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بنام خدا
ــدو تاســیس  ــی دانشــگاه آمــوزش اســت و دانشــکده داروســازی تهــران از ب مســئولیت ذات
ــوده و  ــن در کشــور ب ــت ممک ــن کیفی ــا باالتری ــازی ب ــوزش دانشــجویان داروس ــه آم ــق ب موف
همــواره فــارغ التحصیــان ایــن دانشــکده در بخــش هــای مختلــف زنجیــره درمــان و ســامت، 
ــا رشــد بخشــهای مختلــف  ــد. ب ــه نقشــی موثــر داشــته ان ــا بیمارســتان و داروخان از صنعــت ت
ــر عهــده دانشــکده داروســازی تهــران مــی باشــد  ــا مســئولیت بیشــتری ب ــره قطع ــن زنجی ای
ــه  ــع نیازهــای صنعــت برداشــته و در راســتای پاســخ ب ــی در رف ــای مثبت ــدم ه و دانشــکده ق
مســئولیت مربوطــه بــه طــرز شایســته ای عمــل نمــوده اســت و امــروز بــا حضــور در نمایشــگاه 
ــا صنعــت را اعــام  ــز  آمادگــی بیشــتر  خــود در جهــت ارزش آفرینــی  مشــترک ب ــی نی فعل

مــی دارد.
دانشــکده داروســازی تهــران بــا بهــره منــدی از اســاتیدی توانمنــد، دانشــجویان و دســتیارانی 
ــدی  ــره من ــرای به ــب ب ــی مناس ــب، فرصت ــزات مناس ــات و تجهی ــن امکان ــراز اول و همچنی ت
صنایــع و انجــام فعالیــت هــای مشــترک را فراهــم نمــوده اســت. هــدف دانشــکده داروســازی 
عــاوه بــر رفــع نیازهــای فعلــی و حــل مشــکات صنعــت، حرکــت بــه ســمت تولیــد محصوالت 
جدیــد بــا فنــاوری هــای پیشــرفته مــی باشــد، در همیــن راســتا خاصــه ای از توانمنــدی هــای 
موجــود در دانشــکده داروســازی تهــران بــه تفکیــک گــروه هــای تخصصــی مســتقر در ادامــه 
تقدیــم حضــور مــی گــردد. بــه منظــور نتیجــه گیــری مناســب و ایجــاد ارتباطــی موثــر، عــاوه 
ــکده  ــت دانش ــا صنع ــاط ب ــر ارتب ــی، دفت ــای تخصص ــروه ه ــتقیم گ ــی مس ــیر ارتباط ــر مس ب
پذیــرای پیشــنهادات و درخواســت هــای بخــش هــای مختلــف صنعــت مــی باشــد. امیــد آنکــه 
ــا  ــکاری ب ــن هم ــان ای ــج درخش ــاهد نتای ــزودی ش ــت ب ــگاه و صنع ــر دانش ــکاری موث ــا هم ب

معرفــی داروهایــی جدیــد و بــا کیفیــت بــه بــازار دارویــی باشــیم.
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ایجاد مشارکت بخش خصوصی در تحقیقات حوزه مدیریت و اقتصاد دارو
انجــام مطالعــات ارزیابــی اقتصــادی فنــاوری هــای نویــن و مشــاوره بــه شــرکت هــای دانــش 

بنیــان

تربیت نیروهای متخصص توانمند در حوزه های اقتصاد و مدیریت دارو
توسعه زیر ساختهای مربوط به آموزش وپژوهش اقتصاد و مدیریت دارو

فراهــم ســازی زمینــه هــای اســتفاده از دانــش اقتصــاد و مدیریــت در فرایندهــای تصمیــم 
ســازی هــا و سیاســتگذاری هــای دارویــی

انجام پروژه های معتبر علمی در زمینه های اقتصاد و مدیریت دارو
ــت  ــاالن صنع ــرای فع ــی ب ــش داروی ــا گرای ــای           ب ــزاری دوره ه ــذاری و برگ ــه گ پای

ــازی داروس
برگزاری ساالنه بیش از 50 دوره آموزشی یک روزه برای مدیران و کارشناسان صنعت

