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کتابچه دانشکده داروسازی شیراز

ایپم ریاست دادکشنه عالهق مندم ات ورود شما را هب سایت دادکشنه داروسازی دااگشنه علوم زپشکی شیراز خوش آمد بگویم .دادکشنه
داروسازی هب عنوان زری مجموهع دااگشنه علوم زپشکی شیراز با رد اختیار داشتن کاردی مجرب و ربانهم اهی مدون آموزشی یکی از اتثیر
گذا ررتین دادکشنه اهی داروسازی اریان است هک ربانهم آموزش داروسازی را رد مقطع دکترای حرهف ای هب عهده دارد .تمام
مح
اعضای هیات علمی و رپسنل این دادکشنه با اشتیاق فراوان هب عنوان حامی دانشجو رد ایجاد یطی گرم و شاداب ربای دانشجویان رد
مقاطع داروسازی عمومی و تحصیالت تکمیلی رد خدمت ربانهم اهی آموزشی مدون دادکشنه می باشند .این دادکشنه با اجرای ربانهم
لتح
اهی منحصر هب فرد دوره اینترنی هب گوهن ای ربانهم رزیی نموده است ات توانمندی داروسازان افرغ ا صیل را ربای اراهئ خدمات
طوالنی مدت دارویی هب خدمت گیرندگان سیستم بهدا شتی را فراهم نماید .ربانهم آموزش تکمیلی این دادکشنه رد مقاطع فوق لیسانس و
تح
تخ
دکترای صصی رد رشته اهی مختلف داروسازی نیز پذریای متقاضیاناداهم صیل رد رشته اهی مربوهط می باشد.
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دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
کیلومتر پنج جاده شیراز-
اصفهان-خیابان کارآفرین
کد پستی17345-1583 :

تاريخچه اي بطور خالصه از دانشكده داروسازي
دانشكده داروسازي از اول مهر ماه  9631واقع در بلوار شهيد چمران در ساختماني نيمه
تمام مشترك با امور دانشجوئي دانشگاه علوم پزشكي شيراز شامل يك كالس درس و دو اطاق
اداري با ظرفيت  63دانشجو كار خود را شروع نمود .پس از اتمام ساختمان دانشكده با سه
كالس كوچك ،همچنين بخش اداري ،آزمايشگاه شيمي ،آزمايشگاه دستگاهي ،آزمايشگاه
فارماكوگنوزي و اشكال داروئي بصورت محدود و كوچك ادامه راه داد و در اين بين از
سرپرستي آقاي دكتر دهقان بعنوان رياست اوليه دانشكده ،همچنين آقاي دكتر محمد رضا
پنجه شاهين و از تاريخ  9655/35/38رياست آقاي دكتر حسين نيك نهاد برخوردار بود و تا
مهر ماه سال  9683با تقريب  933دانشجو كار خود را در همان ساختمان ارائه داد.
در تاريخ  9653/33/38با توجه به كوچك بودن فضاي دانشكده داروسازي ،مجتمع صنعتي
رجاء واقع در كيلومتر  5جاده شيراز -اصفهان از مؤسسات و نهادهاي ذي ربط خريداري و
جهت احداث دانشكده داروسازي به دانشگاه علوم پزشكي شيراز واگذار گرديد .فضا و
ساختمان هاي موجود در آن مجموعه پس از بعد كاربري و انجام مرمت الزم و تجهيز و
تكميل كالسها و آزمايشگاهها در تاريخ  9651/91/95توسط معاونت محترم دارو وزارت
بهداشت و درمان و رياست وقت دانشگاه بعنوان دانشكده داروسازي شيراز افتتاح گرديد و اين
دانشكده بطور فعال از تاريخ  9683/35/39با ظرفيت  163دانشجو به فعاليت خود ادامه داد.
در حال حاضر با رياست آقاي دكتر سليمان محمدي ساماني عضو هيئت علمي دانشگاه بشرح
چارت سازماني خدمات الزم را به دانشجويان ارائه مي نمايد:
الف -معاونت آموزشي
ب -معاونت پشتيباني
پ -معاونت پژوهشي
ث -معاونت فرهنگي – دانشجويي
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خصوصيات ساختماني دانشكده:
حدودا به مساحت هفت هكتار ،زير بناي مفيد  6133متر مربع كه شامل  665متر
ساختمان آزمايشگاههاي شيمي داروئي ،كنترل ميكروبي ،فارماكوگنوزي ،توكسيكولوژي و
همچنين  113متر مربع آزمايشگاه صنعتي و نه كالس درس به گنجايش 053نفر و همچنين
سالن كنفرانس به گنجايش  913نفر و سلف سرويس و كتابخانه و نمازخانه به مساحت 9533
متر مربع كه از اول مهر ماه 19عمال در سيستم سرويس دانشكده قرار دارد.

دورنمائي از آينده:
انشاءاله با تجهيز دانشكده به كليه وسائل سمعي و بصري ،همچنين دارا بودن چهار
هكتار فضاي سبز جهت باغ گياهان داروئي جايگاه ويژه اي را دارا مي باشد.

رياست دانشكده :دکتر سليمان محمدي ساماني
محل دفتر :ساختمان رياست
مسئول دفتر :زمان بافنده كار
تلفن تماس 3599-1010918 :داخلي 131
تلفكس3599-1013353:
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معاونت ها:
معاونت آموزشي :دکتر زهرا رضايي
دفتر معاونت آموزشي :ساختمان شماره -0طبقه همكف
اعضاي دفتر آموزش:


شعله سليماني :كارشناس ارشد  -مسئول آموزش



مهرافروز افشاري :كارشناس



منصوره حبيبي :كارشناس



مريم سعيدي :كارشناس



فاطمه نحاس فرمانيه :كارشناس

دروس دکتراي عمومي داروسازي شامل:
 دروس عمومي دروس علوم پايه دروس تخصصي -دروس تخصصي (اختياري)
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مشخصات کلي دوره دکتري داروسازي
دوره دكتري داروسازي يكي از دوره هاي آموزش عالي است كه هدف آن تربيت متخصصان
متعهد  ،به منظور قبول مسئوليت و اداره داروخانه ها و ديگر مهارت ها به شرح ذيل:
-

بتوانند نيازهاي آموزشي و پژوهشي دانشكده هاي داروسازي كشور و ساير مراكز آموزشي
و پژوهشي و توليدي را در رشته هاي مختلف تامين نمايند.

-

توانائي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي داروسازي تا اخذ درجه تخصص را داشته
باشند.

-

توانائي اداره و كنترل واحدهاي مسموميت هاي داروئي بيمارستانها.

-

اداره كننده فهرست داروئي بيمارستان ها

-

بتوانند در مؤسسات توليدي پژوهشي داروسازي و برنامه ريزي داروئي فعاليت نمايند.

-

بتوانند در واحدهاي صنعتي در تنظيم و تركيب فرآورده هاي داروئي و ساخت آنها انجام
وظيفه نمايند.

-

در كنترل كمي و كيفي داروها و مواد غذائي و سمي در مراكز توليدي و پژوهشي و
آموزشي فعاليت نمايند.

متوسط طول اين دوره  5سال است و نظام آن مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاه ها و
مؤسسات آموزش عالي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي است  .دروس بصورت عملي  ،نظري و
نظري – عملي و كارآموزي عرضه ميشود
ضرورت و اهميت تشكيل اين دوره با توجه به موارد زير روشن مي شود:
-

نياز به ايجاد داروخانه هاي مجهز در نقاط مختلف كشور.

-

نياز روز افزون جمهوري اسالمي ايران به خدمات داروئي مطلوب كه تا كنون از آن بهره
چنداني نداشته است.

