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بیسـتمین سـمینار دانشـجویان داروسـازی کشـور از  22تا 25

گفـت :خیرمقـدم و سـپاس ویـژه دارم خدمـت دکتـر جعفریان

فروردیـن  96به میزبانی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران در هتل

که در مدتی که در خدمت ایشـان هسـتیم ،مسـئله داروسـازی

المپیـک تهران برگزار شـد.

موردتوجـه خـاص ایشـان بـوده اسـت؛ همچنین خدمـت دکتر

مراسـم افتتاحیـه روز سهشـنبه  22فروردیـن  96بـا حضـور

حلـب چـی ،معـاون دانشـجویی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران

نمایندگان دانشـجویی دانشـکدههای داروسـازی سراسر کشور،

خیرمقـدم عـرض میکنـم.

در سـالن همایشهـای پژوهشـگاه صنعـت نفـت برگزار شـد.

وی در ادامـه با تبریک میالد باسـعادت مـوالی متقیان ،حضرت

در ابتـدای ایـن نشسـت دکتـر شـریفزاده رئیـس دانشـکده

علـی علیهالسلام افـزود :دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران در

داروسـازی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران و رئیس این سـمینار

دورههای سـوم و شـانزدهم این سـمینار دانشـجویی هم میزبان

بـا خیرمقـدم بـه همـه حضـار شـرکتکننده در ایـن سـمینار

دانشـجویان عزیز سراسـر کشور بوده اسـت و خوشحال هستیم
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که در بیسـتمین دوره این سـمینار در خدمت دانشجویان عزیز

در ادامـه برنامـه دکتر حمید اکبری ،قائممقام معاونت آموزشـی

داروسازی سراسر کشور هستیم و امیدوارم این سمینار بهخوبی

وزارت بهداشـت ،درمان و آموزش پزشـکی با تشـکر از برگزاری

و بر اسـاس برنامه تدوینشـده بهپیش برود.

ایـن سـمینار گفـت :در کنـار تحصیـل و علمآمـوزی بهعنـوان

رئیس بیسـتمین سـمینار دانشجویان داروسـازی سراسر کشور

وظیفـه اصلـی دانشـجویان ،انجـام فعالیتهـای اجتماعی نظیر

بـا اشـاره بـه اینکـه در این سـمینار توجـه ویژهای بـه ویژگیها

همیـن سـمینار از انتظاراتـی اسـت کـه جامعـه از دانشـجویان

و تغییـرات رشـته داروسـازی خواهیـم داشـت؛ گفـت :در بـازه

دارد و بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه جامعـه از نـگاه و حرکت

زمانـی  10سـال گذشـته کوریکولـوم رشـته داروسـازی دو بـار

دانشـجویان الگو میگیرند که بحمدالله دانشـجویان داروسـازی

دچـار تغییرات کلی شـده اسـت؛ ما هـم در این سـمینار تالش

بهخوبـی از عهـده انجـام ایـن وظیفـه برآمدهاند.

خواهیـم کـرد حوزههـای آموزشـی ،پژوهشـی ،صنعـت ،ارتقـاء

وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه در دولـت تدبیـر و امیـد ،توجه به

مهـارت ،تعهـد حرفـهای ،آینـده شـغلی ،ارتبـاط دانشـجویان با

کیفیت آموزش در اولویت قرار گرفت؛ گفت :با توجه به توسـعه

صنعـت و پژوهشـگاهها ،اقتصـاد دارو ،بینالمللـی سـازی حوزه

کمـی دانشـجویان و مراکـز آموزشـی در دورههای قبـل ،آینده

داروسـازی و چندین موضوع دیگر در قالب پوسـتر ،کارگاههای

شـغلی ،بهعنـوان یکـی از نگرانیهـای دانشـجویان ایـن رشـته

بازآمـوزی ،سـخنرانی و  ...موردبررسـی دقیق قـرار گیرد.

موردتوجـه قرار گرفت و ما در ایـن دولت تالش کردیم وضعیت

وی با اشاره به اینکه اخالق و اصول علمی همواره در این سمینارها

کیفـی دانشـکدههای موجود چـه به لحاظ تجهیـزات و امکانات

موردتوجه و تأکید همه ما قرار دارد؛ گفت :امیدواریم نتایج این

آزمایشـگاهی و چـه به لحاظ افزایش اعضـای هیئتعلمی ارتقاء

سمینار مورداستفاده نهادهای تصمیمساز کشور قرار بگیرد.

یابـد کـه در این زمینـه فعالیتهای خوبی انجامشـده اسـت.

