
  Webinar
ساختار فارماكوپه BP/EP/USP و نحوه كار با آن  

مخاطبين: مسئولين فنى و رگوالتورى، مديران كنترل و تضمين كيفيت، كارشناسان آزمايشگاه هاى كنترل كيفيت، دانشجويان 
 رشته هاى داروسازى، شيمى، بيولوژى و ميكروبيولوژى و عالقه مندان به استانداردهاى صنايع دارويى 

شهريه: (فايل آموزشى+لينك اتصال+صدورگواهينامه)مبلغ دوره+ارزش افزوده: 4/905/000 ريال(تخفيف براى دانشجويان و ثبت نام گروهى) 

Email: Ofoghpharmed1@gmail.com    
Web: www.ofoghpharmed.com

Tel:  021-66755460 / 021-66755456
Fax:  021-66755458 / 021-66745579
WhatsApp: 09304535862

- طى اين دوره آموزشى عالوه بر:  
تعريف فارماكوپه و خالصه اى از تاريخچه آن   *

كاربرد فارماكوپه و انواع آن   *
General notices, General chapters, General monograph شامل BP/EP/USP ساختار *

BP/EP/USP مكانيابى اطالعات و نحوه استفاده از  *
BP/EP/USP ساختار و چگونگى پيروى از يك منوگراف *

BP/BP/EP/USP مرور كامل يادداشت هاى توضيحى در مورد يك منوگرلف  *
   از سرى سئواالت انطباق با فارماكوپه به موارد زير نيز اشاره خواهد شد: 

چرا انطباق با فارماكوپه ضرورى است؟   *
چرا انطباق با فارماكوپه دشوار است؟   *

چرا يكسان سازى فارماكوپه در سطح جهانى مورد نياز است؟  *

سرفصل هاى اموزشى: 

هدف از برگزارى اين دوره آموزشى آشنايى با ساختار فارماكوپه، چگونگى  
طبقه بندى اطالعات در فارماكوپه ها و نحوه بكارگيرى آن مى باشد. 

"آشنايى با محتواى اين دوره به عالقه مندان به كار  

در صنعت اكيدا توصيه مى شود." 

هدف: 

تاريخ برگزارى وبينار: 1401/10/21   

موسسه آموزشى افق فارمد با همكارى آزمايشگاه جامع دانشگاه شهيد بهشتى تهران برگزار مى نمايد 

مقدمه: 

استانداردهاى فارماكوپه آمريكا (USP) كه از سوى كنوانسيون داروسازى آمريكا (USP Convention) رسمى تلقى مى  شوند توسط 
سازمان غذا و داروى اياالت متحده (FDA) براى داروهايى كه در آمريكا توليد و به بازار عرضه مى شوند قابل اجرا مى باشند.  

اين استانداردها همچنين در بيش از 130 كشور جهان نيز بعنوان معيار ارزيابى كيفيت محصوالت دارويى مورد استناد قرار مى گيرند. 
استانداردهاى فارماكوپه اروپا (Eur. Ph.) نيز در 38 كشور اروپايى و همچنين بيش از 100 كشور از نظر قانونى الزام آورند. 

از اينـرو آشنايى با ساختار فارماكوپه هـا و نحوه كار با آنها براى ارزيابى كيفيت مواد اوليه موثـره، اكسيپيان ها، محصوالت دارويـى و 
مكمل هاى غذايى در صنعت داروسازى حايز اهميت مى باشد. 

سخنران:  دكتر على اصغر شاه ميرى; "داروساز صنعتى بابيش از 20 سال سابقه در سمت هاى مختلف اجرايى، كارشناسى، آموزشى و مشاوره اى" 

 از ساعت 9:00  الى 14:00