-

گسترش سريع مراكز صنعتي داروسازي در كشور در راه خود كفائي و قطع وابستگي
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دفتر توسعه آموزش()EDO
مديريت  :دكتر مهدي خوشنويس زاده از نيم سال دوم 9611-16
کارشناس مربوط :مهرافروز افشاري
محل دفتر  :EDOساختمان شماره  - 5طبقه اول
تلفن 3599-1010918 :داخلي 118
دفتر توسعه آموزش ) (EDOدر دانشكده داروسازي شيراز از زمستان  9685زير نظر رياست
دانشكده دكتر حسين نيك نهاد و با همراهي معاونت آموزشي دانشكده دكتر عبدالعلي محقق
زاده با سرپرستي دكتر سارا رسول اميني در راستاي اهداف دفتر مطالعات و توسعه آموزش
پزشكي) (EDCدانشگاه علوم پزشكي شيراز فعاليت خود را به تدريج آغاز كرد.
پس از تجهيز دفتر به ابزار اوليه و با همكاري هيئت علمي دانشكده فعاليت هاي
دفتر  EDOدر جهت پيشرفت دادن به كيفيت آموزش واحدهاي درسي دكتراي حرفه اي
داروسازي آغاز گرديده است.
مديران گروه هاي آموزشي نمايندگان گروه ها در جلسات دفتر  EDOمي باشند.
در حال حاضر كليه مكاتبات بين دفتر  EDOو اعضاي هيئت علمي از طريق پست
الكترونيكي دركوتاه ترين زمان ميسر مي باشد .
دفتر  EDOدانشكده از كليه دانشجويان عالقمند به امور آموزشي دعوت به همكاري مي
نمايد.
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فعاليت هاي :EDO


توسعه برنامه ريزي آموزشي واحد هاي درسي دكتراي حرفه اي داروسازي با همكاري
اساتيد در تدوين طرح هاي دوره و راهنماي مطالعه



ارزشيابي ها در دانشكده :ارزشيابي اساتيد در پايان هر دوره -ارزشيابي درون گروهي



پژوهش در آموزش

فعاليت هاي در حال انجام:


مراحل اوليه براي تدارك مواد درسي جهت آموزش الكترونيك



شكل گيري كميته دانشجويي به منظور توسعه روند اجراي آموزش



تكميل طرح دوره ( )Course Planبراي واحدهاي درسي داروسازي عمومي



تكميل طرح درس  )Lesson Planبراي واحدهاي درسي داروسازي عمومي



تكميل راهنماي مطالعاتي دانشجو ( )Study Guideبراي واحدهاي درسي داروسازي
عمومي



ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشكده



برنامه ريزي براي برگزاري كارگاه هاي آموزش الزم در سطح دانشجوي دكتراي حرفه اي
داروسازي

فعاليت هاي انجام شده:


تجهيز اتاق EDO



نياز سنجي اوليه از هيات علمي جهت برگزاري كارگاه ها
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استعالم آمادگي هيات علمي براي برگزاري كارگاه ها در سطوح دانشجويي و هيات علمي



شركت در هشتمين همايش كشوري آموزش پزشكي (كرمان -اسفند )85



برگزاري كارگاه ارزيابي درون گروهي ()9683/1/3



تنظيم بيش از  %13از برنامه درسي با همكاري اساتيد گروه هاي آموزشي دانشكده



شركت در نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي (يزد -اسفند )83



شركت در دهمين همايش كشوري آموزش پزشكي (شيراز -ارديبهشت )88



بررسي مطالعات و تجربيات دانشگاه هاي دنيا درباره نحوه اجراي ارزيابي علمي دانشجو



برگزاري كارگاه آموزش الكترونيك با همكاري گروه آموزش از راه دور دانشگاه (88/0/19
تا )88/0/16



در حال انجام ارزيابي دروني گروه هاي آموزشي با مساعدت كامل نمايندگان گروه ها(آذز
)88



شركت در اولين همايش مديران دفتر توسعه آموزش وزارت بهداشت درمان آموزش
پزشكي 95 -و  93دي ماه 88



شركت در يازدهمين همايش كشوري آموزش پزشكي -سومين جشنواره
مطهري (تهران -ارديبهشت)81
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گروه هاي آموزشي
-

گروه بيوتكنولوژي دارويي

-

گروه داروسازي باليني

-

گروه داروسازي سنتي

-

گروه شيمي دارويي

-

گروه فارماسيوتيكس

-

گروه فارماكوگنوزي

-

گروه فارماكولوژي توكسيوكولوژي

-

گروه نانوتكنولوژي دارويي

گروه بيوتكنولوژي دارويي
معرفي گروه :
رشد چشمگير دانش بيوتكنولوژي (زيست فناوري) در قرن بيستم باعث شده است كه اين
دانش در بسياري از ابعاد زندگي بشر نقش بازي كند .يكي از مهمترين حوزه هايي كه دانش
زيست فناوري در دهه هاي اخير آن را متحول كرده ،علم داروسازي است .به گونه اي كه
امروزه ،بيوتكنولوژي دارويي به عنوان يكي از شاخه هاي دانش بيوتكنولوژي در جهان مورد
توجه قرار گرفته است .زيست فناوري دارويي كه حاصل تلفيق داروسازي و فناوري زيستي
است گستره وسيعي را پوشش مي دهد كه از طراحي و توليد واكسن هاي نوتركيب تا ساخت
مواد اوليه دارويي و طراحي و ساخت سيستم هاي نوين دارورساني و ژن رساني با هدف
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دارودرماني يا ژن درماني را در برمي گيرد .همچنين رشد فناوري نانوتكنولوژي و جنبه هاي
كاربردي آن نيز باعث شده است تا افق تازه اي در برابر پيشرفت دانش زيست فناوري قرار
گيرد.
با توجه به سياست هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در زمينه خودكفايي مواد اوليه دارويي
و توجه به اين امر كه بسياري از مواد اوليه دارويي خصوصآ در زمينه داروهاي نوتركيب،
وارداتي و بسيار گران قيمت هستند ،اهميت راه اندازي گروه هاي بيوتكنولوژي دارويي در
دانشكده هاي داروسازي بيشتر روشن مي شود .همراه با گسترش دانشكده هاي داروسازي در
سراسر كشور و نياز به فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه زيست فناوري دارويي ،در
اوايل دهه  83خورشيدي اين رشته ابتدا در دانشكده داروسازي تهران و سپس در دانشكده
هاي داروسازي مشهد ،اصفهان ،شهيد بهشتي ،تبريز و انستيتو پاستور ايران راه اندازي شد.
گروه بيوتكنولوژي دارويي دانشكده داروسازي شيراز در سال  9685به عنوان يك گروه
مستقل تصويب گرديدو .در حال حاضر اين گروه با سه نفر عضو هيئت علمي تمام وقت
فعاليت مي نمايند .گفتني است از ابتداي سال تحصيلي  9688-81به پذيرش دستياران
تخصصي )(PhDدر اين رشته اقدام گرديده است.
حاصل فعاليت هاي اعضاي هيئت علمي تمام وقت اين گروه در زمينه هاي آموزشي و
پژوهشي به صورت اجراي طرح هاي تحقيقاتي مصوب و كاربردي در زمينه توليد داروهاي
نوتركيب ،انتشا ر مقاله هاي علمي در مجالت معتبر خارجي و داخلي ،راهنمايي پايان
نامه دكتراي عمومي و تخصصي و نيز شركت در كنگره هاي خارجي و داخلي مي باشد.
همچنين كتاب هايي با عناوين "بيوتكنولوژي دارويي و كاربردهاي آن در داروسازي" و
"كلون سازي ژن ها و آناليز " DNAبا همكاري اعضاي هيئت علمي گروه بيوتكنولوژي
دارويي شيراز ترجمه شده كه در تدريس دانشجويان قابل استفاده مي باشد.
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در تيرماه  9611دو نفر از دانشجويان  PhDاين گروه كه بر روي توليد داروهاي نوتركيب
پروتئيني تحقيق مي كردند ،به عنوان اولين فارغ التحصيالن  PhDبيوتكنولوژي دانشگاه علوم
پزشكي شيراز معرفي گرديدند.
در گروه بيوتكنولوژي دارويي دانشكده  90 ،دانشجوي تخصص  PhDبيوتكنولوژي مشغول به
تحصيل و تخصص مي باشند.
مدير گروه :دكتر يونس قاسمي
اعضاي اصلي گروه:


