
ری، موفق خواهی بود.  »رهمن کین«  موفقیت کلید شادی نیست، شادی کلید موفقیت است؛ اگر آنچه انجام می دهی دوست بدا
        

                         شهریور ماه 1396 / سال ششم  / شماره 45                                                                                                                                                              8 صفحه /  توزیع: تخصصی و رایگان

 ویژه نامه 
داخلي

 شركت 
داروسازي

صفحه7

اعیادقربان
 و غــدیر 

مبــــارک

سـكانـدار
گويند كه سكاندار بايد 8 خصيصه داشته باشد: 

مشاركت، پاسخگو بودن، حكومت قانون، حساسيت نسبت به نياز ارباب رجوع، 
جهت گيري به سوي اجماع، منصف و در برگيرنده بودن و كارآيي است. اين خصايص 

فساد را به حداقل مي رساند.
 اخيراً جناب آقاي دكتر كبريايي زاده رئيس سنديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
و  داروسازان  توسط  كشور  در  علم  توليد  درصد   35 كه  داشته  اشاره  انساني 
نفر عضو هيئت علمي  از هزار  بيش  اتفاق مي افتد. در حال حاضر  شيميست ها 
تربيت  داروساز  نفر  هزار  سه  حدود  سال  در  كه  است  داروسازي  دانشكده هاي 
مي كنند. در بين 17 عضو هيئت علمي علوم پزشكي در جمع دانشمندان برتر جهان 
10 نفرشان داروساز هستند و پر واضح است كه امروزه تعداد داروسازان فرهيخته 
خصوصاً آنهائيكه به درجات عاليه از نظر علمي و صنعتي مي رسند بسيارند. درست 
است كه زادروز تولد محمد ابن زكرياي رازي بنام سالروز داروسازي ناميده شده و 
بايد به دانشمندان سرزمينمان افتخار كنيم ولي نبايد زنده ها را فراموش نمود زيرا 
هر روز به تعداد فرزندان اليق رازي كه از نظر علمي به درجات عالي رسيده اند و 
بحق جانشينان شايسته آن بزرگوارند نيزبايد افتخار نمود. يكي از بزرگان داروسازي 
رياست  سكاندار  دوره هايي  كه  هستند  ديناروند  دكتر  آقاي  جناب  كشورمان، 
دانشكده داروسازي و دانشگاه علوم پزشكي تهران و اخيراً معاونت و رئيس سازمان 
غذا و دارو بودند كه برسم حق شناسي صميمانه از زحمات ايشان سپاسگزاريم و 

آرزوي خدمت در جايگاه مناسب ديگري برايشان آرزو داريم. 

با اينكه جابجائي بزرگان با تجربه و كاركشته نظام داروئي همه شئونات داروسازي را 
تحت تاثير قرار مي دهد و تغييرات مكرر متخصصين و كارآزموده ها مشكل آفرين 
تازه اي است در رگهاي سازمانها.  تغيير خون  نبايد فراموش گردد كه  است. ولي 
خصوصاً اينكه جامعه داروسازي كشور از بزرگان و رهبران داروسازي در رشته هاي 
مختلف كم ندارد. وقتي بطور اجمال زندگي نامه برادر بزرگوارمان جناب آقاي دكتر 
اصغري را مطالعه مي كنيم و شايستگيهاي ايشان را مالحظه ميكنيم بايد به خود 
بباليم كه اينك رئيس دانشكده علوم پزشكي اصفهان سكاندار عرصه داروي كشور 
است. فردي كه از جبهه و جنگ گذشته و در مشهورترين دانشگاه انگلستان به 
باالترين درجه دكتري نائل آمده و با كوله باري از مسئوليت و سابقه درخشان هدايت 
اين كشتي را بعهده مي گيرد. هرچند كه متاسفانه با توجه به سابقه تاريخي همه 
ما در انتظار رهبري هستيم كه پاسخگوي آرزوهاو آمال نشدني باشد ولي نبايد از 
واقعيت فرارنمود و يادمان نرود كه در هر جا ما نياز به بزرگ مردي داريم كه رهبري 
صادق، دلسوز و با تجربه باشد. سيستم داروئي كشورمان معاون كارآزموده و رئيس 
شايسته اي را جهت سازمان دارو و غذا نياز دارد تا با تقسيم كار و سازماندهي مناسب 
و بكارگيري خبرگان داروسازي نقش بي بديل خود را بازي كند. آرزو داريم آقاي دكتر 
اصغري با قبول مسئوليت سنگين معاونت و رياست سازمان غذا و دارو با شايستگي 
و قدرت سكاندار اليقي باشد تا ما را به سرمنزل هدف رهنمون سازد. جا دارد با خير 
مقدم جانانه به اين عزيز بزرگوار از صميم قلب آرزوي موفقيت و سربلندي نمائيم كه 
موفقيت شخص رئيس سازمان غذا و دارو موفقيت تمام اركان داروسازي كشور است.
  دكتر علي منتصري  )1396/06/08(

معاون وزیر و رئيس سازمان غذا و دارو
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

صفحه6

نیــــازسنجی
آموزشی

صفحه2

برند دارو در 
ایران و جهان

صفحات4و5

آشنایی با دارو 
هیدروکورتیزون

مــدیـریت 
ریسک آلودگی     
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نمی توانم فرمول موفقیت را ربای شما بیان کنم؛ اما اگر فرمول شکست را می خواهید آن است هک بکوشید همه را راضی نگه دارید .    »اسوپ«    راه موفقیت، همیشه رد حال ساخت است؛ موفقیت شیپ رفتن است، هن هب نقطه پایان رسیدن   .   »آنتونی رابینز«  

بـرنــد دارو 
 درایران وجهان

نام  يك  كردن  نشاندار  برای  فرايندی  برندينگ؛   
وابسته به يك موسسه، محصول يا خدمت در ذهن و 

قلب مشتری.
نام  انتخاب  قطعاً  برندينگ،  اوليه  مراحل  از  يكی   
مناسب برای آن برند است، فارغ از اينكه اين نام برای 
يك شركت و موسسه، محصول يا خدمتی برگزيده 

شود.
يكی از صنايعی كه در دنيا، استفاده از نام برند در آن 

بسيار متداول و فراگير گشته، صنعت دارواست. 
به طوری كه وقتی از داروی خاصی سخن به ميان می آيد، 
كمتر كسی نام ژنريك آن را بيان می كند و يا حتی 
می داند، بلكه اين نام برند دارو است كه در ذهن ها 
شركت  و  نام  آن  با  دارو  آن  هويت  و  كرده  رسوخ 
توليد كننده ساخته می شود. حتی ممكن است آن 
نام برند، متعلق به توليد كننده آن دارو نبوده و حتی 
خود صاحب برند، يك شركت داروسازی نباشد، بلكه 
مالك برند تنها از خطوط توليد يك كارخانه دارای 
GMP معتبر استفاده و با برندينگ مناسب، توانسته 

برند محصول خود را مطرح نمايد.
داروی  اصلی  مفهوم  كه  كرد  فراموش  نبايد  البته 
برند در دنيا، دارويی است كه نوآوران اين عرصه و 
مبدعان دارو )صاحبان پتنت( يعنی شركت هايی كه 
برای اولين بار دارو را فرموله و روانه بازار می نمايند 
توليد كنند كه معموالً از كشورهای اروپايی، اياالت 
متحده، ژاپن و ديگر كشورهای توسعه يافته هستند.

در مجموع، كمتر دارويی در دنيا پيدا می كنيد كه 
با نام ژنريك آن فروخته شود و هيچ گونه نام برند 

)تجاری( نداشته باشد.
در ايران نام دارو به 3 شكل مطرح است: 

1- نام ژنريك  
2- نام برند-ژنريك 

3-نام برند
هنوز بسياری از داروهای توليد داخل با نام ژنريك 
به فروش می رسد. در دهه 80 نام های برند- ژنريك 
مطرح شد كه تركيبی از نام كامل يا مخفف صاحب 
برند و نام ژنريك دارو بود كه هنوز به طور محدودی 

از آن استفاده می گردد. 
نام برند كه از سال های پيش  با  نام گذاری داروها 
توسط شركت های معتبر و خوشنام داروسازی ايران 
انجام شده، در سال های اخير اوج گرفته و بسياری از 
توليدكنندگان به ويژه در مورد داروهای تخصصی و 
نيمه تخصصی به اين روش نام گذاری روی آورده اند.

