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گزارشمعاونتتحقیقاتوفناوریستادوزارت-فصلاول

 

هایعلومپزشکیوزهپژوهشالمللیدرحهایبینرصدهمکاری-۸

های اطالعاتی معتبر در حوزه علوو  پزشوکی    معاونت تحقیقات و فناوری از ابتدای دولت تدبیر و امید با ایجاد دسترسی به بانک

هوای   سوازی آنهوا در بانوک    پژوهشی با تشووی  و تهوهین نمایوه    -المللی سازی مجالت علمی ریزی جدی در بین عالوه بر برنامه

ها و اعضای هیأت  سنجی را در دانشگا های علم معتبر مجالت و مقاالت که شرح مفصن آن در ادامه آمده است شاخصاطالعاتی 

المللی در حوزه  های بین از این رو همکاریهای علو  پزشکی  به طور مهتمر مورد رصد و ارزیابی قرار داده است.  علمی دانشگاه

، 6لغایوت نموودار    1نموودار  سنجی مورد توجه قورار ررفتوه اسوت.     های علم خصهای علو  پزشکی به عنوان یکی از شا پژوهش

هوای علوو  پزشوکی را     المللی در حوزه پژوهش های بین از فعالیت رصد همکاری بخشیدر ادامه  2و  1 صویرو ت ۹الی  1جدول 

 به تصویر کشیده است.

 کن علو ایران در  رشدهالمللی در مقاالت منتش های بین همکاری درصدروند رشد  -۸نمودار

 

 پزشکی بالینی المللی ایران در بینمقاالت همکاری  تعدادرشد  روند -2نمودار

 

 ایرانپزشکی بالینی المللی در مقاالت  های بین همکاری تعدادرشد  روند -۹نمودار
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 ایرانپزشکی بالینی المللی در مقاالت  های بین همکاری درصدروند رشد -4نمودار



 جغرافیایی منطقه اساس بر ایران بالینی پزشکی مقاالت در المللی بین های همکاری-۸ویرتص

 

 

 

 

 

 صهیونیهتی رژیم و عربهتان، سنگاپور، ترکیه، ایران کشورهای المللی بین همکاری از منتج مقاالت تعداد مقایهه-5نمودار
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 رژیم صهیونیهتیو  کشورهای ایران، ترکیه، سنگاپور، عربهتان المللی بینمقاالت منتج از همکاری  درصد مقایهه-6نمودار

 



 نوع براساس Scopus اطالعاتی بانک در تهران پزشکی علو  دانشگاه منتشرشده مقاالت استنادی کیفیت مقایهه-۸جدول

 مقاالت انتشار در المللی بین و داخلی همکاری
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و برتر در بانک  های منتخب برخی از دانشگاه FWCIالمللی و شاخص  بینمقاالت همکاری  درصدو  مقایهه تعداد-2جدول

 Scopusاطالعاتی 

 (211۱الی  211۹)  Scopusدر بانک اطالعاتی در کن علو کشورهای دارای بیشترین مقاله مشترک با ایران  -2تصویر

 

 (211۱الی  211۹)  Scopusنک اطالعاتیدر با علو  بالینیدر مقاله مشترک با ایران  111بیش از کشورهای دارای  -۹جدول

Country 
Co-
authored 
publications 

Co-authored 
publications 
(growth %) 

Co-
authors 
in Iran 

Co-authors 
in Iran" 
(growth %) 

Co-authors 
in the other 
Country 

United States 4049 90.6 7918 89 6865 

United Kingdom 1661 22.4 3406 67.4 2393 

Canada 1418 110.9 3358 131.7 1806 

Australia 1098 80 2379 132.8 1495 

Germany 905 89.2 2079 109.8 1804 

Italy 787 161.1 1543 203.3 1745 

Netherlands 753 60.4 1525 119.1 1263 

Sweden 712 47.3 1713 88.9 768 

Malaysia 608 17.5 1175 34 902 

France 566 58 1270 131.2 1218 

Switzerland 487 57.6 1024 183.5 525 

Turkey 456 163.4 955 323.9 672 
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China 426 187.9 857 337.7 789 

India 409 74.5 746 108 871 

Spain 397 176.5 874 307.7 730 

Japan 385 95.1 801 98.1 612 

Brazil 328 383.3 658 570 611 

Poland 275 284.2 545 540 297 

Belgium 256 145.5 689 274 343 

Pakistan 251 143.5 539 400 229 

Austria 233 273.3 735 488.6 325 

South Korea 233 150 572 291.1 290 

South Africa 230 235.3 496 784.2 271 

Saudi Arabia 229 172.2 493 315.8 286 

Denmark 226 235.3 662 793.1 309 

Egypt 223 1016.7 597 2625 231 

Norway 202 233.3 549 942.1 224 

Greece 188 212.5 507 647.8 237 

Finland 179 192.9 543 407.1 233 

Singapore 177 200 531 622.7 219 

United Arab 
Emirates 

170 366.7 523 689.5 134 

Argentina 165 181.8 411 945.5 152 

Mexico 163 550 420 1612.5 275 

New Zealand 163 213.3 523 465.6 158 

Chile 152 344.4 373 1136.4 113 

Portugal 151 600 434 831.3 243 

Russian Federation 148 533.3 436 2128.6 165 

Colombia 147 290 362 1785.7 88 

Lebanon 144 166.7 463 484 122 

Israel 133 325 383 1587.5 131 

Thailand 127 625 255 1166.7 131 

Hong Kong 125 371.4 364 1044.4 95 

Romania 125 680 400 1742.9 127 

Jordan 111 314.3 375 1537.5 65 

Bangladesh 110 333.3 349 1785.7 81 

Ethiopia 108 3400 375 15300 417 

Serbia 107 1650 378 4300 70 

Taiwan 106 300 393 1575 120 

Nigeria 105 - 389 - 106 

Ireland 101 2900 409 14700 116 



-در ارتقای کیفیت طورح  های بهیار مهممؤلفههای علو  پزشکی یکی از المللی در حوزه پژوهشهای بینبدون شک همکاری

 مقالوه پرراسوتناد  117از  سنجی استنادات قابن اثبات است. برای مثال،های پژوهشی است و این موضوع بر اساس شاخص علم

 همکواری نویهوندرانی  با  ها آن% ۱1 مقاله، یعنی ۳5، تعداد ESIدر نظا  رتبه بندی دانشگاهی  پزشکی بالینیکشور در رشته 

 111در مجموعه فوق، تعوداد  دانشگاه علو  پزشکی تهران  مقاله پرراستناد 145از همچنین  است. منتشرشدهاز خارج از کشور 

  است. خارج از کشور منتشرشدهاز  نویهندرانیبا همکاری  اه آن% 77 مقاله یعنی





درحوزهعلومپزشکیوسالمتفناوریوپژوهشسازیالمللیبین ۸۹۳۱اردیبهشتسال   

 

عاونتتحقیقاتوفناوریم 7 پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت |   

 

سوامانه  هایعلومپزشکی:هایعلومپزشکیدرسطحدانشگاهالمللیدرحوزهپژوهشهایبینرصدهمکاری-۸-۸

عاونوت  در م« نوپوا »سامانه  12به عنوان یکی از  usid.research.ac.irهای علو  پزشکی به نشانی  سنجی دانشگاه جامع علم

هوا وزارت   ها/سوازمان  ها/دانشوکده  المللوی دانشوگاه   اندازی شده است که تعداد مقاالت بین تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت راه

