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رویدادها و گزارش هارویدادها و گزارش ها

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت خبر داد:

آغاز برنامه مهارت آزمایی آزمایشگاه های کووید19 وزارت بهداشت

های  آزمایشگاه  شبکه  ای  دوره  آزمایی  مهارت  برنامه 
پزشکی،  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  کووید-19 
در  کووید-19  کشوری  مرجع  آزمایشگاه  توسط  بتازگی 

شد. آغاز  ایران  پاستور  انستیتو 
دکتر سیامک سمیعی مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اعالم این خبر 
افزود:  آزمایشگاه های این شبکه ملزم هستند مطابق برنامه ای 
که انستیتو پاستور اعالم می کند و در مدت زمان تعیین شده، 

نتایج آزمایش تشخیص مولکولی بر روی پنل نمونه های کنترل 
مجهول را به آزمایشگا مرجع کشوری اعالم نمایند.

 دکتر سمیعی گفت: برنامه مهارت آزمایی که موفقیت در 
آن معیار اعتبار نتایج آزمایشگاه محسوب می شود، در کنار 
اطمینان  ابزارهای کسب  مهمترین  از  نظارتی،  ارزیابی های 
از رعایت استانداردهای فنی و عملکرد مطلوب آزمایشگاه 
محسوب می شود و مطابق ضوابط آزمایشگاه های پزشکی، 
شرکت در آنها الزامی است و معاونت های درمان و بهداشت 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی باید بر مشارکت 

آزمایشگاه های دانشگاهی خود در برنامه نظارت نمایند.
 مدیرکل آزمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت  
خاطرنشان کرد: سازمان های بیمه پایه در پرداخت های خود 
به آزمایشگاه ها و موسسات پزشکی نظیر بیمارستان ها و 
را  آزمایی  برنامه مهارت  مراکز سرپایی، گواهی شرکت در 
مالک قرار خواهند داد و همچنین نمونه های کنترل مورد 
نیاز برای مهارت آزمایی با پشتیبانی سازمان جهانی بهداشت 

تامین شده است.

مهندس محمود اصالنی

در راستای هم اندیشی و تعامل 
تحقیقات  معاونین  با  سازنده 
علوم  های  دانشگاه  فناوری  و 
جلسات  کشور،  سراسر  پزشکی 
منطقه  کالن  ده  با  وبیناری 
دکتر  حضور  با  و  کشور  آمایشی 
معاونت  سرپرست  نجفی،  فرید 

با 6  تحقیقات و فناوری و مدیران معاونت آغاز و تاکنون 
است. شده  تشکیل  مجازی  جلسات  این  منطقه  کالن 

در این جلسات معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های 
عضو هر کالن منطقه، مهمترین چالش ها و مشکالت بخش 
کرده  بیان  را  خود  مدیریتی  حوزه  در  فناوری  و  تحقیقات 

و همچنین سه تجربه موفق را که قابل 
های  دانشگاه  سایر  به  تسری  و  تعمیم 

علوم پزشکی است را ارائه می دهند.
و  نظرات  نقطه  کلیه  که  است  گفتنی 
این جلسات پس  موارد مطرح شده در 
از جمع بندی و ارزیابی به عنوان نقشه 
راه اجرایی و عملیاتی معاونت تحقیقات 
و فناوری در اجالس سراسری معاونین تحقیقات و فناوری 

در آینده ای نزدیک مطرح خواهد شد. 
شده  بندی  جمع  و  کامل  گزارش  است،  مقرر  همچنین 
جلسات مذکور جهت استحضار وزیر بهداشت ارائه شود.

با حضور سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت؛

وبینار هم اندیشی کالن مناطق آمایشی برگزار شد
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وزیر بهداشت از تست انسانی اولین 
و  داد  خبر  ایرانی  کرونای  واکسن 
گفت: واکسنی که به ملت ایران تزریق 
می  کنیم را خودمان قبول و باور داریم.
 دکتر سعید نمکی در حاشیه مراسم 
کرونای  واکسن  انسانی  تست  آغاز 
ایرانی، بیان کرد: امروز یکی از روزهای 

