
 

  

  )  IPSC2010(گزارش برگزاري دوازدھمین ھمایش بین المللي علوم داروئي ایران 

  

دانشـگاه علـوم پزشـکی    روزبه در محل سالن همایش هاي بین المللی )   IPSC2010(دوازدهمین همایش بین المللی علوم داروئی ایران 
این گزارش به بررسـی اجمـالی   . زنجان برگزار گردید  زنجان با همکاري انجمن متخصصین علوم داروئی ایران و دانشکده داروسازي

  .روند برگزاري همایش می پردازد

  :اهمیت برگزاري همایش

  :با اهداف زیر برنامه ریزي شد IPSC2010همایش  بین المللی 

  توسعه پژوهشهاي علمی و صنعتی در زمینه هاي  مختلف علوم داروئی-1

  محققین داخل کشور برقراري ارتباطات علمی بین پژوهشگران و-2

  ایجاد امکان تبادل نظر بین دانشمندان برجسته بین المللی و محققین داخل-3

  فراهم آوردن زمینه اي براي ارتباط بین صاحبان صنایع و پژوهشگران داخلی-4

  معرفی توانمندي هاي دانشگاه علوم پزشکی زنجان در زمینه هاي علمی و تحقیقاتی-5

  .گري و پتانسیل هاي علمی و صنعتی استانمعرفی جاذبه هاي گردش -6

  :محورهاي برگزاري همایش

با توجه به گسترش و رشد روز افزون علوم داروئی  و ورود فناوریهاي نوین به این عرصه، ضمن در نظـر گـرفتن تمـامی رشـته هـاي      
  .مرتبط، برنامه هاي علمی عمدتاً با تأکید بر شاخه هاي زیر  برنامه ریزي گردید



 

 لوژي فارماکو 

 فارماسیکوتیکس 

 شیمی دارویی 

 توکسیکولوژي 

 فارماکوگنوزي 

  فارماکوتراپی 

 زیست فن آوري دارویی 

 نانو فن آوري دارویی 

 بیوفارماسی و فارماکوکینتیک 

 اقتصاد و مدیریت دارویی 

 Pharmacy Practice  
  کنترل غذا و دارو 

 ) Natural Products فراورده هاي طبیعی ( 

  

  :حامیان مالی همایش

خوشبختانه این همایش عالوه بر آنکه صاحب نظران علمی و پژوهشگران  بسمت خود جلب کرد بلکه صاحبان  صـنایع داروسـازي نیـز    
بطور چشمگیري در آن حضور  فعال داشتند بطوریکه محل  همایش نه تنها محیطی علمی بلکه محلی براي ارتبـاط بـین پژوهشـگران و    

در برگـزاري ایـن همـایش    ) Sponser(صنایع و سازمانهائی  که بعنوان حامیان مـالی ایـن همـایش    از جمله .صاحبان صنعت قرار گرفت
  :کمک نمودند می توان به موارد زیر اشاره کرد

  استانداري زنجان  • 

  شهرداري زنجان •  

  شرکت داروسازي کیمیدارو •  

  گروه داروئی سبحان   •



 

  شرکت داروسازي اکسیر •  

  سوهشرکت داروسازي ا   •

  شرکت البرز دارو   •

  صنایع غذایی هوکامه   •

  شوراي اسالمی شهرستان زنجان   •

  بانک شهر   •

  طرح صنایع پیشرو   •

  

  :میهمانان ویژه

عالوه بر محققان و پژوهشگرانی که جهت ارائه نتـایج تحقیقـات خـود در همـایش حضـور بهـم رسـانیده بودنـد جهـت آشـنائی بـا شـرکت             
ستاوردهاي علمی در زمینه  هاي مختلـف علـوم داروئـی ، همـایش میزبـان تعـدادي از دانشـمندان و محققـین برجسـته          کنندگان با آخرین د

داخلی و بین المللی بود که بعنوان مهمان ویژه در زمینه هاي مختلف با ایراد سخنرانی پرداختند که ایـن سـخنرانی هـا از  طـرف شـرکت      
  :انان ویژه این همایش از خارج از کشور عبارت بودند ازمهم.کنندگان مورد توجه زیادي واقع گردید