دكتر يونس قاسمي



دكتر علي دهشهري



دكتر شيوا همتي

فعاليت هاي آمورشي گروه:
-

دوره دكتراي عمومي داروسازي شامل تدريس دروس:
 .9بيولوژي مولكولي و ژنتيك
 .1فرآورده هاي بيولوژيك
 .6بيوتكنولوژي

-

دوره تخصصي  PhDبيوتكنولوژي دارويي شامل تدريس دروس:
 .9مهندسي ژنتيك
 .1بيولوژي سلولي و مولكولي
 .6روش هاي زيست فناوري
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 .0فرآيندهاي زيست فناوري
 .5شيمي پروتئين ها
 .3كشت سلولي
 .5فرموالسيون داروهاي پروتئيني

فعاليت هاي پژوهشي گروه :


ژن كلونينگ و مهندسي ژنتيك



توليد پروتئين هاي نوتركيب

 بيوانفورماتيك


بيوپروسس



توليد سوخت هاي زيستي



توليد گياهان ترانس ژنيك



بيوترانسفورماسيون



بررسي كنتيك هاي آنزيمي



طراحي و سنتز حامل هاي غير ويروسي در ژن درماني



استفاده از نانوذرات پليمري در ژن درماني

کارشناس گروه:محبوبه مخبري (كارشناس ارشد جنين شناسي(
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آزمايشگاه بيوتكنولوژي دارويي:
گروه بيوتكنولوژي دارويي داراي  0آزمايشگاه تحقيقاتي و آموزشي شامل:
-

آزمايشگاه مهندسي ژنتيك و ژن كلونينگ

-

آزمايشگاه كشت سلولي

-

آزمايشگاه بيوتكنولوژي صنعتي و بيوپروسس

-

آزمايشگاه ژن درماني و ژئوميكس و متابولوميكس

مي باشند كه در ز مينه هاي مختلف بيوتكنولوژي فعاليت هاي پژوهشي در آن صورت مي
گيرد.

دستگاه هاي مهم آزمايشگاه:
الكتروفورز ژن و پروتئين ،فريزر دراير ،فرمانتور ،Fplc ،PCR-RT،PCR ،ميكروسكوپ
فلورسنس ،فلوريمتر و لومينومتر ،ژل داك ،سمونيكيتور ،انكوباتور  ،سل كانتر
آدرس :ساختمان شماره  –5طبقه اول
شماره تماس  -1010915 :داخلي  115و 190
گروه داروسازي باليني
درباره گروه :
در سال  9131ميالدي انقالب و تحولي بزرگ در دانش داروسازي در ايالت متحده آمريكا كه
مهد دانش دارويي دنياست ،به وجود آمد .در آن زمان داروسازان به اين نتيجه رسيدند كه بايد
حضوري فعال و پر رنگ در بخش هاي باليني بيمارستان ها و مراكز درماني داشته اند و
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بتوانند خال بزرگي كه در امر درمان بيماران به واسطه عدم حضور داروسازان آگاه و با تجربه
ايجاد شده بود  ،پر نمايند .امروزه اين علم  ،يكي از شاخه هاي بسيار پرطرفدار و در عين حال
كاربردي و مفيد در سرتاسر جهان ما باشد.
بر اين اساس گروه داروسازي باليني در دانشگاه علوم پزشكي تهران در دانشكده داروسازي
اولين دستياران تخصصي را در سال  9650پذيرش نمود و به دنبال فارغ التحصيل شدن اين
دستياران ،در ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز اين گروه تاسيس و شروع به فعاليت نمودند.
الزم به ذكر است كه به دنبال فوق تخصصي شدن رشته هاي طب  ،اين رشته نيز به صورت
فوق تخصصي و فلوشيب درآمده است و فارغ التحصيالن در رشته هاي فوق تخصصي مشغول
فعاليت و ارائه خدمات مي باشند.
گروه داروسازي باليني ( فارماكوتراپي ) بطور رسمي در سال  9681در دانشكده داروسازي
شيرا ز با فارغ التحصيل شدن اولين دوره دانش آموختگان اين رشته شروع به فعاليت كرد.
الزم به ذكر است كه تا قبل از اين تاريخ ،دستياران تخصصي داروسازي باليني دانشگاه علوم
پزشكي تهران به صورت پروازي در ارائه واحد درمان شناسي با دانشكده همكاري داشتند.
در حال حاضر اين گروه  6عضو هيئت علمي دارد كه در زمينه هاي آموزشي ،پژوهشي و
خدماتي در دانشكده و بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه فعاليت دارند.
اميد است كه در آينده با افزايش تعداد اعضاء هيئت علمي گروه بتوان گام هاي موثرتر و
محكم تري در جهت ارتقاء سالمت جامعه و دانشگاه برداشت.
مدير گروه :دكتر سها نمازي
دفتر :ساختمان شماره  -0طبقه همكف
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اعضاي هيئت علمي گروه:


دكتر سها نمازي



دكتر افسانه وزين



دكتر الله محمودي

فعاليت هاي آموزشي گروه:
-

تدريس دروس دارو-درماني I ، II، III

-

تدريس واحد كارآموزي داروخانه بيمارستاني

-

تدريس واحد كارآموزي داروسازي باليني

-

همكاري در تدريس واحد كارآموزي داروخانه

فعاليت پژوهشي گروه :
 كارآزمايي باليني
 ارزيابي نحوه مصرف و الگوي مصرف داروها ((DUE
 TDM و فارماكوكنتيك باليني
 فارماكوژنتيك باليني
 مطالعات حيواني
 مطالعات ميكروبيولوژي باليني
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 بررسي مطالعات فارماكوژنيك در سطح محيط كشت
 مطالعات KAP


بررسي خطاهاي دارويي و عوارض دارويي موجود در مراكز درماني



مطالعات فارماكواپيدميولوژي



تأليف كتاب



چاپ بيش از  63مقاله در مجالت داخل و خارج كشور



شركت در بيش از  63كنگره داخلي



عضويت در شوراي انتشارات دانشگاه



عضويت در هيات تحريريه مجالت علمي پژوهشي دانشگاه

فعاليت خدماتي گروه:
اين فعاليت ها مربوط به فعاليت در بيمارستان و كميته هاي درماني مي باشد و شامل:


ثبت و گزارش دهي عوارض جانبي داروها و ارائه راه حل جهت پيشگيري از بروز آنان

 تشكيل كالس و كارگاه آموزشي براي اعضاء تيم سالمت
 تهيه ماهنامه آموزشي فارماكوتراپي جهت اطالع رساني و افزايش آگاهي تيم سالمت در
مورد شاخه باليني علوم دارويي
 شركت در راندهاي پزشكي (در بخش  ICUبیمارستان نمازی و غیز عفونی بیمارستان
شهید فقیهی)
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 مشاوره دارويي به بخش ها
 فعاليت در كميته دارو  -درمان بيمارستان نمازي و شهید فقیهی
 فعاليت در كميته كنترل عفونت بيمارستان نمازي
 فعاليت در كميته كنترل عفونت دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 بررسي و ارزيابي الگوي مصرف داروهاي اساسي مثل آنتي بيوتيك ها در بيمارستان
نمازي
 تهيه پروتكل هاي دارويي به منظور دستيابي به بهترين اثرات درماني ،همراه با كاهش
عوارض و خطاهاي دارويي
 تهيه فارماكوپه بيمارستان
 عضويت در كميته معرف منطقي تجويز داروها در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 عضويت در كميته ايمني و سالمت بيمار