دکتـر شـریفزاده در پایـان بـا آرزوی اینکه این برنامه در شـان

دکتـر اکبـری با اشـاره به اینکه حرکت به سـمت دانشـگاههای

دانشـجویان عزیـز برگـزار شـود؛ گفت :شـاهد بـودهام که بیش

نسـل سـوم و چهـارم از اهـداف مـا در معاونت آموزشـی وزارت

از یـک سـال بـرای برگـزاری منظـم ایـن همایش تالش شـده

بهداشـت بـوده اسـت؛ گفـت :فـارغ از ایـن مسـئله کـه رشـته

اسـت و الزم میدانم از همه همکارانم در برگزاری این سـمینار

داروسـازی درزمینه کارآفرینی و ارتباط با صنعت پیشـگام بوده

تشـکر و قدردانـی نمایم.

و شـرکتهای دانشبنیـان در ایـن حـوزه محصـوالت خـوب و
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قابلمالحظـهای تولیـد کردهانـد؛ بایـد توجه داشـته باشـیم که

بعـد بـا تشـکیل دبیرخانـه دائمـی بـرای ایـن سـمینار ،بتوانیم

ایـن حرکـت ،یـک فرآینـد زمانبـر اسـت و یقینـاً در دورههای

کمکهـای بیشـتر و جوایـز بهتـری بـه برگزیدگان اهـدا کنیم.

بعـد نتایـج بسـیار بهتـری در این حوزه مشـاهده خواهد شـد.

سـخنران بعـدی سـمینار دکتر محمدمهـدی مجاهدیـان ،دبیر

وی در پایـان سـخنان خـود با اشـاره بـه اینکه دانشـجویان این

بیسـتمین سـمینار دانشـجویان داروسازی کشـور بود که ضمن

رشـته مهارتهـای مناسـبی کسـب میکنند و ازاینرو مشـکل

خیرمقـدم به همه حضار شـرکتکننده در مراسـم افتتاحیه ،به

خاصـی در حـوزه اشـتغال نداریم؛ گفـت :حضـور و تأثیرگذاری

ارائـه گزارشـی از روند برگـزاری این سـمینار پرداخت.

در عرصههـای بینالمللـی ،از اهـداف بلنـد همـه مـا در ایـن

وی با اشـاره به اینکه از مهرماه  94میزبانی بیسـتمین سـمینار

رشـته است.

دانشـجویان داروسـازی بـه دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران اعطا

در ادامـه برنامـه دکتـر مسـعود امانلـو ،دبیـر کشـوری کمیتـه

شـد؛ گفـت :بـا فراخوانی کـه برای دریافـت مقاله انجـام گرفت،

تحقیقـات دانشـجویی بـا اشـاره بـه اینکـه وظیفـه ایـن کمیته

 903خالصه مقاله به زبان انگلیسـی از  22دانشـکده داروسازی

حمایـت از طرحهـای تحقیقـات غیـر پایاننامـهای دانشـجویان

سراسـر کشـور دریافت شـد کـه دراینبیـن دانشـگاههای علوم

اسـت؛ گفت :در این سـمینار دانشـجویی ،در  11حوزه مختلف

پزشـکی تهـران و اصفهـان بیشـترین تعـداد مقالـه ارسـالی را

بـه برگزیـدگان کمکهزینـه سـفر خارجـی بـرای ارائـه مقالـه

بـه خـود اختصـاص دادنـد کـه پـس از فرآینـد داوری مقـاالت

پرداخـت خواهد شـد.

ارسـالی 470،مقالـه در قالـب  400پوسـتر و  70ارائـه شـفاهی

وی با اشـاره به اینکه بهطور متوسـط  35تا  45درصد تحقیقات

در ایـن سـمینار ارائه خواهند شـد.

در حـوزه علـوم پزشـکی مربـوط بـه رشـته داروسـازی اسـت؛

دبیر بیسـتمین سـمینار دانشـجویان داروسـازی کشـور با ارائه

گفـت :حـدود  70درصد دانشـمندان برتر در رشـتههای مربوط

گزارش از اقدامات دبیرخانه این سمینار گفت :برگزاری مدارس

بـه داروسـازی فعالیـت میکننـد و ایـن ظرفیت بـزرگ ،کمک

فصلـی بـا ظرفیـت  120نفـر ،بازدیـد از مـوزه گیاهـان دارویی،

میکنـد تـا ما سـعی کنیم در این حـوزه به خودکفایی برسـیم.

