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نوشــتن ،مطالعــه و خوانــدن
فعالیتهــای بــا ارزشــی هســتند کــه
موجــب پیشــرفت جامعــه در زمینههــای
مختلــف از جملــه فرهنــگ ،فنــاوری،
اقتصــاد و ارکان جامعــه میشــود ،امــا
بســیاری از افــراد ایــن مهــم را نادیــده
گرفتــه و وقــت خــود را صــرف ایــن
فعالیتهــا و ارتقــای خــود و جامعــه
نمیکننــد .کتــاب و نشــریات منبــع بــا
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ارزشــی از اطالعــات بــوده و خوانــدن
آنهــا موجــب افزایــش دانــش و اطالعــات
خواهــد شــد.
دکتــر ســیامک نــژاد از جملــه
مدیــران اجرایــی بــود کــه اعتقــاد
داشــت رســانههای علمــی و اجتماعــی
میتواننــد در راســتای فعالیتهــای
اجتماعــی و اقتصــادی بــه کمــک آنهــا
بشــتابند و راه گشــای آنــان باشــند .از

ایــن رو ،هــر کجــا دکتــر ســیامک نــژاد را
میدیدیــد ،در کنــارش تولیــد نشــریات
علمــی و اجتماعــی را میبینیــد .بــه
عنــوان مثــال ،در شــرکت ســهامی
دارویــی کشــور ،در ابتــدا مطالبــی کــه
از نشــریات علمــی روز دنیــا در زمینــه
اونکولــوژی انتخــاب میشــدند ،بــرای
متخصصــان ایــن رشــته ارســال میشــد
و بعــد از آن چــاپ چنــد جلــد کتــاب در
مــورد داروهــای ســرطان  ،صــرع و ...بــود.
در ایــن مقالــه بــه ســه نشــریه دارو و
درمــان  ،رازی و نامــه دارویــی پرداختــه
مــی شــود .در اینجــا ،بایــد از ســرکار
خانــم امینــی و ســرکار خانــم جلیلــی در
دانشــکده داروســازی کــه در تهیــه منابــع
ایــن مقالــه مــرا یــاری کردنــد ،تشــکر و
ســپاسگزاری نمایــم.
1ـ نشریه دارو و درمان

نشــریه « دارو و درمــان» اولیــن شــماره
خــود را در بهمــن ســال  1362بــا صاحــب
امتیــازی اداره کل نظــارت بــر امــور داویی
و تجهیــزات پزشــکی بــا مدیــر مســؤولی
دکتــر مرتضــی آذرنــوش ،کار خــود را
بــا ســرمقالهای از دکتــر هــادی منافــی
وزیــر بهــداری وقــت آغــاز کــرد و تاریــخ
امضــای ایشــان در پایــان ســرمقاله 6
بهمــن  1362اســت.
فهرســت مطالــب هــر شــماره روی جلــد
بــدون درج نــام پدیدآورنــده (گان) و

شــماره صفحــه چــاپ میشــده اســت .در
شــماره اول در بخــش شناســنامه نشــریه،
آدرســی از ایــن نشــریه وجــود نــدارد امــا
در شــماره دوم آن ،آدرس بــه شناســنامه
افــزوده میشــود .از شــماره دوم ایــن
نشــریه ،بخشــی بــا عنــوان « دنیــای
کتــاب» بــه آن اضافــه میشــود کــه
امضــای آن تــا شــماره پنجــم« ف.س»
میباشــد و در برخــی شــمارههای دیگــر
ایــن امضــا مشــاهده میشــود.
از شــماره هشــتم ایــن نشــریه ،نــام
پدیدآورنــده(گان) و شــماره صفحــه روی
همــان فهرســت جلــد ،دیــده میشــود.
از شــماره نهــم بــاز اســامی
پدیدآورنــده(گان) از فهرســت روی جلــد
پیدرپی 378
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صنعتــی ،وجدانهــای خفتــه نیــز بیــدار
شــده و مســایل اخالقــی نیــز در کارهــا مــورد
توجــه قــرار گیــرد تــا از ایــن طریــق تجــاوز
و غــارت و کشــتار از جملــه بــه کارگیــری
ســاحهای شــیمیایی هــم وجــود نداشــته
باشــد تــا محتــاج بررســی راههــای مقابلــه بــا
آن نباشــیم .انشــاءاهلل"

