزش کاربرده
ــا مکانیســم جــذب ســطحی از  ــه واســطه ترنــس ســیتوز ب تواننــد ب

ــد)8(.  ــور کنن ــزی عب ســد خونی-مغ

لیپوزوم
ــرای  ــن حامــل هــای کلوئیــدی ب نانوپلتفــرم هــای لیپیــدی یکــی از امیدبخــش تری
مولکــول هــای زیســتی انــد. از مزایــای ایــن سیســتم هــا مــی تــوان بــه نفــوذ آســان، 
ــود دارو، ســمیت پاییــن، پایــداری مناســب و پتانســیل آزادســازی  ــاالی ل ظرفیــت ب
ــای  ــد ه ــه لیپی ــوزم از دو الی ــرد)۱(. لیپ ــاره ک ــده اش ــرل ش ــورت کنت ــه ص دارو ب
ــه عنــوان  ــوده و ب ــر ب غشــایی ســاخته مــی شــود. لیپــوزوم هــا بســیار انعطــاف پذی
موفــق تریــن نانــوذرات در دارورســانی شــناخته مــی شــوند. توانایــی آنهــا در نگهداری 
ــای  ــه ه ــوب در الی ــدرو ف ــای هی ــا داروه ــی  و ی ــز آب ــل در مرک ــای هیدروفی داروه
چربــی خــود و برقــراری اتصــال بــا ســلول هــدف آنهــا را بــه یکــی از بهتریــن حامــل 
هــا تبدیــل کــرده اســت)۱,9(. ایــن حامــل مــی توانــد بــر ســد خونی-مغــزی غلبــه 
کــرده و بــه عنــوان یــک راه جدیــد بــرای طراحــی اســتراتژی هــای درمانــی موثرتــر 
ــه عنــوان مثــال در مطالعــه ای کــه توســط  Satapathy و  درنظــر گرفتــه شــود. ب

 )MRI( ــی ــس مغناطیس ــرداری رزونان ــس ب ــرده و در عک ک
قابــل تشــخیص اســت. همچنیــن قابلیــت اصــالح ســطح ایــن 
ــا اســتفاده از  ــد ب ــکان دارورســانی هدفمن ــا، ام ــکل ه نانوپارتی
ــکاران  ــد)Liu  .)۱۱ و هم ــی کن ــم م ــوذرات را فراه ــن نان ای
توانســتد بــا تزریــق وریــدی ذرات W20/XD4�SPIONs و 
تکنیــک MRI، الیگومرهــای  Aβ را در مراحــل اولیــه بیمــاری 
در مغــز مــدل حیوانــی ترنســژنیک بیمــاری آلزایمــر شناســایی 
کننــد)۱2(. قیامــی حــور و همــکاران ســلول هــای مزانشــیال 
 SPIONs جــدا شــده از ژلــه وارتــون انســانی را بــا اســتفاده از
ــاندند و  ــر رس ــاری آلزایم ــی بیم ــدل حیوان ــپ م ــه هایپوکم ب
ــه بهبــود حافظــه و شــناخت در ایــن  بدیــن ترتیــب  موفــق ب
ــد  ــا تولی ــز ب ــی نی ــروه تحقیقات ــک گ ــدند)۱3(. ی ــا ش رت ه
ــا  ــا SiO2  و  ب نانوپارتیــکل هــای مغناطیســی کــوت شــده ب
 Aβ-40 اســتفاده از یــک میــدان مغناطیســی ضعیــف، تجمــع

را تحــت تاثیــر قــرار دادنــد)8(.

نانوپلتفرم های کربنی
ــن ســاخته  ــه گراف ــد الی ــا چن ــک ی ــوم دات از ی ــن کوانت گراف
شــده اســت و ســایزی کوچکتــر از ۱۰۰ نانومتــر دارد. ســمیت 
پاییــن و زیســت ســازگاری بــاال ســبب اســتفاده گســترده ایــن 
ــی  ــه توانای ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ذرات در نانوبیومدیســین ش
ــرای  ــراه ترامیپروســیت  ب ــه هم ــن ذرات ب ــور از BBB، ای عب
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــد بت ــع آمیلوئی ــد و تجم ــار تولی مه
گرفتــه انــد)۱۴(. از دیگــر اعضــای ایــن خانــواده مــی تــوان بــه 
نانوتیــوب هــای کربنــی اشــاره کــرد. نانوتیــوب هــای کربنــی 
ــی  ــاص، م ــی خ ــای فیزیک ــی ه ــاختار و ویژگ ــل س ــه دلی ب
ــه  ــال Aβ  ب ــی اتص ــا توانای ــرده و ب ــور ک ــد از BBB عب توان
عنــوان یــک عامــل درمانــی موثــر علیــه ایجــاد فیبریــل هــای 
ــار  ــدی شــناخته شــوند. پتانســیل SWCNTs در مه آمیلوئی
ســاخت برخــی الیگومــر هــای Aβ بــه تازگــی توســط Xie و 
ــه اثبــات رســیده اســت)8(. همچنیــن در ســال  همکارانــش ب
هــای اخیــر، از نانوتیــوب هــای کربنــی کــوت شــده بــا فاکتــور 
ــور  ــه منظ ــی ب ــادی عصب ــای بنی ــلول ه ــی و س ــد عصب رش
ــتفاده  ــاب اس ــازی اعص ــی و بازس ــبکه عصب ــد ش ــریع رش تس

شــده اســت)۱5(. 
Janus نانو پارتیکل های

نــام ایــن ذرات از خــدای دوچهــره رومــی، جانــوس گرفته شــده 
ــو دو ســطح  ــرد از ذرات نان ــه ف ــن کالس منحصــر ب اســت. ای
ــی متضــاد  ــا حت ــاوت و ی ــای متف ــا ویژگــی ه ــک ب آنیزوتروپی
ــوب در  ــای هیدروف ــل داروه ــیل حم ــن ذرات پتانس ــد. ای دارن
یــک ســطح و داروهــای هیدروفیــل در ســطح دیگــر را دارنــد. 
همچنیــن بــا فانکشــنالیزه کــردن متفــاوت ایــن دو ســطح، مــی 
تــوان از یکــی از آن هــا بــرای ذخیــره دارو و از دیگــری بــرای 
اتصــال بــا ســلول هــدف اســتفاده کــرد. بــا توجــه بــه ظرفیــت 
ــذر از  ــا در گ ــی آن ه ــانی و توانای ــن ذرات در دارورس ــژه ای وی
ــر  ــاری آلزایم ــان بیم ــد در درم ــی توانن ــزی، م ســد خونی-مغ

امیدبخــش باشــند)۱۱,۱6(. 

روشهای نوین دارودرمانی در آلزایمرروشهای نوین دارودرمانی در آلزایمر
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چالش های پیش رو
طراحــی و ســاخت مناســب نانوپارتیــکل هــا بــه طــور موثــری چارچــوب 
ــا  ــی بخشــد؛ ام ــا م ــک را ارتق ــای نورولوژی ــاری ه ــان بیم ــنتی درم س
ــی کــه  ــز دارد. از آن جای ــل توجهــی نی ــش هــای قاب ــن مســئله چال ای
ــش  ــدن را افزای ــدن دارو در ب ــان مان ــر و زم ــه عم ــن نیم نانوکپسولیش
ــان  ــن ذرات جهــت درم ــل از اســتفاده از ای ــاز اســت قب ــد، نی ــی ده م
ــورد  ــدت م ــد م ــدت و بلن ــاه م ــوارض کوت ــان، ع ــای انس ــاری ه بیم
توجــه قــرار گیرنــد. بــر اســاس گــزارش هــای علمــی، مشــخصه هــای 
ــا القــای تخریــب ماکروفــاژ  سایتوتوکســیک ایــن ذرات ممکــن اســت ب
ــروز  ــن ب ــود)۱7(. همچنی ــی ش ــتم ایمن ــرکوب سیس ــبب س ــا، س ه
ســمیت عصبــی پــس از مصــرف نانوپارتیــکل هــا دیگــر جنبــه ای اســت 
کــه بایــد در طراحــی ایــن ذرات لحــاظ شــود. عــالوه بــر ایــن کــه مــواد 
نانــو بــه خــودی خــود مــی تواننــد نوروتوکســیک باشــند. تشــکیل تــاج 
ــد باعــث عبــور فاکتــور هــای نوروتوکســیک  هــای پروتئینــی مــی توان
ــیت  ــاد حساس ــای ازدی ــش ه ــه واکن ــی ک ــود. از آن جای از BBB ش
ــال  ــن ذرات مشــاهده شــده اســت، فع ــوارد اســتفاده از ای در برخــی م
ــه  ــرد. ب ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــد م ــز بای ــان نی ــتم کمپلم ــدن سیس ش
عــالوه نانوپارتیــکل هــا ممکــن اســت تاثیــر مســتقیمی بــر متابولیســم 
ــال  ــای فع ــه ه ــد گون ــش تولی ــبب افزای ــند و س ــته باش ــلولی داش س
ــان ژن  ــا بی ــوند ی ــیداتیو ش ــترس اکس ــاد اس ــاب و ایج ــیژن، الته اکس
هــا را تغییــر دهنــد و مســیر هــای اتوفــاژی یــا آپوپتــوز/ نکــروز را بــه 

راه اندازنــد)۱۱(. بــه طــور خــاص در رابطــه بــا بیمــاری آلزایمــر، تاثیــر 
ــه دارد. از  ــای Aβ دو جنب ــای فیبره ــکیل ه ــا در تش ــکل ه نانوپارتی
ــد مشــابه مونومرهــا باعــث  طرفــی ســایز کوچــک ایــن ذرات مــی توان
ــاز شــدن فیبریالســیون شــود و از طــرف دیگــر مســاحت ســطحی  آغ
ــای آزاد را  ــل ه ــری فیبری ــور موث ــه ط ــد ب ــی توان ــن ذرات م ــاالی ای ب
ــر  ــد نظ ــن م ــد)۱8(. بنابرای ــار کن ــیون را مه ــرده و فیبریالس جــذب ک
داشــتن ایــن جنبــه هــا بــرای اطمینــان از ایمنــی و کارایــی ذرات نانــو 

ضــروری اســت)۱7(.