بسیار امیدوارکننده برای ملت ایران است و روزی است که 
ما بعد از مدت  ها تالش و پیگیری همکاران و دانشمندان 
بایوتک،  داروهای  و  تکنولوژی  حوزه  در  کشور  برجسته 
اعم از  مختلفی،  مراحل  طی  از  بعد  را  کووید19  واکسن 
و خوشبختانه  کردند  تولید  حیوانی،  های  مدل   و  مطالعات 

انجام دهیم. انسان  بر روی  را  تزریق  اولین  توانستیم 
وی افزود: این انسانی که اولین تزریق واکسن کووید19 
دکتر مخبر، رییس ستاد  نازنین  انجام شد، دختر  بر رویش 
اجرایی فرمان حضرت امام بود. این پیامی بود به ملت ایران 
که چیزی را که قرار است به ملت ایران تزریق کنیم، خودمان 
نیز به آن باور داشته و قبولش داریم و اگر عارضه ای داشته 
دل  و  جان  با  بار  اولین  برای  هایمان  خانواده  و  ما  باشد، 
خریداریم. ما خون هیچ کدام مان را سرخ تر از خون ملت 
شریف ایران نمی دانیم و جان افراد خانواده مان را عزیزتر از 
فقیرترین و زحمت کش ترین فرد در دورترین نقاط محروم 

این کشور نمی دانیم.

ایران، اولین واکسن  ساز آسیا
وی با بیان اینکه تهیه واکسن کرونا با تکیه بر توان و غرور 
ملی آغاز شد، خاطرنشان کرد: بنده این افتخار را داشتم که به 
عنوان یک ایمونولوژیست، سال  ها در زمینه ارتقای واکسن 
 سازی این کشور خدمت کنم. )بعدامفصل می  گویم که ۳۰ 
سال قبل که مسئولیت بهداشت کشور را داشتم و پیگیر آوردن 
تکنولوژی  های جدید واکسن در منطقه بودم، چه راه  هایی 
را برای تهیه واکسن رفتیم.( ما 1۰۰ سال است که در منطقه 
واکسن ساز هستیم. کسانی که فکر می  کنند، اولین بار است 
که داریم واکسنی را تزریق می  کنیم، بسیار در اشتباه هستند. 
در سال 1۲99 انستیتو پاستور و در سال 1۳۰۳ انستیتو رازی را 
داشتیم، تمام مردم دوران زندگی  شان را با واکسن  های ایرانی 

آغاز کردند. ما اولین واکسن  ساز آسیا بودیم و ما 
بودیم که به بسیاری از کشورهای دنیا و منطقه 

واکسن صادر می کردیم.
دکتر نمکی تصریح کرد: البته مظلوم ماندن و 
مغفول ماندن این دو موسسه بزرگ بین  المللی 
کشور  سازی  واکسن   توسعه  به  را  هایی  لطمه  
زد، اما ما بر سر آنیم که با کمک معاونت علمی 
و فناوری رییس جمهور و همچنین بقیه ساختارهای وابسته 
اعم از انستیتو پاستور، رازی و بخش خصوصی، این مزیت 

کشورمان را به دنیا عرضه کنیم.
وزیر بهداشت عنوان کرد: امروز ما در کشور پلتفرم  های 
آنها  از  یکی  که  کردیم  دنبال  همزمان  طور  به  را  مختلفی 
آزمایش انسانی است که امروز آغاز شد. برای اینکه از دنیا 
عقب نمانیم و در عین حال بتوانیم اگر یک پلتفرم موفق نبود، 
پلتفرم دیگری را به عنوان تولید ملی جایگزین کنیم، تمام 
راه  ها را رفتیم. در روزهای بسیار نزدیک آتی، زحمتی که 
همکارانمان در انستیتو رازی کشیدند و کارشان را بر روی 
مدل  های حیوانی انجام دادند و دارند مجوز تست انسانی 
به  رازی  انستیتو  کرد.  تجربه خواهیم  کنند،  می   دریافت  را 
ترین واکسن سازهای  با سابقه  بزرگترین و  از  عنوان یکی 

است. منطقه 
وی ادامه داد: بعد از آن پلتفرم جدید دیگری قرار دارد که 
وارد فاز حیوانی شده و به تدریج وارد فازم انسانی خواهد 
شد. در این اقدام بزرگ باید از دکتر مخبر، دکتر جمشیدی و 
ستاد اجرایی فرمان امام تشکر کنم که در یک راه پر ریسک 