حــذف و فقــط عنــوان و شــماره صفحــه
روی جلــد باقــی مانــده و نــام دکتــر
فریــدون ســیامک نــژاد در شناســنامه
بــه عنــوان "ویراســتار" پدیــدار میشــود
و در شــماره  10ســال اول( آذر )1363
 ،ســرمقالهای بــا عنــوان "ســاح مــرگ"
از ایشــان دیــده میشــود .کــه بیانگــر
اختصــاص آن شــماره بــه ســاحهای
شــیمیایی اســت  .در پاراگــراف آخــر ایــن
ســرمقاله میخوانیــم ...." :گرچــه در ایــن

شــماره مطلــب مفصلــی دربــاره جنگهــای
شــیمیایی و مطلــب کوتاهــی در مــورد
درمــان مســمومیت بــا اینگونــه مــواد درج
شــده ،لیکــن امیــد اســت کــه بــه مــوازات
پیشــرفت بشــر در زمینههــای علمــی و
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در شــماره  12ایــن نشــریه(بهمن
 )1363بــا ســرمقالهای از دکتــر ســیامک
نــژاد تحــت عنــوان" انقــاب و الگوهــا"
روبــرو میشــویم کــه بــه طــرح ژنریــک
میپــردازد.
ا ز شما ر ه 1 3و  (1 4ا ســفند )1 3 6 3
فهرســت روی جلــد حــذف و بــا همــان
فرمــت بــه داخــل نشــریه انتقــال
مییابــد و در شناســنامه ایــن شــماره،

دکتر مجتبی سرکندی

فهرست مقاالت دکتر سیــامک نــژاد در نشـــریه دارو و درمـــان

ردیف

عنوان مقاله

شماره
نشریه

تاریخ

صفحات ابتدا و
انتها

1

سالح مرگ

10

آذر 63

3

2

انقالب و الگوها

12

بهمن 63

3

3

دنیای کتاب

17

خرداد64

45-44

4

پیگمانهای فالونوییدی

19

مرداد 64

33-31

5

فالونوییدهای گیاه افوربیا الناتا

21

مهرماه64

38-37

6

خواص دارویی مشتقات کومارین

24

دی ماه 64

33-32

7

مصرف بیرویه دارو در ایران

29

خرداد 65

4-3

8

دنیای کتاب

31

مرداد65

45-44

9

دنیای کتاب

35

آذر65

45-44

10

دنیای کتاب

36

دی ماه 65

42-40

11

دنیای کتاب

37

بهمن 65

57-56

12

دنیای کتاب

39

فروردین 66

43-42

همراه با دکتر چنگیز
تقی بیگلو

13

دنیای کتاب

40

اردیبهشت
66

49-48

همراه با دکتر چنگیز
تقی بیگلو

14

نگرش کوتاه بر :قیمت دارو در ایران

43

مرداد 66

4-3

15

دنیای کتاب

44

شهریور 66

29-28

16

دنیای کتاب

45

مهر66

29-28
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همراه با دکتر علی
منتصری
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ردیف

عنوان مقاله

شماره
نشریه

تاریخ

صفحات ابتدا و
انتها

17

دنیای کتاب

51

18

دنیای کتاب

53

اردیبهشت
67

49-48

تیر 67

19

نگرشی کوتاه به علل کمبود دارو

54

مرداد 67

4-3

20

دنیای کتاب

54

مرداد 67

48-47

21

دنیای کتاب

65

خرداد 68

49-48

22

دنیای کتاب

66

تیرماه 68

49-48

23

تعرفههای درمانی

67

مرداد 68

4-3

24

دنیای کتاب

72

دی 68

49-48

عنــوان دکترســیامکنژاد بــه "رئیــس
هیئــت تحریریــه" تغییــر مییابــد.
در شــماره  17نشــریه دارو درمــان،
در فهرســت داخــل نشــریه ،نــام
پدیدآورنــده(گان) نیــز درج میگــردد و
در همیــن شــماره ،پدیدآورنــده دنیــای
کتــاب را دکتــر فریــدون ســیامک نــژاد
ذکــر میکنــد کــه شــاید نوعــی رمــز
گشــایی از "ف.س" هــم باشــد.
از شــماره (18تیرمــاه )1364در شناســنامه
نشــریه ،نقــش دکترســیامکنژاد بــه
همــکاری ســردبیر تغییــر مییابــد.
در شــماره (19مــرداد  )64مقالـهای تحــت
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47-46