پایه گذاری مجله
 

تشکیل شاخه ایرانی و عضویت در انجمن
راه اندازی چپتر دانشجویی

تدوین پیش نویس سیاست های ملی دارویی ایران
پروژه نقشه راه نظام دارویی ایران

گروه اقتصاد و مدیریت دارو

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164022318 فکس: 02166482606 

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه چهارم

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/2

MBA

JOURNAL OF PHARMACOECONOMICS AND
PHARMACEUTICAL MANAGEMENT

ISPOR
ISPOR

گروه داروسازی بالینی

ارتباط با ما: 
تلفن: 02166954709 فکس: 02166954709

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه دوم

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/4

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

خالصه ای از پایان نامه های محصول محور:

کارآزمایی بالینی
فارماکوکینتیک بالینی

پایش دارو درمانی
ارزیابی مصرف داروها

عوارض و تداخات دارویی
ــع  ــی داروهــای تولیــد صنای ــی جهــت ارزیاب ــی بالقــوه باالی گــروه داروســازی بالینــی توانای

ــان بخشــی از ــی و اطمین ــا داروهــای واردات ــی و مقایســه ب داخل
کیفیت داروهای با کیفیت تولید داخل را دارد.

گــروه داروســازی بالینــی در راســتای تهیــه پروتــکل هــای درمانــی و ایجــاد ســامانه هــای 
تجویــز منطقــی دارو پایــان نامــه هــای محصــول محــور متعــددی را در دســتور کار داشــته و 
از ایــن طریــق امــکان تعریــف پایــان نامــه هــای مشــترک بــا صنایــع نیــز مقــدور مــی باشــد.
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آزمایشگاه مهندسی ژنتیک
آزمایشگاه کشت سلولی

آزمایشگاه پروتئین های نوترکیب
آزمایشگاه تکنولوژی های آنزیمی

گروه بیوتکنولوژی دارویی

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

خدمات و امکانات آزمایشگاهی:

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164122324

آدرس : طبقه دوم ساختمان قدیم دانشکده داروسازی گروه بیوتکنولوژی داروئی

تولید پروتئین های نوترکیب کلونینگ و بیان ژن
تکنولوژی های آنزیمی، کاتالیزورهای زیستی

نانوبیوتکنولوژی و نانوبادی های
کنترل کیفیت فراورده های زیستی

مارکرهای زیستی

خالصه ای از پایان نامه های محصول محور:

ــای  ــط اعض ــی توس ــی و تخصص ــای عموم ــه ه ــان نام ــب پای ــددی در قال ــای متع ــروژه ه پ
هیئــت علمــی ایــن گــروه انجــام شــده و یــا در حــال انجــام مــی باشــند کــه پتانســیل بالقــوه 
فراوانــی جهــت صنعتــی شــدن و ورود بــه بــازار دارویــی کشــور دارنــد. از جملــه ایــن پــروژه هــا 

مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:

فاژتراپــی بــه عنــوان روشــی نویــن جهــت درمــان عفونــت هــای مقــاوم باکتریایــی و مقابلــه 
بــا معضــل جهانــی مقاومــت آنتیبیوتیکــی

آنزیم ها بعنوان کاتالیزورهای زیستی؛ از تولید تا کاربرد:
ــاز، ســربروزیداز و  ــی )آســپاراژیناز، ناتوکین ــم هــای داروی ــد و تخلیــص آنزی شناســایی، تولی

غیــره(
شناســایی و تخلیــص آنزیــم هــای الزم جهــت ســنتز ترکیبــات دارویــی و یــا پیــش ســازهای 

ارزشــمند شــیمیایی )لیپــاز، لــکاز و غیــره(
ــای  ــرآورده ه ــیمیایی در ف ــات ش ــور ترکیب ــخیص حض ــت تش ــا جه ــم ه ــتفاده از آنزی اس

ــره( ــیداز و غی ــکاز اوره آز، گلوکزاکس ــیداز، اوری ــت )پراکس ــط زیس ــا محی ــف و ی مختل
بررســی مهارکننــده هــای آنزیــم هــای دخیــل در بیمــاری هــای مختلــف )آلفا-گلوکوزیــداز، 