گروه داروسازي سنتي
معرفي
اعجاز گياهان داروئي از روزگاران كهن در ميان ايرانيان ،طرف توجه بسيار بوده
است .پاره اي از اين گياهان به واسطه شفا بخش بودن مقدس شمرده مي شدند .چنانچه در
كتاب مقدس اوستا ،گياه هوم به علت شفا بخشي و بي مرگي  ،سرور گياهان شمرده مي شده
است .اين گياه بر فراز البرز مي رويد .در كشف الظنون آمده است كه هيچ دردي نيست كه با
داروي گياهي درمان نشود.اين را حكماي ايراني مي گفتند و باور داشتند .بر طبق اوستا،
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اهورامزدا ،ده هزار گياه شفابخش دراختيار سريتا ،اولين پزشك جهان كه ايراني بود گذاشت،
بعد از اسالم نيز دانشمندان بزرگي مانند محمدبن زكرياي رازي ،شيخ الرئيس ابوعلي سينا،
سيد اسماعيل جرجاني ،ابوريحان بيروني و  ...دانش پزشكي و گياه درماني را كامل نموده و با
كشف داروهاي جديد و نوشتن كتب ارزشمند ،ساليان متمادي راهنماي سالمت بيماران در
اقصي نقاط جهان بودند .ديسقوريدوس طبيب سرشناس نزديك به  533گياه را در كتاب
حشايش خود بر شمرده است كه شايد بتوان گفت اولين كتاب معتبر در داروسازي سنتي
است ولي نگاه به كتابهاي جامع المفردات"ابن بيطار"  ،صيدنه "ابوريحان بيروني"  ،االبنيه
عن الحقايق االدويه "هروي" ،قرابادين كبير و مخزن االدويه "عقيلي خراساني" ،تحفه حكيم
مومن"مومن"  ،الحاوي "رازي" و ذخيره خوارزمشاهي "جرجاني" گياهان بسيار زيادتري را بر
شمرده اند و خواص و بدلهاي فراوانتري را نسبت به ديسقوريدوس ذكر كرده اند .استفاده از
گياهان دارويي در ايران با پيشينه چندصدساله ،ظرفيت فوق العاده اي در زمينه پيشگيري و
درمان بيماريها را دارا مي باشد و اين توان در تعامل با طب نوين مي تواند بسياري از مشكالت
بهداشتي و پزشكي را حل نمايد .هماهنگونه كه سازمان بهداشت جهاني نيز مناسب ترين راه
براي دسترسي عموم به طب مطمئن و ارزان قيمت را استفاده از طب سنتي و داروسازي
سنتي مي شناسد .در مجموع شرايط و توانمندي هاي جامعه امروزه ايران به همراه سليقه
تاريخي مصرف كننده ايراني و تاكيد مجامع علمي جهاني از جمبه  WHOبر اين درمان كم
ضرر و كم هزينه ،نشانگر وجود بستر مناسبي جهت هدايت جامعه به مصرف بيشتر و صحيح
داروهاي گياهي با استفاده از رهنمودهاي طب سنتي مي باشد .بهرحال با اين همه پيشينه
اينك سهم ايران در بحث داروسازي سنتي و يا جايگاه آن در استفاده از گياهان دارويي با
جايگاه شايسته و بايسته فاصله بسياري داشته كه جاي تامل دارد .در حاليكه در گذشته اين
جايگاه براي ايران بسيار رفيع بوده است.
و اما تاريخچه تدريس گياهان دارويي كه تنها قسمتي از علم داروسازي سنتي مي
باشد كه تا كنون در ايران به صورت آكادميك وجود داشته است ،در دانشگاه تهران به شرح
ذيل مي باشد.
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از ابتداي تشكيل مدرسه داروسازي گروه مفردات پزشكي كه شامل گياه شناسي ،مفردات طب
و استريليزاسيون بود از اجزاي دروس داروسازي قلمداد شده و درس مربوطه را مرحوم دكتر
نامدار به عهده داشت ،لذا اين گروه بسيار قوي به فعاليت مشغول بودMateria Medica.
نام مجموع دروس اين مبحث در سال  9613بود كه ترجمه آن مفردات پزشكي است و
فارماكوگنوزي لفظ التين آن مي باشد .در سالهاي بعد نيز رشته گياه شناسي كرسي نداشت و
زير نظر دكتر گالب فعاليت مي كرد .در تحوالت بعدي دانشگاه در دهه  9603نام اين گروه به
فارماكوگنوزي ومفردات پزشكي تغيير يافت .دانشكده پزشكي هم يك بخش گياه شناسي
داشت كه زير نظر آقاي دكتر گالب اداره مي شد .در اواسط دهه  03به جاي كرسي،
گروههاي دانشگاهي تشكيل گرديد .در نتيجه گياه شناسي پزشكي به گياه شناسي داروسازي
منتقل شد و گروه فارماكوگنوزي از ادغام دو گروه مفردات پزشكي و گياه شناسي تشكيل
گرديد.
فعاليت هاي آموزشي:
 تربيت متخصصين اين رشته جهت آموزش واحدهاي عمومي و تخصصي داروسازي سنتيدر سه حيطه دانش ،نگرش و عملكرد ،به دانشجويان دوره دكتري حرفه اي وPh.D.
داروسازي و ساير رشته هاي مرتبط.
 تهيه متون تخصصي آموزشي (ترجمه ،تاليف و تدوين)آموزش مسئولين فني كارخانجات داروي گياهي تهيه طرح درس و درسنامه مناسب و ارائه اهداف واضح و روشن از دروس مورد تدريس. ارزشيابي گروههاي هدف بر مبناي اهداف آموزشي. بكارگيري شيوه هاي مناسب آموزشي در گروههاي فراگيرنده در راستاي تعميق يادگيريدروس.
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 افزايش انگيزه و بهبود نگرش نسبت به داروسازي سنتي در گروههاي هدف با تاكيد برمبناي علمي.
 ارزيابي نيازهاي آموزشي گروههاي هدف با تاكيد بر نيازهاي جامعه. مشاركت فعال در برنامه هاي آموزشي گروه. كسب دانش تخصصي بطور مستمر از طريق مشاركت فعاالنه در برنامه هاي علمي گروهدانشكده دانشگاه و همچنين سطوح ملي و بين المللي.
 توجه به بكارگيري ساير علوم بين بخشي در آموزش داروسازي سنتي. توجه به پيوند آموزش و پرورش در آموزش داروسازي سنتي.فعاليت هاي پژوهشي:
 تهيه دارو از منابع طب سنتي ايران و گسترش صنايع داروهاي گياهي ايران.تحقيق در متون طبي داروسازي سنتي ايران به منظور مشخص كردن سهم داروساوزي ايران
در تاريخ علم.
 تصحيح و مقابله متون طبي و داروسازي سنتي اسالم و ايران. جمع آوري اطالعات و ارزيابي باورهاي عامه مردم در زمينه گياهان دارويي به منظور بهينهسازي و كاربردي نمودن آنها.
 پژوهش در مراكز تحقيقاتي در زمينه هاي ساخت و توليد دارو از منابع طب سنتي. انجام پژوهش هاي مشترك با شركت هاي توليد كننده داروهاي گياهي به منظور حلمشكالت اين صنايع در زمينه هاي مرتبط با داروسازي سنتي.
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 طراحي و انجام طرح هاي پژوهشي و انتشار نتايج آن بطور مستقل و گروهي با تاكيد برپژوهشهاي بين بخشي ،هدفمند و دنباله دار.
 هدايت و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان. توجه به رعايت اخالق پژوهش در طراحي  ،اجرا و گزارش نتايج.فعاليت هاي خدماتي و مشاوره اي:
 مشاوره در زمينه طرح هاي پژوهشي و صنعتي در توليد داروهاي سنتي و گياهي. مشاوره يا طراحي ساخت و توليد داروهاي مورد نياز در طب سنتي در سطح پايلوت وصنعت.
 ارائه مشاوره به آزمايشگاههاي كنترل كيفيت داروهاي گياهي در صنايع داروسازي. نظارت بر مراحل مختلف توليد فرآورده هاي داروي گياهي در صنايع داروسازي سنتي. نظارت بر روند واردات و صادرات مواد اوليه و فرآورده هاي داروي سنتي به منظور كنترلورود و خروج فرآورده هايي با كيفيت مطلوب.
 -حضور در ساير سازمانهاي ،صنايع ،آزمايشگاهها و مراكز مرتبط با اين رشته.