مویالدی توا سوال جواری      1۳۳۱سنجی از سوال   های اطالعاتی معتبر علم المللی بر اساس بانک بهداشت و نیز سهم مقاالت بین

 (.7و نمودار  ۹تصویر و نیز قابن مقایهه است ) میالدی( در آن قابن رؤیت 211۳)

 usid.research.ac.irهای علو  پزشکی به نشانی  سنجی دانشگاه سامانه علم تصویر -۹تصویر

 



الی  1۳۳۱های  علو  پزشکی تهران و شهید بهشتی در طی سال  المللی دو دانشگاه های بین روند سهم همکاری -7نمودار

 usid.research.ac.irسامانه  میالدی بر اساس 211۱
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هایهایعلومپزشکیدرسطحاعضایهیأتعلمیدانشگاهالمللیدرحوزهپژوهشهایبینرصدهمکاری-۸-2

 12بوه عنووان یکوی از     isid.research.ac.irهای علو  پزشکی بوه نشوانی    سنجی دانشگاه سامانه جامع علمعلومپزشکی:

عضوو   21147سونجی   هوای علوم   اندازی شده است که شواخص  یقات و فناوری وزارت بهداشت راهدر معاونت تحق« نوپا»سامانه 

پزشکی )اعم از شاغن و بازنشهته( به صورت به روزشده قابن رؤیت و رصد است. تعوداد مقواالت    علو  های دانشگاه علمی هیأت

 (4تصویر رصد است )و سهم این مقاالت در پروفاین هر یک از اعضای هیأت علمی قابن  المللی بین

 isid.research.ac.irهای علو  پزشکی به نشانی  سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه سامانه علم تصویر -4تصویر



 

 هایعلومپزشکیوسالمتپژوهشالمللیدرهایبینهمکاریتوسعه-2

ؤسسههملهیتوسهعهتحقیقهاتهایارسالیبهمالمللیدرطرحهایبینتشویقمحققانایرانیبههمکاری-2-۸

 المللوی  بوین  نهادهوای  و هوا   سازمان مشارکت با در صورتی کهنیماد های ارسالی به مؤسهه  طرح: )نیماد(علومپزشکیایران

المللوی دریافوت    های مشابه و فاقد همکواری بوین   نهبت به طرح باالتری قانونی آن نیز ارایه شده باشد امتیاز و مهتندات انجا 

 انجوا   مراحون  المللوی،  ه شده در صورت همکواری بوین  د و در اولویت قرار خواهند ررفت. هرچند از محققان خواستخواهند کر

هوای   در راهنمای متقاضیان ررنت. شود داده توضیح شفاف طور به کشور برای طرح دستاورد و شده تبیین کامال ایران در طرح

هوای  مندان به شورکت در فراخووان  عالقهاین موضوع درج و به اطالع  مؤسهه ملی توسعه تحقیقات علو  پزشکی ایران )نیماد(

 رسانده شده است. مؤسهه 

طرح مورد  ۹7۹( در مجموع ۳۱لغایت فروردین  ۳4فراخوان )شهریور  6در این راستا در هفت کمیته تخصصی مؤسهه در طی 

 .(4)جدول  المللی است ک همکار بیندرصد آن دارای حداقن ی 26بیش از در حال اجراست که  پذیرش قرار ررفته و

و بواالتر( مصوو     15معوادل   hررنت پژوهشگر فرهیخته )مخصوص اعضای هیأت علمی برجهته با شواخص   ۳۹4همچنین از 

المللی مشارکت داشته است. هرچند بودجه این ررنت تنهوا   ررنت حداقن یک همکار بین 15فراخوان،  6مؤسهه نیماد در طی 

 است.و با هدف حمایت از استمرار پژوهش توسط هیأت علمی برتر طراحی شده وده میلیون ریال ب 251
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 کمیتهتخصصیدرمؤسسهنیماد
هایمصوبدرتعدادطرح

فراخوان6طی

هایتعدادودرصدطرح

المللیواجدهمکاربین

 (4/۹2) 24 74 های غیرواریر بیماری

 (۳/26) 1۱ 67 فناوری و نوآوری در علو  پزشکی

 (4/25) 15 5۳ های بنیادی آسیب شناسی، ژنتیک و سلول

 (۹/14) ۱ 56 کشف و ارزیابی داروها

 (۳/21) ۳ 41 شناسی و سرطان خون

 (6/4۹) 17 ۹۳ علو  اعصا  و سالمت روان

 (۹/24) ۳ ۹7 ایمنی اختالالت و واریر های بیماری

 ٪(۱/26)۹7۹۸۱۱مجموع

 ۳4المللوی )شوهریور    هوای بوین   ی توسعه تحقیقات علو  پزشکی ایران و سهم همکاریهای مصو  مؤسهه مل  طرح-4جدول

 (۳۱لغایت فروردین 

 

  دوجانبهتحقیقاتیهایطرحازحمایتهدفباالمللیبیننهادهایوهاسازمانباتعامل-2-2

سوئیس بوه منظوور ایجواد و    از سوی کشور  «سرمایه اولیه»ررنت  (:seed money grantگرنتسرمایهاولیه)-2-2-۸

اند، اختصاص یافته و  های موجود با مؤسهات در کشورهایی که تاکنون با این کشور، همکاری تحقیقاتی نداشته تقویت همکاری

های پژوهشی قابن توجهی بین جامعه علمی سوئیس و همتایان آن در کشورهای جنو  آسیا بوه غیور از    از آنجایی که همکاری

، ررنت سرمایه اولیه، برای ایجاد مشارکت در افغانهتان، ایران، بنگالدش، بوتان، پاکهتان، سریالنکا، مالودیو و  هند وجود نداشته

 .نپال ارایه شده است

از سووی وزارت آمووزش،    Sciences) Applied of University (Zurich  در این زمینه، دانشگاه علو  کاربردی زوریو  

به عنوان مهؤول برقراری همکاری تحقیقاتی دو جانبه بوا نهادهوای تحقیقواتی در     ERI)(S تحقیقات و نوآوری کشور سوئیس

 .افغانهتان، ایران، بنگالدش، بوتان، پاکهتان، سریالنکا، مالدیو، نپال و هند تعیین شده است

« یه اولیوه سورما »ش طرح پذیرش شده توسط مؤسهه ملی توسعه تحقیقات علو  پزشکی ایران )نیماد( برای دریافت ررنوت  ش

دانشوگاه علوو  پزشوکی شویراز(،     / یدهشوهر  علوی  دکتور ) مغوزی  -خوونی  سد از شده هدفمند نانوذرات انتقال: شامن سوئیس

 امکوان  مطالعوه  ،(یوزد  پزشکی علو  دانشگاه/  میرزایی مهعود بینی دیابت )ملیتوس(: قد  اول برای پیشگیری موثر )دکتر پیش

 علو  دانشگاه ربانی، حهین برای تشخیص اتوماتیک رتینوپاتی دیابتی )دکتر  TOC یتصویربردار کیوسک یک توسعه سنجی

 ایوران  درموانی  مراکوز  در بهداشوت  جهوانی  سوازمان  دسوت  بهداشوت  چنودوجهی  اسوتراتژی  اجرای وضعیت ،(اصفهان پزشکی

ایموان و  ز از بعود  دوره در جنهوی  زنودری  کیفیوت  مقیواس  طراحوی  ،(مشهد پزشکی علو  دانشگاه اعلمی، حهن محمد دکتر)