  پروفسور فخرالدین جمالی از دانشگاه آلبرتو ، کانادا )1
 از دانشگاه لندن ، انگلیس uchegbuپروفسور  )2

 پروفسور حمید قندهاري از دانشگاه اوتا ، کانادا )3

 پروفسور رکسانا نامدار از دانشگاه کلرو دا ، کانادا )4



 

 دانشگاه مموریال ، کاناداپروفسور شهیدي از  )5

 از دانشگاه اسلو ، نروژ Duckeپروفسور  )6

  

  مراسم افتتاحیه 

بـا حضــور مقامــات ارشـد اســتانی و جمـع کثیــري از محققــان و     16:00الــی  14:  00از سـاعت   89مــرداد مــاه 11مراسـم افتتاحیــه در تـاریخ   
در ادامه دکتر مهرداد حمیدي، دبیر همـایش  بـا ابـالغ پیـام خـوش      .مجید آغاز شد... پژوهشگران داخلی، با تالوت آیاتی چند از کالم ا

آمد گویی به مهمانان و شرکت کنندگان از طرف دکتر رحیم سـروري و قرائـت پیـام وزیـر محتـرم بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکی          
ارائـه گزارشـی  از مراحـل     ضمن اشاره به اهمیت برگزاري چنین همایش هـایی در توسـعه پژوهشـهاي علمـی و تحقیقـات صـنعتی ،ٍ  بـه       

سـپس پروفسـور دکتـر شـیرازي رئـیس انجمـن متخصصـین علـوم دارویـی ایـران  ضـمن ابـراز             . اجرائی و علمی این همـایش پرداخـت   
و در نهایـت مراسـم بـا اجـراي     . خوشحالی از حضور در زنجان از دانشگاه علوم پزشکی زنجان جهت میزبانی این همایش قـدردانی نمـود  

  .به پایان رسیدموسیقی زنده 

  دریافت و داوري مقاالت

با توجه به فراخوان گسترده همایش که از طریق ارسال پوستر به دانشگاه ها و مراکز مختلف علمی و پژوهشی کشور انجام گرفت  و 
ماحصـل آن   انجام گردید، همایش با استقبال خوبی از طرف محققین مواجـه شـد کـه    E-mailنیز اطالع رسانی الکترونیکی که بصورت 

از جملـه مهمتـرین ویژگـی هـاي ایـن همـایش دریافـت و داوري مقـاالت بصـورت          .مقالـه درمحورهـاي مختلـف همـایش بـود       1015دریافت 
مقاالت رسیده به دبیر خانه جهت داوري به داورهاي مختلف در سراسر کشور ارسـال شـده و بـر    .الکترونیکی و از طریق وب سایت بود

رفته سطح کیفی مقاالت رسیده نسبت به دوره هاي قبل رشد چشمگیري نشان می داد که با توجه به محـدودیت  اساس داوري هاي انجام گ
مقاله بصورت پوستر پذیرفته شد و مـابقی بـدلیل عـدم تطـابق     720مقاله بصورت سخنرانی  و 105زمان و مکان نهایتاً از کل مقاالت رسیده  

  .ن همایش مورد قبول واقع نشدندبا اهداف و محورهاي همایش جهت ارائه در ای
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  :سخنرانی ها

از جملـه امتیـازات ایـن همـایش تأکیـد      . ارائـه شـدند   Dو  Cو Bو Aمقاالتی که  بصورت سخرانی پذیرفته شدند همزمان در چهار سـالن  
ان به ارائه سخنرانی ها بزبان انگلیسی بود که خوشبختانه با استقبال خوبی از طرف شرکت کنندگان همراه بـود و بـیش   برگزارکنندگ

  .مقاالت بزبان انگلیسی ارائه شد%50از 
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  :پوسترها

  . همایش پذیرفته شد مقاله بصورت پوستر در  741همانگونه که اشاره شد 

  :سخنرانیهاي ویژه

دقیقه،حاضـرین درجریـان آخـرین یافتـه هـاي علمـی و تحقیقـاتی در        30مهمانان ویژه همایش بـا ایـراد سـخنرانیهاي خـود در مـدت زمـان       
  .محورهاي مختلف همایش قرار دادند
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  برگزاري کارگاهها