مدير گروه :دكتر عبدالعلي محقق زاده
اعضاي هيئت علمي گروه :دكتر پويا فريدي
كارشناس گروه :صديقه خادميان
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آزمايشگاه ها:
آزمايشگاه گياهان دارويي -آزمايشگاه تحقيقاتي ساخت دارو ،آزمايشگاه تحقيقاتي مواد اوليه،
اتاق دستياران
فعاليت ها :ساخت داروهاي گياهي  ،بررسي باليني اثر بخشي داروهاي سنتي ،آناليز داروهاي
سنتي
دستگاه هاي مهم :هموژنازر پايلوت -روتاري پايلوت ،Bal Mill ،هاون برقي  ،افشره
صنعتي  ،دستگاه ساخت چاي گياهي
محل فعاليت :ساختمان شماره  -5طبقه همكف سمت چپ
تلفن تماس  -1010915 :داخلي 105

گروه شيمي دارويي
مدير گروه :دكتر صغري خواب ناديده
اعضاي هيئت علمي گروه:


دكتر مهدي خوشنويس زاده



دكتر سارا رسول اميني



دكتر زهرا رضايي



دكتر اميرحسين ساختمان



دكتر حسين صادق پور



دكتر رامين ميري
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اساتيد پيشكسوت گروه:
دكتر كتايون جاويدنيا
دكتر سيد محمدحسين طبايي
کارشناسان گروه:


مجيد حميدپور



مريم مشعشع



زهرا زحمتكش

آزمايشگاه هاي گروه:
 آزمايشگاه آموزشيدر اين آزمايشگاه واحدهاي عملي دروس زير برگزار مي گردد:
-

آزمايشگاه آموزشي شيمي عمومي و شيمي تجزيه

-

آزمايشگاه آموزشي شيمي آلي  Iو  IIو كنترل فيزيكوشيميايي

-

آزمايشگاه هاي آناليز دستگاهي حاوي دستگاه هایFTIR-UV-HPLC-GC-

-

GC/MS-MS- flourimeter
آزمايشگاه مولكوالر مدلينگ (طراحي مولكولي) و محاسبات شيميايي در راستاي طراحي
مولكول هايي با با پتانسيل كاربرد دارويي.

 آزمايشگاه تحقيقاتي-

آزمايشگاه هاي سنتز

-

آزمايشگاه هاي آناليز دستگاهي
24

 تجهيزات آزمايشگاهي :دستگاه تبخير در خال ،دستگاه آب مقطر گيري ،هيتر استيرر  ، RT5هيتر و استيرر،
( ، parallel synthesizer(solid & solution phaseدستگاه جمع آوري كننده
فراكسيون ها ( ،)fraction collectorدستگاه pHمتر HPLC ،و دستگاه هاي
اسپكتروسكوپي در آزمايشگاه آناليز دستگاهي شامل دستگاه هاي FTIR-UV-HPLC-
GC-GC/MS-MS- flourimeter
فعاليت هاي آموزشي گروه:
-

شيمي عمومي

-

شيمي آلي

-

شيمي تجزيه

-

شيمي دارويي

-

تجزيه دستگاهي

-

كنترل فيزيكوشيميايي داروها

-

راديوفارماسي

-

طراحي دارو

فعاليت هاي پژوهشي گروه:


سنتز مولكول هايي با پتانسيل دارو شدن و بررسي اثرات فارماكولوژيكي آنها
طراحي دارويي
مولكوالر مدلينگ



محاسبات كمي رابطه ساختمان و فعاليت)(QSAR
آناليز دستگاهي
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محل فعاليت :ساختمان شماره  -9طبقه همكف
تلفن تماس3599-1010918:
 -آزمايشگاه آلي 155

 -تحقيقات 153

 -دستگاهي 183

 -شيمي تجزيه 158

گروه فارماسيوتيكس
علم فارماسيوتيكس علم فرموالسيون و طراحي اشكال دارويي و سيستم هاي دارورساني مي
باشد.
مدير گروه :دكتر غالمحسين يوسفي
اعضاي هيئت علمي گروه:


دكتر فاطمه احمدي



دكترعليمحمد تمدن



دكتر سعيد دانش آموز



دكتر محمد صادق سيافان



دكتر سليمان محمدي ساماني



دكترهاشم منتصري

آزمايشگاه هاي آموزشي گروه:
 آزمايشگاه آموزشي فارماسيوتيكس
 مجموعه آزمايشگاه هاي صنعتي (فرآورده هاي جامد ،مايع و نيمه جامد)
 آزمايشگاه كنترل ميكروبي
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آزمايشگاه هاي تحقيقاتي گروه:


آزمايشگاه تحقيقات ميكروبي



آزمايشگاه سيستم هاي نوين دارو رساني



آزمايشگاه فناوري نانو



آزمايشگاه پايش درماني داروها )(TDM



آزمايشگاه آناليز دستگاهي و كنترل كيفيت داروها



آزمايشگاه زيست مواد دارويي

کارشناسان گروه:


شيدا امانت



هادي دشتباني



امين رضا اكبري زاده

تجهيزات گروه:
مخلوط كن ،گرانوالتور ،دستگاه پرس قرص ،آسياب ،دستگاه پركن شربت ،هموژنايزر ،دستگاه
تست انحالل و تست زمان ازهم پاشيدن قرص ها ،اسپكتوفوتومتر ،شيكر انكوباتور
فعاليت هاي پژوهشي گروه:


فرموالسيون و ارزيابي فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي



تهيه و ارزيابي سيستم هاي نوين دارورساني



تكنولوژي صنايع دارويي
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مطالعه فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك



كنترل ميكروبي فرآورده هاي دارويي



كنترل كيفيت/تضمين كيفيت فرآورده هاي دارويي

محل فعاليت :ساختمان شماره 9و  – 1طبقه همكف
شماره تماس  3599-1010915 :داخلي  180و  193و 196
گروه فارماکوگنوزي
مدير گروه :دكتر محمودرضا معين
اعضاي هيئت علمي گروه :


دكتر آزاده حامدي



دكتر سيد حسن سراج



دكتر محمودرضا معين

کارشناس گروه :عباس رضاجوي حقيقت
آزمايشگاه آموزشي:
 آزمايشگاه برگزاري جلسات عملي گياهان دارويي و فارماكوگنوزي
آزمايشگاه تحقيقاتي:


آزمايشگاه كشت بافت



آزمايشگاه فيتوشيمي
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تجهيزات آزمايشگاهي:


ميكروسكوپ آموزشي (استاد-دانشجو) ،ستون كروماتوگرافي  ، preparativeجمع
آوري كننده فراكسيون ها ، MPLC ،دستگاه تبخير در خال ،پمپ پريستالتيك ،دستگاه
آب مقطرگيري ،فريز دراير ،سانتريفيوژ يخچال دار GC/MS ،و MS

فعاليت هاي پژوهشي گروه :
كشت بافت گياهي براي توليد متابوليت هاي ثانويه
جداسازي بيوماركرها از گياهان دارويي ايران
جداسازي تركيبات آنتي اكسيدانت از گياهان ايران
داروسازي سنتي ايران
اخالق حرفه اي داروسازي
محل فعاليت :ساختمان شماره  -5طبقه همكف
تلفن  -1010915 :داخلي  108و 105