جــمع بندی
بــا پیشــرفت نانوتکنولــوژی دارویــی، نانوپلتفــرم هــای زیــادی بــا توجــه 
ــه  ــی مغــزی و ویژگــی هــای منحصــر ب ــه توانایــی عبــور از ســد خون ب
ــان بیمــاری هــای  ــه منـــظور دارورســانی هدفمنــد جهــت درم ــرد ب ف
نورودژنراتیو همـــــــچون آلزایمــــر به کار گرفتـــه شــدند. مــــطالعات 
in vitro متعــددی بــه بررســی کارایــی بالقــوه ایــن ذرات پرداختــه انــد 
امــا نیــاز اســت کارآزمایــی هــا و مطالعــات بالینــی بیشــتری بــه روشــن 
ــد  ــن ذرات بپردازن شــدن جنبــه هــای ایمنــی، ســمیت و اثربخشــی ای
ــان  ــا را در درم ــرم ه ــتفاده از نانوپلتف ــک اس ــه ریس ــده ب ــبت فای و نس

بیمــاری آلزایمــر تعییــن کننــد. 
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۱5 ۱4

ــی  ــط آموزش ــودن محی ــت نب ــجویان و یکدس ــی دانش ــکالت آموزش ــائل و مش ــه مس ــه ب ــا توج ب
دانشــکده هــای داروســازی در سراســر کشــور، در یــک بررســی کلــی، بــا مقایســه دوره ی کارورزی 
و کارآمــوزی تعریــف شــده توســط وزارت بهداشــت بــرای دانشــجویان داروســازی بــا آنچــه کــه در 
دانشــکده هــای داروســازی و داروخانــه هــای آموزشــی آن هــا بــه اجــرا در مــی آیــد، بــا چالــش 
هایــی آموزشــی رو بــه رو مــی شــویم کــه نــه تنهــا آمــوزش ایــن دروس مهــم را دچــار اشــکال 
ــه یادگیــری و تدریــس در دانشــجویان و اســاتید  ــی میلــی ب کــرده، بلکــه باعــث ســردرگمی و ب

شــده اســت.
ــزی  ــا آن چی ــر شــده ت ــای مصــوب ذک ــناد و برنامه ه ــداف آموزشــی در اس ــوان اه ــه عن آنچــه ب
کــه در دانشــکده هــا بــه اجــرا در مــی آیــد تفــاوت بســیاری دارد؛ طبــق تعریــف وزارت بهداشــت 
ــا اشــکال مختلــف دارویــی و  ــا skill lab محلــی اســت کــه دانشــجویان ب ــه آموزشــی ی داروخان
ــی در  ــات داروی ــوزش اطالع ــس از آم ــدل پ ــه م ــوند. در داروخان ــنا مي ش ــزات پزشــکی آش تجهی
خصــوص دســته هــای مختلــف داروهــا از نظــر شــکل دارو، مکانیســم عمــل، مــوارد مصــرف، دوز 
مصــرف، عــوارض جانبــی شــایع و جــدی و چگونگــی تشــخیص و مانیتورینــگ آنهــا و تداخــالت 
دارویــی مهــم بالینــی، دانشــجویان بــا اشــکال دارویــی مختلــف ایــن داروهــا از نزدیــک آشــنا مــی 
شــوند. همچنیــن در پایــان جلســات نســخ مختلــف از پیــش تهیــه شــده بــه صــورت پرســش و 
پاســخ بــا دانشــجویان مــورد بررســی قــرار می گیــرد تــا ضمن آمــوزش نســخه خوانــی، دانشــجویان 
بــا نــکات آموزشــی نســخ و توصیــه هــای دارویــی عملــی بــه بیمــاران آشــنا شــوند. عــالوه بــر ایــن 
ــورد  ــی در م ــای داروی ــه ه ــی و توصی ــم بالین ــکات مه ــجویان ن ــی، از دانش ــوان کار عمل ــه عن ب
داروهــای مختلــف بــه صــورت search در منابــع و ســخنرانی کالســی خواســته مــی شــود. ایــن 

ــد. ــه مــی گردن ــا توســط اســاتید گــروه داروســازی بالینــی ارائ آموزش هــا عمدت
اهــداف آمــوزش از لحــاظ کیفــي عبــارت انــد از: ۱- تضمیــن ســالمت مصــرف دارو بــراي بیمــار 
ــی  ــیتهاي داروی ــي حساس ــي ۴- بررس ــوارض جانب ــي ع ــی 3- بررس ــالت داروی ــي تداخ 2- بررس

5- اصــول نگهداشــت دارو
ــها  ــماري ادواري داروي بخش ــرت دارو 2-سرش ــش پ ــد از: ۱- پای ــارت ان ــي عب ــاظ کم و از لح
3- بررســي کســورات از طریــق سیســتم HIS ۴- ارزیابــی بهــره وري بخــش دارویــي 5- بررســي 
ــن  ــي 7- تامی ــرکتهاي داروی ــات ش ــي مطالب ــه 6- بررس ــودآوري و هزین ــي و س ــد داروی درآم
ــا ــداری داروه ــراي نگه ــتاندارد ب ــرایط اس ــن ش ــت 8- تامی ــن قیم ــا کمتری ــب ترین دارو ب مناس

 معرفي واحد درسي کارآموزي در عرصه ی داروخانه
در ســالهای اخیــر مفهــوم مراقبتهــای دارویــی موجــب شــده اســت نــگاه بــه داروســازی از ارائــه 
دارو بــه ارائــه خدمــات دارویــی در جهــت دســتیابی بــه اهــداف درمانــی بــا کمتریــن هزینــه تغییــر 
ــای  ــه ه ــل در داروخان ــام تحصی ــد از اتم ــازی بع ــود درصــد دانشــجویان داروس ــش از ن ــد. بی یاب
ــه مراقبتهــای  ــرای ارائ ــن محــل ب ــه کار میشــوند و مهمتری ــا بیمارســتانی مشــغول ب شــهری و ی

دارویــی همیــن داروخانــه هــا هســتند. بــه منظــور نهادینــه ســازی خدمــات دارویــی میبایســت 
ــه دانشــجویان منتقــل شــود و ایــن مهــم در برنامــه آموزشــی  ابتــدا دانــش و مهــارت الزم ب

داروســازی در واحدهــای کارآمــوزی داروخانــه شــهری و بیمارســتانی دیــده شــده اســت.
هــدف از کارآمــوزی، کســب مهــارت هــاي مناســب حرفــه اي و کاربــرد آموختــه هــاي علمــي 
ــن رشــته در  ــردی ای ــوزش کارب ــار و آم ــن دانشــجو و بیم ــل بی در عمــل اســت. ایجــاد تعام

عرصــه خدمــات دارویــی و نحــوه گــردش کار داروخانــه هــای شــهری در ایــن درس 
ــدود 3۰6  ــد و ح ــا 6 واح ــا مجموع ــوزي ه ــن کارآم ــود. ای ــی ش ــوزش داده م آم
ســاعت را در بــر مــي گیرنــد کــه بــا توجــه بــه تفــاوت هــای شــهر و دانشــکده 
هــا معمــوال بــه صــورت کامــل برگــزار نمــی شــود و ســاعت هــای بســیار کمتــری 

دانشــجو آمــوزش مــی بینــد. 

 اهداف کلي کارآموزي در عرصه ی داروخانه شهری
بروندادهای مورد انتظار:

•افزایــش توانایــی و مهــارت در زمینــه فعالیــت هــای اجرایــی داروســاز در 
داروخانــه 

ــک و  ــامی ژنری ــواع اس ــا ان ــنایی ب ــی، آش ــخ داروی ــواع نس ــا ان ــنایی ب •آش

ــا ــاری داروه تج
•کســب مهــارت هــای الزم در نحــوه برخــورد بــا بیمــار و توانایــی انجــام مشــاوره هــای دارویــی 
بــه بیمــاران و کادر درمانــی )عــوارض دارویــی داروهــا، تداخــالت دارویــی، هشــدارها و مــوارد منــع 

مصــرف و آمــوزش روش صحیــح مصــرف داروهــا(
•آشــنایی بــا عــوارض و مشــکالت مطــرح شــده در داروخانــه و عالئــم هشــدار مــورد نیــاز جهــت 

ارجــاع بــه کادر درمانــی
•کسب مهارت در مدیریت امور داخلی داروخانه

•آشنایی با شرکت های بیمه گر، قوانین و مقررات بیمه و فرآیند توزیع و پخش دارو

 و اما واقعیت کاراموزی: 
در دانشــکده هــای داروســازی کمبــود زیرســاخت و نبــود تعــداد کافــی و میــزان کافــی فضــای 
داروخانــه اموزشــی ســبب شــده اســت کــه امــکان حضــور گــروه هــای کارامــوزی بــا تعــداد کــم و 
مدیریــت توســط اســاتید و بیــان آنچــه کــه الزم اســت بــه دانشــجو فراهــم نباشــد. ایــن مســئله 
بعــالوه ی شــلوغی داروخانــه و حساســیتی کــه در مــورد در اختیــار گذاشــتن داروهــای بیمــار بــه 
ــه بیمــار گوشــزد شــود، باعــث شــده کــه  ــی کــه الزم اســت ب ــت نکات ــا رعای صــورت کامــل و ب

ــاال رود. ــه ب ــرای دانشــجو، اســتاد و پرســنل داروخان اســترس کاری ب
همچنیــن داروخانــه هــای اموزشــی نیازمنــد یــک فضــای آموزشــی جداگانــه هســتند تــا اســاتید 
بتواننــد مطالــب تئــوری را نیــز بــه دانشــجویان بــا آرامــش بازگــو کننــد کــه در اغلــب مــوارد ایــن 

فضــای آموزشــی وجــود نــدارد.
شــاید مهــم تریــن چالشــی کــه در داروخانــه هــای اموزشــی وجــود دارد ایــن باشــد کــه بــه دلیــل 
ــازار  ــود در ب ــای موج ــه داروه ــه ی هم ــکان تهی ــی ام ــات مال ــر مالحظ ــارات و دیگ ــود اعتب کمب
ــا همــه اشــکال و همــه دارو هــای خــاص اشــنا  ــا دانشــجویان بتواننــد ب ــدارد ت دارویــی وجــود ن

شــوند.
ــه  ــای الزم در زمین ــه، آموزش ه ــان و داروخان ــم درم ــاز در تی ــش داروس ــن نق ــر گرفت ــا در نظ ب
آشــنایی بــا شــرکت هــای بیمــه و تعامــل بــا آن هــا، نحــوه مدیریــت داروخانــه، ارتبــاط بــا ســازمان 
هــای صنفــی مرتبــط از جملــه انجمــن داروســازان و ســازمان نظــام پزشــکی و روابطــی کــه بایــد 
بــا معاونــت غــذا و دارو برقــرار کنــد بایــد در داروخانــه آموزشــی اتفــاق بیافتــد؛ ولــی مــا شــاهد 
ایــن هســتیم کــه ایــن مهــم بــه دلیــل یــک جانبــه نــگاه کــردن آمــوزش از ســوی دانشــکده ها 

اتفــاق نمــی افتــد.
 چه باید کرد؟

بــا توجــه بــه شــیوه هــای نویــن آمــوزش در داروخانــه کــه بــه ســمت دانشــجو محــور بــودن پیــش 
مــی رود بــه نظــر مــی رســد بهتــر باشــد از گوشــزد کــردن مســائل کلــی بــه دانشــجو و تکلیــف 
ــی متمرکــز  ــرای فعالیــت هــای میدان ــا تــالش ب ــه ذهــن ســپردن آن اجتنــاب شــود و ب ــرای ب ب
ــتان،  ــای کارورزی بیمارس ــش دانشــجو- در دوره ه ــوزش و چــه در بحــث پای -چــه در بحــث ام
داروخانــه شــهری و صنعــت، مســئولیت هایــی بــه دانشــجویان ســپرده شــود تــا بتوانــد تحولــی در 