در این همـایش بـراي نیـل بـه     .واضح است انجام تحقیقات کابردي و بروز نیازمند آشنائی با آخرین تکنیکها و دستگاههاي مرتبط می باشد
این مقصود در کنار ارائه مقاالت پژوهشی و تحقیقاتی تعدادي کارگاههاي آموزشی نیز جهت آشنائی محققین با دسـتگاهها و تکنیـک هـاي    
جدید همایش ونیز در محل دانشکده داروسازي زنجان برگزار گردید که این کارگاهها با استقبال بسیار خـوبی از طـرف پژوهشـگران    

  .فهرست کارگاههاي برگزار شده و مدرسین آنها  به پیوست ارایه شده است.مواجه گردید



 

بـا حضــور کوشـندگان نـایع دارویــی و نیـز مســئوالن     عـالوه بـر آن جهــت ارتبـاط بیشـتر و بررســی مشـکالت صـاحبان صــنایع دارویـی        
  .وزارتخانه تعدادي پنل نیز برگزار گردید که لیست عناوین پنل هاي برگزار شده به پیوست ارایه می گردد

  

  :نمایشگاه جانبی همایش

ــا عــ    الوه بــر بــا توجــه بــه حضــور گســترده محققــین و پژوهشــگران سراســر کشــور ایــن همــایش ، فرصــتی ارزشــمند فــراهم آورد ت
در بخـش نمایشـگاهی نیـز    .پژوهشگران دانشگاهی، متخصصین صنایع مختلف کشور نیـز بـه ارائـه آخـرین محصـوالت خـود بپردازنـد       

شــرکتهاي مختلــف بــا گــرایش هــاي مختلــف نظیــر شــرکت هــاي تجهیزاتــی،  داروئــی، غــذایی، صــنعتی و فرهنگــی و دانشــگاهی شــرکت   
  :یافته در بخش نمایشگاهی همایش اشاره می گردددر ادامه به فهرست شرکتهاي حضور .نمودند

 Tarhine emruz 

 sobhan daru 

 sobhan daru 

 pakhshe ferdous 

 eksir 

 eksir 

 fanavarie pishrafte jahan 

 kimidaru 

 kimidaru 

 behine kala gostar 

 Iran daruk 

 faraz teb tajhiz 

 bayer parsian AG,bayer shiring pharma 

 bayer parsian AG,bayer shiring pharma 

 alton afarin 

 tajhiz gostarane tebbe sadra 

 rita kish 

 Aryan tajhiz 

 hidolf persia 

 hidolf persia 

 farayande danesh aryan 

 abureyhan 

 hokame 



 

 hokame 

 Iran hormon 

 khotan 

 pegah 

 Azmoon 

 sarmad teb 

 sarmad teb 

 bime saman 

 gene rad faraz 

 arya padideh teb 

 anjomane motakhasesin 

 ACG-WORLDWIDE 

 ACG-WORLDWIDE 

 borje san’at 

 borje san’at 

 ramze danesh 

 daneshkade darusazie kerman 

 sanaie dasti zanjan 

  

  :بازآموزي

داروسـازان و  با توجه به ارائه آخرین دستاوردهاي علمی در این همایش، عالوه بر متخصصین علوم داروئی، این همایش فرصتی بود تـا  
جهـت ترغیـب حضـور ایـن گـروه و ارتقـاء سـطح علمـی آنـان جهـت           .پزشکان عمومی نیز از  آخرین اطالعات در این زمینه آگـاه شـوند  

  .از وزارتخانه اخذ گردید)  امتیاز 75/14(شرکت کنندگان امتیاز بازآموزي 

  

  :تورهاي گردشگري

نگی و تاریخی خـود از پتانسـیل هـاي بـاالئی جهـت جـذب توریسـم و گردشـگري         استان زنجان با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، فره
برخوردار است جهت نمایش این توانمندي ها به شرکت کنندگان براي هر روز بازدید از یکی از جاذبه هـاي گردشـگري اسـتان برنامـه     

بدین ترتیـب کـه پـس    .سلطانیه  انجام گرفت در محل گنبد)  Gala dinner(ریزي شد که در روز اول مراسم پذیرایی شام افتتاحیه   