بازدیـد از کارخانه سـیناژن ،تشـکیل تیم پژوهشـی دانشـجویی

دکتـر امانلـو در پایـان بـا آرزوی برگـزاری مناسـب برنامههـای

در قالـب دو کمیتـه «آمـوزش داروسـازی» و «حقـوق و قوانین

ایـن دوره گفـت :امیـدوارم در ایـن دوره برنامههـای خوبی اجرا

داروسـازی» ،انتشـار دو شـماره از نشـریه ژنریـک کـه جزو 10

شـود ،داوریها مناسـب و منصفانه باشـد و انشـاءالله در دوره

ژورنال برتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرارگرفته

مـا اعتقادداریـم دعـای پـدر و مـادر حتـی بعد از وفـات در حق
فرزندان مسـتجاب میشـود؛ از این بزرگـواران بخواهیم در حق
ما دعـا کنند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه بیسـتمین مرحلـه از برگـزاری ایـن
سـمینار دانشـجویی گفـت :از همـت همـه دانشـجویانی که در
تمامـی این دورههـا برای برگزاری این سـمینار تلاش کردهاند
تشـکر میکنم.
رئیـس دانشـگاه بـا تأکیـد بـر نقش مهـم گـروه داروسـازی در
ارائه خدمات سلامت گفت :بدون شـک گروه داروسـازی نقش
تعیینکننـدهای در ارائـه خدمـات سلامت دارد و علاوه بـر
جنبـه علمـی کـه بهخوبـی به وظیفـه خود عمـل کـرده  -رتبه
بینالمللـی دانشـکده داروسـازی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران
حدود  100است  -در سایر حوزههای اجتماعی و ارائه خدمات،
بـه همت اسـاتید بـزرگ این حوزه ،شـرایط مطلوب و مناسـبی
دارد و امیدوارم همه شـما عزیـزان بتوانید در آینده ،این فرآیند
اسـت؛ از اهم اقدامات دبیرخانه بیسـتمین سـمینار دانشـجویان

مناسـب را ارتقـاء دهید.

داروسـازی کشـور بوده است.

وی در ادامـه بـا توجـه به فضای دانشـجویی این سـمینار گفت:

وی در پایـان بـا اشـاره بـه اینکه در ایـن سـمینار میزبان بیش

فارغ از اینکه بیشـتر شما دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستید

از  700دانشـجو ،بیـش از  100اسـتاد و قریـب  30رابـط از

و دانشـجویان دکتـرای حرفـهای در ایـن رشـته هـم خیلی زود

دانشـکدههای داروسـازی سراسـر کشـور هسـتیم؛ گفـت :الزم

جـذب بـازار کار میشـوند؛ بـه اقتضـای دانشـجویی بـودن این

میدانـم از حمایتهای دانشـگاه علوم پزشـکی تهران ،سـازمان

سـمینار به نظرمیرسـد دو موضوعی را که در حوزه دانشـجویی

غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مساعدت

اهمیـت زیـادی را دارد خدمت شـما مطرح کنم.

همه حامیان مالی برگزاری این سمینار قدردانی کنم و امیدوارم

دکتــر جعفریــان موضــوع اول مورداشــاره را با بیان این پرســش

برنامههـای تدوینشـده در ایـن سـمینار بهخوبی برگزار شـود.

کــه «آیــا کســب مــدرک و دانشــنامه معــادل توانمندی هســت

در بخش دیگری از این مراسـم ،دکتر جعفریان ،رئیس دانشـگاه

یــا خیــر؟» مطــرح کــرد و گفــت :در زمانــی حــدود  70ســال

علـوم پزشـکی تهران ضمـن تبریک میالد مسـعود حضرت علی

گذشــته ،کســب مــدارک تحصیلــی بهواســطه اینکــه مســتلزم

علیهالسلام و گرامیداشت مقام پدر گفت :حضرت امیرالمؤمنین

کســب توانمندی بیش از ســطح متوســط جامعه بود ،موردتوجه

علیهالسلام بـه نقـل از پیامبـر مکـرم اسلام میفرماینـد «انا و

قــرار میگرفــت ،امــا امــروز بهواســطه اینکــه متوســط ســطح

علـي ابـوا هذه االمه و لحقنا عليهـم اعظم من حق ابوي والدتهم

تحصیــات در جامعــه تغییــر کــرده ،اخــذ مــدرک تحصیلــی

فانـا ننقذهـم ان اطاعونـا مـن النار الـي دار القـرار و نلحقهم من

حتــی از بهتریــن مراکــز دانشــگاهی کشــور و جهــان آن ارزش

العبوديـه بخيـار االحـرار  -من و علـي دو پدر اين امت هسـتيم

ســابق را نــدارد و معیــار تأثیرگــذاری هــر فــرد ،توانمنــدی

و حـق مـا بر آنان بسـيار بزرگتر از حقي اسـت كه پـدر و مادر

اوســت و سالهاســت کــه دیگــر توانمنــدی معــادل داشــتن

نسـبي آنـان بـر آنـان دارند چـون ما هسـتيم كه اگر آنـان از ما

مــدرک تحصیلــی نیســت و بایــد تــاش کنیــم تــا توانمنــدی

اطاعـت و فرمانبـری كننـد ،آنهـا را از آتـش نجـات ميدهيم

خــود را در حــوزه کاری خــود ارتقــاء دهیــم.