سرمایه گذاری کردند و این اقدام ملی را آغاز کردند.
وی در ادامه گفت: همچنین باید از تیم اجرایی و علمی 
ها،  فرموالسیون   حوزه  در  علمی  تیم  کنم.  تشکر  کار  این 
همه  از  و  انسانی  تست  آن  از  بعد  حیوانی،  تست  مرحله 
کنند.  اقدام می   این واکسن  تولید  به صنعت  مهمتر رسیدن 
از بانوی گرانقدر سرکار خانم دکتر محرز نیز تشکر می  کنم 
که از دانشمندان پیشکسوت این کشور هستند. امیدوارم در 
آینده بسیار نزدیک شاهد شروع فاز دوم بالینی و سپس فاز 
انشاهلل به سمت تولید ملی و تقویت  باشیم و  انسانی  سوم 

آینده ای نزدیک پیش رویم. غرور ملی در 

وزیر بهداشت در مراسم آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا:
اولین واکسن کرونای ایرانی بر روی انسان تست شد



 آذر 99 8
 شماره 179

رویدادها و گزارش ها

معاونت درمان وزارت بهداشت اعالم کرد:

تشدید نظارت ها بر آزمایشگاه های مجاز به انجام 
آزمایش تشخیص کووید19

معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
اعالم کرد: در چهارچوب تشدید نظارت بر آزمایشگاه های 
آزمایشگاه  یک  فعالیت  گذشته  هفته  در  پزشکی،  تشخیص 
در حوزه نظارتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، که بدون اخذ 
مجوز اقدام به پذیرش و انجام آزمایش تشخیص مولکولی 

کووید-19 نموده بود، متوقف شد.
 بر اساس اعالم معاونت درمان همچنین مجوز دو آزمایشگاه 
مجاز به انجام این آزمایش که در ثبت نتایج آزمایشگاهی در 
انگاری و تاخیر  الکترونیک سطح یک سهل  سامانه پرونده 
کرده بودند و یک آزمایشگاه به دلیل کسب نتایج نامطلوب 
علوم  دانشگاه  درمان  معاون  دستور  به  آزمایی،  مهارت  در 

پزشکی شهید بهشتی تعلیق شد.  
های  آزمایشگاه  کلیه  بهداشت،  وزارت  ابالغ  مبنای  بر 
و  پذیرش  برای  خصوصی  و  دولتی  پزشکی  تشخیص 
تایید  باید  کووید-19  مولکولی  تشخیص  آزمایش  انجام 
معاونت های درمان دانشگاه های علوم پزشکی در ارتباط با 
رعایت استانداردهای تضمین کیفت و امنیت و ایمنی زیستی 
را دریافت کرده و صالحیت فنی آنها بوسیله آزمایشگاه مرجع 

شود. احراز  ایران  پاستور  انستیتو  در  کووید-19  کشوری 
 آزمایشگاه های مجاز به انجام آزمایش تشخیص مولکولی 
کووید-19 عالوه بر رعایت ضوابط و استانداردهای ابالغی، 
ثبت  و  آزمایشگاهی  خدمات  قانونی  تعرفه  اخذ  به  متعهد 
فوری، مستمر و کامل نتایج آزمایش در سامانه های وزارت 

مورد  ای  دوره  به طور  ها  آزمایشگاه  این  بهداشت هستند. 
ارزیابی صالحیت قرار می گیرد و در صورت کسب نتایج 
نامطلوب تا رفع مشکالت احتمالی فعالیت خود را متوقف 

می کنند.
گفتنی است، طبق ابالغ 1۷ آذرماه دبیر و رییس دبیرخانه 
شورای عالی بیمه سالمت، تعرفه آزمایش تشخیص مولکولی 
با  خدمت  شده  تمام  هزینه  برآورد  مبنای  بر  کووید-19 
استفاده از محصوالت تولید داخل، در بخش دولتی حدود 
 ۳۰۲۰۰۰۰ حدود  خصوصی  بخش  در  و  ریال   ۲۳۸۴۰۰۰
ریال تعیین شد که از تاریخ ذکر شده الزم االجرا است. این 
هزینه شامل شامل پذیرش، نمونه گیری در محل آزمایشگاه، 
در  ثبت  و  گزارش   ،RT PCR و  استخراج  آزمایش  انجام 