عرصــه ی داروســازی کشــور ایجــاد کننــد. 
دانشــجویان داروســازی نیــز هماننــد دانشــجویان دیگــر رشــته هــای علــوم پزشــکی کــه در دوران 
اینترنــی بــا ســپردن مســئولیت بــه آن هــا در محیــط آموزشــی، کار دانشــجویی انجــام مــی دهنــد، 
نیازمنــد بســتری جهــت فراگیــری عملــی و صحیــح تداخــالت و مشــاوره هــای دارویــی و مدیریــت 
صحیــح داروخانــه و ... مــی باشــند. ایــن امــر ســبب مــی شــود کــه دانشــجویان عالقــه ی 

بیشــتری جهــت گذرانــدن کارآمــوزی داشــته باشــند.
بــا تغییــر زمــان آغــاز شــدن مســیر کســب درآمــد بــرای دانشــجویان داروســازی بــه 
عنــوان قائــم مقــام در داروخانــه هــا و موکــول شــدن آن بــه بعــد از آزمــون ۱8۰ 
ــه اینتــرن داروســازی در بســتری کــه توســط  واحــدی، ســپردن وظیفــه ب
دانشــگاه مشــخص مــی شــود، باعــث مــی شــود زمــان یادگیــری دانشــجو 
همزمــان بــا کســب درامــد باشــد کــه موجــب بهبــود آمــوزش و اســتقبال 
ــل و  ــارغ التحصی ــازان ف ــن داروس ــالف بی ــاد اخت ــوده و از ایج ــاتید ب اس
ــازی و  ــای داروس ــیفت ه ــودن ش دانشــجویان پیشــگیری و از دونرخــی ب
سواســتفاده جلوگیــری مــی شــود؛ امــا قبــل از هــر کاری بایــد بســترهای 
ــردن  ــاری ک ــه اجب ــود؛ از جمل ــم ش ــرح فراه ــن ط ــروع ای ــرای ش الزم ب
پذیــرش اینتــرن داروســاز در تمامــی واحــد هــای صنعتــی، بیمارســتانی و 

ــه هــای آموزشــی. داروخان
ــا ایجــاد تغییــرات هــر چنــد جزئــی در رونــد  بایــد ایــن امیــد را داشــت کــه ب
ــلی از  ــرورش نس ــم در پ ــی عظی ــوان گام ــازی بت ــجویان داروس ــوزش دانش آم
دانشــجویانی برداشــت کــه در آینــده کادر درمانــی کشــور را خواهنــد ســاخت.

بررسی کارورزی داروسازی، 
آنچه هست و آنچه که باید باشد

بررسی کلی دوره ی کارورزی و نگاهی به مشکالت آن و ارائه راهکارها



11 ۱6

)اولیــن جلســه درس فارماکولــوژی ۱ بــود کــه 
اســتاد وارد کالس شــد. پــس از معرفــی خود و 
واحــد درســی گفــت: شــما دروس فیزیولــوژی 
و آناتومــی را گذراندیــد، دروس فارماکولــوژی و 
درمــان شناســی را هــم خواهیــد داشــت، امــا 
ــم  ــاختمان را ک ــر از س ــک آج ــط، ی ــن وس ای
ــت  ــر اس ــن بهت ــوژی! بنابرای ــد: پاتوفیزیول داری

کتــاب هاریســون مطالعــه کنیــد. 
اگــر  پــس  پرســید:  دانشــجویان  از  یکــی 
پاتوفیزیولــوژی مهــم اســت چــرا در واحدهــای 

ــت؟( ــا نیس ــی م درس
یــا  باشــید  داروســازی  دانشــجوی  اگــر 
پــای صحبــت یــک دانشــجوی داروســازی 
ــن  ــه ای ــوید ک ــه می ش ــید، متوج نشســته باش
ــی  ــای آموزش ــواره از ضعف ه ــجویان هم دانش
می نالنــد و حجــم زیــادی از مســائل بــی 
ارتبــاط بــا همدیگــر را بــه انــدازه ی اقیانوســی 

ــد. ــی خوانن ــب م ــک وج ــق ی ــه عم ب
ــد دانشــجوی داروســازی در ســال  ــرض کنی ف
اول دانشــگاه، آناتومــی سیســتم عصبــی را 
مطالعــه می کنــد. در ســال دوم فیزیولــوژی یــا 
ــتگاه،  ــن دس ــه همی ــوط ب ــوژی مرب میکروبیول
ســال ســوم فارماکولوژی دارو هــای اعصاب و در 
ســال چهــارم ســاختار دارو هــا یــا فارماکوتراپی 
ــت  ــد. در نهای ــی را می خوان ــای عصب بیماری ه
ــا واقعیــت مســاله  ــوزی ب هــم در واحــد کارآم
مواجــه می شــود کــه تمــام تصــور چهــار 
ــه  ــه روزن ــرد! البت ــوال می ب ــر س ــاله را زی س
ــام آزمــون ۱8۰ واحــدی ســبب  ــه ن امیــدی ب
ــا قــدری از نقص هــای آموزشــی قبــل  شــده ت
از شــیفت رفتــن برطــرف شــود وگرنــه امــکان 
نــدارد دانشــجو مطالــب آموختــه شــده در هــر 
واحــد را تــا ســال بعــد بــه یــاد داشــته باشــد! 
ــخگویی  ــف در پاس ــی ضع ــا یعن ــه ی این ه هم

ــه ســواالت بیمــاران و... . ب
نگــر  جامعــه  داروســاز 

اول  خــط  می توانــد 
بیمــاران  مراجعــه 
نظــام  در  و  باشــد 
ی  قبت هــا ا مر

آموزش ترمیکآموزش ترمیک  داروسازیداروسازی
یا کورسییا کورسی  پزشکیپزشکی؟؟

نگاهی به مهم ترین چالش آموزشی داروسازی و بررسی موردی دانشگاه هیوستون

ــا Primary Health Care ، نقــش  ــه ی اولی
موثــری ایفــا کــرده و از بــروز مشــکالت مــردم 

نمایــد. جلوگیــری 
ــالوه، بســیاری از کشــور های پیشــرفته،  ــه ع ب
ــده  ــوآپ و پرون ــاع، فال ــتم ارج ــت سیس مدیری
الکترونیــک ســالمت را بــر عهــده داروســازان و 
ــا  ــت ی ــای صنع ــته اند. حوزه ه ــه گذاش داروخان
ــز ســالمت  ــی نی ــای داروی ــررات و نظارت ه مق
جامعــه را تامیــن مــی کننــد و فعالیــت در ایــن 
ــی و  ــر دروس بالین ــراف ب ــدون اش ــا ب بخش ه

علــوم پایــه امــکان پذیــر نیســت. 
ــت  ــی اس ــه صورت ــکی ب ــته پزش ــوزش رش آم
ــابه  ــال، مش ــدت دو س ــه م ــه دانشــجویان ب ک
رشــته ی داروســازی دروس علــوم پایــه را 
ــک ســال  ــد. ی در چــارت آموزشــی خــود دارن
بیماری هــا  بــا  آشــنایی  و  پاتوفیزیولــوژی 
دوره  ســال   ۱/5 مــدت  هــا،  آن  درمــان  و 
ــد و در  ــی گذرانن ــوزی( را م اســتاجری )کارآم

آخــر ۱/5 ســال اینترنــی )کارورزی(.
ــن  ــه بی ــازی در فاصل ــجویان داروس ــا دانش ام
علــوم پایــه تــا کارآموزی هــای بعــد از امتحــان 
ــادی از  ــیار زی ــم بس ــد حج ــدی، بای ۱8۰ واح
ــاله  ــن مس ــد. ای ــاس کنن ــوری را پ دروس تئ
ــا  ــم ت ــادی از عل ــه زی ــود فاصل ــی ش ــبب م س

عمــل وجــود داشــته باشــد.
اما راه حل چیست؟

پاســخ و راهــکاری احتمالــی کــه می توانــد 
بــه رفــع ایــن مشــکالت کمــک کنــد کورســی 

ــوزش داروســازی اســت. شــدن آم
شناســی،  درمــان  فارماکولــوژی،  دروس 
شــیمی دارویــی، فارماکوگنــوزی و کارآمــوزی، 
می تواننــد همــه بــا هــم در قالــب کورس هــای 
ــی،  ــوژی، پوســت، عفون ــب، نورول تخصصــی قل
اطفــال، زنــان، نفرولــوژی، اورولــوژی، ارتوپــدی 
و … تدریــس شــوند. ایــن مســاله باعــث 

ــانی و درک بهتــر مباحــث بــرای  همپوش

ــه  ــته ای ب ــن رش ــد بی ــود و دی ــجو می ش دانش
ــد. ــی ده ــه م ــجو ارائ دانش

ــان بخــش از همــه  در انتهــا نیــز، امتحــان پای
مباحــث وجــود دارد و پــس از آن، دانشــجویان 
فرصــت ریــکاوری کوتاهــی را در اختیــار دارند.

هــم  بیمارســتانی  کارآمــوزی  بخــش  در 
ــگ در  ــزاری مورنین ــت برگ ــوان از ظرفی می ت

کــرد. اســتفاده  اقمــاری  داروخانه هــای 
در ادامــه بــه عنــوان نمونــه آموزش داروســازی 

دانشــگاه هیوســتون را بررســی مــی کنیم:
کوریکولــوم  آمریکایــی  دانشــگاه  ایــن  در 
داروســازی Pharm.D عــالوه بــر دو نیمســال 
آموزشــی  تــرم  یــک  روتیــن،  تحصیلــی 
تابســتان را هــم در بــر دارد. اهمیــت ایــن تــرم 
ــه  ــث در فاصل ــدن از مباح ــتانی دور نش تابس
ســه ماهــه و تــداوم آمــوزش اســت. ایــن 
ــه سیســتم ها و ارگان هــای  ــر پای ــوم ب کوریکول
بــدن یــا بیمــاری تعبیــه شــده و دیــد کاملــی 
پیرامــون  و  می دهــد  ارائــه  داروســاز  بــه 
شــیمی  فارماکولــوژی،  پاتوفیزیولــوژی، 
ــیکولوژی  ــس و توکس ــی، فارماکوژنومیک داروی
می کنــد.  بحــث  همزمــان  صــورت  بــه 
واحد هــای آزمایشــگاهی عملــی، در همیــن 
کورس هــا گنجانــده می شــود تــا دانشــجو 
ــال  ــد. در س ــل نمان ــی غاف ــوه تحقیقات از وج
آخــر نیــز، مهارت هــای مرتبــط بــا محــل 
ــرا  ــا بیمارســتانی ف ــه شــهری ی کار در داروخان
ــا مراجعــه  گرفتــه می شــود. شــما می توانیــد ب
https://( بــه ســایت ایــن دانشــگاه بــه آدرس
uh.edu/pharmacy/prospective�
st u d e n t s / p h a r m d / p h a r m d -

curriculum/( اطالعــات بیشــتری کســب 
ــد. نمایی

عــالوه بــر ایــن مــی توانیــد ایــن مدل اموزشــی 
ــود  ــاتید خ ــی ها و اس ــا هم کالس را ب
ــون آن  ــد و پیرام ــان بگذاری در می
بــه بحــث بپردازیــد، بلکــه بتوانیم 
هــای  رویکــرد  دیگــر  بــا 
ــی و  آموزشــی، مســیر طوالن
ســخت آمــوزش داروســازی 