 در کاتاپلکهی با نارکولپهی علن بررسی و( تهران پزشکی علو  دانشگاه رحمانی، اعظم ارزیابی خصوصیات روانهنجی آن )دکتر

 .دههتن( تهران پزشکی علو  دانشگاه حقیقی، نیت صادق خهرو دکتر) ایرانی بیماران

سووئیس اسوت کوه توسوط کشوور سووئیس بوه محقو          سووئیس، حوداکثر بیهوت هوزار فرانوک      « سرمایه اولیه»اعتبار ررنت 

شود را متناسب با مقررات  هزینه بخشی از طرح که در ایران انجا  می« نیماد»شود و  مقیم کشور سوئیس اعطا می (PI) اصلی



درحوزهعلومپزشکیوسالمتفناوریوپژوهشسازیالمللیبین ۸۹۳۱اردیبهشتسال   

 

عاونتتحقیقاتوفناوریم 11 پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارت |   

 

درصد ررنوت پوس از عقود     41اعطای ررنت مؤسهه ملی توسعه تحقیقات علو  پزشکی، در دو مرحله )پیش پرداخت تا سقف 

  .درصد باقی متناسب با پیشرفت طرح تحقیقاتی( به محق  اصلی مقیم ایران پرداخت خواهد کرد 61و  قرارداد

طرح پیشنهادی در حوزه علو  پزشکی ارسال شده به دبیرخانوه   1۹شش طرح یاد شده پذیرش شده، پس از داوری، از مجموع 

المللوی   هوای بوین   ای نهایی را با هدف ارتقوای همکواری  ه اند و این مؤسهه طرح در سوئیس انتخا  شده« سرمایه اولیه»ررنت 

 برای سوئیس فراخوان  های ویژه دریافت این ررنت و لحاظ کردن فرصت محدود پژوهشی و در نظر ررفتن شرایط و محدودیت

یمجموعاعتبارمصوبنهادسوئیس ت.ماه( پذیرش کرده اسو  12و مدت اجرای پروژه )حداکثر ( 211۱ پایان) پروژه شروع

میلیونریال4۱4۸معادل«نیماد»هزارفرانکسوئیسواعتبارمصوبمؤسسه6۸برایششطرحیادشدهمعادل

.است

هوای فودرال یوا کوانتون     ، محق  اصلی مقیم سوئیس بایود شواغن در یکوی از دانشوگاه    «سرمایه اولیه»بر اساس فراخوان ررنت 

و یا یکی از مؤسهات تحقیقاتی عمومی باشد؛ همکار پژوهشی بایود محقو     های علو  کاربردی یا تربیت معلم سوئیس، دانشگاه

ها یا موسهات تحقیقاتی از یکی از کشورهای ذکر شده در باال بوده و محقو  اصولی از ایوران و سوایر      وابهته به یکی از دانشگاه

علوو  و تحقیقوات فنواوری یوا وزارت     ها و مؤسهات وابهته به وزارت  کشورهای جنو  آسیا باید هیأت علمی شاغن در دانشگاه

 .دباش مذکور مطالعاتی زمینه در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با چندین سال تجربه تحقیقاتی 

سووئیس، شوامن توسوعه یوک     « سورمایه اولیوه  »های دریافتی برای ررنوت   طب  این فراخوان، معیارهای بررسی و انتخا  طرح

یوا توأثیر پیامودهای قابون انتظوار، پتانهوین        merit) (scientific هوتگی علموی  همکاری جدید یا یک همکاری قدیمی، شای

بینوی شوده، تجربوه و مکمون بوودن       هوای پویش   پذیری فعالیوت  ها، اصالت و امکان های طوالنی مدت و پیگیری فعالیت همکاری

 .ی و غیرنقدی بوده استهای نقد انهتیتوهای همکار و متقاضیان اصلی از دو کشور، مشارکت همه همکاران شامن مشارکت

های علمی ایران و سوئیس در دانشگاه علو  پزشکی تهران در اختیوار مؤسهوه    این فراخوان در بدو انتشار توسط دفتر همکاری

های مختلف از جمله نشر در و   قرار ررفت و مؤسهه پس از ترجمه آن به فارسی اقدا  به انتشار و توزیع آن به روش« نیماد»

 .های اجتماعی نمود که استقبال قابن توجهی از آن به عمن آمد شبکه سایت مؤسهه و

 ارتقوای  منظور بهاین ررنت  :(BMBF)آلمانپژوهشوآموزشفدرالوزارتبانیمادمؤسسهگرنتمشترک-2-2-2

و  (BMBF) انآلم پژوهش و آموزش فدرال وزارت با نامه تفاهم یک طی سالمت، های پژوهش حوزه در المللی بین های همکاری

 مشوترک  هوای  پوروژه  توسعه و طراحی نیز و طرفین تحقیقاتی های پتانهین و ها زیرساخت با کشور دو محققان با هدف آشنایی

 و تحقیقوات  علوو ،  وزارت بوا  BMBF ناموه  تفاهم از بخشی نامه تفاهم این است ذکر به الز  ریزی شده است. برنامه آلمان/ ایران

علوو  پزشوکی   دانشوگاه  همکاری با آلموان  میز . دهد می قرار حمایت مورد را سالمت حوزه صرفا نیماد مؤسهه که است فناوری

 را در این امر یاری داده است. نیماد سههؤ، ماصفهان

 و جوامع  تحقیقواتی  هوای  طورح  تهیوه  پژوهشی، کنهرسیو  توسعه محققان، مشترک عبارتند از: تبادل فراخوان این کلی هدف

 و ها کارراه ندمان متقابن رویدادهای اجرای و تهیه؛ آلمان و ایرانی شرکای بین دوجانبه همکاری هماهنگی؛ آنها نمودن کاربردی

 سوازی  آمواده آلموان؛   و ایرانی شرکای میان یافته شکن های همکاری توسعه یا جدید های همکاری ایجاد؛ میدانی های کمپین یا

 هوای  برناموه  از موالی  حمایوت  دریافوت  و ارایه قابن که) مهم تحقیقاتی های پروژه در همکاری توسعه جهت کاربردی های برنامه

 و هوا  برناموه  یوا ( DFG مثون ) آلموان  کشوور  پوژوهش  حامی های سازمان و ها برنامه ،(H2020 مثن) اروپا اتحادیه مالی حمایت

 (.باشد مشابه های فرصت
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 26لغایت  1۹۳7ماه  شود از اول دی شناخته می Mobility Grantفرصت اقدا  برای این ررنت که در سایر کشورها با عنوان 

میلیون ریوال   ۹11دریافت و در مرحله داوری است. بودجه این ررنت  (application)تقاضانامه  ۹6 کهبوده  1۹۳۱فروردین 

ی علوو  پزشوکی   / مراکوز تحقیقوات  هوا  های برتر متعل  به اعضوای هیوأت علموی دانشوگاه     ررنت به تقاضانامه 11است و حداکثر 

 اختصاص خواهد یافت. (زیرمجموعه وزارت بهداشت)

 Deutscheازمانحمایههتازتحقیقههاتآلمههان)بههاسههنیمههادمؤسسهههگرنههتمشههترک-2-2-۹

Forschungsgemeinschaft, DFG):ارایوه   هودف  عملیاتی نموودن ایون همکواری بوا    مقدمات نامه همکاری و نیز تفاهم

انجوا    1۹۳7در طی سال  DFGبا نا  اختصاری  رتبه حمایت از تحقیقات در آلمان نهاد عالی وفراخوان مشترک مؤسهه نیماد 

اولین فراخوان حمایت از تحقیقات مشترک با آلموان در حیطوه    1۹۳۱ماهه دو  سال  هه نیماد امیدوار است در سهشده و مؤس

 سالمت و علو  پزشکی را اعال  کند.