فرموله  از  داخل  توليد  داروهای   %99 شايد  گرچه 
كردن داروهای فارماكوپه بين المللی تهيه می گردد، 
برخی  گفتيم،  جهانی  سطح  در  آنچه  همانند  اما 
يا  داروسازی  شركت  يك  ايران،  در  دارو  برندهای 
محصول دارويی را چنان ارتقا داده كه در صنعت دارو 

يا در يك طبقه درمانی مطرح و يكه تاز است.
برای ثبت يك نام و يا عالمت تجاری در هر كشور، 

قوانين و فرايند مشخصی وجود دارد. 
در ايران تا چند سال گذشته اين فرايند به صورت 
ثبت  سازمان  به  مراجعه  با  آغاز  در  و  دستی  كامالً 

شركت ها و عالئم تجاری صورت می گرفت. 
نيمه  به صورت  برند  ثبت  پروسه  اوايل دهه 90،  از 
مكانيزه )دستی و اينترنتی( درآمده كه تا حدودی 
مراجعات به سازمان ثبت را كاهش داده و نهايتاً تا 
البته  است.  تر كرده  را آسان  ثبت  پروسه  حدودی 
داشته  پرسشی  يا  پيگيری  اگر  كه  اين  از  بگذريم 
باشيد پاسخ گويی، چندان راهگشا و قوی نيست و 
گاهی بيش از 5  ماه، تنها بررسی اوليه پرونده به طول 

می انجامد.
مراحل بعدی كه حدود 2 ماه به درازا می كشد بماند.

شايان توجه است نام برندی كه در اداره ثبت، موفق 
به ثبت آن شده ايد از چندين فيلتر مانند تكراری 
نبودن، متعارف بودن، مشابه نداشتن )تشابه فراوان 
با اسامی يا عالئم ديگر( و... و از زير نظر كارشناسان 
و رًوسا و مديران عبور كرده و نهايتاً هم هيچ اعتراض 
و ادعايی طی روزنامه رسمی منتشرشده، بر روی آن 

ابالغ نشده است.
پس  از شكيبايی شما برای به اتمام رسيدن فرايند 
ثبت برند، بايد گواهی نامه 10 ساله ثبت در دست، به 
سازمان غذا و دارو مراجعه كرده و حاال منتظر راًی 
دوباره  نيز  كمسيون  اين  باشيد.  مربوطه  كمسيون 
نام برندتان را از مشابه همان فيلترهايی كه شما به 
سالمت از آن عبور كرده ايد می گذراند و اين امكان 
وجود دارد كه نامی كه شما چند ماه، چشم انتظار 
ثبت آن و نتيجتاً اخذ پروانه توليد با نام آن برند از 
وزارت بهداشت بوده ايد، مورد تاًييد كمسيون قرار 
نگيرد و اين ابتدای مشكل است. چون شما فارغ از 
با نامی كه  زمان طوالنی و هزينه های صرف شده، 
ثبت 10 ساله آن را اخذ كرده ايد پروسه برندينگ 
ورک  آرت  و  ها  طرح  حتی  و  آغاز  را  ماركتينگ  و 
های بسته بندی آن محصول را طراحی و چاپ كرده 
ايد. البته سازمان غذا و دارو دليل اين دوباره كاری 

اين در  با صنعت دارو عنوان می كند.  را همخوانی 
حالی است كه پروسه ثبت برند دارو در بسياری از 
كشورها با سازمانی تحت عنوان مشابه سازمان ثبت 
مالكيت های معنوی بوده و فقط صدور پروانه  توليد 
در اختيار متولی دولتی دارويی )وزارت بهداشت( يا 
اينكه هر دو پروسه در اختيار مرجع دارويی است. به 
هر حال اميدواريم اين دوباره كاری ها كه انرژی، زمان 
و هزينه های مضاعفی برای صاحبان برندها به همراه 

می آورده به زودی مرتفع شود.
برند  از  حمايت  مورد  در  بحث  اين  پايانی  نكته 

دارواست. 
فرضاً كه پس از ماه ها موفق به اخذ يك نام يا عالمت 
تجاری دارو شديد، آيا در ايران از برند دارويی شما 

در زمينه های مختلف حمايت می شود؟ 
اين بخش پايانی، خود نياز به ساعت ها بحث و صحبت 
دارد اما به طور خالصه، حمايت داروی برند در ايران 
با بسياری از كشورها حتی كشوری مانند افغانستان 

متفاوت است. 
برندی  از  غير  ندارد  اجازه  داروخانه  افغانستان،  در 
كه در نسخه بيمار است برند ديگری به او بفروشد 
و می بايست او را به پزشك ارجاع داده تا نسخه را 
تغيير دهد و يا بيمار را به داروخانه ديگری راهنمايی 

می كند. 
در حالی كه در ايران هيچ گونه حمايتی  از برند در 
فروش دارو نيست و داروخانه هيچ الزام قانونی در 

اين زمينه ندارد. 
مساًله مهم ديگر، قيمت داروی برند است. 

قيمت  نادرست  سياست  با  سالهاست  كه  آنجا  از 
نرم می كنيم،  ايران دست و پنجه  مصوب دارو در 
بسيار  گذاری  قيمت  زمينه  در  هم  برند  از  حمايت 
كمرنگ و ضعيف است و توليدكنندگان و صاحبان 
برند دارو با هر كيفيت و بهای تمام شده هنگفتی هم 
كه توليد كنند، به خاطر عدم پوشش مابه التفاوت 
قيمت برند و ژنريك توسط بيمه ها حتی اگر قيمت 
اين  با  توانند  نمی  باشند،  برند گرفته  برای  باالتری 

قيمت بفروشند. 
حال، شما به عدم حمايت از داروی برند در نسخه و 
قيمت، ممنوعيت تبليغات دارو در ايران را هم اضافه 
كنيد. در كدام يك از دويست كشور روی كره خاكی، 
پيرو  و  صحيح  تبليغات  تجاری،  كاالی  كدام  برای 

اصول، ممنوع است؟
   مصطفی علمافر 



w
w
w.
af
ac
he
m
i.c
om
ویژهنامهداخلیشرکتداروسازیآفاشیمی Afa Chemi's Newsletter

3

Afa Chemi's Newsletter

شهریور
1396 

 Sep.2017
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 مردی از دیار رزمندگـی
مروریبرسوابقدکتراصغری

ُسکاندارجدیدسازمانغذاودارو
  دكتر غالمرضا اصغری، استاد دانشكده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، در سال 1357 در رشته 

داروسازی دانشگاه مشهد پذيرفته شد
دانشگاه  دانشجويان  اسالمی  انجمن  از مؤسسين  وی 
داروسازی  دانشكده  اسالمی  انجمن  و مسئول  مشهد 
بوده و به همراه جمعی از فعاالن انقالب از جمله دكتر 
سيد حسن هاشمی وزير فعلی بهداشت ، عضو شورای 
از  ايشان پس  بودند.  دانشگاه  اسالمی  انجمن  مركزی 
پيروزی انقالب اسالمی به همراه جمعی از دوستان در 
انقالب اسالمی در  پاسداران  استقرار سپاه  و  تأسيس 
خمين مشاركت مؤثر داشتند. با شروع جنگ تحميلی 
در بسياری از عمليات ها حضور پيدا كردند از جمله در 
عمليات تپه های اهلل اكبر و عمليات فتح بستان در صفوف 
رزمندگان حضور داشت. در عمليات تنگه چزابه مجروح 
شدند و بدنبال آن با حضور در عمليات فتح المبين مجدداً 
عمليات  در  نسبی  بهبودی  از  پس  گرديدند.  مجروح 
فتح خرمشهر حاضر شدند. در عمليات رمضان ايشان 
فرمانده محور پاسگاه زيد بودند كه در اين عمليات با 
اهدای يك پای خود به افتخار جانبازی نائل آمدند. وی با 
وجود افتخار جانبازی در عمليات والفجر مقدماتی،  خيبر 
و بدر در تيم پزشكی عمليات حاضر شد. در عمليات 
والفجر، ايشان مسئوليت اورژانس فاو را بعهده داشتند 
و در عمليات كربالی 5 و در زمان محاصره بيمارستان 
ايشان  داشتند.  مستقيم  حضور  نيز  )ع(  حسين  امام 
پس از بازگشايی دانشگاه ها متعاقب انقالب فرهنگی، 
تحصيالت خود را در دانشگاه اصفهان دنبال كردند و 
عضو شورای انجمن اسالمی دانشجويان بوده و سپس 
به عضويت شورای جهاد دانشگاهی در آمدند. پس از 
و  پزشكی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تشكيل 
استقرار دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در سال 1366، 

بالفاصله پس از فارغ التحصيلی به عنوان معاون جنگ 
دانشگاه به ايفای مأموريت پرداختند و همزمان قائم مقام 
رئيس وقت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان بودند. پس 
از پايان دفاع مقدس نيز به عنوان معاون دانشجويی و 
فرهنگی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان انتخاب شدند. 
ايشان در اوايل سال 1369 برای ادامه تحصيل به خارج از 
كشور عزيمت كردند و در رشته فارماكوگنوزی )گياهان 
دارويی( از دانشگاه منچستر انگلستان در كوتاهترين 
زمان ممكن برای انجام تحصيالت و نگارش پايان نامه در 
سال 1373 فارغ التحصيل شده و به كشور بازگشتند و 
به عنوان استاديار دانشكده داروسازی اصفهان مشغول 
بكار شدند. در سال 1381 به درجه دانشياری نائل شدند 

