
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برگزاری تاریخ 0011  بهار  /تخصصی دارویی  /غیرحضوری آنالین  آموزشی دوره عنوان ردیف

 72/27/1022 کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی )صحه گذاری (                       1

 02/27/1022 عمومی                       GMPاصول بهینه تولید  7

 02/27/1022 (       IPQCولید در صنعت داروسازی )  کنترل کیفیت حین ت 0

0 
استاندارد توسط سازمانهای بازرسی داخلی و بین المللی براساس آخرین ورژن  GLPو GMPچگونگی اجرای بازرسی 

 )اتحادیه اروپا( ) قسمت اول ( EU GMPو   PIC/Sراهنمای 
27/20/1022 

 25/20/1022 و آشنایی با بخش های مختلف آن                   USPماکوپهتشریح و نحوه استفاده از فار 5

 Clean Room 26/20/1022بازآموزی اتاق تمیز  6

 PQR 26/20/1022بازبینی مرورکیفی محصوالت دارویی  2

8 
ن ورژن استاندارد توسط سازمانهای بازرسی داخلی و بین المللی براساس آخری GLPو GMPچگونگی اجرای بازرسی 

 )اتحادیه اروپا( ) قسمت دوم ( EU GMPو   PIC/Sراهنمای 
20/20/1022 

 12/20/1022 معتبرسازی روشهای آنالیز در صنعت داروسازی 0

 72/20/1022 مطالعات پایداری مواد موثره و فرآورده های دارویی  12

 Aid-Memories ( PIC/S)             70/20/1022 بازرسی آزمایشگاههای کنترل کیفیت براساس  11

 OOS & OOT  70/20/1022نحوه بررسی نتایج خارج از محدوده تعریف شده و خارج از روند  17

 75/20/1022 و مستندات در صنعت داروسازی          SOPنحوه تهیه مستندات  10

 72/20/1022و76 بررسی داروهای جدید)حضوری( و استاندارد بین المللی ثبت و CTDنحوه تهیه پرونده جامع ساخت دارو با الگوی  10

 72/20/1022 درصنعت داروسازی                         hseالزامات سیستم  15

 72/20/1022 (GSP & GDPروشهای انبارداری و توزیع دارو ) 16

 02/20/1022 (Analytical Instrument Qualificationاحراز کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی ) 12

18 
توسط سازمانهای نظارتی  GMP( و مقایسه آن با بازرسی SELF INSPECTIONآموزش خودبازرسی )

 )جهت نزدیک نمودن دیدگاه صنعت و ارگان نظارتی (
02/20/1022 

 QRM 20/20/1022سیستم مدیریت کیفیت  10

 25/20/1022 استقرار سیستم تضمین کیفیت در صنعت داروسازی  72

71 
و توضیح در خصوص برخی از  2018از  PIC/Sمروری بر آخرین تغییرات ایجاد شده در راهنما و چک لیست های 

 مهمترین و کاربردی ترین آنها در صنایع دارویی )قسمت اول (
26/20/1022 

 HPLC  22/20/1022الزامات جدید فارماکوپه  77

 PIC/S 2021 12/25/1022ابی اجرایی نمودن آن در صنعت دارو  براساس نقش مدیریت ریسک در صنایع دارویی و چک لیست ارزی 70

 12/20/1022 ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه کارخانجات داروسازی 70

 12/20/1022 کیمحصوالت آسپت دیخطوط تول یمعتبرساز ندیفرآ 75
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 مدیریت محترم 

)غیر  0011بهار  اروییدور ه های تخصصی د تقویم آموزشیموسسه آموزشی نوآوران صنعت پویاپیشرو  به استحضار می رساند؛  باسالم و احترام ؛ 

 است نسبت به معرفی واجدین شرایط اقدامات الزم را مبذول فرمائید. خواهشمند.می نماید را به شرح زیر برگزارآنالین ( –حضوری 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 آنالین با استفاده از نرم افزار  -دوره آموزش غیر حضوریSky Room   میگردد برگزار. 

 برگزار نماید. سازمان در محل آن  آنالین ( -) حضوری های فوق را به طور اختصاصی این موسسه آمادگی دارد دوره 

  در تماس باشید پاسخگوی شما دوستان هستیم12199821100و  12009821100جهت هماهنگی دور ه ها با تلگرام و واتس اپ موسسه. 

  نام نتیجه را سریعا به واحد آموزش اعالم نمایید.  ظرفیت ثبت جهت ثبت نام در دوره ها و محدودیتخواهشمندم در صورت تمایل 

  ایمیلAmoozesh.noavaransanat@gmail.com 

 

 

 

 برگزاری تاریخ 0011ن / بهار   آموزشی تخصصی دارویی  /غیرحضوری آنالی دوره عنوان ردیف

76 
و توضیح در خصوص برخی از  2018از  PIC/Sمروری بر آخرین تغییرات ایجاد شده در راهنما و چک لیست های 

 مهمترین و کاربردی ترین آنها در صنایع دارویی )قسمت دوم  (
10/20/1022 

 12/20/1022 فرموالسیون انواع روشهای روکش دهی قرص در صنایع دارویی  72

 70/20/1022 چگونگی طراحی کارخانه داروسازی و تهیه نقشه براساس مدیریت ریسک  78

 72/20/1022 اصول و قوانین عملیات آزمایشگاهی                70
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