شود. می  بهداشت  وزارت  سامانه 

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی را در فضای مجازی دنبال کنید:
                       @Tashkhis_Magazine     
                              Tashkhis_Magazine tashkhis magazine

www.tashkhis.com
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مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داد؛
ساماندهی عرضه انسولین قلمی با ثبت در سامانه تیتک

با حکم وزیر بهداشت؛
نایب رییس شورای فناوري سالمت منصوب شد

رویدادها و گزارش ها

با  مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو 
اشاره به الزام تمامی داروخانه ها در سراسر کشور به ثبت 
این روش  اجرای  با  تیتک گفت:  در سامانه  قلمی  انسولین 
دارو به دست مصرف کنندگان واقعی می رسد و از کمبود 

آن جلوگیری می کند.
کرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  محمدی  حیدر  سید  دکتر 
صرفا  را  خود  انسولین  سهمیه  هستند  موظف  ها  داروخانه 
درسامانه تیتک ثبت کرده و به فروش برسانند که با ثبت دارو در 

سامانه، فروش غیرمنطقی و خارج از چارچوب حذف می شود.
عرضه  داروخانه ها  همکاری  نیزبا  آینده  در  افزود:  وی   
باالیی  ارزبری  که  قیمت  گران  داروهای  از  زیادی  بخش 
دارند به تدریج براساس ثبت در سامانه تیتک صورت خواهد 
گرفت؛ به این منظور در فاز بعدی داروهایی همچون ریتالین 

و IVIG نیز با الزام ثبت در سامانه تیتک عرضه می شوند.
سهمیه  که  داریم  خود  برنامه  در  کرد:  تاکید  وی   
نمی کنند،  ثبت  سامانه  در  را  انسولین  که  هایی  داروخانه 
قطع شود و در مراحل بعدی، سایر اهرم های قانونی برای 

شود. گرفته  بکار  استفاده  سوء  هرگونه  از  جلوگیری 
کنترل  برای  کرد:  امیدواری  ابراز  محمدی  دکتر 
بیشترداروهای گران قیمت و وارداتی که مشمول ارز دولتی، 
پیاده  سازوکار  همین  تدریج  به  شود،  می  بیمه  یا  و  یارانه 
از  داروها،  این  عرضه  بر  بیشتر  نظارت  ضمن  تا  شود  می 

شود. جلوگیری  احتمالی  کمبودهای  ایجاد 

دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در حکمی دکتر فرید نجفی را به عنوان نایب رییس شورای 

فناوري سالمت منصوب کرد.
به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر فرید نجفی
سرپرست محترم معاونت تحقیقات و فناوری

با سالم؛
این  موجب  به  جناب عالي  ارزنده  تجارب  به  توجه  با    
ابالغ به عنوان نایب رئیس شورای فناوري سالمت منصوب 
و  وزارت  این  های  ظرفیت  از  گیری  بهره  با  تا  شوید  می 
سایر نهادهای ذیربط و همچنین با مشارکت صاحب نظران 
دولتی و خصوصی در چهارچوب مصوبات شوراي فناوري 

نمائید. انجام وظیفه  سالمت 

شایسته  انجام  در  متعال  خداوند  به  اتکال  با  است  امید 
وظایف با رعایت اصول قانون مداري، اعتدال گرایي و منشور 
اخالقي دولت تدبیر و امید در جهت خدمت و ارتقاء سالمت 

ملت شریف ایران موفق باشید.
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دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در احکامی مهندس سید حسین صفوی، رییس هیات امنای 
حیدر  سید  دکتر  و  بیماران  معالجه  در  ارزی  جویی  صرفه 
محمدی، مدیر کل نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل 
به عنوان دو عضو دیگر کمیته ملی  سازمان غذا و دارو را 

COVID-19 منصوب کرد. واکسن 

 متن این احکام به شرح زیر است:
 جناب آقای مهندس سید حسین صفوی

رییس محترم هیات امنای صرفه جویی ارزی درمعالجه بیماران
 جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی

مدیر کل محترم نظارت بر امور دارو و مواد تحت کنترل 
سازمان غذا و دارو

واکسن ملی  کمیته  عضو  بعنوان  ابالغ  این  موجب  به 
COVID-19 منصوب می شوید. انتظار می رود با هماهنگی 
پیگیری  در  مذکور  کمیته  محترم  اعضای  دیگر  مشورت  و 
امور مربوط به ساخت واکسن در داخل کشور اقدام فرمایید.