و در سال 1385 به درجه استادی رسيدند.
مسئوليت های علمی و اجرايی

 معاونت پشتيبانی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 
)1373-1376(

 نماينده هيأت پزشكی حج )1377-1381(
نظام  انتخابات  بر  نظارت  هيأت  عضو  و  مسئول   

پزشكی استان )1379(
 عضو شورای فرهنگی دانشگاه )1377-1381(

دانشگاه  خاص  موارد  بررسی  كميسيون  عضو   
)1384-1386(

 عضو كميسيون تحول اداری دانشگاه )1384-1386(
 عضو شورای راهبردی آموزش دانشگاه )1384-86(
 عضو هيأت تحريريه مجله ايرانی تحقيقات در علوم 

دارويی )1383-1386(
كشور  دارويی  گياهان  تحقيقاتی  شبكه  عضو   

)1374-1386(
 معاونت آموزشی دانشكده داروسازی دانشگاه علوم 

پزشكی اصفهان

 رئيس دانشكده داروسازی اصفهان )1376-1381(
دارويی  علوم  تحقيقات  مركز  عالی  شورای  عضو   

اصفهان )1382-1386(
و  تخلفات  هيأت  گزينش،  بورس،  شوراهای  عضو   

اخالق پژوهش
 عضويت هيأت تحريريه نشريات علوم پزشكی كشور
  عضو كميته تخصصی و هيأت مميزه دانشگاه )1390-
)1389-1390( دانشگاه  مميزه  هيأت  دبير  و   )1376
 عضو )75-92( و دبير هيأت ممتحنه و ارزشيابی 
-1392( بهداشت  وزارت  فارماكوگنوزی  رشته  )بورد( 

)1386
شورای  دبيرخانه  سياست گذاری  شورای  عضو   

آموزش داروسازی و تخصصی وزارت )1388-1392(
 عضو هيأت مديره انجمن متخصصين علوم دارويی 

ايران )1368-1378(
شورای  طبيعی  و  گياهی  داروهای  كميته  عضو   

برنامه ريزی امور دارويی كشور )1374-1376(
 عضو گروه طب سنتی سازمان بهداشت جهانی در 

ژنو )1381(
 عضو كمسيون موارد خاص وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشكی: از 1392 تاكنون
 عضو كميسيون ملی اعتباربخشی وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشكی: 1394 تا كنون
 عضو هيات موسس مركز ملی تحقيقات راهبردی 

آموزش پزشكی: 1395 تا كنون
   رياست دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 1396-1392
تأليف و ترجمه 3 كتاب در زمينه گياهان دارويی، ارائه 
سخنرانی و پوستر در 103 همايش ملی و بين المللی و نگارش 
بيش از 100 مقاله علمی در مجالت معتبر داخل و خارج 
كشور نيز ماحصل بخشی از تالش علمی ايشان هست. 

 اهميت فعاليت بدنی به عنوان بخش مكمل يك زندگی سالم گسترش يافته و 
شواهد علمی از فوايد سالمت بخش تمرين و ورزش در حال افزايش است. 

بررسی ها نشان می دهند كه فعاليت بدنی با تكرار ، شدت ، مدت مناسب و بر اساس 
برنامه های منظم ، مزايای قابل توجه دارد. حفظ سطح مناسبی از عناصر آمادگی 
جسمانی مانند استقامت قلب و عروق ، قدرت و استقامت عضالنی ، تركيب بدنی و 
انعطاف پذيری ، در كاهش خطر بيماری های قلبی، فشار خون، ديابت، پوكی استخوان، 
چاقی و ناراحتی های روانی )افسردگی( مؤثر است. كاهش ميزان موارد حمله ی قلبی 

و حفظ عملكرد مستقل در پيری از مزايای تمرينات منظم است. 
به عالوه افراد دارای فعاليت جسمانی نسبت به افراد غير فعال از طول عمر بيشتری 
اجرای  به  رسيدن  در  را  مهمی  نقش  ترديد  بدون  جسمانی  آمادگی  برخوردارند. 
موفقيت آميز دارا می باشد، لذا توسعه آن برای ورزشكاران نخبه ملی از اهميت 
خاصی برخوردار است. بويژه رشته اسكواش به دليل بهره گيری از عوامل آمادگی 
جسمانی ) چابكي و سرعت باال برای اجرای تكنيك ها، ضربات سريع و انفجاری 
( بازيكنی را می طلبد كه از شرايط و قابليت های ويژه ای برخوردار باشد. آمادگی 
جسمانی عبارت است از توانايی زيستن به عنوان موجودی متعادل و كامل. و يا 
آمادگی جسمانی را می توان انجام دادن كارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی 
زياد تعريف كرد. فاكتورهای آمادگی جسمانی شامل 4 فاكتور بوده و هر چه اين 
فاكتورها در ورزشكاران باالتر باشد، در بازدهی مهارت های ورزشی آنها تاثير بسزايی 
به عبارت ديگرهمان  يا  و  و ريوی  قلبی  استقامت  فاكتورها،  اين  ترين  دارد. مهم 
نام آشنای »توان هوازی« است. يعنی جذب اكسيژن به مقدار كافی جهت فعاليت 

فعاليت های  های طوالنی، داشتن قلب قوی جهت رساندن خون كافی در هنگام 
بلند )ماراتن( قايقرانی در مسافت های زياد.  سنگين و طوالنی مدت مثل دوهای 
تا عضالت در  اجازه می دهد  فاكتور  اين  است،  پذيری  انعطاف  فاكتور،  اما دومين 
وسيع ترين دامنه حركتی شان حول مفصل به حركت درآيند، اين فاكتور تقريباً در 
تمامی ورزش ها مورد نياز بوده و قابليت تحرک پذيری را باال می برد. مانند حركات 
از: قدرت  ترتيب عبارتند  به  فاكتورهای سوم و چهارم  باله.  و  ژيمناسيك  ورزش 
عضالنی كه به معنای به كار بستن نيرو وانرژی حاصله از عضالت در حين اجرای 
فعاليت ها است )حدود 45 درصد از وزن بدن هر فرد را عضالت تشكيل می دهند(. 
در ورزش های قدرتی مانند وزنه برداری و پاورليفت بيشتر مورد استفاده بوده و 
تقويت می شود. استقامت عضالنی كه به معنی به كارگيری يك عضله يا گروهی 
از عضالت برای انجام يك سری انقباضات مداوم در مدتی نسبتاً طوالنی با كمترين 
احساس خستگی است و عمل كششی بارفيكس بهترين مثال برای اين مورد است.

)اندازه گيری  آيتم  آفاشيمي در 5  آمادگي جسماني شركت  اولين دوره مسابقات 
چابكی ، اندازه گيری سرعت حركت بدن ، اندازه گيری استقامت قلبی - تنفسی، 
از  نفر  با حضور 40    ) اندازه گيری استقامت عضالت شكمی و تست شنا سوئدي 
پرسنل شركت و در محل ورزشگاه شهداي يافت آباد و شهيد چمران انجام گرديد. 

همچنين هدف از برگزاري اين مسابقات توسعه نشاط، سالمتی و همچنين ارتقاء 
سطح مطلوب آمادگی بدنی كاركنان شركت آفا شيمي مي باشد.

درپايان آقايان بولحسني و اردشيري از واحد توليد به ترتيب مقام هاي اول و دوم 
اين مسابقات را كسب كردند.                                        تهيه كننده:مجيد روشن ضمير

برگزاریاولیندورهمسابقاتآمادگيجسمانيشرکتآفاشیمي
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          Risk Management of Contamination(RMC(              
  مرحله ی2: 

 کيفی سازی نصب 

   
    شکست شیب از موفقیت آموزنده است؛ کسی هک چیه گاه اشتباه نمی کند، رهگز هب جایی نمی رسد.    »راکفلر«موفقیت، کم و شیب رد دسترس همه هست، اما دامنه توفیق رد زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است.     »جان ماکسول«

در منابع مختلف، اطالعات بسياری در مورد اينكه يك Cleanroom )اتاق تميز( چگونه 
طراحی و ساخته شود و چه آزمايشاتی بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود كه 
مراحل ساخت يك اتاق تميز جديد به درستی اجرا می شود و در طول استفاده از آن به 

درستی عمل می كند، وجود دارد.
اما موضوعاتی هستند كه در مورد اين مطلب كه چگونه ريسك آلودگی از منابع و 

مسيرهای مختلف را در نظر بگيريم و آن ها را كاهش دهيم، بحث می كنند.