:(INSERMنیمادبامؤسسهملیتحقیقاتعلهومپزشهکیوسهالمتفرانسهه)مؤسسهگرنتمشترک-2-2-4

الملون   و اموور بوین  )در دانشگاه علو  پزشکی شهید بهشوتی(  ای علمی ایران و فرانهه ه مذاکرات اولیه با همکاری دفتر همکاری

نامه همکاری پیشنهاد شوده اسوت. مؤسهوه نیمواد امیودوار اسوت ایون         صورت ررفته و متن تفاهم ۳7وزارت بهداشت در سال 

به امضای رؤسای دو مؤسهه رسیده و مقدمات عملیاتی شدن آن با ارایوه فراخووان مشوترک حمایوت از      ۳۱نامه در سال  تفاهم

 ی پژوهشی دوجانبه فراهم شود.ها طرح

درنهوآوریوتحقیقهاتبرنامههبزرگتهرینپژوهشهیهایطرحدرمشارکت»آموزشیسمیناربرگزاری-2-2-5

و همکاری  (نیماد)ایران  پزشکی علو  تحقیقات توسعه ملی موسهه توسط که سمینار این:(2۱2۱Horizon)«اروپااتحادیه

 حضوور  بوا  و اروپوا  کمیهویون  نووآوری  و تحقیقات کن اداره و پزشکی آموزش و درمان، هداشتب وزارت الملن بین امور معاونت

 تهران قلب مرکز های همایش سالن در 1۹۳7 فروردین ۹1 تاری  در پزشکی علو  دانشجویان و محققان، اساتید از زیادی جمع

 پژوهشوی  هوای  طورح  در مشوارکت  نحووه  و شورایط   تشریح به اروپا اتحادیه در نوآوری و تحقیقات برنامه منتخبان، شد بررزار

   .(5)تصویر  پرداختند برنامه این المللی بین

و مشارکت  متابولیهم و غدد های بیماریهای عفونی و این برنامه در روز دو  با بررزاری همزمان دو کارراه با موضوعات بیماری

 محققان برجهته در این موضوعات بررزار شد.

 تهران -1۹۳7فروردین  ۹1 -2121انداز برنامه چشم آموزشی نارسمیپانن  -5تصویر
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 ۱1 بوا  تواکنون  کوه  اسوت  اروپوا  اتحادیه در نوآوری و تحقیقات ی برنامه بزررترین (Horizon 2020) 2121 انداز چشم  برنامه

 هوای  ایوده  منودی  بهره و خصوصی رذاری سرمایه جذ  هدف با ( 2121 تا 2114) سال 7 از یشب طول در بودجه یورو میلیارد

 حاضور  حوال  در اسوت  جهوان  در چنودملیتی  برناموه  بزررترین که 21211 انداز چشم. است شده ارایه بازار به آزمایشگاه از نا 

 .دارد پوشش تتح جهان کشور 152 از یورو میلیارد 6۳/21 بودجه با را پژوهشی پروژه 7۹۳2

المللی با مشارکت محققان دانشگاه علو  پزشکی تهران در این برنامه در سازی، تصویب یک طرح بیناز جمله نتایج این ظرفیت

 باشد.  میلیارد ریال می 11است که سهم اعتبار ایران در این پژوهش بیش از  211۳سال 

 

پزشکیپژوهشیدرحوزهعلوم-سازیمجالتعلمیالمللیبین-۹

-موفو  بوه نمایوه    پژوهشی -سازی مجالت علمیبا تشوی  و تههین نمایهکشور در این راستا کمیهیون نشریات علو  پزشکی 

نشریه در بانک  112. در حال حاضر، المللی شده استهای معتبر و بیننامهسازی تعداد زیادی از مجالت علو  پزشکی در نمایه

(. همچنوین بوا   6)تصوویر   اندنمایه شده PubMedنشریه در بانک  76و  ISIانک اطالعاتی نشریه در ب Scopus، ۱2اطالعاتی 

اطالع از نمایه شدن مجوالت و نیوز سوایر اطالعوات آنهوا )در      « بانک اطالعات نشریات علو  پزشکی کشور»اندازی طراحی و راه

 . (7)تصویر  تنشریه( را به صورت به روزشده برای محققان تههین نموده اس 412حال حاضر 

به روایت تصویر برررفته از بانک  Scopus وISI ،PubMedهای اطالعاتی معتبر تعداد مجالت نمایه شده در بانک -6تصویر

 http://journals.research.ac.irاطالعات نشریات علو  پزشکی کشور به نشانی 

 

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://journals.research.ac.ir/
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 http://journals.research.ac.irبانک اطالعات نشریات علو  پزشکی کشور به نشانی تصویر -7تصویر
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ری وزارت بهداشوت، درموان و   معاونوت تحقیقوات و فنواو    انتشارکتابمعرفیمراکزتحقیقاتیبرترعلومپزشکی:-4-۸

در المللوی  هوای بوین  همکاری که پتانهینعلو  پزشکی تحقیقاتی برتر مراکز  با انتشار کتابی مشتمن بر معرفیآموزش پزشکی 

تالش کرده تا تصوویری مثبوت و در   ( ۱)تصویر صورت چاپی و الکترونیک زبان انگلیهی و به حوزه پژوهش دارند و ارایه آن به 

این کتا  در ویورایش اول آن   نشان دهد.المللی های بینها و نشهتدر اجالسهای مراکز تحقیقاتی قعی از قابلیتعین حال وا

مرکوز   ۹1اقودا  بوه معرفوی     1۹۳7مرکوز تحقیقواتی و در ویورایش دو  آن در اواخور سوال       21منتشر شد  1۹۳5که در سال 

 تحقیقاتی و نیز مؤسهه نیماد نموده است.

 معرفی مراکز تحقیقاتی برتر علو  پزشکیجلد کتا   تصویر-۱تصویر

 

http://journals.research.ac.ir/
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دبیرخانه مراکز همکار سوازمان  :(WHO)اندازیوحمایتازدبیرخانهمراکزهمکارسازمانجهانیبهداشتراه-4-2

-بوین جهانی بهداشت با هدف ارتقای کمی و کیفی عملکرد و تعامالت مراکز همکار و مراکز تحقیقاتی فعوال کشوور در عرصوه    

مراکوز  نموودن  فعوالتر اندازی شود.  راهدر دانشگاه علو  پزشکی کرمان  1۹۳۹المللی و با سازمان جهانی بهداشت در اواخر سال 

 مراکوز  جموع  بوه  شودن  ملحو   جهت هادانشگاه یتحقیقات مراکز شوی (، ت5جدول )بهداشت  جهانی سازمان همکار شده تایید

 بررسوی ، ایوران  در جهوانی  سوازمان  همکار مراکز سمت به کشوری هایپروژه و هاطرح هدایت، بهداشت جهانی سازمان همکار

 همکوار  کزامر همکاری یارتقا هایکارراه ررسی، بکشور داخن در جهانی سازمان همکار مراکز میان همکاری یارتقا هایکارراه