آمیــاز، لیپــاز، تیروزینــاز، اوره آز، کولیــن اســترازها، پروتئــاز و غیــره(
ــکاز،  ــا )ل ــمولیت ه ــتفاده از اس ــا اس ــا و ی ــت آن ه ــق تثبی ــا از طری ــم ه ــازی آنزی پایدارس

ــره( ــاز و غی پروتئ
تهیــه فرموالســیون هــای برپایــه آنزیــم جهــت مصــارف درمانــی و یــا آرایشــی و بهداشــتی 

)لیپــاز، آمیــاز، لــکاز و غیــره(

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/6
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محصــوالت بــر پایــه نانوبیوتکنولــوژی؛ نانــوذرات فلــزی دارای خــواص متعــدد آنتــی بیوتیکی، 
ضــد ســرطان و ایمونومدوالتوری

بررسی و ارائه فرموالسیون های نوین ایمونوتراپی سرطان:
اصــاح روش هــای ایمونوتراپــی بــا واکســن ضــد ســرطان مثانــه )         اینتراوزیــکال( بــا 
اســتفاده از نانــوذرات ســلنیوم بــه عنــوان ایمونوادجوانــت جهــت بررســی اثــرات سینرژیســتی 

بالقــوه
تهیــه و ارزیابــی فعالیــت ســلولهای    واجــد گیرنــده کایمریــک )                     ( و بررســی 

خــواص ایمونوادجوانتــی نانــوذرات ســلنیوم در ترکیــب بــا آنها

BCG

TCAR  T cells

ســنتز، نشــان دارســازی و ارزیابــی بیولوژیــک ملکــول هــا و بیوملکــول هــا بــا رادیوایزوتــوپ 
هــا بــا رویکــرد اســتفاده تشــخیصی و درمانــی

ارزیابی پیش بالینی و بالینی پرتوداروها جهت تشخیص و درمان بیماری ها
ــه اشــعه )                         ( و  ســنتز و بررســی ترکیبــات افزایــش دهنــده حساســیت ب

ــو )                         ( ــظ پرت ــات محاف ترکیب
ساخت و تهیه کیت های رادیو دارویی

گروه داروسازی هسته ای

ارتباط با ما: 
تلفن: 02166959096 فکس: 02164122214 پست الکترونیک: 

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان قدیم دانشکده داروسازی ، طبقه اول

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/9
radiopharm@tums.ac.ir

Radiosensitizers
Radioprotectors

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

خدمات و امکانات آزمایشگاهی:

گــروه داروســازی هســته ای امکانــات مناســبی جهــت ســنتز و نشــان دار نمــودن ترکیبــات، 
ارزیابــی و اثــر بخشــی آنهــا در اختیــار دارد.
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خالصه ای از پایان نامه های محصول محور:

ــه صــورت  ــاتید داروســازی هســته ای ب ــددی تحــت نظــر اس ــای متع ــروژه ه ــون، پ ــا کن ت
ــز  ــه، در مرک ــای مربوط ــو داروه ــی رادی ــی بالین ــن و ارزیاب ــف تدوی ــز مختل ــا مراک مشــترک ب
ــر لیســتی از  ــده اســت . در زی ــام ش ــریعتی انج ــتان ش ــات پزشــکی هســته ای بیمارس تحقیق
رادیوداروهــای تشــخیصی و درمانــی کــه در مرکــز پزشــکی هســته ای بیمارســتان شــریعتی مــورد 
ارزیابــی بالینــی قــرار گرفتــه و مجــوز تولیــد و توزیــع ســازمان غــذا و دارو را دریافــت کــرده 

اســت، ذکــر مــی گــردد

Diagnostic Radiopharmaceuticals: 99mTc-Octreotide (Neuroendocrine 

Tumors), 99mTc-Octreotate (Neuroendocrine Tumors), 99mTc-Trodat (Par-

kinson›s disease), 99mTc-UBI (Infections: Diabetic foot), 99mTc-UBI (Infec-

tions: Orthopedic implants), 99mTc-Bombesin (Breast Cancer), 99mTc-   -MSH 

(Melanoma), 99mTc-PSMA (Prostate Cancer), 68Ga-PSMA (Prostate Cancer), 
68Ga-Dotatate (Neuroendocrine Tumors)

