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بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی
علوم پزشکی رازی برگزارشد
جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی
رازی از سال  1374بر اساس بند 4
از اصل سوم قانون اساسی ایران مبنی
بر تقویت روح بررسی ،تتبع و ابتکار،
در راستای اهداف وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی و بهمنظور
تجلیل از مقام و منزلت پزشکان و
دانشجویان فرهیخته دانشگاههای
علوم پزشکی ،همهساله در دیماه،
بهافتخار محمد زکریای رازی طبیب،
شیمیدان ،داروساز و فیلسوف بزرگ
ایرانی برگزار میشود.
امسال بیست و دومین دوره جشنواره
با تأکید بر امر ارتقاء کیفی تحقیقات و
فناوری در سطح ملی و بینالمللی بر
اساس آئیننامههای مصوب معاونت
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سالن
همایشهای رازی با حضور دکتر سید
حسن هاشمی رئیس شورای عالی
جشنواره و وزیر بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،دکتر رضا ملکزاده
نائب رئیس وزرای عالی و رئیس هیات
اجرایی جشنواره و معاون تحقیقات و
فناوری ،دکتر جهانگیری معاون اول
ریاست جمهوری برگزار شد تا اهداف
واالی پژوهش را تعقیب کرده و با ارج

نهادن به مقام واالی پژوهشگران و ایجاد
فضای باطراوات تحقیقاتی به تشویق
محققان جوان و دانشجو و ارتقای
جایگاه کشورمان ایران در تولید علم
درزمینه ی های علوم پزشکی کمک
کرده و فرزندان برومند این مرزوبوم
با نیروی ایمان و استعداد خود در
سایه یک نظام تحقیقاتی سازمانیافته،
عهدهدار نقش فعالتری در پیشرفت
دانش جهانی باشند.
کمیتههای تخصصی بیست و
دومین جشنواره تحقیقاتی علوم
پزشکی رازی عبارت بود از:

 علوم بالینی و سالمت
 علوم پایه پزشکی
 ابداعات ،اختراعات و فناوری
وزیر بهداشت در سخنرانی خود
ضمن تشکر از زحماتی که دکتر
ملکزاده و دیگر همکارانشان در
امور دانشگاهی و ستادی میکشند
افزود :تصور بنده این است اگر
گرههایی که در حوزهی سالمت
بهویژه در بخش آموزش وجود دارد
برداشته شود سرعت ما چند برابر
خواهد شد .ازجمله مشکالتی که
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است بحث استقالل دانشگاه است
و مسائل اقتصادی ومالی این حوزه
مورد تعرض است و استقالل ندارد.
امیدواریم از گزند آسیبهای این
بخش در امان بمانیم و مهمتر از آن به
نظرم چالشهایی است که در ساختار
ادارهی سالمت کشور وجود دارد
که آسیبهای زیادی را به حوزهی
سالمت و آموزش وارد کرده است.
بهطوریکه در دو دهه گذشته بیشتر
مراکز آموزشی ما تبدیل به مراکز
درمانی گشته است و امکان فعالیت
اساتید و پژوهشگران ما نیست .ما از
نظر زیرساختی یک بیتوجهی مزمنی
را متوجه هستیم .اگر بخواهیم پژوهش
پیشرفت کند ،بدون شک آموزش
قدم اول خواهد بود .بیمارستانهای
آموزشی به معنای واقعی ،در کشور
نداریم و انتظار این است که حداقل
اگر خودمان نمیتوانیم ،این امکان را
فراهم آوریم که با استفاده از سرمایه
گزاران داخلی و خارجی ،حداقل
 20000تخت آموزشی فراهم کنیم.
بخشی از کمبودهایی که مردم از آن
رنج میبرند ناشی از این کمتوجهی
است .ما اساتید برجستهای داریم
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و در بعد آموزش نیز هیچ کمبودی
نداریم و حتی دارای برتریهای نسبی
چه منطقهای و چه بینالمللی هستیم.
آنچه کم است فضا و نیروی انسانی
غیرتخصصی است که متأسفانه در این
چند ساله مغفول مانده است .به نظر
میرسد اگر بتوانیم در کنار استقالل
دانشگاهها و اصالح ساختار ارائه
خدمت و تصمیم سازی در حوزه
سالمت ،به توصیهی زیرساختهای
آموزشی همفکر کنیم ،حتم ًا در آینده
مسیرهای روشنتری را برای تحقیقات
و پژوهش شاهد هستیم؛ ممنونم از
تمامی کسانی که به خاطر کشور و
مردمشان ،امر پژوهش را سرعت
بخشیدند ،آماری که دکتر ملکزاده
ارایه کرد بسیار مسرتبخش بوده
است .آن چه ما شاهدش بودیم رشد
منطقهای و رقابت سخت به شکل کیفی
در ایران در کارنامهی دانشگاههاست.
بحث تقدیر پژوهشگران در اینجا
مطرحشده است که چیزی غیر از
برآورده کردن انتظارات در راستای
حمایت و صیانت از دستاوردهی آنان
از طرف دولت و قوه قضاییه نیست.
بعد از سخنرانی وزیر بهداشت ،اهدای
جوایز برگزیدگان بیست و دومین
جشنوارهی تحقیقاتی علوم پزشکی
رازی با دعوت حضور از دکتر سید
حسن هاشمی ،دکتر رضا ملکزاده و
دکتر جهانگیری بسیار باشکوه برگزار
شد و بهخوبی از آنان تقدیر و تشکر
به عمل آمد.