برای كنترل آلودگی اتاق تميز،الزم است كه ريسك های مختلف را مديريت كنيم.
ريسك در استاندارد ISO 6-14644 تركيبی از احتمال وقوع يك آسيب و شدت ان 
تعريف شده است. آسيب )Harm( در يك اتاق تميز می تواند مقدار آلودگی كه از يك 
منبع خطر به محصول وارد می شود،باشد.به گونه ای كه يك خطر )Hazard( يك منبع 
آلودگی است. سيستم های متعددی برای مديريت و ارزيابی ريسك وجود دارداما آنهايی 
كه برای Cleanroom كاربردی تر است روش )HACCP( و روش FMEA می باشدكه 
ترجيحاً در قالب FMEAC باشد. ولی اين روش ها نياز به اصالح و تفسير برای كاربردی 
 )RMC( شدن در اتاق های تميز دارند كه اين عمل در سيستم مديريت ريسك آلودگی
انجام شده و در PHSS Technical monograph NO.14 توضيح داده شده است.

روش RCM شامل مراحل زير می باشد:
1.شناسايی منابع و مسيرهای آلودگی اتاق تميز، 2.ارزيابی اين ريسك ها از اين منابع 
و مسيرها و چنانچه ممكن باشد معرفی يا بهبود روش های كنترلی برای كاهش ريسك

3.استقرار يك برنامه پايش با استفاده از روش های نمونه برداری معتبر شده برای 
پايش خطرات يا روش های كنترلی آن ها برای كاهش ريسك ها، 4.تصديق اين مورد 
كه سيستم كنترل آلودگی به خوبی برای بررسی ميزان آلودگی محصول،نتايج پايش 
محيطی،روش های ارزيابی ريسك،روش های كنترلی و محدوده های پايش، بخوبی عمل 
ميكند يا خير و در صورت  لزوم تغيير آن ها.، 5.استقرار و نگهداری مستندات مناسب
6.آموزش پرسنل. در ادامه مطلب در مورد هر يك از مراحل ،توضيحات الزم ارائه می گردد:

مرحله اول:شناسايی منابع و مسيرهای ورود آلودگی اتاق تميز
نمونه های از منابع پارتيكل و آلودگی ميكروبی در محيط های اتاق تميز شامل موارد زير است: 

*مناطق آلوده در مجاورت اتاق تميز، *هوای ورودی فيلتر نشده، 
*افراد، *ماشين آالت و لوازم جانبی، *مواد اوليه، *ظروف، *بسته بندی

مناطق مجاور اتاق تميز احتماالً،سطح تميزی كمتری از اتاق تميز دارند.
ايرالک مواد و مناطق تعويض لباس،بوسيله فعاليت هايی كه در اين مناطق انجام می 

گيرد آلوده می شوند و آلودگی در راهروهای خروجی ممكن است كنترل نشوند. هوای 
ورودی به اتاق تميز اگر بدرستی فيلتر نشود يكی از منابع آلودگی است.

هوا در اتاق تميز به خودی خود يك منبع آلودگی است كه آلودگی نيز بطور عمده از 
افراد و ماشين ها،به آن  وارد می شود. كف، ديوار، سقف، ميزها، ترولی ها و ساير سطوح 
اتاق تميز، نمونه هايی از سطوحی هستند كه می توانند آلودگی وارد اتاق تميز كنند. 
آلودكی آن ها اغلب از پرسنلی كه با آن ها در تماس هستند يا از برخورد هوا با اين 
سطوح، بدست می آيد. اگر اين سطوح بوسيله دستی كه دستكش پوشيده است،لمس 
شود،آلودگی به محصول منتقل می شود. چناچه اجزای ساختاری آنها كيفيت پايين 
داشته باشند ممكن است ذرات مختلف را در فضا پراكنده كنند. لباس های اتاق تميز، 
دستكش ها و ماسك ها،منابعی هستند كه بوسيله افرادی كه آن ها را می پوشند يا در 
نتيجه تماس با ديگر سطوح اتاق تميز، آلوده می شوند. محصول ممكن است در نتيجه 
تماس مستقيم يا غير مستقيم با هر كدام از اين منابع، آلوده شوند. پرسنلی كه در اتاق 
تميز هستند آلودگی را از طريق پوست، دهان و لباس پراكنده می كنند. اين آلودگی 
ممكن است از طريق هوايا بوسيله تماس با دست های آن ها يا لباس های آن ها به 
محصول منتقل شود. ماشين ها منابع ديگری هستندكه از طريق عملكرد خود، آلودگی 
وارد محيط می كنند. قطعات يدكی و ابزارها برای تعميرات ماشين، می توانند از منابع 
آلودگی باشند. مخازن و بسته بندی مواد اوليه يا لوله كشی ها به اتاق تميز نيز بعنوان 

منابع ورود آلودگی به اتاق تميز در نظر گرفته شوند.
انتقال از طريق هوا يا سطوح تماس

گفته شد،دو مسير  تميز  اتاق  در  آلودگی  همانطور كه در شناسايی مسيرهای 
مهم  برای انتقال آلودگی،انتقال از طريق هوا و تماس است. آلودگی می تواند در 
هوا پراكنده شوند و به محصول انتقال يابد.اگر ذره كوچك باشد می تواند به ساير 
اجزای اتاق تميز،شناور شود و چنانچه ذره بزرگ باشد مانند ذرات فيبر،ذرات ناشی 
از برش زدن يا ذرات بزاق دهان افراد، ممكن است در فاصله كوتاه از منابع ذكر شده 
باقی بمانند و مستقيماً به داخل محصول بيفتند. مسيرهای تماس اجازه می دهند 
تا آلودگی از ماشين ها، ابزارها، مخازن، مواد اوليه و بسته بندی، لباس ها و غيره، 
در تماس با محصول قرار گيرند. آلودگی تماسی می تواند به چندين طريق اتفاق 
بيفتد.يك نمونه اينكه زمانی كه پرسنل كار دستی با يك محصول انجام می دهند. 
ممكن است آلودگی از طريق دستكش های آن ها به محصول انتقال يابد يا زمانی 

كه محصول در تماس با مخازن كثيف يا بسته بندی قرار می گيرند. 
نحوه ساخت يك نمودار ريسك

ساختن يه نمودار ريسك،روش خوبی برای درک اين مطلب كه چگونه آلودگی از منابع 
مذكور بلند می شوند و از چه مسيرهايی به محصول می رسد در اختيار قرار ميدهد.

چگونگی اين كه يك محصول، چگونه آلوده شده است، اغلب به سختی مشخص 
می شود اما با ساخت يك نمودار ريسك، سطح درک باالتری در اختيار قرار می دهد.

نمودار ريسك بايد منابع بالقوه آلودگی، مسيرهای مهم انتقال و روش های كنترل اين 
انتقال را بخوبی نشان دهد. ممكن است الزم باشددر مواردی كه فرآيند پيچيده است يا 
جايی كه الزم است آلودگی های مختلف مانند پارتيكل ها، ميكروارگانيسم های متصل 

به پارتيكل ها و آلودگی های شميايی كنترل شود، 

        مدیـریت ریـسک آلـودگی     
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          Risk Management of Contamination(RMC(              

   
    شکست شیب از موفقیت آموزنده است؛ کسی هک چیه گاه اشتباه نمی کند، رهگز هب جایی نمی رسد.    »راکفلر«موفقیت، کم و شیب رد دسترس همه هست، اما دامنه توفیق رد زندگانی شخص، بدون توان رهبری محدود است.     »جان ماکسول«

چندين نمودار ريسك ساخته شود.

انتقال آلودگی در اطراف اتاق تميز می تواند خيلی پيچيده باشد زيرا در تئوری هر 
چيزی در اتاق تميز می تواند بوسيله هر چيز ديگری،آلوده شود.با اين حال،منابع و 
مسيرهای مهم انتقال آلودگی می بايست در نظر گرفته شود.جالب است يادآور شويم 
كه نقش اصلی هوا در اتاق تميز چيست.زيرا هوا دريافت و انتقال بسياری از آلودگی ها 
در اتاق تميز را برعهده دارد. در تعريف،مهمترين ريسك برای محصول در منطقه ای كه 
منطقه بحرانی )Critical Zone( ناميده می شود اتفاق می افتد.منطقه بحرانی،جايی 

است كه محصول باز است و در معرض آلودگی قرار می گيرد.
پس الزم است برای فرآيندهايی كه در منطقه بحرانی در حال انجام هستند،ارزيابی ريسك 
با جزئيات بيشتری انجام پذيرد و نمودار ريسك برای اين مناطق،بسيار مفيد خواهد بود.