ــم. ــی کنی ــر ط ــار ت را پرب

همه با هم علیه افسردگی
کوثر صدقی، فاطمه رای زن، محدثه جهان بخشی

،ثنا ابروش

واکسن بزنید!
کوثر صدقی، علیرضا آسایش، سارا صحیحی،

 زهرا حسینی، رویا رحیقی



۱۹ ۱8

ــه ســخت تر  ــی در دانشــگاه، از جمل ــای قبول ــا و چالش ه ســختی ه
شــدن مســیر قبولــی در کنکــور، ســنگین تر شــدن رقابــت و افزایــش 
بــار روانــی وارد شــده بــر دانــش آمــوزان بــه طــور ناخــودآگاه آنــان 
را بــه ســمت کمال گــرا شــدن در درس و نمــرات می کشــاند؛ از 
ایــن رو ایــن افــراد کــه در دوره ی رشــد شــخصیت خــود دچــار ایــن 
کمال گرایــی شــده اند، پــس از ورود بــه دانشــگاه نشــانه های آن 
ــد.  ــد دی ــود خواهن ــی شــخصی خ ــوش در زندگ ــه صــورت خام را ب
ــه  ــرای رســیدن ب ــاال ب ــای ب ــد داشــتن معیاره روانشناســان معتقدن
ــرس از شکســت، ســالمت روان دانشــجویان را ســخت  موفقیــت و ت
ــواده و  ــه، خان ــاالی جامع ــارات ب ــت. انتظ ــه اس ــر انداخت ــه خط ب
اســاتید مزیــد بــر علــت می شــود کــه ایــن افــراد حــاالت غمگینــی 
و افســردگی را تجربــه کننــد. در نهایــت مــا بــا دانشــجویی بــا حــاالت 

ــم. ــرده مواجهی ــرب و افس ــواس گونه، مضط وس
ــف  ــه طی ــت ک ــی اس ــالالت روان ــن اخت ــی از رایج تری ــردگی یک افس
وســیعی داشــته و بســته بــه شــدت و میــزان پیشــروی انــواع مختلفی 
دارد. متاســفانه طوالنــی بــودن مســیر تحصیــل، گســتردگی مطالــب 
ــج انســان ها و  ــا رن ــوم پزشــکی ب ــری دانشــجویان عل درســی، درگی
تجربــه محیطــی بــا فرهنگ هــای متفــاوت در دانشــگاه ها عــالوه بــر 
ــا، قشــر دانشــجو را  ــر از پاندمــی کرون آشــفتگی های اجتماعــی متاث

بیشــتر نســبت بــه ایــن مشــکالت روانــی مســتعد کــرده اســت.

چه زمانی به مشاور مراجعه کنیم؟
ــد  ــان مانن ــف زندگیت ــاد مختل ــدید درابع ــه ش ــه متوج ــی ک هنگام
ــرای  ــالل شــدید؛ ب ــار اخت ــل دچ ــی شــخصی و تحصی شــغل، زندگ
ــا اینکــه  ــرده  اســت و ی ــدا ک ــان کاهــش پی ــال آســتانه ی تحملت مث
بــه ســادگی از کــوره در می رویــد و یــا هــر نــوع تغییــر فاحــش کــه 
کیفیــت زندگــی شــما را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت بهتــر اســت از 

یــک مشــاور کمــک بگیریــد.

ــا  ــی ب ــه تفاوت ــد چ ــه می کن ــک ارائ ــک روانپزش ــه ی ــی ک خدمات
ــناس دارد؟  ــط روانش ــده توس ــه ش ــات ارائ خدم

یــک روانپزشــک بــه دلیــل تحصیــل در رشــته ی پزشــکی قــادر بــه 
تجویــز دارو اســت. تجویــز دارو زمانــی انجــام می شــود کــه شــخص 
مراجعــه کننــده بــه آن نیــاز داشــته باشــد. ممکــن اســت شــما بــه 
یــک روانپزشــک مراجعــه کنیــد و هیــچ دارویــی بــرای شــما تجویــز 
نشــود. بــه صــورت کلــی هــرگاه نیــاز بــه مداخــالت درمانــی وجــود 
ــد  ــز خواه ــای الزم را تجوی ــک داروه ــک روانپزش ــد، ی ــته باش داش
کــرد امــا هنگامــی کــه نیــاز بــه مصــرف دارو وجــود نداشــته باشــد، 
ــد.  ــاع ده ــناس ارج ــه روانش ــما را ب ــک ش ــت روانپزش ــن اس ممک
ــی و  ــای روان درمان ــی از روش ه ــواع مختلف ــه ان ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مشــاوره وجــود دارد؛ بایــد ایــن نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــید کــه 
ــی  ــوع خــاص روان درمان ــه او مراجعــه مــی کنیــد ن شــخصی کــه ب

کــه شــما احتیــاج داریــد را ارائــه دهــد.

به روانشناس مراجعه کنیم یا روانپزشک؟
ــت  ــما اس ــی ش ــه در نزدیک ــاوری ک ــن مش ــه اولی ــت ب ــر اس بهت
مراجعــه کنیــد )چــه روانشــناس چــه روانپزشــک(. آن فــرد بــا توجــه 
ــما را  ــاز ش ــورد نی ــی م ــی روش درمان ــه ای و اخالق ــول حرف ــه اص ب
ــام آن را  ــت انج ــه صالحی ــی ک ــرد و در صورت ــد ک ــنهاد خواه پیش

ــا داروهــای ضــد افســردگی کارســاز اســت. مثــال روزانــه 3۰  ــان قلــب شــوند هــم انــدازه ب ضرب
ــد. ــی باش ــای مناســب م ــم از ورزش ه ــوگا ه ــد. ی ــاده روی کن ــه پی دقیق

ــازه  ــبزیجات ت ــوه و س ــد و می ــته باش ــی داش ــی متوازن ــم غذای ــب: رژی ــه مناس ــتن تغذی 3-داش
ــکر و  ــس، ش ــای تران ــی ه ــکل، چرب ــن، ال ــه دارای کافئی ــی ک ــرف غذاهای ــد. از مص ــرف کن مص
ــید  ــی دارای اس ــواد غذای ــل م ــد و در مقاب ــز کن ــده هســتند پرهی ــه ش ــای تصفی کربوهیدرات ه

ــد. ــگا3 بیشــتری مصــرف کن ــای چــرب ام ه
۴-فعالیــت در خیریــه هــا و کمــک بــه نیازمنــدان: تحقیقــات حاکــی از آن اســت کــه ســعادت و 
آرامــش ســراغ افــرادی مــی رود کــه دنبــال کمــک بــه دیگــران هســتند؛ پــس کمــک بــه دیگــران 
ــاری در بحــث افســردگی  ــع از گرفت ــد مان و شــرکت در فعالیــت هــای بشــر دوســتانه مــی توان

شــود.
5-اگــر فــرد بیمــار حــس بــد یــا ناراحتــی دارد حتمــا بــا کســی کــه بــا او راحــت اســت در میــان 

بگــذارد. ایــن کار  اغلــب بــه رفــع ناراحتــی کمــک می کنــد.
6-داشــتن خــواب کافــی: بیشــتر مشــکالت روحــی و روانــی از نداشــتن خــواب کافــی 
ــده ای شــب و  ــرای خــواب اســت. ع ــه شــب ب ــد ک ــد. توجــه کنی نشــات می گیرن
ــرد  ــلی در ف ــی و کس ــاد ناخوش ــث ایج ــن باع ــد و همی ــی کنن ــوض م روز را ع

می شــود.
7-امیــدوار باشــد و مثبــت بیاندیشــد: همــواره بــه یــاد داشــته باشــد کــه 
ــری  ــوی ت ــر و ق ــن آدم بهت ــد و م ــی رس ــان م ــه پای ــم ب ــن دوره ه ای
ــه هــای ایــن دوران مهــارت هــای زیــادی کســب  ــا تجرب می شــوم و ب
مــی کنــم. گاهــی علــت افســردگی ناامیــدی اســت امــا توجــه کنــد 
ــتکار  ــالش و پش ــد ت ــود بای ــی خ ــداف واقع ــه اه ــیدن ب ــرای رس ب

ــی داشــت. خوب
8-داشــتن برنامــه روزانــه: بــرای همــه امــور برنامــه ریــزی داشــته 
ــان  ــازی زم ــای مج ــدن در فض ــت گذران ــرای وق ــی ب ــد و حت باش
منطقــی و معینــی را اختصــاص دهــد. افــرادی که هدفمند نیســتند 
اصــوال ســردرگم هســتند ولــی افــراد برنامــه ریــز زمانــی بــرای فکــر 
کــردن بــه افــکار منفــی ندارنــد. مدیریــت اســتفاده از فضــای مجازی 
ــادی را در طــول  ــان زی ــده ای زم ــرا ع هــم بســیار اهیمــت دارد زی
ــی  ــی احســاس ب ــس از مدت ــد و پ روز در فضــای مجــازی می گذرانن
هدفــی و پوچــی می کننــد و بــه تدریــج درگیــر افســردگی می شــوند.

9-درگیــری هــای ذهنــی خــود را کمتــر کنــد: نشــخوار کــردن افــکار، 
اســترس و اضطــراب از عوامــل تشــدید کننــده افســردگی اســت.

۱۰-ویتامیــن D فرامــوش نشــود: بعضــی از انــواع افســردگی بــر اثــر کمبــود 
 D رســیدن نــور کافــی بــروز مــی کنــد کــه ایــن موضــوع بــا مصــرف ویتامیــن

قابــل جبــران اســت.
۱۱-انتظــار بیــش از انــدازه از خــود ممنــوع: نســبت بــه خــود، توانایــی هــا و ضعــف 
ــذارد. در نظــر داشــته  ــار بگ ــی را کن ــی و آرمان گرای ــال گرای ــن باشــد و کم ــع بی ــا واق ه

باشــد ســخت گیــری بــه خــود، مــادر افســردگی اســت.
ــی و  ــای صوت ــاب ه ــه کت ــردن ب ــوش ک ــش و گ ــای آرام بخ ــیقی ه ــه موس ــوش دادن ب ۱2-گ

ــی ــای انگیزش ــس ه ووی
۱3-شرکت در کالس های هنری و سرگرمی

۱۴-اختصاص زمان برای وقت گذراندن در طبیعت
۱5-اختصاص زمان خوبی در هفته برای آموزش و همچنین خواندن کتاب

۱6- ماساژ درمانی
۱7-تعیین اهداف کوچک و بزرگ

در پایــان بایــد گفــت شــاه کلیــد درمــان افســردگی، تغییــر طــرز تفکــر فــرد افســرده مــی باشــد. 
در کنــار درمــان دارویــی، وقتــی کــه طــرز تفکــر اصــالح شــود اختــالالت روانــی هــم حــل مــی 
شــود. نکتــه ای کــه حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه فــرد مبتــال حتمــا نســبت بــه حــاالت 
ــه  ــا ب ــاز حتم ــورت نی ــد و در ص ــت کن ــود مراقب ــه از خ ــد و آگاهان ــته باش ــی داش ــود آگاه خ

متخصــص مربوطــه مراجعــه نمایــد.