اهداف اختصاصی این دبیرخانه اسوت  از جمله  بهداشت جهانی سازمان مرکزی دفتر و منطقه سطح در بهداشت جهانی سازمان

 های متعددی نیز انجا  داده است.که در این راستا فعالیت

Institution name  City  Title  

Shaheed Beheshti University of Medical Sciences & 
Health Services 

Teheran WHO Collaboratign Centre for Tuberculosis Education 

Ministry of Health and Medical Education Tehran 
WHO Collaborating Centre for Quality Control and Clinical 
Chemistry 

Iran University of Medical Sciences Teheran WHO Collaborating Centre for Mental Health 

Isfahan Cardiovascular Research Centre Isfahan 
WHO Collaborating Centre for Research and Training in 
Cardiovascular Diseases Control, Prevention, and 
Rehabilitation for Cardiac Patients 

Teheran University of Medical Sciences Tehran 
WHO Collaborating Centre for Research and Education on 
Management of Osteoporosis and Diabetes 

National Research Institute of Tuberculosis and Lung 
Disease (NRITLD) 

Tehran WHO Collaborating Centre on Tobacco Control 

Iran University of Medical Sciences Teheran 
WHO Collaborating Centre for Research and Education on 
Hearing Loss 

Shahid Beheshti Medical University Teheran 
WHO Collaborating Centre for the Eye Health and 
Prevention of Blindness Programme 

Shaheed Beheshti University of Medical Sciences 
(SBUMS) 

Tehran 
WHO Collaborating Centre for Research and Training on 
Endocrine Science 

Kerman University of Medical Sciences Kerman WHO Collaborating Centre for HIV surveillance 

Iranian Blood Transfusion Organization (IBTO) Tehran 
WHO Collaborating Center for Research & Training on 
Blood Safety 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBMU) Tehran 
WHO Collaborating Centre for Training and Research in 
Dental Public Health 

Digestive Diseases Research Institute Tehran 
WHO Collaborating Centre for Research on NCDs and 
Gastrointestinal Cancers 

National Nutrition & Food Technology Research 
Institute (NNFTRI) 

Tehran 
WHO Collaborating Centre for Research on Nutrition and 
Food Technology 

Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS), 
Tehran University of Medical Sciences 

Tehran 
WHO Collaborating Center for Research and Training on 
Substance Use Disorders and Mental Health 

Tabriz University of Medical Sciences Tabriz 
WHO Collaborating Centre for Training and Research on 
Health System Management 
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 مورد   و مراقبوان ، بیمواران ، متخصصوان ، محققوان  از مهوتقن  جهوانی  شبکه، کاکرین: اندازیمرکزکاکرینایرانراه-4-۹

 ایران کاکرین همکار مرکز. کرد افتتاح را ایران کاکرین، ایران در خود همکار مرکز 1۹۳6 خردادماه 21 در سالمت به مند عالقه

(Cochrane Iran Associate Centre) ایوران  پزشوکی  علوو   تحقیقوات  توسوعه  ملوی  مؤسهه درون در و تهران شهر در 

(NIMAD)  است مهتقر. 

: کنود  موی  تورویج  مختلوف  هوای  روش بوه  را ایران در سالمت های مراقبت در شواهد بر مبتنی ریری تصمیم ایران کاکرین مرکز

، سیاستگذاران، تخصصی های انجمن، بالینی علو  صصانمتخ با همکاری، کاکرین مرورهای جدید نویهندران آموزش و حمایت

 .رود می شمار به مرکز این اقدامات جمله از کاکرین شواهد کارریری به و انتشار در تشوی  منظور به ها رسانه و بیماران

 Cochrane.irو  صوفحه(  ۳۳بان فارسی و انگلیهی شامن )به ز iran.cochrane.orgسایت کاکرین ایران در دو نشانی و 

 ی به شرح زیر است:محتوای صفحه( قابن دسترس و شامن 2224فارسی با  )به زبان

 کاکرین اخبار و رویدادهای آخرین •

   بازدید 111,۳11,1بیش از با  کاکرین مقاله خالصه 2211 شامن ترجمه الین کاکرینکتابخانه آن •

 سایتکن مطالب و  های فارسی وجهتجو در خالصهامکان  •

 (۳)تصویر های فارسی کاکرین در میان خالصه مرور پربازدید 51فهرست  •

 به زبان فارسی مرورهای پربازدید کاکرین پادکهت •

 بازدید 11111مرکزی با بیش از  کاکرین( و  تحت سمینارهای) وبینارهای شامن فیلم آموزش زنده کاکرین •



 (Cochrane.irمرورهای کاکرین به زبان فارسی )برررفته از  پربازدید خالصه 15عناوین و میزان بازدید از  تصویر-۳تصویر

 

 

http://iran.cochrane.org/
http://www.cochrane.ir/
http://iran.cochrane.org/fa/news
http://cochrane.ir/browse.php?slc_lang=fa&slct_pg_id=91&sid=1
http://cochrane.ir/search.php?slc_lang=fa&slct_pg_id=92&sid=1
http://cochrane.ir/tops.php?load_stat=vnum&get_num=50&sid=1&slc_lang=fa&slct_pg_id=95
http://cochrane.ir/page/96/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://iran.cochrane.org/fa/training
http://iran.cochrane.org/fa/training
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المللیدرحوزهپژوهششناساییمحققانایرانیغیرمقیموتالشدرجلبهمکاریبین-5

اقداماتمعاونتتحقیقاتوفناوریستادوزارتبهداشت:-5-۸

 وابهوته   علموی  هیوأت  اعضای انتصا  و انتخا  نامه تدوین آیین(Adjunct Professor)   مواه مردادو تصوویب آن در 

به منظور تهوهین   پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوری و تحقیقات معاونت و آموزشی معاونتتوسط  1۹۳4

  کشور خارج وابهته علو  و پزشکی علو  های دانشگاه در شاغن ایرانی اساتید برای مختلف های مکاریه شرایط

  اطالعاتی   محق  ایرانی غیرمقیم در حوزه علو  پزشکی و سالمت از طری  بانک 511شناسایی بیش ازScopus  و تهیه

 (نیماد) ایران پزشکی علو  تحقیقات توسعه ملی بانک اطالعاتی مشخصات تماس و وابهتگی دانشگاهی آنها در مؤسهه

  با موضوعات مرتبط با متدولوژی پژوهش در علو  پزشکی با بهره منودی از تودریس اسواتید ایرانوی      کارگاه۹۸بررزاری

 ایوران  پزشوکی  علوو   تحقیقوات  توسوعه  ملوی  های آمریکا، کانادا، انگلهتان و استرالیا توسط مؤسههغیرمقیم از دانشگاه

بخوش آمووزش پوژوهش قابون      nimad.ac.irها در وبگاه مؤسهه نیماد بوه نشوانی   فهرست و جزئیات کارراه -(نیماد)

 دستیابی است.