گروه فارماکولوژي و توکسيكولوژي
گروه فارماكولوژي و توكسيكولوژي دانشكده داروسازي شيراز از ابتداي تاسيس دانشكده
تشكيل شده و در حال حاضر با حضور سه نفر عضو هيئت علمي با مدرك  PhDو يك
نفر كارشناس ارشد و يك نفر كاردان آزمايشگاه مشغول امور آموزشي و پژوهشي مي باشد .با
توجه به ظرفيت علمي گروه اولين دوره آموزش دانشجويان مقطع فوق ليسانس سم شناسي از
سال  9683وهم چنين اولين دوره دانشحويان  PhDاز سال  9619راه اندازي شد.
مدير گروه :دكتر اكرم جمشيدزاده
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اعضاي هيئت علمي گروه:


دكتر اكرم جمشيدزاده



دكتر افشين محمدي بردبري



دكتر محمدجواد خشنود منصورخاني



دكتر حسين نيك نهاد

کارشناسان گروه:
 -اسما نجيبي

 -امين رضا اكبري زاده

فعاليت پژوهشي گروه:


ارائه تعداد قابل توجهي از پايان نامه هاي دانشجويان داروسازي كشور




اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه بررسي مكانيسم سميت داروها و سموم بر بدن
اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه داروهاي موثر بر بيماري هاي CNS



اجراي طرح هاي تحقيقاتي در زمينه استفاده از تركيبات طبيعي در پيشگيري و درمان



بيماران كبدي و بيماري هاي CNS
اجراي طرح هاي تحقيقاتي متعددي در رابطه با حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم
پزشكي شيراز

محل فعاليت :ساختمان شماره  -5طبقه اول
شماره تماس 3599-1010918:داخلي 168
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گروه نانو تكنولوژي دارويي:
مدير گروه :دكتر عليمحمد تمدن
اعضاي هيات علمي گروه:


دكتر فاطمه احمدي



دكتر سعيد دانش آموز



دكتر علي دهشهري



دكتر زهرا سبحاني



دكتر سليمان مححمدي ساماني



دكتر غالمحسين يوسفي
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معاونت پژوهشي
معاونت پژوهشي :دكتر شيوا همتي
دفتر  :ساختمان شماره  - 0طبقه اول
كارمندان :سميه زارعي  -كارشناس پژوهشي
فاطمه شرقي – تايپيست هيات علمي

اولويت هاي پژوهشي دانشكده داروسازي در سال :3131
 -9ساخت و توليد داروها از طريق بيوتكنولوژي
 -1روشهاي دارورساني نوين براي داروهاي قوي تر با اهداف درماني ويژه
 -6سنتز مولكولهاي دارويي جديد
 -0مطالعات فارماكولوژي و توكسيكولوژي داروهاي جديد
 -5توليد فرآورده هاي گياهي و كشت گياهان دارويي
 -3تحقيقات  PMQCروي فرآورده هاي گياهي
 -5تهيه فرموالسيون هاي دارويي مناسب و اصالح فرموالسيون هاي موجود و ارائه
فرموالسيون هاي جديد
 -8داروسازي جامعه نگر و مشكالت دارو ودرمان – TDM
 -1كنترل مواد اوليه و فرآورده هاي دارويي – غذايي – بهداشتي
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 -93تحقيق در زمينه طب و داروسازي سنتي
 -99سنتز داروهاي جديد و مواد اوليه در مقياس صنعتي
 -91مطالعات سم شناسي روي محصوالت غذايي و محيط زيست
 -96نانو تكنولوژي و كاربرد آن در دارورساني

کتابخانه دانشكده داروسازي
كتابخانه دانشكده زير مجموعه اي از واحد معاونت پژوهشي دانشكده داروسازي مي باشد.
كتابخانه دانشكده داروسازي شيراز در سال  9631همزمان با تاسيس دانشكده داروسازي آغاز
به كار كرد .فلسفه وجودي اين كتابخانه  ،پشتيباني از فرايند يادگيري ،آموزش و پژوهش از
طريق ارائه خدمات و منابع اطالعاتي به دانشجويان ،اعضاي هيات علمي و كاركنان دانشكده
داروسازي است .
ساختمان کتابخانه
مساحت كتابخانه دانشكده داروسازي  191متر است .شامل قسمت هاي امانت ،خدمات فني،
مديريت و سالن هاي مطالعه جهت رفاه دانشجويان مي باشد.
خدمات و فعاليت ها
در كتابخانه دانشكده داروسازي خدمات زير به كاربران ارائه مي شود:
 گردآوري ،سازماندهي و آماده سازي منابع اطالعاتي چاپي و الكترونيكي
 راهنمايي و آموزش فردي به كاربران در دستيابي ،جستجو و به كارگيري منابع چاپي و
الكترونيكي
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 راهنمايي و آموزش فردي به كاربران در مورد اصول نگارش پايان نامه
 پاسخگويي به سئواالت كاربران از طريق بخش از كتابدار برس ،تلفن و پست الكترونيك
 تهيه جزوات و بروشورهاي آموزشي از كتابخانه و خدمات آن
 تهيه جزوات و بروشورهاي آموزشي منابع و پايگاههاي اطالعاتي
 اطالع رساني به كاربران از طريق پست الكترونيك ،پيامك ،تابلوي اعالنات كتابخانه و وب
سايت
 برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي
 ارائه خدمات ارجاعي ،به منظور راهنمايي و هدايت مراجعه كننده به ساير كتابخانه ها و
مراكز اطالعاتي در صورتي كه منابع مورد نياز در كتابخانه موجود نباشد
 ارائه خدمت تصحيح اطالعات كتابشناختي به دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
 سفارش مقاالت درخواستي كاربران و ارسال آنها بصورت الكترونيكي
 امانت منابع به كاربران
 تمديد تلفني منابع در امانت كابران
 تسويه حساب با اعضا هنگام فارغ التحصيلي ،انتقال و يا مهمان شدن در ساير دانشگاهها
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بخش ها و کارکنان
-

مديريت :مهدي حاج ابراهيمي (كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني پزشكي)
تلفكس 3599-1010911:و  1010915 -8داخلي 150
پست الكترونيكmedlib12@sums.ac.ir :

-

منابع الكترونيک :جميله ابراهيمي نژاد (كارشناس كتابداري و اطالع رساني)
پست الكترونيك pharmlib5@sums.ac.ir :

-

خدمات فني ،اطالع رساني :زهرا جاويد (كارشناس كتابداري و اطالع رساني)
پست الكترونيكpharmlib2@sums.ac.ir :
 راضيه كشاورز (كارشناس كتابداري و اطالع رساني پزشكي)پست الكترونيك pharmlib4@sums.ac.ir :

-

امانت :مريم صفوي نيا
پست الكترونيك pharmlib3@sums.ac.ir :

مجموعه منابع کتابخانه دانشكده داروسازي
كتابخانه دانشكده داروسازي در بر دارنده منايع چاپي و الكترونيك در موضوعات فارماكولوژي
و سم شناسي ،شيمي داوريي ،داروسازي صنعتي ،گياهان دارويي ،بيوتكنولوژي و كنترل مواد
دارويي ،داروسازي سنتي و داروسازي باليني به صورت گسترده ،و معارف اسالمي ،كامپيوتر و
ادبيات به صورت محدود ميباشد .تعداد هر دسته از منابع عبارت است از:
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 عنوان كتاب التين