Therapeutic Radiopharmaceuticals: 153Sm-EDTMP (Metastatic Bone Pain 

Palliation Therapy), 177Lu-EDTMP (Metastatic Bone Pain Palliation Ther-

apy), 186Re-HEDP(Metastatic Bone Pain Palliation Therapy), 188Re-HED-

P(Metastatic Bone Pain Palliation Therapy), 177Lu-PSMA(Prostate Cancer), 
177Lu-Dotatate (Neuroendocrine Tumors)

گروه زیست مواد دارویی

ارتباط با ما:
تلفن: 02166482607 فکس: 02166482607 پست الکترونیک:

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه اول

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/12

Pharmaceutical.biomaterial@gmail.com

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

طراحی و تهیه نانوحامل ها
طراحی و تهیه سامانه دارورسانی کنترل رهش

فرآوری و اصاح زیست مواد
تهیه و طراحی داربست های زیستی

طراحی زیست حسگر ها

پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صنعت :

تهیــه و ارزیابــی زخــم پــوش هــای حــاوی نوتراســیوتیکال و نانــوذرات تیتانیــوم دی اکســاید 
برپایــه الکتروریســی کوپلیمــر پلــی بتاهیدروکســی وتیــرات در زخــم دیابتــی

تولید انبوه نانوذرات داروئی با سامانه های میکروفلوئیدیک
ــا طراحــی و ســاخت ســاخت میکروچیــپ و امــکان ســنجی  جداســازی پاســما از خــون ب

تشــخیص بیمــاری از طریــق بررســی پاســما
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طراحــی و ســاخت داربســت هــای جدیــد بــر پایــه          ،بــا اســتفاده از سیکلودکســترین 
کربالدئیــد بــه عنــوان کراســلینکر چنــد عاملــی جهــت ترمیــم و بازســازی بافــت غضــروف

ــا  ــده ب ــه ش ــی کنژوگ ــای زوج یون ــراش ه ــر ب ــی پلیم ــش ده ــاخت و پوش ــی، س طراح
ــرای  ــد ب ــل کلرای ــی ونی ــر و پل ــیلیکون راب ــای س ــال ه ــطوح بیومتری ــین، روی س ونکومایس

ــا ــر ه ــا کاتت ــط ب ــت مرتب ــری از عفون جلوگی
ــه منظــور کنتــرل  ــر اســاس یــک زیســت مــاده قنــدی ب اصــاح ســطح ســدیم آلژینــات ب

ــوری ــر پیل ــت هلیکوباکت کــردن عفون
طراحــی، تهیــه و ارزیابــی زیســتی واکســن ضــد ســرطان ریــه )             ( بــا اســتفاده از 

نانــو ذرات ســاخته شــده بــا پپتیدهــای خــود آرا
مطالعــه درمــان فتوترمــال ســلولهای ســرطان مغــز از طریــق نانومیلــه هــای طــای عامــل 

دار شــده بــا پپتیــد
تهیه نانوفیبر برای پوشش زخم های پوستی با استفاده از روغن زیتون

بهینــه ســازی قابلیــت زنــده مانــدن )               (  مخمــر                                        در 
شــرایط کشــت و خشــک کردن 

BCG

NSCLC

viabilitySaccharomyces Boulardi

گروه سم شناسی و دارو شناسی

ارتباط با ما: 
تلفن: 02166959078

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان قدیم دانشکده داروسازی ، طبقه دوم

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/8

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

انجام مطالعات پری کلینیکال ترکیبات دارویی
بررسی مکانسیم عملکرد ترکیبات دارویی و سموم در شرایط برون تنی و درون تنی

ارزیابــی ســمیت ترکیبــات دارویــی و ســموم در شــرایط بــرون تنــی و درون تنــی) بررســی 
ســمیت تولیــد مثــل، ســمیت ژنتیکــی، ســمیت عصبــی، ســمیت کبــدی، ســمیت ترکیبــات نانو 