 ۱) پزشکی علو  حوزه در مقیم غیر ایرانی محق  12 تحقیقات از ارزشیابی و هماهنگی  توسعه مرکز دعوت و شناسایی 

 و علموی  نظورات  از ریری بهره منظور به (فرانهه از نفر 1 و لهتانانگ های دانشگاه از نفر ۹ ،آمریکا های دانشگاه از نفر

 کیفوی  ارزشویابی  فرآینود  انجا  از حاصن نتایج و (Peer review)اجرا نحوه کیفیت ارتقاء جهت در آنان روز به فنی

 فرصوت  ایجواد  همچنوین  و،1۹۳5 و 1۹۳4 هوای  سوال  در کشوور  پزشوکی  علو  تحقیقات مراکز پژوهشی های فعالیت

 کیفوی  ارزشویابی  برنامه پایلوت مراحن نواقص رفع و ها شاخص بازبینی در مدعو اساتید تخصصی نظرات از مندی هبهر

 .تحقیقاتی مراکز

 نیماد( بوه منظوور معرفوی محققوان     مؤسهه ملی توسعه تحقیقات علو  پزشکی ایران سایت  ای در و  اختصاص صفحه(

هوای داخون کشوور     مند به همکاری در پژوهش  تاه پژوهشی آنها( عالقهایرانی علو  پزشکی غیرمقیم )به همراه رزومه کو

 (Abroad-Researchers-http://nimad.ac.ir/content/80/Iranian)به نشانی 

 1۹۳۱و  1۹۳7علوو  پزشوکی در برناموه عملیواتی سوال       های الملن در پژوهش های توسعه ارتباطات بین تدوین فعالیت 

 های موف به منظور رهبری، ارزیابی و به اشتراک رذاشتن فعالیت های علو  پزشکی دانشگاه

 

 ایرانوی  محققوان  های علو  پزشکی در راستای شناسوایی  عمده اقدامات دانشگاه:هایعلومپزشکیاقداماتدانشگاه-5-2

 عبارتند از:  پژوهش حوزه در المللی بین همکاری جلب در تالش و غیرمقیم

 و سوایر   مختلوف  یهوا گواه یجهتجو در مقاالت چوا  شوده در پا    یاز طر غیرمقیم ایرانی محق  451بیش از  ییشناسا

 های خالقانهروش

  مربوطه یعلم یها طهیمشترک در ح یها طرح فیجهت مشارکت و تعر غیرمقیم ایرانی محققاندعوت از 

 های علو  پزشکیکده/دانشگاهمقیم جهت تدریس و یا بررزاری کارراه در دانش علو  پزشکی ایرانی غیر انققدعوت از مح 

 داخن کشورالمللی  بین هایکنگره مقیم در دعوت از متخصصین ایرانی غیر 

http://nimad.ac.ir/content/80/Iranian-Researchers-Abroad
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   و محققان تی مراکز تحقیقامشارکت با  در حیطه علو  پزشکی و سالمت المللی بین مشترک هایپروژه و تحقیقات انجا

 خارج از کشور

 المللی های تحقیقاتی پژوهشی و فناورانه بین حمایت از انجا  طرح 

     ن و بررزاری نشهت مشترک با بنیاد نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه و معرفی پایگواه تخصوص جوذ  متخصصوا

 مقیم بنیاد ملی نخبگاندانشمندان برجهته ایرانی غیر

 ای مشترک آموزشی و پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای خارجیه ها و کارراه بررزاری دوره 

     هوای علموی    تشوی  پژوهشگران و متخصصین مراکز تحقیقاتی مصو  دانشگاه جهت پیوسوتن بوه عضوویت در انجمون

 های تخصصی المللی مرتبط با رشته بین

 های خارجی جهت تبادل  عاتی و همایشهای مطال های پهادکتری و فرصت حمایت از پژوهشگران جهت شرکت در دوره

 اندیشه با مؤسهات و مراکز علمی خارجی

 بوه  دانشوگاه  المللوی  بوین  اموور  دفتور  به خود غیرمقیم ایرانی علمی همتایان معرفی به دانشگاهی درون محققان ترغیب 

 تحقیقاتی های رنتر اعطای پیشنهاد با دانشگاه سوی از ایشان به تحقیقاتی همکاری های نامه دعوت ارسال منظور

 مطالعواتی،  فرصوت  پهوادکتری، : های صورته ب مقیم غیر ایرانی پزشکی علو  محققان درخواست با متناسب قرارداد عقد 

 جوان استادیار بنیان، دانش های شرکت در اشتغال فناورانه، هایفعالیت

 

فناوریسالمتالمللیدرحوزههایبینهمکاریتوسعه-6

را کهب کورده اسوت.    65پله صعود، رتبه  11، ایران با 211۱( در سال GIIشاخص نوآوری جهانی )بر اساس رتبه بندی 

( و نقاط ضوعف ایوران در   ۳( و خالقیت )رتبه 4۳ی خروجی دانش و تکنولوژی )رتبه ها به طور کلی نقاط قوت ایران در شاخص

رسد دفتر توسعه باشند. به نظر می( می116ر )رتبه ( و پیچیدری بازا۱7)رتبه  ها (، زیر ساخت111ی مؤسهات )رتبه ها شاخص

هوای  هوا در بهبوود شواخص   تواند در راستای تولید دانش و تکنولوژی، نوآوری و فراهم سواختن زیور سواخت   فناوری سالمت می

 نوآوری جهانی مؤثر باشد.

معاونوت   یهوا  در برناموه حووزه سوالمت در صو    انیو بن سطح صادرات محصوالت دانوش  یو ارتقا با توجه به اینکه حمایت 

المللوی و تهوهین   ، افزایش صادرات و ارزآوری ایون محصووالت از طریو  شناسوایی بازارهوای بوین      دارد تحقیقات و فناوری قرار

صادرات از طری  همتایابی و ایجاد ارتباط فناورانه و علمی با کشورهای مختلف در قالب اعزا  هیأت تجاری، بررزاری نمایشگاه، 

 و فرو  تخصصی محق  خواهد شد.   B2Bت بررزاری نشه

انود، چورا کوه    هایی است که در حال حاضر موف  به صادرات محصوالت و خدمات خوود شوده  اولین را  شناسایی شرکت

الملن، کفیت قابن قبول محصول برای ورود به بوازار جهوانی و اسوتانداردهای الز  ماننود     هایی تجربه تعامالت بینچنین شرکت

ISO  وCE باشند.  ی جهانی را دارا میها ای ورود به بازاربر 

 یهوا مهتقر در مراکز رشد و پوارک ، انیبن دانش یشرکت صادرات 62با تالش دفتر توسعه فناوری سالمت  1۹۳7در سال 

 1۳های مختلف سالمت مانند تجهیزات پزشکی، توانبخشی، دارویی شناسوایی شودند کوه از ایون میوان      ی در حوزهعلم و فناور

بنیوان صوادراتی در حووزه    شورکت دانوش   41در مجموع  1۹۳7باشند. تا پایان سال اروپا می CEکت دارای مجوز استاندارد شر

 2شورکت در حووزه بیوتکنولووژی،     2)ی مورتبط بوا سوالمت    ها شرکت در سایر حوزه 6شرکت دارویی و  16تجهیزات پزشکی، 
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از طریو  دفتور توسوعه فنواوری سوالمت بوا       رکت در حوزه نوانو(  شرکت در حوزه غذا، یک شرکت در حوزه دامپزشکی و یک ش

 معاونت تحقیقات و فناوری ارتباط پیدا کردند.   