عنوان كتاب فارسي

 عنوان مجله چاپي التين
 عنوان كتاب الكترونيك
 عنوان پايان نامه
مجالت و پايگاههاي اطالعاتي الكترونيک
دانشگاه علوم پزشكي شيراز دسترسي به مجموعه عظيمي از مجالت الكترونيك ،پايگاه
هاي اطالعاتي پزشكي مبتني بر شواهد ،اطالعات دارويي ،تصاوير پزشكي ،اطلس هاي
پزشكي ،مديريت استناد ،پروتوكول ها ،كتاب هاي الكترونيك را فراهم آورده است.
اين منابع از طريق كتابخانه الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي شيراز به آدرس :
 http://dlibrary.sums.ac.irقابل دسترسي هستند .در صفحه خانگي كتابخانه
الكترونيك ،آيكون هاي پر استفادهترين منابع قرار داده شده است .هم چنين ،فهرست كامل
مجالت و پايگاه هاي اطالعاتي الكترونيك از طريق پورتال منابع اطالعاتي پزشكي و كتابخانه
ملي ديجيتال پزشكي كه لينك آن ها در كتابخانه الكترونيك موجود است ،قابل دسترسي
است.
جستجوي منابع
جستجوي منابع موجود در كتابخانه دانشكده داروسازي و ساير كتابخانههاي دانشگاه
علوم پزشكي شيراز
از طريق فهرست پيوسته كتابخانههاي علوم پزشكي شيراز به آدرس :
http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-main.pl
امكان پذير است.
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الزم به ذكر است كه سيستم كتابخانه دانشكده داروسازي باز است و كاربران ميتوانند پس از
جستجوي منابع و با در دست داشتن شماره بازيابي ،شخصاً به قفسهها مراجعه و منبع مورد
نظر خود را انتخاب نمايند .در اين زمينه توجه به نكات زير ضروري است:
 سازماندهي كتابها بر اساس نظامهاي رده بندي كتابخانه پزشكي آمريكا ) ( NLMو
كنگره آمريكا ) ( LCانجام شده است .كتابها بر روي قفسهها به ترتيب شماره بازيابي
مرتب شده اند.
 ترتيب مجالت بر اساس الفباي عنوان است.
 ترتيب پايان نامهها بر اساس شماره ثبت است.
جستجوي مجالت و پايگاه هاي الكترونيک
براي جستجو در منابع و پايگاه هاي اطالعاتي الكترونيك هم مي توان به نمادهاي از پايگاه ها
در كتابخانه الكترونيك مراجعه كرد .هر پايگاه شيوه جستجوي خاص خود را دارد كه براي هر
كدام راهنماي خاص استفاده از آن تهيه شده است .عالوه بر آن ،فهرست كامل مجالت و
پايگاه هاي الكترونيك در بخش پورتال منابع ديجيتال پزشكي(  ) PMDRموجود است .در
اين بخش فهرست الفبايي  A – Zمنابع وجود دارد .همچنين با انتخاب Subject Tab
مي توان به ليست منابع مورد نياز بر اساس موضوع دسترسي يافت Databases Tab .
ليست كاملي از پايگاههاي اطالعاتي قابل دسترسي را نمايش مي دهد.
جهت آشنايي با قسمتهاي مختلف  PMDRراهنماي استفاده ي آن در پورتال موجود است.
آيين نامه ها و مقررات
استفاده از امكانات كتابخانه منوط به عضويت در كتابخانه ميباشد و منابع صرفاً به اعضاي
كتابخانه امانت داده ميشوند.
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منابع زير امانت داده نميشوند :
 كتابهاي مرجع
 نشريات ادواري التين چاپي
 پايان نامه
 كتابهاي رزرو شده
 كتابهاي الكترونيك
در شرايط عادي هر عضو دانشجو ميتواند حداكثر سه عنوان كتاب را به مدت حداكثر هفت
روز امانت بگيرد .مدت زمان امانت برحسب شرايط و با صالحديد مسئول كتابخانه قابل تغيير
مي باشد .چنانچه اعضاء قوان ين كتابخانه را رعايت نكنند  ،با صالحديد مدير كتابخانه فايل آنها
بسته خواهد شد.
بـه منظـور استفـاده هـر چـه بيشتـر از محيـط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن
استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير مي باشند:
 رعايت سكوت مطلق در محيط كتابخانه
 خودداري از خوردن ،آشاميدن و استعمال دخانيات
 استفاده از تلفن همراه در كتابخانه اكيدا ممنوع است
 رعايت شئونات و حجاب اسالمي
هرگاه فردي بدون رعايت مقررات مربوط به امانت اقدام به خارج نمودن منابع از كتابخانه
نمايد بعنوان متخلف به ك ميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي معرفي خواهد شد تا اقدامات
الزم بعمل آيد و تا تعيين تكليف از سوي كميته ،آن فرد از كليه خدمات كتابخانه محروم
خواهد شد.
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متن كامل آييننامه كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از آدرس زير قابل دسترسي
است:
http://dlibrary.sums.ac.ir/rules.html
وب سايت کتابخانه
كتابخانه دانشكده داروسازي از سال  9683اقدام به ارائه اطالعات خود به صورت پيوسته از
طريق سايت كتابخانه به آدرس
http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/library
نموده است .بسياري از پيوندهاي مفيد و كاربردي با توجه به نياز خاص دانشجويان و اعضاي
هيات علمي دانشكده داروسازي در وب سايت كتابخانه وجود دارد.
اطالعاتي كه كاربر ميتواند از طريق وب سايت به آن دسترسي يابد عبارت است از:
 آيين نامه كتابخانه
 جستجو در كتابخانههاي علوم پزشكي شيراز
 دسترسي به كتابخانه الكترونيك
 منابع رايگان و راهنماها
 اخبار و اطالعيه هاي مربوط به برنامه كارگاه ها
 سفارش مقاله به صورت الكترونيكي
 فرم عضويت به صورت الكترونيكي
 فرم درخواست كتابهاي الكترونيك
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 اصول تدوين پايان نامه
 پيوندهاي مفيد
 فرايندهاي كاري كتابخانه
 ارسال پيام به سرپرست كتابخانه
 اخبار و اطالعيه هاي مربوط به كتابخانه ،خدمات و منابع آن
 از كتابدار بپرس

اطالعات تماس و ساعات کار کتابخانه
تلفن بخش خدمات عمومي  1010915 – 8 :داخلي 139
تلفن مديريت 1010915 – 8 :داخلي 150
تلفكس مديريت1013911 :
ساعات كار :شنبه تا چهارشنبه 95 - 8 :
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معاونت دانشجويي فرهنگي
معاونت دانشجويي فرهنگي :دكتر علي دهشهري
کارشناس امور فرهنگي :صديقه زارع پور
فعاليت هاي فرهنگي دانشكده داروسازي
معاونت دانشجوئي،فرهنكي دانشكده داروسازي از سال  9685شروع به فعاليت نمود.
هم اكنون اين معاونت باحضور معاون دانشجوئي فرهنگي ( جناب آقاي دكتر دهشهري ) و
يك نفر كارشناس امور فرهنگي مشغول انجام وظيفه مي باشد .با گشايش ساختمان فرهنگي
دانشكده و در هماهنگي با معاونت فرهنگي دانشگاه  ،فعاليت در اين معاونت افزايش كمي و
كيفي داشته است.
تلفن تماس 3599-1010918 :داخلي 110
محل فعاليت :ساختمان شماره – 8طبقه سوم

معاونت پشتيباني دكتر محمدجواد خشنود
معاوت پشتيباني دانشكده داروسازي شيراز شامل دو قسمت اداره امور عمومي و اداره امور
مالي مي باشد:

 اداره امور عموميرئيس اداره امور عمومي :خالق شعباني اصل
تلفن تماس 3599-1010918 :داخلي 191
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بخش هاي زير مجموعه امور عمومي:
-

دبيرخانه دانشكده

-

واحد فناوري اطالعات و وب سايت دانشكده

-

تلفنخانه مركزي دانشكده

-

تداركات

-

پرسنلي

-

خدمات

-

نقليه

-

تاسيسات

-

انتظامات

-

باغباني
از فعاليت هاي معاونت پشتيباني دانشكده داروسازي شيراز ،تشكيل كميته ها مي
باشد.