و بررســی میــزان حساســیت زایــی (
آنالیز سموم دارویی و بیوتوکسین ها

بررسی عوارض جانبی ترکیبات دارویی و سموم
بررسی تداخات دارویی

پروژه های تحقیقاتی مرتبط با صنعت :
ساخت نانوآپتاسنسور الکتروشیمیایی برای تشخیص و اندازه گیری دقیق دیازینون،

ــوان  ــه عن ــپین ب ــخیص واس ــت تش ــر جه ــه آپتام ــر پای ــیمیایی ب ــگر الکتروش ــت حس زیس
ــت ــر دیاب بیومارک
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زیست حسگر تشخیص سرطان پروستات
طــرح هــای متنــوع در جهــت بهبــود دانــش تولیــد مــواد موثــره مــورد اســتفاده در صنعــت 
ــازی  ــد س ــدف من ــت، ه ــوزه صنع ــازی در ح ــازی دانشــجویان داروس ــد س ــازی، توانمن داروس
تولیــد و آنالیــز فرموالســیون ترکیبــات نشــان دار شــده بــا رادیوایزوتــوپ هــای مــورد اســتفاده 
ــو در سیســتم  ــاوری نان ــرد و ســمیت فن ــرداری، بررســی مکانیســم عملک ــر ب ــه تصوی در زمین

ــی تعامــات اقتصــادی دانشــکده داروســازی و صنعــت دارورســانی و ارزیاب

گروه شیمی دارویی

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164121123 فکس: 02166419413 پست الکترونیک:

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه اول

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/10

medchemof@sina.tums.ac.ir

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

مدلســازی مولکولــی، طراحــی و ســنتز مهــار کننــده هــای آنزیــم هــای مختلــف بــه عنــوان 
داروهــای جدیــد

استخراج و شناسایی ترکیبات جدید از گیاهان دارویی
سنتز و خالص سازی مواد موثره دارویی

ایجاد روش آنالیز و معتبر سازی روش آنالیز مواد موثره دارویی
تامین استانداردهای دارویی

رفع مشکات و بهینه سازی روش های تولید مواد موثره دارویی
طراحی، شناسایی و سنتز ترکیبات موثر جدید دارویی

خدمات آزمایشگاهی:
خدمات آزمایشگاه سنتز ترکیبات شیمیایی
خدمات آزمایشگاه سنتز ترکیبات پپتیدی

خدمات خالص سازی مواد
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خدمات آنالیز و شناسایی مواد
خدمات استخراج مواد دارویی

پایان نامه های محصول محور:

در حــال حاضــر ســنتز تعــدادی از محصــوالت نویــن دارویــی جهــان کــه دارای فنــاوری های 
پیچیــده مــی باشــند بعنــوان پایــان نامــه محصــول محــور درگــروه شــیمی دارویــی در حــال 
اجــرا مــی باشــد، بــا توجــه بــه امکانــات و دانــش موجــود در ایــن گــروه امــکان دســتیابی بــه 
فنــاوری محصــوالت جدیــد بــا ســرعت مناســب بــرای ســایر صنایــع نیــز بــه صــورت تعریــف 

پایــان نامــه محصــول محــور موجــود مــی باشــد.

گروه فارماسیوتیکس

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164122224 فکس: 02166980460

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه اول

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/3

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

تحقیقات در زمینه سیستم های دارو رسانی نوین , نانو تکنولوژی
ارزیابی سیستم های نانو ذره ای لیپیدی و نانو کریستال ها

بررسی تاثیرات درمانی و عوارض سمی نانو مواد در شرایط برون تنی و درون تنی
ــانی ،  ــع در دارو رس ــتال مای ــری و کریس ــمند پلیم ــای هوش ــتم ه ــرد سیس ــی و کارب بررس

ــوا ــت م ــا و زیس ــات پلیمره ــن خصوصی ــز و تعیی آنالی
سیستم های دارورسانی موضعی از طریق نانوپارتیکل های لپید جامد و نانو امولسیون