 :های دانش بنیان در نظر ررفتبرای حمایت شرکت کردیدو روبه طور کلی می توان 

 برای صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان استفاده از تفاهمات صورت ررفته  -1

 المللی بین مشترک یهمکارریزی برای انجا  برنامهزیرساخت و  جادینامه و اعقد تفاهم -2

سهالمتبهامشهارکتمعاونهتعلمهیوفنهاوریریاسهتفناوریحوزهدرالمللیبینهایهمکاریتوسعه-6-۸

از توسوعه   تیو ناموه حما  حوزه سوالمت، تفواهم   انیبن دانش یها از توسعه صادرات محصوالت شرکت تیهدف حما باجمهوری:

تحوول و   یهوا  یسوالمت و مرکوز همکوار    یدفتر توسعه فنواور  نیحوزه سالمت ماب انیبن دانش یها صادرات محصوالت شرکت

 یهوا  شورکت  یالمللو  نیحضوور بو   ،یرنفتو یو غ انیو بن حجوم صوادرات دانوش    شیافوزا . دیمنعقد ررد یجمهور استیشرفت ریپ

و  یرانو یو ا یمشوترک خوارج   یهوا  شرکت نیو تشک ییشناسا ،یخارج یو فروش در کشورها دیتول یاخذ مجوزها ان،یبن دانش

 دهند. یم نیموافقت نامه را تشک نیدو طرف اهداف ا یها تیفعال ییافزا هم

های تخصصی در مرتبط با سالمت ریزی جهت برپایی نمایشگاهنامه برنامهبر اساس این تفاهم 1۹۳۱همچنین در سال 

ی علم و فناور المللی بینمرکز تعامالت توسعه فناوری سالمت پیرو تفاهمات صورت ررفته با آغاز رردید. از طرف دیگر، دفتر 

 در کشور آلمان مشارکت دارد.  Medica 2019در تخصیص کمک هزینه برای بررزاری نمایشگاه 

  ی صادرات دوریکراز طری  و اوراندا  ایکن یبه کشورها یتجار یهااتیاعزا  همشارکت در 

 بلژیک، عراق و هند)که متاسفانه کنهن رردید(محتر  در  ریوز تیجهت مع ها شرکتبا  یهماهنگ 

 

دفتر توسعه فناوری سالمت معاونت تحقیقات :هایدانشبنیانباپتانسیلصادراتمحصوالتحمایتازشرکت -6-2

مختلف به شرح زیر انجا  های را به روش های دانش بنیان با پتانهین صادرات محصوالتو فناوری حمایت خود از شرکت

 داده و خواهد داد:

 با حضور وزیر محتر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  های دانش بنیانشرکت رونمایی محصوالت 

  کشور عراق  یبا بازار صادرات ییو آشنا یجهت بررس انیدانش بن یهاشرکتبررزاری نشهت 

  ادامه()توضیحات بیشتر در  تالملن وزارت بهداشنیب یهایاداره کن همکارهمکاری با 

 

المللهیبینهایهمکاریتوسعهنمودنلحاظدر المللوزارتبهداشتهایبینهمکاریباادارهکلهمکاری -6-۹

با توجه به نیازهای اقتصاد دانش بنیان و وضعیت فعلی کشور در نتیجوه  :کشورهابانامهتفاهمدرسالمتفناوریحوزهدر

روردد کوه    میتنظو  یا کشوور بوه رونوه    المللوی  بوین  یهوا  یراه همکوار  ناموه و نقشوه   متن تفواهم ن، الز  است ها علیه ایراتحریم

 یدر حووزه فنواور   یمشوترک تخصصو   یهوا  شوگاه ینما یمشترک و بررزار دیتول ،یرذار هیسرما ،یتبادل دانش فن کننده نیتهه

هوایی ماننود داروهوای    ی تولیدکننوده در حووزه  هوا  ی شرکتدر این راستا، با توجه به توانمندباشد.  المللی بیندر سطح سالمت 

ی مانیتورینگ عالئم حیاتی، ها ند سیهتمنهای تشخیصی، تجهیزات پزشکی ماپیشرفته، تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی، کیت

الملون وزارت   نیبو  یهوا یاداره کون همکوار  خطرساز زباله بیمارستانی، همکاری بوا   ی استریلیزاسیون و بیها اتاق عمن، دستگاه

 کشهور۸7ی دانش بنیان برای صوادرات و همکواری مشوترک بوا     ها ی شرکتها در خصوص اعال  آمادری و توانمندیبهداشت 
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کشورهای بلژیک، بالروس، چین، ژاپن، آلموان، اورانودا، هندوسوتان، موالزی، انودونزی، فرانهوه، ارمنهوتان، قزاقهوتان،         شامن: 

 گاپور و جمهوری اسلواکی انجا  ررفته و ادامه دارد. لوکزامبورگ، فنالند، مجارستان، سن

ی دانوش بنیوان، ارائوه    هوا  و محصووالت شورکت   هوا  از طری  معرفوی توانمنودی   المللی بیناقدامات اجرایی جهت نین به اهداف 

و برناموه   هوا  ی مطرح شده از طرف سایر کشورها، ارائه پیشنهادات جهت درج در تفاهم ناموه ها ی فناورانه در قالب فرمتها طرح

الملون وزارت  بوا همکواری اموور بوین     با کشورهای چین، قرقیزستان، سنگاپور، ارمنهتان و اوراندا  المللی بینعملیاتی همکاری 

 بهداشت انجا  ررفت.

به عنووان   یفکر یها ییدارا:دردفترتوسعهفناوریسالمتنوآوریوفکریمالکیتتخصصیکمیتهاندازیراه-6-4

در خلو    هوا  یوی دارا نیو از ا تیو کوه حما  یبه نحو رود یدر قرن حاضر به شمار م یتوسعه فناور یاساس یها رساختیاز ز یکی

 تیو مالک نیبوا قووان   ییعود  آشونا   گور، ید یرا برعهده دارد. از سو یا نوآوران نقش عمده  یو تشو تیو حما دیجد یها ینوآور

در بوازار هودف و امکوان     یشودن فنواور   را از جمله افشاء یادیز یمعنوو  یماد یها انیز ،یالملل نیو ب یلدر سطوح داخ یفکر

 . به همراه دارد یا نهیهز چیرا بدون پرداخت ه یقینوآوران حق یفکر یها تیاستفاده رقبا از دانش و خالق

العمن دسوتور  1۹۳7در سال  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو نوآور یفکر تیمالک یتخصص تهیراستا کم نیهم در

 یاعضا یفکر یها ییاز دارا انتیرا با هدف حفظ و ص کشور یعلو  پزشک یها در دانشگاه یو نوآور یفکر تیمالک یها استیس

حوزه  نیدر ا یو نوآور یتوسعه فناور یالز  برا رساختیو ز نهیزم جادیو نوآوران در حوزه سالمت و ا انیدانشجو ،یعلم اتیه

 د. نمو یینها یعلو  پزشک یها دانشگاه ندرانیحضور نما با 6/۳/1۹۳7  یو در تار تدوین کرده

 1مورد در ایاالت متحده(، دانشوگاه علوو  پزشوکی فهوا )     5ثبت اختراع جهانی که توسط دانشگاه علو  پزشکی شیراز ) ۱تعداد 

موورد در   1ی مازنودران ) مورد ثبت در لههتان( و دانشگاه علوو  پزشوک   1مورد در ایران(، دانشگاه علو  پزشکی تربت حیدریه )

محصول نیز درحوزه تجهیزات پزشکی توسط  2سوئیس( ثبت شده است. الز  به ذکر است عالوه بر اختراعات ثبت شده تعداد 

 .  (6)جدول  دانشگاه علو  پزشکی شیراز در ایاالت متحده ثبت شده است

 

  