کميته ها:
-

كميته طرح تكريم ارباب رجوع

-

كميته نظام آراستگي

-

كميته بررسي شكايات

-

كميته مستند سازي

-

كميته نظام پيشنهادها

کميته طرح تكريم ارباب رجوع
در نظريه هاي نوين مديريت ،توجه به اصل مشتري مداري و جلب رضايت متقاضيان خدمات
به عنوان يكي از خدمات دستگاه هاي دولتي يكي از شاخس هاي اصلي سنجش كار امدي و
رشد و توسعه مي باشد و مولفه هايي از قبيل سرعت ،دقت در انجام كار مراجعان ،چگونگي
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رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و اطالع رساني مناسب ،عواملي هستند كه موجب
رضايتمندي خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاه هاي دولتي مي شوند.
با توجه به موارد فوق ،به منظور ايجاد سازوكارهاي الزم در ارايه خدمات مطلوب ،مناسب و
موثر كاركنان با مراجعان و نهادينه شدن موضوع رضايتمندي مراجعان دستگاه هاي دولتي
مصوبه طرح تكريم مردم و توجه به نياز ها و خواسته هاي آنان در نظام اداري مورد توجه
ويژه قرار گرفته است كه يكي از اهداف آن نظر خواهي از مراجعان به اداره ها ،درباره كيفيت
خدمت دهي و چگونگي برخورد كاركنان مي باشد .
ماده  8تكريم :واحد هاي اجرايي موظفند هنگام ورود ارباب رجوع ،برگ نظرسنجي در اختيار
وي قرار دهند و ارباب رجوع را در خصوص نحوه گردش كار ،همچنين تطبيق يا عدم تطبيق
آن با اطالعات اعالم شده قبلي و رفتار متصديان انجام كار جويا شوند .برگ نظرسنجي مي
تواند ظهربرگ مالقات و يا به هر طريق ديگر با رعايت صرفه جويي و اختصار طراحي شود.
براي انجام اين مهم ،تمامي افراد مراجعه كننده به ادارات ،مي توانند فرم نظرسنجي را تكميل
نمايند .
فرم هاي نظر سنجي و صندوق هاي طرح تكريم در ورودي تمام ساختمان هاي دانشكده
داروسازي قرار گرفته است كه به شرح زير كامل مي شود:
-

تاريخ مراجعه حتماً ذكر گردد.

-

سوال هاي تستي مطرح شده پاسخ داده شود.

-

نام و نام خانوادگي افراديكه با شما برخورد مناسب و نامناسب داشته اند را خوانا و با
ذكر نام و نام خانوادگي قيد نماييد.

-

ذكر نام و نام خانوادگي ارباب رجوع الزامي نمي باشد.

-

نظرات و پيشنهادات خود را براي اصالح امور بنويسيد.

-

رابط طرح تكريم دانشكده خانم خادميان (كارشناس آزمايشگاه گياهان داروئي و
بازرس طرح تكريم خانم سليماني (مسئول آموزش) در اين زمينه راهنمائي الزم را در
اختيار شما قرار مي دهند.
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در ضمن شما مي توانيد از طريق سايت
 http://pharmacy.sums.ac.ir/fa/pharmacy-takrim/nazarsanjiنيز نسبت
به پر كردن فرم ها اقدام نماييد.
بديهي است نظرات شما مراجعه كننده محترم ،مي تواند در ارتقاء سطح خدمات و اصالح
امور تاثير گذار باشد و حتماً به نحو مقتضي در جلسات كميته نظام پيشنهادات دانشكده
براي تصويب ارائه خواهد شد.

كميته بررسي شكايات در دانشكده داروسازي
استاندارد "مديريت كيفيت – رضايت مشتري – راهنمايي هايي براي رسيدگي به شكايات در
سازمان ها" كه پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط توسط شركت تنديس وادي ريحانه
تهيه و تدوين شده و در پنجاه و ششمين اجالس كميته ملي استاندارد مديريت كيفيت مورخ
 85/5/13مورد تصويب قرار گرفته است.
اين استاندارد ،راهنمايي ها يي را براي طراحي و اجراي اثر بخش و كاراي فرايند رسيدگي به
شكايات براي همه نوع فعاليت هاي تجاري و غير تجاري ،از جمله فعاليت هاي مرتبط با
تجارت الكترونيك فراهم مي آورد .اطالعات بدست آمده از فرايند رسيدگي به سكايات مي
تواند منجر به بهبود محصوالت فرايند ها شود و در صورتي كه شكايات به درستي رسيدگي
شود ،مي تواند اعتبار سازمان را صزف نظر از اندازه ،موقعيت و نوع فعاليت بهبود بخشد.
رسيدگي به شكايات به واسطه فرايند توصيف شده در اين استاندارد مي تواند رضايت مشتري
را افزايش دهد .تشويق مشتري به ارايه بازخور ،از جمله ابراز شكايت در صورتي كه مشتري
ناراضي باشد ،مي تواند فرصت هايي را در جهت حفظ وفاداري مشتري و تاييد او فراهم آورد و
رقابت پذيري داخلي و بين المللي را افزايش بخشد.
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پياده سازي فرايند ارايه شده در اين استاندارد مي تواند:
-

فرايندي باز و پاسخ گو براي رسيدگي به شكايت در اختيار شاكي قرار دهد-.

-

توانايي سازمان در رفع نارضايتي را به شيوه اي يكنواخت ،سيستماتيك و پاسخگو
افزايش دهد تا رضايت شاكي و سازمان را فراهم نمايد.

-

توانايي سازمان در شناسايي روند شكايات ،رفع علل نارضايتي و بهبود عمليات
سازمان را افزايش بخشد.

-

سازمان را دري ايجاد رويكرد مشتري مدار بري رفع شكايات و تشويق كاركنان در
بهبود مهارت ها كاري شان با مشتريان ياري دهد.

-

مبنايي براي بازنگري و تحليل مستمر فرايند رسيدگي به شكايات ،رفع شكايات و
بهبود هايانجام شده در فرايند فراهم آورد.

فرمي تحت عنوان "طرح شكايت" موجود است كه در آن مشخصات شاكي ،مشخصات
متشاكي ،شرح شكايت اقدامات صورت گرفته و نتيجه بررسي مي باشد .اين فرم به صورت
كامل توسط شاكي پر مي شود و پيگيري هاي الزم توسط رابط رسيدگي به شكايات انجام مي
گيرد و بازخورد آن تا  93روز پس از طرح شكايت به شاكي و متشاكي صورت مي گيرد.

 اداره حسابداريرييس حسابداري دانشكده :آقاي حميد مظفري
تلفن تماس 3599-1010918 :داخلي 135
محل فعاليت  :ساختمان رياست
حسابدار :زينب سعادت و زهرا نوروزي
امين اموال :مهرداد گودرزي
انباردار :حميد مواليي
كارپرداز :بهبود شادمان
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معرفي داروخانه هاي آموزشي
رياست داروخانه هاي آموزشي دانشكده :دكتر سليمان محمدي ساماني
مديريت داروخانه هاي آموزشي دانشكده :دكتر محمدجواد خشنود
داروخانه هاي آموزشي:
 -9داروخانه اتفاقات بيمارستان نمازي


آدرس :ميدان نمازي  -بيمارستان نمازي



تلفن داروخانه اتفاقات شماره 3599- 3915381 :9



تلفن داروخانه اتفاقات شماره 3599- 3915385 :1



تلفن بيمارستان3599- 3131391 :

 -1داروخانه بيمارستان چمران


آدرس :بلوار چمران  -بيمارستان چمران  -ورودي حياط



تلفن 3599- 3103939- 6 :داخلي135 :

 -6داروخانه درمانگاه شهيد مطهري


آدرس :ميدان نمازي  -ضلع شمال غرب -درمانگاه مطهري -طبقه همكف



تلفن مستقيم3599- 3919963 :

 -0داروخانه درمانگاه امام رضا(ع)



آدرس :ميدان نمازي  -ضلع شمال شرق -درمانگاه امام رضا -طبقه همكف
تلفن3599-1691658 :

رياست امور مالي داروخانه هاي آموزشي :عبدالحميد خوشخو
دفتر امور مالي :ساختمان همكف داروخانه اتفاقات بيمارستان نمازي-جنب بانك ملت
کارپرداز داروخانه هاي آموزشي :مجيد كريمي زاده
کارشناسان حسابداري :ليال باقري ،محمد كبيري
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