 افسردگیهمه با هم علیه
چالش های افسردگی در دوران دانشجویی و چگونگی رویارویی با آن ها

نداشــته باشــد شــما را بــه فــردی کــه شایســتگی الزم را دارد معرفــی 
مــی کنــد.

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی چــه خدماتــی را بــرای ســامت 
ــد؟ ــر گرفته ان ــجویان در نظ روان دانش

اکثــر دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی یــک مرکز خدمــات مشــاوره ای و 
روان درمانــی دارنــد کــه مــی تــوان گفــت خدمــات ارائــه شــده در آن 

تقریبــا بــرای دانشــجویان داروســازی رایــگان اســت.
ــد کــه  ــه می کن ــه دانشــجویان ارائ ــات متعــددی ب ــن مرکــز خدم ای
شــامل مددکاری، روانشناســی، روانپزشــکی، شــخصیت شناسی، روان 
درمانــی، نوروفیدبــک و... می شــود. گاهــی در ایــن مراکــز یــک خــط 
ــا اســتفاده از ایــن شــماره تلفــن  مشــاوره تلفنــی وجــود دارد کــه ب
ــرای  ــوید. ب ــد ش ــگان روانشناســی بهره من ــات رای ــد از خدم می توانی
اطــالع از خدمــات ارائــه شــده توســط دانشــگاه محــل تحصیلتــان بــه 

وبســایت دانشــگاه مراجعــه کنیــد.
در ادامــه آدرس چهــار وبســایت مربــوط بــه خدمــات ســالمت 

روان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی لیســت شــده اســت:
*مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی تهران

*مرکز مشاوه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
*مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی مشهد
*مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی شیراز

راهکار های رویارویی با افسردگی
ــا  ــردگی ب ــرای افس ــتفاده ب ــورد اس ــای م درمان ه
توجــه بــه شــدت و انــواع آن اندکــی متفــاوت 

ــه ســرماخورده اســت  ــردی ک ــال ف ــرای مث اســت ب
ــن  ــر ای ــد، اگ ــه می کن ــک مراجع ــه پزش ــی ب وقت
ســرماخوردگی جزئــی باشــد با قــرص ســرماخوردگی 

درمــان مــی شــود امــا در مــوارد پیشــرفته و شــدیدتر 
ــات  ــرای اطالع ــز می شــود. ب ــری تجوی داروهــای قوی ت

 DSM-5 ــاب ــه کت ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــتر در ای بیش
مراجعــه کــرد.

درمان های رایج
ــی و  ــب روان درمان ــه ترکی ــت ک ــی از أن اس ــات حاک ــر مطالع اکث

ــالل افســردگی اساســی  ــرای اخت ــان ب ــن درم ــی موثرتری دارو درمان
اســت. از نمونــه هــای روان درمانــی مــی تــوان بــه شــناخت درمانــی، 
درمــان بیــن فــردی و رفتــار درمانــی اشــاره کــرد. ممکــن اســت بــا 
ــری  ــای دیگ ــض درمان ه ــرایط مری ــاری و ش ــه شــدت بیم ــه ب توج

هــم بــرای وی در نظــر گرفتــه شــود.
ــان  ــر متخصص ــر نظ ــب زی ــه اغل ــده ک ــر ش ــای ذک ــارغ از روش ه ف
ــود  ــه بهب ــن ب ــه ممک ــی ک ــه راهکارهای ــد، در ادام ــام می گیرن انج
ــه مــی دهیــم. بدیهــی اســت ایــن  شــرایط فــرد کمــک  کنــد را ارائ
ــا  ــی محــروم ســازد و صرف ــان اصل ــار را از درم ــد بیم ــا نبای راهکاره

ــد. ــی دارن ــه ی کمک جنب
۱-بــا دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــد: البتــه بــا افــرادی کــه احســاس 
ــا  ــری از جمع ه ــه کناره گی ــرا ک ــد زی نزدیکــی و صمیمیــت مــی کن
ــه  ــرادی ک ــا اف ــوض ب ــود. در ع ــردگی می ش ــدید افس ــب تش موج

ــد. ــه نمای ــع رابط ــد قط ــاد می کنن ــی ایج ــای منف هیجان ه
ــش  ــث افزای ــه باع ــی ک ــد: ورزش های ــته باش ــم داش 2-ورزش منظ
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نکات مهم تغذیه ای قبل از واکسیناسیون
ــار  ــن دچ ــق واکس ــان تزری ــت زم ــن اس ــرا ممک ــید؛ زی ــتا باش ــد ناش ــیون نبای ــان واکسیناس زم

ــد. ــش کنی ــت فشــار شــده و غ ــا اف ســرگیجه ی
شــب قبــل از واکسیناســیون خــواب خــوب و راحتــی داشــته باشــید و بهداشــت خــواب را رعایــت 
ــدن و  ــی ب ــاده ســازی سیســتم ایمن ــی و آرام نقــش مهمــی در آم ــرا کــه خــواب کاف ــد زی کنی

تقویــت آن ایفــا مــی کنــد.

ماحظات حین تزریق واکسن کووید 1۹
ــوم )جمــع شــدن  ــی کــه ریســک ایجــاد همات ــرای بیماران ــه طــور کلــی توصیــه مــی شــود ب ب
خــون در بخشــی از بــدن ولــی بیــرون از رگ هــای خونــی( ناشــی از تزریــق عضالنــی دارنــد، از 
ــا 5  ــه مــدت 2 ت ــل ب ــف اســتفاده شــود و حداق ــا بســیار ظری ــف و ی ــق ظری ســوزن هــای تزری
دقیقــه کمپــرس بــر روی محــل تزریــق قــرار داده شــود. معمــوال هماتــوم طــی 2 تــا ۴ ســاعت 
اولیــه بعــد از تزریــق عضالنــی واکســن ممکــن اســت ایجــاد شــود. در صــورت بــروز ایــن عارضــه 
بیمــار بایــد بــه پزشــک مراجعــه نمایــد. درد و تــورم ممکــن اســت ۱ تــا 2 روز ابتدایــی بعــد از 
تزریــق واکســن وجــود داشــته باشــد امــا در صورتــی کــه ایــن عالئــم تشــدید شــود و یــا قرمــزی 
پیــش رونــده در محــل تزریــق مشــاهده شــود بیمــار بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنــد. تزریــق زیــر 

جلــدی بــرای کاهــش ریســک هماتــوم توصیــه نمــی شــود.
در بیمارانــی کــه تحــت درمــان بــا وارفاریــن هســتند بــه خصــوص بیمارانــی کــه ســابقه نامنظــم 
ــش  ــی واکســن آزمای ــق عضالن ــل از تزری ــر اســت طــی 72 ســاعت قب ــد، بهت ــودن INR دارن ب
بــرای چــک INR انجــام شــود. اگــر INR بیمــار کمتــر از 3 باشــد واکسیناســیون مــی توانــد 
انجــام شــود. در صورتــی کــه INR کمتــر از ۴ باشــد و بــا صالحدیــد پزشــک معالــج، مــی توانــد 
تزریــق عضالنــی بــا احتیــاط انجــام شــود. در مــورادی کــه INR بیمــار بیــش از ۴ باشــد بهتــر 
ــه  ــش INR ب ــد از کاه ــود و بع ــل دوز ش ــن تعدی ــص داروی وارفاری ــر متخص ــت نظ ــت تح اس

ســطح درمانــی تزریــق واکســن انجــام شــود.
ــی باشــند )آســپرین، کلوپیدوگــرل،  ــا داروهــای ضــد پالکــت م ــان ب ــه تحــت درم ــی ک بیماران

ــد. ــت نماین ــد واکســن را دریاف ــی توانن ــه قطــع دارو م ــاز ب ــدون نی ــور، پراســوگرل( ب تیکاگرل
در بیمــاران دچارترومبوســیتوپنی در صورتــی کــه تعــداد پالکــت بیــش از 3۰۰۰۰ باشــد 
ــرار دادن  ــاط و ق ــا احتی ــن ب ــی واکس ــق عضالن ــد تزری ــی توان ــج م ــک معال ــد پزش ــا صالحدی ب
کمپرســور در محــل تزریــق حداقــل بــه مــدت 5 دقیقــه بعــد از واکسیناســیون انجــام شــود. در 
صورتــی کــه بیمــار کاندیــد دریافــت پالکــت باشــد، بهتــر اســت تزریــق واکســن بعــد از دریافــت 

پالکــت انجــام شــود.
ــاط  ــا احتی ــد ب ــی توانن ــج م ــک معال ــد پزش ــا صالحدی ــند، ب ــی باش ــه دچارهموفیل ــی ک بیماران
ــرای  واکســن را در ســاعت هــای اولیــه بعــد از دریافــت فاکتورهــای انعقــادی دریافــت کننــد. ب
ــه مــدت 5 دقیقــه توصیــه مــی شــود. کاهــش ریســک هماتــوم قــرار دادن کمپــرس حداقــل ب

عوارض عمومی شایع بعد از تزریق واکسن های کووید 1۹:
عــوارض شــایع محــل تزریــق شــامل قرمــزی، خــارش، حساســیت، درد، ســفتی، تــورم و احســاس 
ــف،  ــژی، ضع ــژی، میال ــامل آرترال ــتمیک ش ــایع سیس ــوارض ش ــق و ع ــل تزری ــا در مح گرم
خســتگی، لــرز، کاهــش اشــتها، تهــوع، ســردرد، تــب، لــرز و کســالت مــی باشــد. ایــن عــوارض 
ممکــن اســت در بعضــی مواقــع تــا 7 روز ابتدایــی بعــد از تزریــق واکســن وجــود داشــته باشــد. در 
صورتــی کــه عــوارض طــی 7 روز اول بهبــود پیــدا نکنــد و یــا تشــدید شــود، بیمــار بایــد توســط 

پزشــک معاینــه شــود و بررســی هــای الزم انجــام شــود.
سایر عوارض: اسهال، تهوع، استفراغ، سرگیجه، خواب آلودگی، بثورات پوستی، تعریق

 
کنترل عوارض بعد از تزریق واکسن کووید 1۹

قبــل از تزریــق واکســن کوویــد-۱9، جهــت پیشــگیری از بــروز عــوارض اســتفاده از اســتامینوفن، 
داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی و آنتــی هیســتامین هــا توصیــه نمــی شــود. اســتامینوفن 
ممکــن اســت باعــث کاهــش پتانســیل ایمنــی زایــی واکســن شــود. اســتفاده از آنتــی هیســتامین 
هــا مــی توانــد باعــث پوشــانده شــدن عالئــم آنافیالکســی بعــد از تزریــق واکســن شــود. اســتفاده 

از اســتامینوفن، داروهــای ضــد التهــاب غیــر اســتروئیدی و آنتــی هیســتامین هــا بــرای کنتــرل 
عــوارض، بعــداز تزریــق واکســن ممانعتــی نــدارد.