ارزيابی ريسك و كنترل منابع آلودگی 
در حاليكه همه منابع آلودگی در اتاق تميز و مسيرهای ورود و انتقال آن ها شناخته 
شد،يك ارزيابی ريسك می بايست انجام گيرد.ارزيابی ريسك،آناليز ريسك يا اناليز 
خطر نيز ناميده می شود. ارزيابی ريسك ،تاييد كننده اين مطلب است كه درجه اهميت 
ريسك های مختلف در يك اتاق تميز و پتانسيل ان ها برای آاليندگی يك فرآيند يا 
محصول،چه اندازه می باشد. آناليز ريسك،مشكلترين قسمت مديريت ريسك است.
بخصوص اگر اتاق تميز،جديد باشد و تاكنون هيچ فعاليتی درآن انجام نشده است. 
با اين حال،كمبود نتايج نبايد از آناليز ريسك مقدماتی،جلوگيری بعمل آورد. در هر 
صورت آناليز ريسك مقدماتی برای شناسايی و بازنگری اين نتايج پيش بينی نشده و 
در صورت نياز به تغيير الزم است. مشكل ديگر در ارزيابی ريسك، انتخاب روش و مدل 
درست ريسك است كه برای محاسبه درجه ريسك استفاده شود. زيرا منابع ريسك 
مختلفی وجود دارد.اين مشكل بزرگی است چون مدل ريسك ضعيف، ارزيابی ضعيفی 
از ريسك ها، در اختيار قرار می دهد. برای اطمينان از انتخاب درست،الزم است درک 
كنيم كه ريسك در اتاق تميز  دقيقا چه مفهومی دارد و  اساس مدل ارزيابی ريسك در 
معادالت اساسی انتقال آلودگی چيست. معادالت پايه انتقال آلودگی بدست آمده اند تا 
ريسك انتقال آلودگی را بنوسيله دو مسير مهم انتقال آلودگی در اتاق تميز، بدست آورند. 
مسير اول،تماس می باشد كه از طريق تماس سطوح الوده مانند دستكش ها، لباس، 

ماشين آالت و ابزار با محصول آلودگی وارد محصول ميكند.
مسيردوم ذرات انتقال يافته از طريق هوا می باشد كه آلودگی در هوا بوسيله افراد و 

ماشين آالت در هوا پراكنده می شود و به محصول انتقال می يابد.
متغيرهای ارائه شده در هر دو معادله فاكتورهای ريسك اصلی هستند كه مقدار آلودگی 
محصول را تعيين می كنند چنانچه مقادير عددی صحيح در دسترس باشد، مقدار دقيق 

آلودگی محصول می تواند محاسبه شود.
انتقال آلودگی از طريق هوا:

ريسك آلودگی بدليل در معرض ذرات هوا قرار گرفتن بوسيله معادله زير، تعيين می شود،
تعداد ذرات هوايی كه با يك محصول در يك زمان مشخص برخورد می كنند=شدت 

برخورد )no/cm2( * مساحت منطقه در معرض) cm 2(*زمان در معرض قرار گرفتن
سطح تماس:

ريسك آلودگی محصول از طريق تماس با سطح بوسيله معادله زير تعيين می شود
 )no/cm2(تعداد ذرات انتقال يافته از طريق تماس سطحی غلطت ذرات روی يك سطح

*ضريب انتقال* تعداد تماس ها
ضريب انتقال،نسبت به آلودگی است كه از سطح دهنده آلودگی به سطح دريافت 

كننده آلودگی،انتقال يافته است.
مفهوم ريسك در اتاق تميز چيست؟

تعريف ريسك در ISO 14644-6،تركيب احتمال وقوع يك خطر و شدت آن می 
باشد خطر در يك اتاق تميز می تواند مقدار آلودگی انتقال يافته از يك منبع آلودگی 
به محصول در نظر گرفته شود. ريسك دارای دو جز است و می تواند از نظر رياضی، 

Risk =اين گونه تشريح شود: شدت ريسك*احتمال وقوع
در اتاق های تميز شدت مقدار آلودگی است كه از منبع منتشر شده، انتقال يافته و يا 
محصول برخورد داشته است و احتمال وقوع،تعداد تماس های سطحی يا مدت زمانی 

است كه آلودگی های موجود در هوا،با محصول باز،برخورد داشته است.
باتوجه به اينكه تعيين جزئيات مدل پايه تعيين ريسك آلودگی،مشكل می باشد،نياز 
به مدل های كلی تر وجود دارد برای تعيين ريسك آلودگی بعنوان مثال به مدل های 

زير اشاره می كنيم:
روش ارزيابی كلی ريسك:

ارزيابی كلی ريسك  تمام خطرات مهم يا منابع آلودگی در اتاق تميز را در نظر می گيرد 
و از معادله اساسی ارزيابی ريسك نيز استفاده ميكند بعنوان مثال مدل ريسك كلی در 

ذيل آورده شده است:
A*B*C=ريسك ناشی از آلودگی ميكروبی و ذره ای

A= غلظت آلودگی ذره ای يا ميكروبی درون و يا روی سطح يك منبع
B= احتمال انتقال از منبع به محصول

C=تكرار پذيری انتقال آلودگی
 C تا A درجه بندی ريسك، برای هر منبع آلودگی به وسيله امتيازدهی به فاكتورهای

انجام می شود اين فاكتورها در جدول ذيل آورده شده است:

كنترل و كاهش ريسك كلی:
پس از اينكه منابع ريسك در يك اتاق تميز،شناخته شد، رتبه بندی ريسك تعيين شده، 
نياز است كه ريسك كاهش داده شود. اين موضوع با پياده سازی يك روش كنترلی برای 
كاهش درجه ريسك، يك يا تعدادی فاكتورهای ريسكA.B و C قابل انجام است.اهيمت 
بدست آوردن يك روش كنترلی موثر، مرتبط با رتبه ريسك است. ريسك های باالتر، 
اقدامات كنترلی موثرتری نياز دارند.  چنانچه اقدام پيش بينی شده،كارايی الزم را نداشت، 
اقدام كنترلی موثرتری مجدداً می بايست تصويب شود. نمودار صفحه قبل نشان دهنده 
روش هايی است كه كنترل مسيرهای ورود آلودگی را ممكن می سازد. 1.فيلترهای هپا و 
اولپا می توانند برای جلوگيری از ورود هر گونه آلودگی از هوای ورودی استفاده شوند اگر 
چه نقوذ آلودگی از ُحفرات يا از منافذ فيلترهای آسيب ديده نيز می تواند انجام گيرد، ولی 
می بايست اين موارد بصورت دوره ای چك شود. 2.انتقال آلودگی از طريق هوا می تواند از 
فضای اطراف اتاق تميز صورت پذيرد مانند راهروهای اطراف اتاق تميز كه برای جلوگيری  
از اين انتقال بايد اختالف فشارهای الزم را برقرار كرد تا اطمينان حاصل شود كه هوا از 
سمت اتاق تميز به سمت محيط با تميزی كمتر،جريان دارد. درها بايد بسته باشند و از 
ايرالک ها برای كنترل فشار اتاق ها و جهت جريان استفاده شود. 3.اگرچه  هوای ورودی 
به اتاق تميز فيلتر می شود ولی انتقال آلودگی به هوای اتاق تميز از طريق پرسنل و 
ماشين آالت نيز انجام می گيرد. عالوه بر اينكه اين ها يك منبع هستند، می توانند مسير 
انتقال آلودگی از منابع ديگر نيز باشند كه می توانند آلودگی را به محصول وارد كنند. 
انتقال آلودگی از اين مسيرها می تواند با استفاده از جريان مغشوش )غير يك جهته( 
برای رقيق سازی هوای اتاق تميز و يا خروج آلودگی از اتاق تميز،كاهش يابد. 4.امكان 
انتقال آلودگی از سطوحی مانند: سقف ها،كف،ديوارها، ميزها، ترولی ها و غيره نيز وجود 
دارد. اين موارد را می توان با استريل كردن، ضدعفونی كردن و يك برنامه تميز كاری 
مناسب،كاهش داد و ذرات وارد شده از اين مسيرها را با يك تهويه مناسب كاهش داد. 
5.افراد می توانند آلودگی را از طريق دهان، مو، لباس ها و پوست بدنشان پراكنده كنند كه 
با استفاده از گارمنت و دستكش ها می توان اين مورد را به حداقل رساند و ذرات آزاد شده 
از اين تجهيزات نيز بايد با يك تهيه مناسب،خارج كرد. 6.ذرات آزاد شده از ماشين آالت 
را بوسيله طراحی صحيح يك ماشين و يا در نظر گرفتن سيستم خروجی هوای مناسب 
استريليزاسيون  و  تميزكاری، ضدعفونی  داد  كاهش  كند، می توان  را خارج  آلودگی 
می تواند آلودگی سطوح ماشين آالت را كنترل كند. 7.مواد اوليه، مخازن آنها و ملحقات 
انها مانند ليبل های شناسايی نصب شده روی آنها، می بايست از موادی ساخته شده 
باشند كه از خود ذره آزاد نكنند.آنها می بايست در محيطی ساخته شده باشند كه روی 
سطح و يا درون آنها ذره آلوده كننده ای قرار نگرفته باشد.       تهيه كننده: مريم گوهرزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risk factor C 
Frequency of 
occurrence 
– numcontacts, or time 

of exposure of 
productber of surface 

Risk factor B 
Ease of dispersion 
(release), movement 
and deposition of 
contamination from 
source 
to product 

