دانشگاه علوم پزشكي همدان
دانشكده داروسازي
توانمندي هاي گروه فارماسيوتيكس
مقدمه :
گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي همدان با هدف اموزش و تربيت نيري انساني
متخصص و همچنين توسعه پژوهش و ارائه مشاوره هاي تخصصي در زمينه فرموالسيون كليه اشكال دارويي
اعم از جامدات ،نيمه جامدات ،مايعات و تزريقي  ،آناليز و انجام ازمايشات الزم كنترل كيفي فراورده هاي دارويي
مطابق با فارماكوپه هاي معتبر بين المللي ،ارائه مشاوره پيرامون مباني طراحي اتاق تميز ،تهيه مدارك قانوني
مورد نياز جهت تهيه پرونده دارويي و ثبت دارو در سازمان غذا و دارو ،خير تجهيزات و دستگاه هاي صنعتي و
نيمه صنعتي مورد نياز ،تهيه مواد اوليه دارويي ،ساخت و كنترل نانو داروها در سال  4931تشكيل گرديد .
امروزه اين گروه با بهره گيري از اعضاي هيات علمي مجرب و توانمند ،تجهيزات آزمايشگاهي  ،امكانات كتابخانه
اي ،ازتباطات بين المللي و همچنين پذيرش دانشجو در مقطع دكتراي حرفه اي ( عمومي) داروسازي داراي
توانايي كامل جهت انجام انواع فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و صنعتي مي باشد.
در ادامه در ارتباط با اعضاي گروه ،كارشناسان و امكانات و تجهيزات موجود گروه ارائه شده است:
اعضاي هيات علمي گروه فارماسيوتيكس
رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

4

دكتر كتايون درخشنده

داروسازPh.D ،
فارماسيوتيكس

دانشيار

2

دكتر رضا محجوب

داروسازPh.D ،
فارماسيوتيكس

استاديار

9

دكتر فرزين فيروزيان

داروسازPh.D ،
فارماسيوتيكس

استاديار

1

دكتر سعيد شجاعي

داروسازPh.D ،
فارماسيوتيكس

استاديار

عناوين خدمات تخصصي و مشاوره :
الف) فرموالسيون اشكال دارويي نيمه جامد
ب) فرموالسيون اشكال دارويي جامد
ج) فرموالسيون اشكال دارويي مايع
د) انجام آناليز و مطالعات كنترل كيفيت داروها
ه) مشاوره پيرامون منابع خريد مواد اوليه
و) مشاوره پيرامون مدارك قاوني مورد نياز جهت تهيه پرونده دارويي و ثبت محصول در سازمان غذا ودارو
ز) مشاوره پيرامون طراحي اتاق تميز
ح) مشاوره پيرامون منابع خريد دستگاه هاي توليدي
ط) مشاوره در فرموالسيون ،ساخت و انجام مطالعات بر روي نانو داروها
آزمايشگاه هاي تخصصي گروه :

 -4آزمايشگاه داروسازي صنعتي  ،مجهز به دستگاه هاي :
الف) دستگاه پرس قرص
ب)دستگاه گرانوالتور
ج) ديگ روكش
د) دستگاه تعيين زمان انحالل
ه) دستگاه تعيين زمان باز شدن
و) دستگاه تعيين سختي قرص
ز) دستگاه تعيين فرسايش قرص
ح) دستگاه كپسول پركني

ط) دستگاه نانوسايزر
ي) دستگاه سانتريفيوژ  41111دور در دقيقه
ك) دستگاه اولترا سانتريفيوژ
ل) ديگ ساخت نيمه جامدات با ظرفيت  6كيلوگرم
م) دستگاه دوخت المينت و تيوب كرم و پماد
ن) دستگاه ويسكومتر
س) آسياب با مش هاي مختلف
خ) دستگاه ژرميناتور جهت انجام مطاعات پايداري داروها
 -2آزمايشگاه تحقيقاتي ،مجهز به دستگاه هاي :
الف)سيستم كروماتوگرافي مايع با كارايي باال ()HPLC
ب)سيستم كرماتوگرافي گازي ()GC
ج)دستگاه Uv-Visible spectrophotometer
د) دستگاه FT-IR
ه) دستگاه IMS
و) فريزر  -01درجه سانتيگراد
 -9آزمايشگاه كنترل ميكروبي ،مجهز به تجهيزات:
الف) هود ميكروبي
ب) انكوباتور
ج) اتوكالو
د) سوش هاي مختلف باكتريايي

آدرس  :همدان ،روبروي پارك مردم ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان ،دانشكده
داروسازي ،گروه فارماسيوتيكس