بررسی واکسن های موجود

واکسن آسترازنکا
ــنتی  ــد س ــا روش تولی ــا، ب ــور خیلی ه ــالف تص ــر خ ــفورد ب ــن آسترازنکا/آکس ــاوری واکس فن
واکســن های غیرفعــال تفــاوت دارد. ایــن واکســن از یــک ویــروس بی ضــرر )آدنوویــروس 
ــال  ــرای انتق ــوان اســت ب ــن حی ــل ســرماخوردگی ای ــه عام ــام ChAdOx1 ک ــه ن شــامپانزه( ب
ژن هــای ســازنده پروتئیــن آنتــی ژن ویــروس کرونــا بــه درون ســلول های بــدن انســان اســتفاده 
ــن  ــه ســاختن ای ــدن انســان را وادار ب ــق، ســلول های ب ــن واکســن پــس از تزری کــرده اســت. ای
ــد  ــدن و تولی ــی ب ــتم ایمن ــک سیس ــب تحری ــه موج ــی ک ــد؛ پروتئین های ــا می کن پروتئین ه

ــوند. ــا می ش ــروس کرون ــه وی ــادی علی آنتی ب
عوارض و توصیه ها قبل تزریق این واکسن:

ماننــد دیگــر واکســن ها و داروهــای موجــود در جهــان، واکســن آســترازنکا هــم عــوارض جانبــی 
ــا خــارش در  دارد. یــک نفــر از هــر ۱۰ نفــر ممکــن اســت احســاس خســتگی، کبــودی، درد ی
بــازوی محــل تزریــق واکســن، ســردرد، درد عضالنــی، حالــت تهــوع و تــب را تجربــه کنــد. بیــش 
از یــک نفــر در ۱۰۰ نفــر ممکــن اســت قرمــزی یــا تــورم در محــل تزریــق، اســهال و اســتفراغ را 
تجربــه کنــد. یــک نفــر در هــزار نفــر کاهــش اشــتها، ســرگیجه، خــواب آلودگــی، تعریــق و متــورم 
شــدن غــدد لنفــاوی را تجربــه می کنــد. در تزریــق واکســن آســترازنکا عــوارض جانبــی نــادر امــا 
 )TTS( شــدیدی نیــز گــزارش شــده اســت: آنافیالکســی و ترومبــوز همــراه بــا ترومبوســیتوپنی
ــر  ــر از ه ــه در 5 نف ــن عارض ــود. ای ــناخته می ش ــه« ش ــوان »لخت ــه عن ــه ب ــان عامیان ــه در زب ک
ــالم  ــا اع ــده شــده اســت. برخــی گزارش ه ــد، دی ــق کرده ان ــه آســترازنکا تزری ــری ک ــون نف میلی
می کننــد در ســنین کمتــر از 6۰ ســال یــا در زنــان ایــن عارضــه بیشــتر دیــده شــده اســت؛ بــا 
ــوده  ایــن حــال ایــن موضــوع احتمــال دارد ناشــی از خطــای آمــاری جامعــه واکســینه شــده ب
باشــد. بــه ایــن معنــا کــه پرســتاران کــه غالبــا زنــان هســتند و ســنین کمتــر از 6۰ ســال کــه 
جــزء کادر درمــان هســتند در ابتــدا بیشــتر از دیگــر گروه هــا واکســن آســترازنکا دریافــت کردنــد. 
ــود  ــرای آن وج ــز ب ــی نی ــود و درمان های ــر نمی ش ــراد منج ــرگ اف ــه م ــا ب ــه لزوم ــاد لخت ایج
ــن  ــر ممک ــک نف ــوند ی ــار می ش ــه دچ ــن عارض ــه ای ــه ب ــر ک ــر 5 نف ــود از ه ــه می ش دارد. گفت
اســت جــان خــود را از دســت بدهــد؛ بنابرایــن احتمــال مــرگ بــه دلیــل ایــن عارضــه واکســن 
ــق آســترازنکا در  ــی گــزارش ذکــر شــده، تزری ــون اســت. در پ ــک در میلی آســترازنکا حــدودا ی
بســیاری از کشــورهای اروپایــی متوقــف شــد؛ امــا آژانــس دارویــی اروپــا )EMA( بعــد از بررســی 
ــرد و اســتفاده  ــی ک ــی ـ ســوئدی آســترازنکا، آن را ایمــن و کارا ارزیاب مجــدد واکســن بریتانیای
ــن  ــد ای ــال می توانن ــاالی ۱8 س ــراد ب ــر اف ــال حاض ــد. در ح ــه ش ــر گرفت ــر از س ــار دیگ از آن ب
واکســن را دریافــت کننــد. آن هایــی کــه بــه دنبــال تزریــق نوبــت اول دچــار هــر نــوع عارضــه 

ــد. ــت دوم واکســن را دارن شــدید شــده اند، منــع مصــرف نوب
واکسن سینوفارم

واکســن چینــی »ســینوفارم« در حــال حاضــر در کارزار واکسیناســیون عمومــی 3۴ کشــور جهــان 
همچــون امــارات متحــده عربــی، عــراق، بحریــن، مجارســتان، اردن، پــرو و صربســتان اســتفاده 
شــده و مجــوز تزریــق اضطــراری آن توســط نهادهــای بهداشــتی ۴۰ کشــور جهــان صــادر شــده 
اســت. ایــن واکســن بــر اســاس روش ســنتی ســاخت واکســن یعنــی اســتفاده از ویــروس غیرفعال 

 شــده یــا ضعیــف شــده بــرای تحریــک سیســتم ایمنــی بــدن ســاخته شــده اســت.
افرادی که نباید واکسن تزریق کنند: 

ــه ایــن واکســن و یــا هــر یــک از اجــزای تشــکیل دهنــده آن را  ــرژی ب •افــرادی کــه ســابقه آل
دارنــد. 

•افرادی که سابقه واکنش های ازدیاد حساسیتی و یا بیماری مزمن شدید دارند.
ــان  ــا زم ــب هســتند ت ــدون ت ــا ب ــا ی ــا شــدید ب ــاد متوســط ت ــاری ح ــار بیم ــه دچ ــرادی ک •اف

ــد. ــن دارن ــرف واکس ــت مص ــودی، ممنوعی بهب
افرادی که باید با احتیاط و با مشورت پزشک واکسن بزنند: 

ــج  ــک معال ــا نظرپزش ــون، ب ــت خ ــش پالک ــا کاه ــادی و ی ــالالت انعق ــه اخت ــال ب ــراد مبت •اف
ــق  ــزی محــل تزری ــب خونری ــد مراق ــق واکســن بای ــد از تزری ــد و بع واکسیناســیون انجــام دهن

ــند.  باش
•افــرادی کــه صــرع کنتــرل نشــده، بیمــاری هــای عصبــی پیشــرونده و یــا ســابقه گیلــن بــاره را 

دارنــد حتمــا بــا پزشــک خــود مشــورت کننــد.
عوارض واکسن:

•عوارض خیلی شایع: درد محل تزریق
ــورم و  ــفتی، ت ــزی، س ــهال، قرم ــردرد، اس ــف، س ــاس ضع ــت، احس ــب موق ــایع: ت ــوارض ش •ع

ــق ــل تزری ــارش مح خ
•عــوارض ناشــایع: راش پوســتی در محــل تزریــق، تهــوع و اســتفراغ، خــارش در محــل غیــر از 

ــی، درد مفاصــل، خــواب آلودگــی و گیجــی تزریــق، درد عضالن
V واکسن اسپوتنیک

ــا اســتفاده از دو  ــر ب ــروس انســانی ایمــن و موث ــر اســاس پلتفــرم وکتــور آدنووی Sputnik V ب
ــه عنــوان بیــان کننــده ژن پروتئیــن  ــروس 26 )دوز اول( و 5 )دوز دوم( ب ناقــل مختلــف آدنووی

اســپایک SARS�CoV�2 ســاخته شــده اســت.

بعــد از کشــف اولیــن واکســن توســط ادوارد جنــر، حــدود 300 ســال اســت کــه بشــر در زمینــه ی 
طراحــی و تولیــد واکســن بیمــاری هــای مختلــف مشــغول بــه تحقیــق و نــوآوری اســت و بــا شــروع 

پاندمــی کرونــا دانشــمندان از سراســر دنیــا بــرای تولیــد واکســن بــه تکاپــو افتادنــد.
از آذر مــاه 1399 کــه اولیــن واکســن، مجــوز اضطــراری اســتفاده را گرفــت و تــا کنــون کــه حــدود 
ــا تمــام قــوا مشــغول واکســینه کــردن مــردم خــود  1 ســال گذشــته اســت، کشــورهای مختلــف ب

هســتند تــا راهــی بــه ســوی دنیــای بعــد کرونــا بــاز کننــد.