Risk factor A 
Concentration 
of particle or microbes 
on, or 
in, a source 

extremely low = 0.001 extremely low = 0.001 extremely low = 0.001 
very low = 0.01 very low = 0.01 very low = 0.01 
low = 0.1 low = 0.1 low = 0.1 
medium = 0.5 medium = 0.5 medium = 0.5 
high = 0.7 high = 0.7 high = 0.7 
very high = 0.9 very high = 0.9 very high = 0.9 
extremely high = 1 extremely high = 1 extremely high  =1 
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 نيازسنجی آموزشی
امروزه در دنياي در حال تغيير كنوني ضرورت آموزش در سازمان ها و نهادها به داليل 
فراوان پذيرفته شده است . تغييرات سريع و عميق علمي سبب شده است كه هر از گاهي 
مطالب و نظريه هاي جديدي وارد ميدان زندگي شود كه براي ارائه حيات به ناچار بايد 
دانش جديد را آموخت و برخي از نظريه هاي قديمي را كه كارآيي ندارند ، كنار گذاشت . 
اولين و اساسی ترين گام در تدوين و اجرای برنامه آموزشی ، اجرای صحيح و مبتنی 
بر واقعيت فرايند نيازسنجی است .نيازسنجی به عنوان فرآيندی است كه از طريق آن  
اطالعات در مورد نيازها جمع آوری و تحليل می شود. برنامه ريزان آموزشی در سراسر 
جهان و در تمامی سازمانهايی كه با آموزش سروكار دارند ، ناگزيرند برای تدوين برنامه 

ها و طرحهای آموزشی خويش ، داليل قانع كننده ای داشته باشند . 
نيازسنجی در واقع فرآيند جمع آوری و تحليل اطالعات است كه براساس آن نيازهای 
برنامه  هر  ، گروهها، سازمانها و جوامع مورد شناسايی قرار می گيرد. معموالً  افراد 
آموزشی و درسی برای ايجاد تحول و تغيير در وضعيت موجود ، طراحی و اجرا گذاشته 
می شود . از اين رو گام آغازين در فرايند برنامه ريزی ، شناسايی هدفها يا نقاط مطلوب 
است . هدفها عموماً ريشه در نيازها دارند . از اين رو برای طراحی و اجرای برنامه های 
واقع بينانه و اثربخش ، ضرورت دارد تا نيازها دقيقاً سنجيده و براساس نيازها ، اهداف 
ويژه برنامه تدوين شوند و سپس مجموعه اقدامات و وسايلی كه به بهترين وجه نيازها 
را محقق می سازند ، پيش بينی شوند . شناخت و تحليل اثربخش نيازهای آموزشی ، 

پيش نياز يك سيستم آموزشی موفق است . 
 برخي از روش های نياز سنجی آموزشی عبارتند از:

 تجزيه و تحليل شغل: در اين روش توانمندي و شايستگي هاي اصلي موردنياز جهت 
انجام مناسب شغل شناسايي مي شوند. 

 تجزيه و تحليل فرد: در اين روش ميزاني كه يك فرد كار خود را به خوبي انجام مي دهد 
مورد بررسي قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف عملكرد وي مشخص مي گردد. بر اساس 
نقاط ضعف مشخص شده تعيين مي شود كه كسب چه دانش، مهارت ها، و توانايي هايي 
براي بر طرف كردن ضعف ها مورد نياز است. در اين روش از خود افراد نيز مي توان 

درخواست نمود تا در مورد نيازهاي آموزشي خود اظهار نظر نمايند. 
نظرسنجي از مدير مستقيم فرد: اين روش به عنوان يكي از روش هاي فراگير در 
نيازسنجي آموزشي مطرح است. در اين روش مدير مستقيم كه آشنايي كاملي با توانمندي 
ها و كاستي هاي فرد دارد، نظر خود را درباره نيازهاي آموزشي افراد بيان مي كند. 
و  مهارت   ، دانش  ميزان  ها  آزمون  اينگونه  در  مهارت سنجي:  آزمون هاي  برگزاري 
توانمندي افراد مورد سنجش قرار مي گيرد. بدين ترتيب مشخص مي شود نقاط ضعف 
افراد در چه مواردي است. اين آزمون ها به خصوص براي برگزاري دوره هاي آموزشي 
با هدف تربيت مديران توانمند و كارآمد مورد استفاده قرار مي گيرد. اين آزمون ها مي 
تواند در قالب مصاحبه و يا آزمون كتبي برگزار شود. در اينگونه آزمون ها هدف سنجش 
اين است كه آيا افراد اساساً توانمندي الزم براي آنكه تبديل به يك مدير خوب بشوند 

را دارا هستند و در اين صورت چه آموزش هايي بايد به آنان ارايه شود. 
بررسي سيستم ارزيابي عملكرد: در اين روش نتيجه ارزيابي عملكرد فرد مورد بررسي 
قرار گرفته و با توجه به آن نيازمندي هاي آموزشي فرد حاصل مي گردد. بديهي است 
استفاده از اين روش مستلزم وجود يك سيستم ارزيابي عملكرد قوي در سازمان 
است. در سازمان هاي مختلف بسته به نياز، هر كدام و يا تركيبي از روش هاي فوق 
مورد استفاده قرار مي گيرد. طبيعتاً استفاده تركيبي از روش هاي فوق مي تواند دقت 

نيازسنجي آموزشي را ارتقاء دهد.
 پيامدهای عدم نيازسنجی تخصصی

)Scrap Learning( ايجاد يادگيری زائد
يادگيري زائد:  هر نوع يادگيري كه آموخته مي شود ولي قابليت اجرايي در محيط كار را ندارد.

زياده آموزي Over Learning )و افزايش نرخ خروج(
زياده آموزي: فراگيري دانش و مهارت ها بيش از حد مورد نياز براي انجام احسن وظايف

در نگاه اول، زياده آموزي مطلوب همه سازمان هاست. اما واقعيت امر آن است كه به 
دليل عدم ارتباط و يكپارچكي متقابل نظام آموزش و يادگيري و ساير فرآيندهاي منابع 
انساني از جمله سيستم نگهداشت منابع انساني  اين موضوع مي تواند به چالشي تمام 

عيار براي سازمان ها مبدل شود.
كم آموزي low Learning )و افزايش نارضايتي(

آموزي  كم  موضوع  با  مواجه  تخصصي  نيازسنجي  عدم  پيامدهاي  شايعترين  از  يكي 
فراگيران در فرصت هاي يادگيري است. اين موضوع در نتايج سطح واكنش و در نتايج 

ارزيابي رفتار شغلي قابل پيگيري و مشاهده است.
نيازسازي به جاي نيازسنجي آموزشي

نيازسازي: تعيين و تكليف نيازهاي معين براي يك يا گروهي از كاركنان، بدون مراجعه 
به منابع اطالعاتي و تجزيه و تحليل آنها.
آماده سازي محتوا به جاي طراحي محتوا

آماده سازي محتوا : دانلود و گزينش سرفصل هاي آموزشي از طريق جست و جو در 
سوابق آموزشي سايرسازمان ها

نتيجه: شكاف بزرگ بين آن چه كه به يادگيرندگان در دوره ها ارائه مي شود و آن چه 
كه در دنياي واقعي كار در حال رخ دادن است.

 ناتوانی در تصميم گيری در خصوص هزينه – فايده نياز
 ناتوانی در تعيين هزينه های برطرف نمودن نياز 

 ناتوانی در تعيين شا خص های مرتبط با رفع نياز 
 ناتوانی در تفكيك اثرات آموزش و يادگيری 

 ناتوانی در محاسبه نرخ   ROI فرصت های آموزشی 
عدم جهت گيري تخصصي و متمركز

ناتواني در تعريف رفتارها و انتظارت مورد قبول به عنوان نتيجه آموزش و يادگيري. 
زمينه سازي براي ايجاد يادگيري زائد. 

 اهداف نيازسنجي
فراهم سازي اطالعات براي برنامه ريزي از طريق فرايند نيازسنجي اهداف و مقاصد 
برنامه مورد شناسايي قرار مي گيرند،اقدامات ضروري براي اجراي برنامه ها مشخص 
مي شوند و نوع و ميزان تالشها و منابعي كه براي دستيابي به هدفها بايد مصرف شوند ، 
تعيين مي شوند . از سوي ديگر اطالعات حاصل از نيازسنجي ماهيت و نوع برنامه ها را 
نيز مشخص مي سازد. به عبارت ديگر براساس سنجش حاصله، برنامه هاي كوتاه مدت 

) ضربتي ( و يا برنامه هاي بلند مدت و آينده نگر تدوين مي شوند .
بنابراين مطالعه نيازسنجي فرصتي براي پرسش از كاركنان را فراهم ميكند كه چه 
مختلف  فرمتهاي  اثرات  درباره  آنها  شود.  عرضه  بايد  جديدي  آموزشي  موضوعات 
محتواي  ساختار  مختلف،  رويكردهاي  در  آنها  افكار  ميكنند.  فكري  چه  آموزشي 
آموزشي و طراحي چه چيزي بوده است و چه عناصر كليدي از ، تجارب يادگيري مثبت، 
بيشتر بايد عرضه شود.                                                                       مهندس رويا نصرتی

کارایی اساس بقا است، اما الزهم موفقیت ثمربخش بودن است.    »جان ماکسول«   

 نيـــازسنــجی آمـــــــوزشـی
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ریم.     »کریس ماسگرو« موفقیت رد این نیست هک هچ چیزی رد شیپ رو داریم، موفقیت رد این است هک هچ چیزی رد پشت سر هب جا می گذا

و  گلوكوكورتيكوئيدی  خواص  كه  است  آدرنوكورتيكوئيد  يك  هيدروكورتيزون 
مينرالوكورتيكوئيدی  دارد. 