برگزیدگان کمیته
علوم بالینی و سالمت

رتبه اول :دکتر محمدرضا زالی
فوق متخصص گوارش و کبد

رتبه دوم :دکتر محمدعلی
صحراییان متخصص مغز و اعصاب
و دکتر محمدرضا محمدی فوق
تخصص روانپزشکی کودکان
رتبه سوم :دکتر عیسی محمدی
دکترای تخصصی پرستاری
برگزیده جوان این گروه دکتر امیر
فیلی متخصص بیماریهای پوست و
سلولهای بنیادی بود و در کمیتهی
ابداعات ،اختراعات و فناوری به
وحید قراملکی فوقلیسانس مهندسی
مکاترونیک برای دستگاه حاللیت
سنج اتوماتیک اختصاص پیدا کرد...
پژوهشگر برتر دکتر محسن فتح اله
زاده دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی
بود .در گروه محققان کمیته علوم
پزشکی ،دکتر زریندست دکترای
تخصصی فارماکولوژی و دکتر
نجمآبادی دکترای تخصصی بیولوژی
مولکولی رتبهی اول را به خود
اختصاص دادند .رتبهی دوم دکتر
هدایتی دکترای تخصصی بیوشیمی
بود .رتبهی سوم این گروه به دکتر
ژاله ورشو ساز دکترای تخصصی
فارماسیوتیکس اختصاص یافت .در
بین دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مازندران،
شهرکرد ،انستیتو پاستور ایران ،مرکز
تحقیقات غدد و متابولیسم ،مرکز
تحقیقات کاربردی دارویی ،مرکز
تحقیقات نقص ایمنی کودکان ،مرکز
تحقیقات بیوتکنولوژی ،مواد دندانی،
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز و شهید بهشتی
تهران .مازندران .ایالم و چندین مجله
داخلی و خارجی نیز حائز رتبه شدند.
معاون رئیسجمهور دکتر جهانگیری
نیز بعد از مراسم در سخنرانی خود با

تأکید بر سالروز امضای تفاهمنامه
برجام گفت :به بهانهی هستهای در
طی سال های گذشته فشارهای زیادی
به ملت و کشور ایران وارد شد که با
تحریمهای شدید سازمانی و نظام بانکی
همراه بود و نتیجت ًا جلوی پژوهشهای
بسیاری از دانشمندان هستهای نیز
هم گرفته شد .اقتصاد مقاومتی وقتی
میتواند بنیان محکمی داشته باشد که
دانشبنیان شدن همهی امور در دنیا
به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.
رسالت دانشگاهها در مقطع فعلی تولید
علم و تربیت دانشجویان و از همه
مهمتر دانشبنیان شدن همه امور است.
دکتر ملکزاده در رابطه با بودجه
برای پژوهش گفت :واقعیت این
است که ما بودجهی کمی داریم
قرار بوده  %3تولید ناخالص ملی را
برای پژوهش اختصاص بدهند که
متأسفانهای رقم به  ./5درصد در کاغذ
رسید در پنج سال آتی هم بودجهی
خوبی برای تحقیقات درزمینهی
بیماریهای غیر واگیردار در اختیار
پژوهشگران این حوزه قرار داده
شد .ولی آنچه بیشتر از بودجه حائز
اهمیت است مسئله ایثار و تالش
نیروی انسانی است که باوجود بودجه
کم باعث پیشرفت کشور شدند .امید
است دولت بتواند در بازگشایی
وضعیت اقتصادی حمایت از پژوهش
بکند و بتوانیم وضعیت رو به رشدی
در سال های آتی داشته باشیم.
وی درپایان در خصوص جشنواره
رازی یادآور شد :فکر میکنم مهمترین کار
جشنواره رازی در واقع کشف استعدادها
و به فعلیت رساندن آنهاست و جایگاه
این جشنواره را در سالمت بهداشت علوم
پزشکی بسیار موفق و ویژه خواند.