 

از پایـان برنامــه هـاي علمــی ســمینار، شـرکت کننــدگان بـه شــهر ســلطانیه و گنبـد ســلطانیه منتقـل شــدند و بــا ارائـه توضــیحاتی توســط         
م  و قبل از صرف ساعت از آن بازدید نمودند و صرف شام در محل گنبد سلطانیه انجا 2کارشناسان گنبد، با سابقه تاریخی آن آشنا و طی 

  .شام موسیقی زنده سنتی اجرا گردید

در شب دوم برنامه ریزي جهت بازدیـد مهمانـان از جاذبـه هـاي گـردش گـري شـهر زنجـان شـامل رختشـویخانه و مـوزه مـردان نمکـی و              
ه پـس از صـرف شـام بـه     نمایشگاه صنایع دستی استان انجام گردید و در نهایت دانشکده داروسازي جهت صرف شام میزبان مهمانـان بـود کـ   

بـراي روزسـوم   .بازدید از دانشکده داروسازي زنجان پرداخته و با توانمندیهایی و پتانسیلهاي تجهیزاتـی و آزمایشـگاهی آن آشـنا شـدند    
در روز اختتامیه نیز  پس از مراسم اختتاحیـه، افـراد عالقـه منـد     . شرکت کنندگان همایش براي صرف مهمانان شهرداري زنجان بودند

  .غار کتله خور منتقل و از زیبائیها و شگفتیهاي این مکان دیدن کردند به

  

  مراسم اختتامیه

... مراسم اختتامیه پس از پایان برنامه هاي علمی سمینار در محل سالن همایش هـاي بـین المللـی روزبـه بـا تـالوت آیـاتی چنـد از کـالم ا         
اري این همـایش  توسـط دکتـر مهـرداد حمیـدي دبیـر کنفـرانس و دکتـر         مجید آغاز و پس از ارائه گزارشی از جنبه هاي مختلف برگز

شیرازي رئیس انجمن متخصصـین علـوم داروئـی  ضـمن ابـراز تشـکر از میزبـانی دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان و برگزارکننـدگان ،             
ري رسـتمی زاده دبیـر اجرایـی    در ادامـه دکتـر کبـ   . دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بعنوان میزبان سیزدهمین دوره همایش اعالم کرد

همایش  و دکترامیر  مسعود والی دبیر علمی همایش به نکاتی در زمینه نحـوه برگـزاري همـایش پرداختـه و در ادامـه مراسـم بـا اهـداء         
ا تندیس و لوح تقدیر از مهمانان ویـژه تقـدیر گردیـد و از پژوهشـگران و صـاحبان مقـاالت برترنیـز قـدردانی گردیـد و مراسـم بـا اجـر            

  .موسیقی زنده پایان یافت

  

  



 

  مقاالت و پژوهشگران برتر

بر اساس داوریهاي انجام شده توسـط اسـاتید حاضـر در همـایش، سـخنرانیها و پوسـترهاي ارائـه شـده مـورد داوري قـرار گرفـت و بـه             
  .اب و معرفی شدندمقاالت  برتر ارائه شده بصورت سخنرانی و پوستر، پژوهشگران برتر جوان در بخش سخنرانی و پوستر انتخ

  .در بخش  جوایز ،  جوایز  نیز بطور مستقل با داوري مقاالت ارائه شده به مقاالت برتر جوایز نفیس اهدا نمود

  

  ICRC2009ویژگیهاي برجسته همایش 

  :انتشار روزانه خبرنامه  

کـه نمونـه اي از   .(وشدارو  منتشر گردیددر این همایش جهت اطالع شرکت کنندگان از وقایع روزانه همایش  یک خبرنامه با عنوان  ن
  .)هر خبر نامه به پیوست ارائه شده است 

  وب سایت کنفرانس  

از جمله ویژگیهاي برجسته این همایش وب سایت کنفرانس بود که چه از لحاظ طراحی و چه از نظر امکاناتی که بـراي تسـهیل ارائـه     
  .یاري از شرکت کنندگان قرار گرفتو داوري مقاالت فراهم می آورد مورد توجه و تحسین بس

 

  

 

 