عنــوان "پیگمــان هــای فالونوییــدی" از
ایشــان بــه چشــم میخــورد و در شــماره
 21نیــز مقالــه ای بــا عنــوان "فالونوییدهــای
گیــاه افوربیــا الناتــا" از دکتــر ســیامک نــژاد
بــه چشــم مــی خــورد ،بــه نظــر مــی رســد
کــه ایــن مقالــه خالصــه بخشــی از پایــان
نامــه دکتــر ســیامک نژاد بــا راهنمایــی دکتر
یعقــوب آئینــه چــی مــی باشــد .پایــان نامــه
ایشــان در حضــور دکتــر شــفیعی و دکتــر
قدســی دفــاع شــده و بــا درجــه ممتــاز بــه
تصویــب رســیده اســت.
در شــماره  (24دی مــاه  )1364خــواص
دارویــی مشــتقات کوماریــن را از ایشــان
مشــاهده مــی کنیــم.

دکتر مجتبی سرکندی

از شــماره  (47بهمــن  )66آدرس
نشــریه بــه محــل ســابق شــرکت ســهامی
داروپخــش در خیابــان کارگــر شــمالی
روبــه روی پــارک اللــه تغییــر مــی یابــد.
2ـ ماهنامه دارویی رازی

دکتــر ســیامکنژاد در ویــژه نامــه
دویســتمین شــماره نشــریه رازی ،بــا
قلــم طنــز خــود ،ورودشــان بــه ماهنامــه
دارویــی رازی را توضیــح مــی دهنــد کــه
خوانــدن آن خالــی از لطــف نیســت.
در ایــن  377شــماره ،جدیــت در
کالم  ،ارزش گــذاری بــرای وقــت ،نظــم و
ترتیــب درکارهــا ،بــدون حاشــیه و ســریع

ســراغ اصــل مطلــب رفتــن ،رودربایســتی
نداشــتن در عیــن رفاقــت و مهربانــی،
تعهــد بــه انجــام آنچــه بــر عهــده او
گذاشــته شــده بــود ،انتظــار انجــام کار
درســت و کامــل از طــرف همــکاران،
بابــت کــم کاری هــا کوتــاه نیامــدن و...
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دکتــر ســیامک نــژاد ،راه گشــای کارهــا
بــود و همیشــه ایــده هــای دکتــر ســیامک
نــژاد باعــث حــل بحــران هــای پیــش رو
مــی شــد .ایشــان یکــی از ســتون هــای
اصلــی ماهنامــه دارویــی رازی بودنــد کــه
بســیاری از بارهــا و مشــکالت پیــش رو را
حــل مــی کردنــد.
اگــر بخواهیــم مقــاالت دکتــر
ســیامکنژاد در نشــریه رازی را فهرســت
کنیــم ،مثنــوی هفتــاد مــن مــی شــود،
زیــرا تعــداد مقــاالت ایشــان ،بالــغ بــر
 350عــدد اســت.
دکتــر ســیامکنژاد در مقــاالت خــود
بــا اســتدالل قــوی ،مطالــب را بــه صــورت
مختصــر و دقیــق بیــان مــی کردنــد.
ســرمقاله هــای ایشــان مثــال زدنــی
بــود ،یکــی از ســرمقاله هــای ایشــان بــا
عنــوان "بزرگــی برازنــده اش بــود" یــادی
از اســتاد گرامــی و ارجمنــد همــه مــا
بــود کــه نگارنــده هــر بــار آن را خوانــدم
گریســتم.
یکــی از ویژگــی هــای دکتــر ســیامک
نــژاد ،انتخــاب عناوینــی زیبــا بــرای
مقــاالت بــود .گاهــی اوقــات کــه مقــاالت
را برایشــان ارســال مــی کــردم ،عنــوان
نداشــت و هنگامــی کــه مقــاالت را بــرای
حــروف چینــی مــی فرســتادند ،عناویــن
زیبــای انتخــاب شــده نشــان از تیزهوشــی
و دریافــت عمــق مطالــب بــود.