ــر( و زیســت مــواد در تهیــه سیســتمهای  اســتفاده از مــواد پلیمــری )زیســت تخریــب پذی
دارورســانی

ــاقی و  ــی، استنش ــای تزریق ــال ژن از راه ه ــای انتق ــتم ه ــون و سیس ــا از کول ــال داروه انتق
ســایر راه هــا

ــا و  ــن ه ــا، پروتئی ــم از پپتیده ــک اع ــای بیولوژی ــرآورده ه ــازی ف ــیون و پایدارس فرموالس
واکســن هــا
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فرموالسیون و تهیه اشکال دارویی مبتنی بر پروبیوتیک ها
مطالعات حوزه بالینی:

انجام مطالعات هم ارزی زیستی
انجام بخشی از مطالعات فازهای کلینیکال ترایال داروها

مطالعات پایداری
طراحــی روش آنالیــز مطالعــات درون تــن/ بــرون تــن و اعتبــار ســنجی روش آنالیــز )متــد 

ولیدیشــن(

خدمات آزمایشگاهی:
آزمایشگاه دارورسانی افشانه ای و فناوری ذرات

آزمایشگاه فارماسیوتیکس
آزمایشگاه دارورسانی نوین

آزمایشگاه جالینوسی
آزمایشگاه بیوفارماسی

پایان نامه های محصول محور:
ــای  ــاوری ه ــه دارای فن ــان ک ــی جه ــن داروی ــوالت نوی ــدادی از محص ــر تع ــال حاض در ح
پیچیــده مــی باشــند بعنــوان پایــان نامــه محصــول محــور در گــروه فارماســیوتیکس در حــال 
اجــرا مــی باشــد، بــا توجــه بــه امکانــات و دانــش موجــود در ایــن گــروه امــکان دســتیابی بــه 
فنــاوری محصــوالت جدیــد بــا ســرعت مناســب بــرای ســایر صنایــع نیــز بــه صــورت تعریــف 

پایــان نامــه محصــول محــور موجــود مــی باشــد.

گروه فارماکوگنوزی

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164121211

آدرس : دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/33

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

انجــام تســت هــای آزمایشــگاهی )بیولوژیــک، فارماکولوژیــک و ...( بــه منظــور دســتیابی بــه 
اثــرات احتمالــی گیاهــان بــا توجــه مطالعــات گذشــته

بررسی و انجام تست های پیش فرموالسیون به منظور دستیابی به اثربخشی بهینه
فرموالسیون فراوردههای مختلف در حوزه داروهای گیاهی و طبیعی

خدمات آزمایشگاهی:

ــای  ــراورده ه ــت ف ــرل کیفی ــزا و کنت ــایی اج ــتخراج، شناس ــواع اس ــه ان ــوط ب ــات مرب خدم
گیاهــی
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دانشـــــــــــکده داروســـــــــــــازی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشـــــــــــکده داروســـــــــــــازی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نگاهی به توانمندی های صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهراننگاهی به توانمندی های صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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پایان نامه های محصول محور:

در حــال حاضــر تعــدادی از محصــوالت نویــن دارویــی بــا پایــه گیاهــی بعنــوان پایــان نامــه 
ــات  ــه امکان ــا توجــه ب محصــول محــور در گــروه فارماکوگنــوزی در حــال اجــرا مــی باشــد، ب
و دانــش موجــود در ایــن گــروه امــکان دســتیابی بــه فنــاوری محصــوالت جدیــد بــا ســرعت 
ــه صــورت  تعریــف پایــان نامــه محصــول محــور موجــود  ــرای ســایر صنایــع نیــز ب مناســب  ب

مــی باشــد.