و بـه بهشـت ميفرسـتيم و آنـان را از بردگـي خـارج و به گروه

وی موضـوع دوم را «لزوم اسـتفاده درسـت از فرصتها» عنوان

برگزيـدگان و آزادمـردان ملحـق ميكنيـم» و با توجـه به اینکه

کـرد و گفـت :همـه مـا موظفیـم از سـرمایههایمان بهدرسـتی
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اخبـــار

و یـــژ ه

اسـتفاده کنیـم و ارزشـمندترین سـرمایه همـه ما ،عمر ماسـت

ایــن بزرگــواران را داریــم و از خــدا میخواهیــم هیچوقــت

کـه متأسـفانه در دوره اخیـر بیشـترین هـدر رفت این سـرمایه

شــرمنده عمــر و فعالیتهایمــان نباشــیم.

در اسـتفاده نادرسـت از فضـای مجـازی در حـال اتفاق اسـت و

وی بــا تشــکر از همــت برگزارکننــدگان ایــن ســمینار گفــت:

همـه مـا در برابـر ایـن آفتـی کـه روزبـهروز در حال پیشـرفت

فرامــوش نکنیــد کــه در چشــم برهم زدنــی ســکان هدایت این

اسـت ،مسـئولیم و نکتـهی آزاردهنـده در این زمینه این اسـت

حــوزه در اختیــار شــما جوانــان قــرار خواهــد گرفــت و برگزاری

کـه تکنولـوژی تا حدود زیادی «اختیـار و اراده» ما را در اختیار

چنیــن ســمینارهایی کمــک میکنــد تــا موضوعــات جدیــد

گرفته اسـت.

ایــن حــوزه مطــرح شــود و آمادگــی الزم را بــرای مواجهــه بــا

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران «تفکــر» و «اخــاق» را

مســائلی کــه در آینــده بــه آن برخــورد خواهیــد کــرد؛ بــرای

از مهمتریــن کمبودهــای جامعــه عنــوان کــرد و گفــت :عــدم

شــما ایجــاد میکنــد.

تفکــر و پیــروی بــدون تفکــر از روتینهــای جــاری حتــی در

ســخنران پایانــی ایــن مراســم دکتــر نیــره آیتــی ،دبیــر علمــی

محیطهــای آکادمیــک همچنیــن دوری از اخــاق کــه باعــث

بیســتمین ســمینار دانشــجویان داروســازی کشــور بــود کــه

قــوام خانــواده ،جامعــه و  ...اســت از مهمتریــن مســائل جامعــه

ضمــن خیرمقــدم بــه شــرکتکنندگان و تقدیــر از اســتادان

ماســت و از همــه مــا بهعنــوان بخشــی از جامعــه علمــی

و حامیــان ایــن ســمینار بــه ارائــه گزارشــی از فرآینــد علمــی

کشــور انتظــار اســت بــرای حــل ایــن معضــات فکــر کنیــم و

انتخــاب مقــاالت برگزیــده و داوری ایــن مقــاالت در زمــان

راهحلهایــی پیــدا کنیــم.

برگــزاری ایــن ســمینار پرداخــت.

در ادامــه برنامــه دکتــر عباس کبریایــی زاده ،رئیس ســندیکای

بخـش بعـدی ایـن مراسـم؛ تقدیـر از رابطیـن علمـی و صنفـی

صاحبــان صنایــع داروهای انســانی ضمن تبریک میــاد مبارک

دانشـکدههای داروسازی کشـور بود و پایانبخش مراسم اجرای

امــام علــی علیهالســام ،گفــت :بالندگــی و رشــد داروســازی در

موسـیقی زنده در سـالن بود.

کشــور مرهــون همــت ،تــاش و برنامهریــزی اصولــی و درســت

بیسـتمین سـمینار دانشـجویان داروسـازی کشـور از  22تا 25

همــه پیشکســوتان و اســتادان ایــن حــوزه نظیــر اســتاد دکتــر

فروردیـن  96به میزبانی دانشـگاه علوم پزشـکی تهران در هتل

عبــاس شــفیعی بــوده کــه همــه مــا بهنوعــی افتخــار شــاگردی

المپیـک تهران برگزار شـد.