11 ــرد 22 ــه ف ــرد منحصــر ب ــک رویک ــاوت ی ــروتایپ متف ــتفاده از دو س اس
اســت کــه ایمنــی طوالنــی مــدت را ایجــاد مــی کنــد و باعــث افزایش 
ــد  ــروس هــای حامــل اصــالح شــده ان پاســخ ایمنــی مــی شــود. وی
ــا  ــا وارد ســلول ه ــد؛ آنه ــاز کنن ــد را آغ ــت مول ــد عفون و نمــی توانن
مــی شــوند، پروتئیــن اســپایک را بیــان مــی کننــد و ســپس متوقــف 
ــادی  ــن، آنتی ب ــا پروتئی ــه ب ــرای مقابل ــدن ب ــی شــوند. ســرانجام ب م
ــه در  ــی ک ــاس گزارش ــر اس ــن ب ــن واکس ــذاری ای ــازد. اثرگ می س
ــوده امــا اطالعــات  مجلــه ی معتبــر لنســت روایــت شــد، مطلــوب ب

بیشــتری در دســترس نیســت. 
ــن Sputnik V را  ــف واکس ــی خفی ــوارض جانب ــراد ع ــی از اف برخ
ــتگی، درد  ــف و خس ــق، ضع ــل تزری ــورم در مح ــا ت ــزی ی درد، قرم
ــوع و  ــرز، ته ــب و ل ــی، ت ــزش بین ــو درد، آبری ــالت، گل ــدن و عض ب
اســتفراغ گــزارش کــرده انــد. ســن مجــاز بــرای تزریــق ایــن واکســن 
ــیرده،  ــادر ش ــاردار، م ــادر ب ــرای م ــق آن ب ــوده و تزری ــال ب ۱8 س
ــدون تــب  ــا ب ــا ی ــراد دارای بیمــاری حــاد ب ــر ۱8 ســال، اف ــراد زی اف
ــدید  ــیتی ش ــای حساس ــابقه واکنش ه ــه س ــرادی ک ــن اف و همچنی

ــت. ــوع اس ــتند، ممن داش
واکسن فایزر

واکســن فایــزر از نــوع واکســن های mRNA هســت کــه اثربخشــی 
آن بــرای همــه ی گــروه هــا بســیار چشــمگیر بــوده اســت. از عــوارض 
جانبــی بعــد از واکسیناســیون درد محــل تزریــق، خســتگی، ســردرد، 
ــی  ــاس ناخوش ــوع، احس ــب، ته ــل، ت ــرز، درد مفاص ــی، ل درد عضالن
ــی از  ــدرت برخ ــه ن ــرد. ب ــام ب ــوان ن ــاوی را می ت ــدد لنف ــورم غ و ت
افــراد پــس از دریافــت واکســن هــای mRNA COVID�19 دچــار 
ــه  ــتن درد قفس ــورت داش ــس در ص ــد؛ پ ــده ان ــی ش ــکالت قلب مش
ــب در  ــا تپــش قل ــان ســریع  ی ســینه، تنگــی نفــس، احســاس ضرب
عــرض یــک هفتــه پــس از دریافــت واکســن، بایــد بــه دنبــال مراقبــت 

پزشــکی بــود.
واکسن مدرنا

 mRNA ــن های ــوع واکس ــزر، از ن ــد فای ــز همانن ــن نی ــن واکس ای
اســت. اثربخشــی ایــن واکســن نیــز در همــه ی گــروه هــای آزمایــش 
شــده بســیار مطلــوب بــوده اســت. عــوارض این واکســن نیــز هماننــد 
واکســن فایــزر مــی باشــد. افــرادی کــه واکنــش آلرژیــک فــوری یــا 
شــدید بــه هــر یــک از اجــزای واکســن داشــته باشــند نبایــد واکســن 

را دریافــت کننــد.
واکسن کووایران برکت

 Inactivated( ــده ــال ش ــروس غیرفع ــت از روش وی ــن برک واکس
virus( تولیــد شــده اســت. بررســی داده هــای مجموعــه مطالعــات 
ــران در دوز  ــران نشــان مــی دهــد کــه واکســن کووای واکســن کووای
ــداد  ــچ رخ ــون هی ــود و تاکن ــی ش ــل م ــی تحم ــرم بخوب 5 میکروگ
ــن واکســن مشــاهده نشــده اســت.  ــا ای ــط ب ــوب جــدی مرتب نامطل
تحلیــل عــوارض جانبــی مرتبــط ثبــت شــده در افــرادی کــه حداقــل 
ــترین  ــه بیش ــان داد ک ــد، نش ــرده ان ــت ک ــن دریاف ــک دوز واکس ی
عارضــه گــزارش شــده توســط داوطلبــان شــامل درد محــل تزریــق، 
ــا  ــت آن ه ــه اکثری ــد ک ــی باش ــردرد م ــف و س ــی، ضع درد عضالن
نیــازی بــه مداخلــه ی پزشــکی نداشــته و بــا مصــرف مســکن 
خوراکــی توســط افــراد، در کمتــر از 2۴ ســاعت برطــرف شــده اســت.

واکسن پاستوکووک/ سوبرانا2 
ــاخته  ــالی س ــی فین ــرکت کوبای ــکاری ش ــا هم ــه ب ــن ک ــن واکس ای

شــده اســت، شــامل دو دوز و یــک دوز بوســتر مــی باشــد کــه در 
ــرده اســت.  ــت ک ــراری را دریاف ــر ۱۴۰۰ مجــوز مصــرف اضط تی

پاســتوکووک از مهــر ۱۴۰۰ وارد ســبد واکسیناســیون کشــوری 
شــده و بــرای افــراد بــاالی ۱2 ســال تزریــق مــی شــود. ایــن 

ــون  ــد تاکن ــی باش ــه م ــورت کونژوگ ــه ص ــه ب ــن ک واکس
اثربخشــی زیــادی حتــی در برابــر ســویه ی دلتــا نشــان 

داده اســت.
واکسن اسپایکوژن 

ــا همــکاری شــرکت اســترالیایی  شــرکت ســیناژن ب
ــه در  ــت ک ــرده اس ــد ک ــنی تولی vaxine  واکس
ــاه امســال مجــوز مصــرف اضطــراری را از  ــر م مه
ــن  ــرد. واکس ــت ک ــران دریاف ــت ای وزارت بهداش
ــای ســاخت  ــپایکوژن نخســتین واکســن کرون اس
ــه  ــق ب ــه موف ــت ک ــران اس ــی ای ــش خصوص بخ

دریافــت مجــوز مصــرف اضطــراری از ســازمان غذا و دارو شــده اســت. 
ایــن واکســن بــا اســتفاده از تکنولــوژی پروتئیــن نوترکیــب اثربخشــی 
مطلوبــی را در مراحــل کارآزمایــی بالینــی از خــود نشــان داده اســت. 
ــروز عــوارض جانبــی ناشــی  ــد احتمــال ب ــوع طراحــی می توان ایــن ن
از واکســن را کاهــش دهــد و بســیار ایمــن تلقــی می شــود. عــوارض 
عمــده ی آن احســاس خســتگی و ســردرد در کنــار درد و تــب بــوده 
اســت. مطالعــات بالینــی نشــان داده اســت کــه ایــن واکســن گزینــه 
ی مطلوبــی بــرای اســتفاده بــه عنــوان دوز بوســتر مــی باشــد. ایــن 
ــن واکســن باشــد کــه  ــی ای ــه خاطــر ســاختار پروتئین ــد ب مــی توان
ــی  ــا م ــروس کرون ــن اســپایک وی ــای پروتئی شــامل تمــام بخــش ه
ــت  ــام ادجوان ــه ن ــتانداردی ب ــی اس ــن، افزودن ــراه واکس ــود. به هم ش
ــل  ــر در مقاب ــا دوام ت ــر و ب ــی پرقدرت ت ــه ایمن ــود ک ــتفاده می ش اس
ویــروس را ایجــاد می کنــد. ادجوانت هــا در بیشــتر واکســن ها از 
ــا در واکســن اســترالیایی- ــوع نمک هــای آلومینیومــی هســتند، ام ن

ــی اســپایکوژن از ادجوانت هــای غیرآلومینیومــی اســتفاده شــده  ایران
ــم  ــد و ه ــاد می کنن ــی ایج ــی مطلوب ــم ایمن ــه ه ــرا ک ــت؛ چ اس

ــد. ــی دارن ــای آلومینیوم ــه ادجوانت ه ــبت ب ــری نس ــوارض کمت ع

دوز بوستر چیست؟
از آن جایــی کــه تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اثرگــذاری واکســن 
ــی  ــود ایمن ــرای بهب ــد، ب ــی یاب ــی کاهــش م ــد مدت ــا بع ــای کرون ه
ناشــی از واکســن، دوز ســوم یــا دوز بوســتر معرفــی شــده اســت کــه 
6 مــاه بعــد از دوز دوم مــی توانــد تزریــق شــود. اولویــت تزریــق آن 

فعــال بــا کادر درمــان و افــراد بــا ســرکوب سیســتم ایمنــی اســت. 
افــراد واکســینه شــده بــا ســینوفارم یــا برکــت )واکســن های 
غیرفعــال( مــی تواننــد آســترازنکا، ســوبراناپالس )پاســتوکووک 
ــت  ــت اول را دریاف ــی در دو نوب ــن دریافت ــابه واکس ــا مش ــالس( ی پ
ــپوتنیک  ــا اس ــترازنکا ی ــه دو دوز آس ــرادی ک ــن اف ــد. همچنی کنن
ــا  ــترازنکا ی ــد از آس ــی توانن ــد، م )واکســن های آدنوویروســی( زده ان
ــود  ــتر خ ــوان دوز بوس ــه عن ــالس( ب ــتوکووک پ ــوبراناپالس )پاس س

ــد. ــتفاده کنن اس
سخنی با مخالفان واکسن

واکســینه شــدن بــه جــز انتخــاب شــخصی، وظیفــه ی اجتماعــی هــر 
فــردی اســت کــه در جامعــه زندگــی مــی کنــد. تاثیــر واکسیناســیون 
ــدن  ــتری ش ــزان بس ــر و می ــرگ و می ــش م ــا در کاه ــه کرون علی
ــن  ــال ای ــره انتق ــع زنجی ــرای قط ــت. ب ــده اس ــات ش ــاران اثب بیم
ــت  ــی دس ــد همگ ــود بای ــواده ی خ ــود و خان ــالمتی خ ــاری و س بیم
بــه دســت هــم بدهیــم، شــیوه نامــه هــای بهداشــتی را بــه درســتی 
رعایــت کنیــم، از تجمعــات دوری کنیــم، بــه شــایعات توجــه نکنیــم 

ــر واکســن بزنیــم! ــر، هــر چــه ســریع ت و از همــه مهــم ت

کالس های مجازی حرفه ای
سارا صحیحی، علیرضا آسایش، سینا درستکار
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ــدا کــرده  ــوع بســیاری پی ــوزش تن ــروز، راه هــای آم ــوژی ام ــای تکنول در دنی
ــد کلیــک مــی  ــا چن ــد، ب ــال کن ــه ای را دنب اســت و اگرکســی بخواهــد حرف
ــز  ــوزش مجــازی نی ــاورد. آم ــه دســت بی ــات دلخــواه خــود را ب ــد اطالع توان
ــاده  ــا افت ــردم ج ــن م ــی بیشــتر بی ــا خیل ــد از کرون ــان بع مخصوصــا در جه
اســت و فرصت هــای خوبــی را فراهــم آورده تــا هرکــس بتوانــد در کالس هــای 
مدنظــر خــود بــدون توجــه بــه شــهر و کشــور شــرکت کنــد. در مقالــه ی زیــر 
مــا بــه معرفــی برخــی از ســایت های آموزشــی یــا مفیــد بــرای دانشــجویان 

ــم. ــازی می پردازی داروس

سـایـت هــای خــارجـی
 Inpharm

 یــک منبــع و درگاه پیشــرو در صنعــت داروســازی اســت کــه اخبــار 
ــرکت های  ــت ش ــته  و لیس ــن رش ــه ای ــوط ب ــای مرب ــازی، رویداده داروس

خدمــات دارویــی را در اختیــار متخصصــان صنعــت قــرار می دهــد.
Pharmtech.com

Pharm Tech یــک منبــع جهانــی بــرای همــه متخصصــان جامعــه تولیــد 
ــل اطمینــان در زمینــه  ــا و قاب ــه محتــوای پوی دارو اســت کــه هــدف آن ارائ
توســعه و تولیــد فرآیندهــای نســل بعــدی، فرموالســیون، دارو رســانی، مــواد 
تشــکیل دهنــده، مقــررات، تجزیــه و تحلیــل، بســته بنــدی، زنجیــره تامیــن و 
... بــه متخصصــان اســت. همچنیــن پوشــش جامعــی از مقــررات بیــن المللــی 

ــه توســعه دارو را تامیــن می کنــد. ــوط ب و روندهــای تجــاری مرب
Catalyst.phrma

وب ســایت Catalyst بــر روی کشــف داروهــای جدیــد و مهــم بــرای بیماران 
توســط شــرکت های تحقیقاتــی داروســازی تأکیــد دارد.