بعــد از انقــاب ،بــه خاطــر طراحــی
نظــام دارویــی ایــران بــه شــکل ژنریــک،
دولتــی شــدن صنایــع دارویــی ،جنــگ و
کمبــود ارز معضالتــی بــرای نظــام دارویــی
ایجــاد کردنــد .درســالهای ،1367-8
بــا تخصیــص بخــش بسیاربســیارکوچکی
از فــروش داروهــا جهــت ترویــج طــرح
ژنریــک و اطــاع رســانی صحیــح در
جهــت مصــرف منطقــی داروهــا ،کنگــره
هــا ،نشــریات و برگــه هــای اطــاع
رســانی متعــددی چــاپ شــدند .در پخــش
هجــرت نیــز برگــه هــای اطــاع رســانی
روی کاغذهــای پرینــت سیســتم کامپیوتــر
 Mainبــه رنــگ ســبز چــاپ مــی شــد کــه

 3ـ نشریه نامه دارویی
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محبوبیــت خاصــی در بیــن اعضــای جامعــه
پزشــکی و داروســازی ایــران پیــدا کــرد،
زحمــت تهیــه ایــن برگههــا بــر عهــده
زنــده یــاد دکتــر عطــااهلل تنهــا ،اســتاد
ارجمنــد دکتــر پوســتی و دکتــر ساســان
نصوحــی بــود.
متاســفانه ،رونــد انتشــار ایــن برگههــا
بــا وقفــهای چنــد ســاله روبــرو شــد و
انتشــار ســری دوم آن بــا همــان قطــع و
شــکل در ســال  1377آغــاز شــد .ســپس،
در ابتــدای ســال  ،1379تغییــرات اندکــی
مثــل درج تاریــخ انتشــار و تغییــر رنــگ
در ایــن برگههــا داده شــد و همزمــان
درخواســت مجــوز انتشارنشــریه از وزارت
ارشــاد گردیــد.
در پاییــز ســال  ،1381بــه دلیــل
مشــکالت چــاپ نشــریه  ،تصمیــم گرفتــه
شــد تــا قطــع نشــریه بــه  A4تغییــر یابــد.
در ابتــدای اســفند  1381از وزارت ارشــاد
اطــاع دادنــد کــه مجــوز نشــریه مراحــل
پایانــی خــود را میگذرانــد و ازبیــن
نامهــای ارســالی بــرای کمیســیون صــدور
مجــوز ،نــام "نامهدارویــی" پذیرفتــه
شــده بــود .در اردیبهشــت  1382مجــوز
نامــه دارویــی صــادر گردیــد کــه در آن
دکتــر ســیامکنژاد صاحــب امتیــاز
و مدیــر مســؤول و بنــده بــه عنــوان
ســردبیر نشــریه مجــوز فعالیــت گرفتیــم
ولــی بــا توجــه بــه تغییــر قطــع نشــریه ،از
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کمیســیون مطبوعــات درخواســت مجــوز
تغییــر قطــع گردیــد و در اواخــر خــرداد
 ،1382ایــن درخواســت نیــز پذیرفتــه
شــد.
پــس از صــدور مجــوز ،ضــرورت بازبینــی
و ایجــاد قالــب جدیــد بــرای نشــریه نامــه
دارویــی نیــاز بــه بررســی و نشســت هــای
متعــدد و طوالنــی داشــت کــه انجــام
گردیــد و شــورای نویســندگان نشــریه
انتخــاب شــدند .درنهایــت ،اولیــن شــماره
نامــه دارویــی در شــهریور  1382بــه
صــورت دو رنــگ انتشــار یافــت.
 11شــماره نامــه دارویــی بــه چــاپ
رســید کــه دکتــر ســیامک نــژاد در اول
مــرداد  1383از شــرکت پخــش هجــرت
اســتعفا دادنــد و انتشــار ایــن نشــریه در
پخــش هجــرت بــا توجــه بــه ایــن کــه
ایشــان صاحــب امتیــاز و مدیــر مســؤول
نامــه دارویــی بودنــد ،ادامــه نیافــت.
دومیــن مرحلــه از انتشــار نامــه دارویــی
در شــهریور ،1384در پخــش فــردوس و
بــه صــورت تمــام رنگــی آغــاز شــد.
در شــماره هایــی کــه در پخــش هجــرت
چــاپ گردیدنــد ،عــاوه بــر شــورای
نویســندگان ،اســتاد ارجمنــد و بزرگــوارم
دکتــر پوســتی ،دکتــر نویــد بــوذری و
بنــده پــای ثابــت کار بودیــم.
انتشار نامه دارویی ،پس از استعفای دکتر
پیدرپی 378
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سیامک نژاد از پخش فردوس در تیر ماه
سال  ،1392تا مهر ماه سال ( 1395شماره
 )113به طور مستقل ادامه یافت.
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