اين دارو يك داروی ضد التهابی ضعيف است، ولی قدرت مينرالوكورتيكوئيدی آن به 
اندازه كورتيزون و دو برابرپردنيزولون است. 

هيدروكورتيزون )يا كورتيزون( معموالً داروی انتخابی برای درمان جايگزينی در بيماران 
مبتال به بی كفايتی غده فوق كليوی است. اين دارو معموالً برای سركوب سيستم ايمنی 
به كار نمی رود، زيرا مقادير مصرف آن به اين منظور بسيار زياد است و اثرات ناخواسته 

مينرالوكورتيكوئيدی به همراه خواهد داشت.
هيدروكورتيزون سديم سوكسينات را می توان به صورت وريدی يا عضالنی يا انفوزيون 

وريدی، هر 10-2 ساعت بر اساس موقعيت بالينی بيمار، تزريق كرد.
مصرف در بارداری و شيردهی

مصرف اين دارو در بارداری در رده C قرار می گيرد و مصرف آن بايد با نظر پزشك 
متخصص باشد.

اين دارو در شير مادر ترشح می گردد بنابراين تصميم برای ادامه شيردهی يا قطع 
مصرف دارو بستگی به اهميت دارو برای مادر دارد و بايد با نظر پزشك متخصص باشد.

موارد احتياط و هشدارها 
  با مصرف اين دارو فعاليت سيستم هيپوتاالموس هيپوفيز آدرنال كاهش می يابد و پس 
از مصرف طوالنی دارو، در صورت قطع ناگهانی مصرف آن يا قرار گرفتن بيمار در شرايط 

استرس، ممكن است عاليم نارسايی حاد آدرنال ديده شود. 
كورتيكواستروئيدهای تززيقی در افراد مسن بايد با احتياط مصرف شوند و سعی شود با 

حداقل دوز ممكن و در حداقل زمان ممكن مورد استفاده قرارگيرند.
 بيماران تحت درمان با اين دارو به علت كم شدن فعاليت سيستم دفاعی بدن در مقابل 

عفونتهای ويروسی، باكتريايی، قارچی حساس تر مي شوند.
كورتيكواستروئيدها ممكن است عفونت های قارچی سيستميك را بدتر كرده و در نتيجه 
نبايد در حضور چنين عفونت هايی مصرف گردند، مگر در شرايط خاص و با نظر پزشك معالج.
 برای درمان هر موردی با اين دارو، حداقل دوز مؤثر و كوتاه  ترين دوره درمان مؤثر بايد 

بكار رود و در بيمار تحت درمان، كاهش يا قطع درمان بايد تدريجی باشد.
 به علت احتباس سديم و ايجاد خيز )ادم( و دفع پتاسيم توسط دارو، بايد در بيماران 

مبتال به نارسايی قلبی، زيادی فشار خون و نارسايی كليوی با احتياط مصرف شود.
 ،nonspecific و كوليت اولسراتيو diverticulitis ،در بيماران مبتال به زخم های گوارشی 
كورتيكواستروئيدها بايد با احتياط مصرف شوند، زيرا خطر ايجاد زخم و سوراخ شدن 

را افزايش ميدهند.
استخوان  و حل شدن  داده  كاهش  را  استخوان  ساخته شدن  كورتيكواستروئيدها 
)resorption( را افزايش ميدهند. در ضمن، با كاهش ماتريكس پروتئين استخوان )به 
علت افزايش كاتابوليسم پروتئين( توسط اين داروها ميتوانند باعث مهار رشد استخوان 

در بچه ها و ايجاد پوكی استخوان در بزرگساالن به ويژه در خانم های يائسه  شوند.
 با استفاده از دوزهای زياد )مثالً در بيماران مبتال به MS( ممكن است ميوپاتی حاد 
)به ويژه در بيماران مبتال به مياستنی يا بيمارانی كه دارويی مثل پانكرونيوم دريافت 

ميكنند( مشاهده شده و مي تواند شامل عضالت چشمی و تنفسی شود.
كورتيكواستروئيدها می توانند اختالالت روانی مثل سرخوشی، بی خوابی و تغييرات 

شخصيتی ايجاد كرده و ناپايداری عاطفی را بدتركنند.
با مصرف اين دارو ممكن است فشار داخل چشمی )IOP( در بعضی از بيماران باال برود. 
اگر درمان با دارو بيش از 6 هفته ادامه داشته باشد بايد IOP زير نظر باشد. در بيماران 

مبتال به گلوكوم )آب سياه چشم( بايد با احتياط مصرف شود.
بپوشانند و درحين مصرف آنها  كورتيكواستروئيدها ميتوانند نشانه های عفونت را 
عفونت های جديد ممكن است ظاهر شوند. با مصرف كورتيكواستروئيدها ممكن است 

مقاومت بدن كم شده و توانايی برای محدود كردن عفونت وجود نداشته باشد.
عفونت يا آلودگی توسط پاتوژن های مختلف مثل ويروس، باكتری، قارچ، پروتوزآ و يا 
كرم، در هر ناحيه از بدن ممكن است با مصرف كورتيكواستروئيدها )به تنهايی يا همراه 
با ساير داروهای سركوب كننده سيستم ايمنی كه ايمنی سلولی، هومورال يا عملكرد 
نوتروفيل ها را تحت تاثير قرار ميدهند( بوجود آيد. اين عفونت ها ممكن است خفيف 

بوده ولی می تواند شديد و كشنده نيز باشد. 
با افزايش دوز كورتيكواستروئيد سرعت بروز عوارض عفونی زياد می شود. 

مصرف طوالنی كورتيكواستروئيد ممكن است ايجاد كاتاراكت )آب مرواريد(، گلوكوم 
)آب سياه چشم( همراه با آسيب احتمالی عصب چشم كرده و ممكن است احتمال 

تثبيت عفونت های ثانويه چشمی در اثر قارچ ها يا ويروس ها را افزايش دهد.

تداخالت دارويی
داروهايی كه باعث افزايش فعاليت آنزيم های كبدی می  شوند )مانند باربيتورات ها ، فنی 
توئين و ريفامپين( در صورت مصرف همزمان با هيدروكورتيزون ميتوانند متابوليسم 

هيدروكورتيزون را افزايش داده و در نتيجه نياز به افزايش دوز هيدروكورتيزون باشد.
و  كتوكونازول  )مثل  متابوليسم هيدروكورتيزون می شوند  مهار  باعث  كه  داروهايی 
اريترومايسين(، سبب افزايش غلظت خونی هيدروكورتيزون می گردند و در نتيجه 
تنظيم دوز مورد نياز است. مصرف همزمان كورتيكواستروئيدها به همراه آسپيرين يا 

ساير NSAIDS سبب افزايش عوارض گوارشی می گردد.
 مصرف توام هيدروكورتيزون همراه داروهای ضد انقعاد خوراكی )مثل وارفارين( ممكن 
است مانع پاسخ به وارفارين گردد. مصرف آمفوتريسين B تزريقی و ساير داروهای دفع 

كننده پتاسيم با هيدروكورتيزون خطر بروز هيپوكالمی را افزايش می دهد. 
ممكن است مصرف هم زمان گليكوزيدهای قلبی )مثل ديگوكسين( و هيدروكورتيزون 

به علت ايجاد هيپوكالمی ريسك آريتمی را افزايش دهد. 
كورتيكواستروئيدها ممكن است سبب افزايش قند خون گردند لذا دوز داروهای بيماران 

ديابتی كه بطور همزمان از كورتيكواستروئيدها استفاده  می كنند بايد تنظيم گردد.
مقدار مصرف دارو

مقدار مصرف دارو را پزشك معالج برای هر بيمار تعيين می نمايد. اما مقدار معمول 
مصرف اين دارو به شرح ذيل می باشد.
دوز معمول برای بزرگساالن و نوجوانان

100تا 500 ميلی گرم )base( از راه عضالنی و يا وريدی می باشد. اين دوز می تواند با 
توجه به وضعيت بيمار و پاسخ او به درمان هر 2 تا 6ساعت تكرار گردد.