Fiercepharma
FiercePharma یــک وب ســایت در حــال رشــد ســریع اســت کــه در آن 
ــا اخبــار دارویــی مطابقــت دارد. ایــن ســایت همــه چیــز  ــزرگ ب ایده هــای ب
را از توســعه و تولیــد دارو تــا تحقیقــات دولتــی پوشــش می دهــد. عــالوه بــر  
تجزیــه و تحلیــل  اخبــار روزانــه، FiercePharma گزارش هــای ویــژه ای را 

در مــورد محصــوالت و منابــع مالــی صنعــت تهیــه می کنــد.
Europeanpharmaceuticalreview

ــه ی  ــورد هم ــه لحظــه در م ــه ب ــات لحظ ــا اطالع ــه ب ــه دو ماه ــک خبرنام ی
ــررات و  ــانی، مق ــیون، دارو رس ــل دارو، فرموالس ــه و تحلی ــای تجزی جنبه ه
تولیــد اســت. در هــر شــماره همکاری هــای حرفــه ای از دانشــمندان برجســته 

ــود.  ــه می ش ــاری ارائ ــان تج ــان و کارشناس ــازی جه داروس
Pharmaceutical-technology

وب ســایت فنــاوری دارویــی دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه بــه نظر می رســد 
و بــه طــور خــاص بــر روی مســائل مربــوط بــه متخصصــان داروســازی کــه بــا 
فنــاوری کار مــی کننــد متمرکــز اســت. ایــن ســایت جدیدتریــن پروژه هــا و 
ــه  ــی ک ــا و ترندهای ــار، دیدگاه ه ــا اخب ــراه ب ــت را هم ــانی های صنع به روزرس

ــه مــی دهــد.  ــر جهــان ارائ مــدارس برت
Saylor

تاســیس در ســال 2۰۰8  از زمــان   Saylor.org
ــه  ــت را ب ــا کیفی ــوزش ب ــا آم ــد ت ــی کن ــالش م ت
افــراد در سراســر  صــورت رایــگان بــرای همــه 
ــه دهــد. تیــم Saylor اســاتید معتبــری  جهــان ارائ
ــازماندهی  ــرای ایجــاد طــرح درس، بررســی و س را ب
ــه و بصــری  ــب ســاختار یافت ــع آموزشــی در قال مناب
ــا امتحــان نهایــی بــه  اســتخدام می کنــد. هــر دوره ب
ــی  ــره قبول ــه نم ــجویانی ک ــد و دانش ــان می رس پای
ــان کار را  ــی پای ــد گواه ــد، می توانن ــت کنن را دریاف

ــد. بگیرن
Coursera

 ۱7۰ و  دوره   3۰۰۰ از  بیــش  بــا   Coursera
ــی  ــوزش جهان ــک آم ــی، ی شــریک دانشــگاهی جهان
ــر  ــد. اگ ــه می ده ــه شــما ارائ ــاوس ب ــک م ــا کلی را ب
ــه در  ــت هزین ــا پرداخ ــد، ب ــر بروی ــد فرات می خواهی
ــک  ــا ی ــا ب ــد ت ــام کنی ــت ن Signature Track ثب
گواهــی الکترونیکــی قابــل تأییــد از دانشــگاه ها و 

ــوید.  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس Coursera ب
Udemy

اگــر می خواهیــد مهــارت هــا و دانــش عملــی را جــدا 
ــد،  ــب کنی ــود کس ــه خ ــورد مطالع ــات م از موضوع
ــی  ــت. درصورت ــما اس ــاز ش ــخگوی نی Udemy پاس
کــه بخواهیــد ارتقــا پیــدا کنیــد، وارد صنعــت 
جدیــدی شــوید، شــرکتی راه انــدازی کنیــد یــا 
ــه شــما  اشــتیاق خــود را بیشــتر کنیــد، Udemy ب

کـــاس هـــــای مجــــازی حـــــــــــــــــرفه ای
چگونه می توانیم با استـفاده از اینتـــرنت در یک کـــار حـــرفه ای شــــویم .

متخصصــان برجســته - از مدیــران ارشــد گرفتــه تــا 
ــد  ــاز دارن ــدارکات - نی ــای ت ــد و روس ــران تولی مدی
ــه  ــد، ب ــی بمانن ــه کاری خــود در اوج باق ــا در زمین ت
شــما ارائــه می دهــد و تمــام بازارهــای دارویــی، 
ــا و  ــن ه ــان، واکس ــا درم ــه ت ــوژی گرفت از بیوتکنول

ــد. ــی می کن ــک بررس ــر را از نزدی ــوارد دیگ م
Ahrq.gov

ایــن ســایت ابزارهــای ســواد ســالمت و ســایر منابــع 
آژانــس تحقیقــات و کیفیــت مراقبت هــای بهداشــتی 
ــت در  ــده اس ــر ش ــراً منتش ــه اخی )AHRQ( را ک

اختیــار داروســازان قــرار مــی دهــد.

ــه  ــه خان ــاروارد و MIT را ب ــگاه ه ــای دانش دوره ه
ــد: بیاوری

بــا شــرکت در دوره هــای گســترده آنالیــن بــاز 
آموزشــی  معــروف  ســایت های  وب   )MOOC(
می توانیــد در آمــوزش از راه دور شــرکت کنیــد، 
مرزهــای جدیــد علــم را کشــف کنیــد و دانــش خــود 
ــن  ــت از بهتری ــا کیفی ــوزش ب ــد. آم ــش دهی را افزای

ــگان! ــورت رای ــه ص ــان ب ــر جه ــدارس در سراس م
EdX

بــه گونــه ای طراحــی شــده اند   edX دوره هــای 
کــه جالــب، ســرگرم کننــده و دقیــق باشــند. آن هــا 
بهتریــن دوره هــا از بهترین اســاتید و بهتریــن مدارس 
ــوند.  ــامل می ش ــوع را ش ــا موض ــه ده ه ــتند ک هس
edX کــه ابتــدا توســط دانشــگاه های هــاروارد و 
MIT تاســیس شــده اســت، اکنــون دوره هایــی را از 

کمــک مــی کنــد تــا از مربیــان شــگفت انگیــز جهــان درس بگیریــد. 
ــه روی  ــد ک ــی کن ــم م ــما فراه ــرای ش ــت را ب ــن فرص Udemy ای
شــانه هــای غول هــا بایســتید و فرصتــی بــرای یادگیــری از آنهــا بــه 

ــید. ــته باش ــگان داش ــورت رای ص

ســایـت هـای فارسـی زبـان
 ،)www.faradars.org( ــرادرس ــایت ف ــرادرس: س ــایت ف س
ــا  ــن آموزش ه ــران، متنوع تری ــازی ای ــوزش مج ــایت آم ــن س بزرگتری
را بــه بیــش از یــک میلیــون دانشــجوی خــود ارائــه می کنــد. 
ــر  فرادرســی ها یــک شــعار دارنــد: بــه آســانی یــاد بگیریــد. هــر کارب
ــاس  ــود براس ــر خ ــورد نظ ــی م ــوع آموزش ــرچ موض ــا س ــد ب می توان
ــواردی همچــون برنامه نویســی و هــوش  موضــوع و رشــته )شــامل م
بــرق و غیــره(،  مصنوعــی، رشــته های علوم پزشــکی، مهندســی 
ــن  ــد. ای ــاهده کن ــا آن را مش ــط ب ــی مرتب ــای آموزش ــت فیلم ه لیس
فیلم هــا توســط اســاتید برتــر ارائــه شــده اند و اگــه فیلمــی را 
ــی از  ــد. برخ ــتاد را می بینی ــی از اس ــی کامل ــد، معرف ــاب کنی انتخ
ــد  ــل خری ــب قاب ــت مناس ــا قیم ــه ب ــگان و بقی ــال رای ــا کام فیلم ه
هســتد. در فــرادرس اغلــب بــه موضوعــات مهندســی پرداختــه شــده 
کــه بــرای مهندســانی کــه می خواهنــد آموزش هــای عملــی ببیننــد، 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــا ب ــن انتخاب ه ــی از بهتری یک
ــت  ــبی جه ــتر مناس ــز بس ــان نی ــاتید و مدرس ــرای اس ــرادرس ب ف
درآمدزایــی از طریــق آمــوزش و تدریــس اســت، مدرســان می تواننــد 
طبــق شــرایط فــرادرس، محتــوای آموزشــی تهیه شــده توســط 

ــد. ــه کنن ــامانه عرض ــن س ــق ای ــان را از طری خودش

 :)https://maktabkhooneh.org( ــه ــب خون ــایت مکت س
ــرار دادن  ــترس ق ــدف در دس ــا ه ــته ب ــه در گذش ــه ک ــب خون مکت
ــورت  ــه ص ــور ب ــوب کش ــگاه های خ ــگاهی دانش ــای دانش آموزش ه
ــه صــورت  ــرای همــه دانشــجویان اقصــی نقــاط کشــور ب ویدیویــی ب
ــب  ــش مکت ــزودن بخ ــا اف ــی ب ــه تازگ ــرد، ب ــت می ک ــگان فعالی رای
ــالس در زمینه هــای دیگــر فعالیــت خــود را گســترش داده اســت.  پ
ــده  ــه ش ــایت اضاف ــن س ــه ای ــه ب ــی ک ــن ویژگی های ــی از بهتری یک
دانشــگاه ها  در  کــه  بــزرگ  کنفرانس هــای  و  همایش هــا  اســت، 

می باشــد. می شــوند  برگــزار 
ــش  ــایت فران ــش )https://faranesh.com(: س ــایت فران س
یکــی از بهتریــن ســایت های آمــوزش مجــازی  اســت کــه فیلم هــای 
آموزشــی بــا کیفیــت را در اختیــار شــما قــرار می دهــد تــا در 

ــید. ــان برس ــد نظرت ــوزش م ــه آم ــان ب ــن زم کمتری
بخش هــای مختلــف ســایت کســب و کار، فنــاوری و نــرم افــزار، چنــد 
ــی، مدرســه و دانشــگاه و  ــان خارجــی، زندگــی دیجیتال رســانه ای، زب

طراحــی هســتند.