گروه کنترل دارو و غذا

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164121115 فکس: 02166959052

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه اول

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/7

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها
کنترل میکروبی داروها

آنالیز و کنترل مواد خوراکی و فراوردهای دارویی مشتق از آن )نوتراسیوتیکال(
کنترل بیولوژیک داروها

کمومتریکس دارویی
تحقیقات بروی پروبیوتیک ها

خدمات آزمایشگاهی:

استاندارد کردن مکمل ها بر اساس مواد موثره:
ویتامین ها

استرول های گیاهی و حیوانی
اسید های چرب ضروری

اسیدهای آلی
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دانشـــــــــــکده داروســـــــــــــازی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

دانشـــــــــــکده داروســـــــــــــازی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نگاهی به توانمندی های صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهراننگاهی به توانمندی های صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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استاندارد کردن فرآورده های سنتی بر اساس مواد موثره:
   ویتامین ها
   توتال فنول

   توتال فاونوئید
   توتال آلکالوئید
   اسیدهای آلی

استاندارد کردن فرآورده های گیاهی بر اساس مواد موثره:
   استرول های گیاهی و حیوانی

   اسید های آلی
بررسی کمیت فرآورده های آرایشی و بهداشتی:

   اندازه گیری ترکیبات موثر آلی
   اندازه گیری منتول

   اندازه گیری نگهدارنده ها)پارابن،بنزوات،سوربات،                           (
   اندازه گیری رنگ های مائی

TBHQ.BHT.BHA

کنترل کیفی مواد غذایی:
   اندازه گیری پروفایل اسید های چرب

   اندازه گیری اسید های آلی
   اندازه گیری ویتامین ها

   اندازه گیری اسید های چرب ترانس
   اندازه گیری رنگ های مائی

   اندازه گیری نگهدارنده های بنزوات و سوربات

   اندازه گیری کافئین
   بررسی کلسترول و فیتو استرول ها

   اندازه گیری ناتامایسین
   اندازه گیری توتال فنول
   اندازه گیری فاونوئید ها

   توتال فاونوئید

پروژه ها و پایان نامه های محصول محور

طراحــی، تهیــه و کنتــرل پاســتیل مکمــل تغذیــه ای حــاوی برخــی میکرونوترینــت هــای 
ــا اســتفاده از روش هــای غیــر تخریبــی اسپکتروســکوپی مــورد نیــاز کــودکان ب

بهینــه ســازی روش اســتخراج روغــن ســیاه دانــه بــا اســتفاده از روش هــای چنــد متغیــره 
آمــاری و بررســی کمــی و کیفــی روغــن اســتخراج شــده
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دانشـــــــــــکده داروســـــــــــــازی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

نگاهی به توانمندی های صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهراننگاهی به توانمندی های صنعتی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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گروه نانوفناوری دارویی

ارتباط با ما: 
تلفن: 02164121115 فکس: 02166980448

آدرس : دانشگاه تهران، ساختمان جدید دانشکده داروسازی ، طبقه اول

https://pharmacy.tums.ac.ir/fa/group/5

خدمات تخصصی مرتبط با صنعت:
طراحی سیستم های تشخیصی و درمانی نوین سرطان
طراحی و ساخت نانوساختارهای شیمیایی و بیولوژیکی

طراحی بیوسنسورها و آنالیز داروها با استفاده از نانوساختارها
 ژن درمانــی بــه منظــور خامــوش نمــودن بیــان ژن معیــوب جهــت درمــان بیمــاری هــای 

بــا منشــا اختــاالت ژنتیکــی
 طراحــی و تهیــه نانوســاختارها و نانــوذرات هدفمنــد بــا اســتقرار گــروه هــای اختصاصــی بــر 

روی آنهــا بــه منظــور رهایــش هدفمنــد و کنتــرل شــده دارو
 بررسی تأثیرات درمانی و عوارض سمی نانومواد در شرایط برون تنی و درون تنی

ــا و ژن  ــن ه ــا، واکس ــن ه ــا، پروتئی ــب، پپتیده ــای نوترکی ــراوری داروه ــیون و ف  فرموالس
ــی درمان

خدمات آزمایشگاهی:

خدمات حوزه فارماسیوتیکال نانوفناوری

پایان نامه های محصول محور:

ــاوری  ــه فن ــتیابی ب ــکان دس ــروه ام ــن گ ــود در ای ــش موج ــات و دان ــه امکان ــه ب ــا توج ب
محصــوالت جدیــد بــا ســرعت مناســب بــرای صنایــع بــه صــورت تعریــف پایــان نامــه محصــول 

ــی باشــد. محــور موجــود م