 ۳7شکی در سال های علو  پزالمللی دانشگاهاختراعات ثبت شده بینفهرست  -6جدول
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با توجه به اهمیوت و توأثیر واحودهای کوچوک کهوب و کوار، حمایوت از        ها:ها،اصنافواتحادیهانجمنهمکاریبا-6-5

ی دانش بنیان برای تبدین محصوالت فعلی به محصوالت صادراتی در اولویت کار دفتور قورار دارد. تقویوت ارتبواط بوا      ها شرکت

ی و همچنوین  و داروئو  یشوگاه یآزمای، دندانپزشوک ی، و ملزومات پزشوک  زاتیرکنندران تجهکنندران و صاددیتول یانجمن صنف

باشود. دفتور   می 1۹۳7یکی از موارد شایان ذکر حمایت بخش خصوصی در سال  رانیا یپزشک زاتیصادرکنندران تجه هیاتحاد

بوا معاونوت علموی و فنواوری      هوا  رکتو حتوی شو   ها توسعه فناوری سالمت از ارتباطات ایجاد شده برای ارتباط مهتقیم انجمن

 کند.  ریاست جمهوری و کریدور صادراتی استفاده می

یی بخش خصوصی و دولتی، افزاتعامن و هم جادیابا هدف تقویت همکاری و حمایت بخش خصوصی در راستای همچنین 

و معادن و  عیصنا ،بارزرانی قتوسط اتا Irantech Plusبا عنوان  رانیا شرفتهیپ یها یفناور یسازیتجار دادیرواولین 

 بررزار رردید.  رانیا یکشاورز
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هاومراکزتحقیقاتیعلومپزشکیدانشگاهالمللیهایبینهمکاریگزارش-فصلدوم
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هایدانمارکگزارشکارنحوههمکاریپژوهشکدهسالمندیدانشگاهعلومپزشکیتبریزبادانشگاه

 ۸۹۳4دیماهتاسیسپژوهشکدهسالمندیدر(۸

 ایجاد محن فیزیکی پژوهشکده 

 اخذ تاییدیه پژوهشکده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 تبریز پزشکی علو  دانشگاه افتخاری استاد اعطای (TUOMS )علوی استاد دانشگاه پنهیلوانیا، پروفهورعباس به 

 وفائی  دکتر منوچهر و رده پروفهور آلبرت هن،کارل-هویالند فلمینگ اساتید دانشگاه اودنهه دانمارک: پروفهور پن

اودنسه-(تفاهمنامهتبریز2

 دکتر  کارلهن، فلمینگ هویالند پروفهور پن توسط 1۹۳5فروردین  در باکو نقشه راه در نویسپیش اولین نوشتن

 وفائی وچهردکتر من و شکوری، رییس دانشکده پزشکی و پژوهشکده سالمندی دانشگاه علو  پزشکی تبریز سید کاظم

 1۹۳5شهریور در آن نهایی نهخه تصویب و نقشه راه ویرایش 

 1۹۳5نامه و نقشه راه توسط طرفین در آذر امضای تفاهم 

درپژوهشکدهسالمندی۸۹۳7ومهر۸۹۳5علویدرشهریورسالیانههایبرگزارینشست(۹

 جلهه دوروزه با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان 

  پروژه پس از داوری داخلی و خارجی در هر نشهت  5پروژه و انتخا   21ارائه بیش از 

درسهنشستسالیانهعلویالمللیبینمصوبپروژه۸۱اجرای(4

 نامه دوره راهنمای داخلی و دانمارکی بوده و پایان ه دارای استادژهر پروPh.D .است 

میهردودانشگاهتعلأ(بازدیدازدانشگاهدانمارکوتبریزتوسطاعضایهی5

 :بازدیدازدانشگاهعلومپزشکیتبریزتوسط

  شرکت مختلف در موضوعات مقاله نویهی، تصویربرداری و علو  اعصا کارراه چندین بررزاری  منوچهر وفایی)دکتر ،

 اودنهه(-تبریز همکاری پیرو دانشگاه علو  پزشکی تبریز از در اولین نشهت علوی، بازدید

  گ هویالند کارلهن ) شرکت در اولین نشهت علوی (پن فلمینپروفهور 

  (تصویری تحلین زمینه در آموزشی های کارراه )بررزاری ،  استاد دانشگاه کپنهاگارین روست رو پروفهور 

  پدرسن  ماینرت آندرس و ، استاد دانشگاه اودنهه هولمهکوف هاوف ،، رییس بیمارستان اودنههبریکهن کیمپروفهور

 اودنهه(-تبریز همکاری پیرو دانشگاه علو  پزشکی تبریز از )بازدیدودنهه استاد دانشگاه ا

  استاد دانشگاه اودنهه، ینز مارتین الریتهین، استاد دانشگاه اودنههاوفه هولمهکوف، آن پرنیله هرمانپرفهور ، ،

 منوچهر وفایی ) شرکت در سومین نشهت علوی(

 

 :بازدیدازدانمارکتوسط

 معاون پژوهشی اسب  ، دکتر محمد رضا رشیدیرییس دانشگاه علو  پزشکی تبریز ،دکتر محمدحهین صومی ،

 اودنهه( -اری تبریززدید از دانشگاه اودنهه پیرو همک، دکتر سید کاظم شکوری ) بادانشگاه علو  پزشکی تبریز
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  استاد رادیولوژی ، رضا جواد رشیددکتر ، ، استاد رادیولوژی دانشگاه علو  پزشکی تبریزمحمد  حهین دقیقیدکتر

 ) بازدید از دپارتمان رادیولوژی دانشگاه آرهوس( دانشگاه علو  پزشکی تبریز

 بعلت که تبریز علوی  دو  نشهت در شرکت و اجرا حال در های پروژه رروه هفت نفره اعضای هیئت علمی )پیگیری 

 شد( بررزار اودنهه در زمان آن در سیاسی برخی مشکالت

۳4زههاینورولوژی،روانپزشکیورادیولوژیدردانشگاهعلومپزشکیتبریزدرمهربرگزاریسمینارتا(6

(برگزاریمراسمبزرگداشتپروفسورعباسعلویواهدایاستادافتخاریدانشگاهعلومپزشکیتبریزبه7

ایشان

در کشور( )برای اولین بارخبریپژوهشکده–فصلنامهعلمیسهشمارهفارسیوانگلیسیانتشار(۱

دانشگاهعلومپزشکیتبریزبهگدهآلبرتتوسطشدهاهدااسکنرPETترخیص(پیگیری۳

باراولینبرایپزشکیآموزشوبهداشتوزارتازپژوهشکدهسالمندیبرایمستقلبودجه(تصویب۸۱

نفرازاعضایهیئتعلمی5هایتوانمندسازیبرایریزیبرایشرکتدردوره(برنامه۸۸

برنامههایپیشرو

  تا  شده است اهدابه دانشگاه علو  پزشکی تبریز  توسط آلبرت رده برا اهداف پژوهشیکه نصب دستگاه پت اسکنر

 ۳۱در مهر  نشهت بعدی علوی

 ی جدید در همکاری با دانمارکاهای دکترفراخوان جهت پروژه 

 موثرتر همکاری ظورمن به طرف دو هر مقامات بیشتر توسط دانشگاهی انجا  بازدیدهای 

 دانمارک کوهورت با همکاری طراحی مطالعه کوهورت جمعیت سالمندی تبریز برای 

  ( ۳۱بررزاری نشهت چهار  علوی در تبریز )مهر 