توجه: دوز اوليه داخل وريدی برای هيدروكورتيزون 100ميلی گرم بايد طی مدت 30ثانيه 
تزريق شود.

دوز نگهدارنده  در صورت نياز نبايد كمتر از 25ميلی گرم در روز تجويز گردد.
دوز معمول برای كودكان

در نارسايی غدد فوق كليوی:
0/19تا0/28 ميلی گرم )base( به ازای  هر كيلوگرم وزن بدن يا 10تا 12ميلی گرم برای 

هر متر مربع سطح بدن از راه داخل عضالنی يا وريدی در سه دوز منقسم در روز. 
ساير موارد:

67 /0تا 4ميلی گرم برای هر كيلوگرم وزن بدن يا 20  تا120ميلی گرم به ازای هر مترمربع 
سطح بدن هر 12تا 24ساعت .

نحوه آماده سازی دارو
برای تزريق وريدی يا عضالنی، 2 ميلی  ليتر آب سترون برای تزريق يا محلول قابل 
تزريق سديم كلرايد 0/9 درصد در داخل ويال وارد می شود و پس از حل كردن پودر 
استريل، داخل سرنگ كشيده شده و تزريق می شود. محلول ساخته شده فقط موقعی 

بايد تزريق شود كه كامالً شفاف باشد.
برای انفوزيون داخل وريدی، محصول حاصل از مرحله فوق به 100 تا 1000 ميلی ليتر از 
يكی از محلول  های قابل تزريق دكستروز 5%، سديم كلرايد 0/9% )سالين( يا دكستروز 

5% در سديم كلرايد 0/9% اضافه شده و محلول حاصله انفوزيون وريدی می شود. 
در صورتی كه بيمار تحت رژيم غذايی بی نمك باشد بايد از سالين استفاده نشود. محلول 
ساخته شده بايد از نور محافظت شود. تزريق بولوس دارو با رقت mg/ml 50 بسته به 

دوز، در عرض30 ثانيه تا چند دقيقه انجام می  شود. 
انفوزيون وريدی دارو با رقت mg/ml 1 در عرض20 تا 30 دقيقه انجام می شود.

عوارض جانبی
هيدروكورتيزون می  تواند باعث احتباس سديم و آب، دفع پتاسيم، آلكالوز، هيپوتانسيون، 
ضعف عضالنی و كاهش توده عضله، پوكی استخوان، پارگی تاندون )به ويژه در تاندون 
آشيل يا پاشنه  ای(، زخم گوارشی با احتمال سوراخ شدن و خونريزی، آسيب به ترميم 
زخم در پوست، پرمويی و افزايش تعريق، افزايش فشار داخل جمجمه ای و سردرد، 
ايجاد حالت شبيه كوشينگ، كاهش رشد در بچه ها، كاهش تحمل به كربوهيدرات و 
گلوكز، آشكار كردن ديابت مخفی و افزايش نياز به انسولين يا ضد ديابت های خوراكی 

در بيماران ديابتی، افزايش فشار داخل چشمی، گلوكوما شود. 
در ضمن به علت افزايش كاتابوليسم پروتئين ميتواند تعادل منفی نيتروژن ايجادكند.

اشكال دارويی و بسته بندی
پودر برای تهيه محلول تزريقی هيدروكورتيزون 100ميلی گرم: 

هر ويال حاوی 100 ميلی گرم هيدروكورتيزون)بصورت سديم سوكسينات( می باشد و 
در جعبه 10 عددی به همراه بروشور بسته بندی می گردد.                  دكتر مژده احمدی

 هیـدروکـورتــیزون
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سومين نمايشگاه بين المللی دارو و صنايع وابسته- ايران فارما-غرفه شماره 8
زمان :21لغايت 23  شهريور 1396- مكان: مصالی بزرگ امام خمينی)ره(

شما هم دعوتيد

به اطالع كليه عالقمندان و فعاالن صنعت دارو و صنايع 
وابسته و تجهيزات مراقبتی مي رساند سومين نمايشگاه 
بين المللی ايران فارما در تاريخ 21 الي 23 شهريورماه 
1396 در مصلی بزرگ امام خمينی )ره( برگزار خواهد شد.
پس از برگزاری موفقيت آميز دو دوره از نمايشگاه و با 
جذب مشاركت بيش از 400 شركت دارويی از 30 كشور 
جهان و 27هزار بازديدكننده تخصصی، نمايشگاه ايران 
فارما توانست لقب بزرگترين رويداد دارويی خاورميانه را 
از آن خود كند درپی صدور مجوز سازمان غذا و دارو 
برای برگزاری ساالنه ، سومين دوره از اين نمايشگاه در 
تاريخ 21 الی 23 شهريورماه 1396 در مصلی بزرگ امام 
خمينی )ره( توسط سنديكای صاحبان صنايع داروهای 

انسانی ايران برگزار خواهد شد.
اهداف نمايشگاه ايران فارما 2017

 ارائه آخرين دستاوردها و نوآوری های در زمينه دارو 
و صنايع وابسته

  معرفی ظرفيت و پتانسيل موجود در شركت های فعال 
در زمينه دارو و صنايع وابسته

  تاثيرگذاری بر بازار دارويی داخلی و بين المللی
 برقراری ارتباط با مراكز تحقيقاتی علمی داخلی و 

بين المللی
 ايجاد بستر مناسب برای تجارت بين المللی در زمينه 

دارو و صنايع وابسته
 حمايت از توليدات داخلی و توسعه صادرات در زمينه 

دارو و صنايع وابسته
ويژگی های نمايشگاه ايران فارما 2017
 15000متر مربع فضای نمايشگاهی 

 حضور 502 شركت داخلی و خارجی درصنعت داروسازی
 مشاركت بيش از 160 شركت از 30 كشور دنيا

 پيش بينی بازديد بيش از 20000 متخصص از نمايشگاه 
 حضور 75 انجمن علمی و دانشجويی حوزه سالمت 

 بيش از 40 كارگاه آموزشی
 بازديد مسئوالن و مديران دولتی داخلی و خارجی و...

مزايای رقابتی نمايشگاه ايران فارما 2017
 فراهم سازی فضای گفتگو و ارتباط چهره به چهره با 

شركت های فعال داخلی و خارجی در صنعت دارو 
 اطالع از آخرين تحوالت و دستاوردهای صنعت دارو 

و صنايع وابسته
 معرفی توانمندی های شركت ها به منظور افزايش صادرات

 امكان معرفی محصوالت جديد شركت ها 
 آشنايی با بازارهای جديد و ايجاد بستر الزم جهت انتقال 
دانش فنی، معرفی محصوالت و تكنولوژی های نوين

 مطالعات سرمايه گذاری و ارائه خدمات بيمه
 ايران فارما و پوشش رسانه ای هدفمند  و...

كارگاه های آموزشی نمايشگاه ايران فارما 2017
 توليد صنعتی نانو ذرات-انجمن نانو فناوری پزشكی

 دانشگاه نسل سوم،دانشگاه ارزش آفرين -دانشكده 
داروسازی زنجان

 فرصت های شغلی-با همكاری اعضای هيئت مديره 
سنديكا و انجمن كارآفرينی ايران

 اخالق حرفه ای و قوانين و مقررات داروسازی-مركز 
تحقيقات مديريت و اقتصاد دارو

 نانو ذرات هدفمند تحت سلولی در درمان سرطان-
انجمن علمی فيزيولوژی و فارماكولوژی دانشگاه علوم 

پزشكی همدان
 فارماكوتراپی بيماری MS-انجمن علمی فيزيولوژی و 

فارماكولوژی دانشگاه علوم پزشكی همدان
 استاندارد شغل؛ روش های تجزيه و تحليل شغل-

شركت دارويی تهران شيمی و ....
رويددادهای فرهنگی همزمان با نمايشگاه ايران فارما 2017

 دومين نمايشگاه تخصصی كتاب های حوزه سالمت
  اولين نمايشگاه تخصصی مطبوعات حوزه سالمت

داروسازی آفاشيمی همراه با شركتهای هولدينگ نوفيكو 
داروگستر  و  ايران هورمون  تهران دارو،  )تهران شيمی، 
نخبگان( بعنوان اسپانسر سطح يك ايران فارما در غرفه 

شماره 8 منتظر ديدار شما عزيزان است.

جناب آقای دکتررسول دیناروند
ضمن عرض خدا قوت و دستمريزاد، برای جنابعالی 

كه در دوران تصدی رياست سازمان غذا و دارو 
موجب خدمات فراوانی به عرصه سالمت 

كشور بوديد، آرزوی توفيقات 
روزافزون الهی داريم

جناب آقای دکترغالمرضا اصغری
جنابعالی در دوران دفاع مقدس و پس از آن در 
سنگرهای علم و دانش، اسباب خدمات فراوان 
بوده ايد، ضمن تبريك انتصاب شايسته تان به 

سمت  رياست سازمان غذا و دارو برای  جنابعالی
 موفقيت مسئلت داريم