با حکم وزیر بهداشت؛

دو عضو کمیته ملی واکسنCOVID-19 منصوب شدند

سخنگوی سازمان غذا و دارو اقدامات ایران برای تامین واکسن کرونا را تشریح کرد

تولید مشترک واکسن با کوبا بعد از خرید خارجی و کوواکس در اولویت ایران
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: احتماال 
اولین واکسن های کرونا که به ایران می رسد 
از مسیر خرید مستقیم از یک کشور خارجی 
است، بعد از آن سهمیه ایران از سبد کوواکس 
می رسد، سپس تولید مشترک انستیتو پاستور 
ایران با یک شرکت کوبایی است و پس از آن 

واکسن ایرانی تامین می شود.
کیانوش جهانپور بتازگی در این خصوص 
قبال  بهداشت  وزیر  که  طور  همان  افزود: 

تامین  برای  تاکید کرده است،  آن  بر  اعالم و رئیس جمهوری هم 
دنبال می شود که شامل خرید  واکسن کرونا چهار مسیر مختلف 
مستقیم از یک کشور خارجی تولید کننده واکسن تایید شده، خرید 
یک  با  مشترک  تولید  جهانی،  بهداشت  سازمان  کوواکس  سبد  از 

است. تولید واکسن کرونا در داخل  شرکت خارجی و 
کرونا  واکسن  مستقیم  خرید  برای  زمینه  این  در  داد:  ادامه  وی 
آن  نتیجه  که  زمانی  و  انجام شده  اقداماتی  کشور خارجی  یک  از 
از  کرونا  واکسن  برای خرید  اعالم می شود،  مردم  به  قطعی شود 

شده،  انجام  الزم  اقدامات  نیز  کوواکس  سبد 
داشت  پول وجود  انتقال  برای  البته مشکالتی 
بهداشت  مسیر سازمان  از  و  بر طرف شد  که 
توزیع  از شروع  مقرر و پس  زمان  در  جهانی 

شود. می  کشور  وارد  کرونا  واکسن  آن، 
برای  گفت:  دارو  و  غذا  سازمان  سخنگوی 
کشور  یک  با  کرونا  واکسن  مشترک  تولید 
خارجی اقداماتی از قبل انجام شده بود. شرط 
انسانی  بالینی  کارآزمایی  انجام  برای  ایران 
واکسن کرونا در داخل کشور، تولید مشترک واکسن و انتقال فناوری 
تولید واکسن به ایران بود، به هر حال برخی شرکت های خارجی در 
این زمینه مذاکراتی با ایران داشتند ولی در زمان حاضر فقط یکی 
از موسسات قدیمی و شناخته شده کوبا در حوزه واکسن سازی 
که از سال های قبل با انستیتو پاستور ایران در زمینه تولید واکسن 
همکاری داشته است و بر اساس همان پلتفورم و زمینه همکاری و 
با همان فناوری موضوع تولید واکسن کرونا را هم هر دو موسسه 

اند. دنبال کرده 



11         آذر 99
   شماره 179 

با حضور وزیر بهداشت؛

قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی تشکیل جلسه داد

جلسه قرارگاه تامین دارو و تجهیزات پزشکی با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اعضای قرارگاه 
در ۲۴ آذر99، در حوزه وزارتی وزارت بهداشت برگزار شد.
دکتر سعید نمکی در ابتدای این جلسه با اشاره به موضوع 
حافظ  از  ای  سروده  با  را  سخنانش  کرونا،  واکسن  تامین 
کافریست،   طریقت  در  دانش  و  تقوی  بر  "تکیه  کرد:  آغاز 
راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش”. وی در ادامه افزود: 
در کارهای اجرایی فقط و فقط با تکیه بر دانش و توانایی 
نمی توان موفق شد، بلکه این مرحمت و لطف الهی است 
که نهایتا دست ما را می گیرد تا از سختی ها و دشواری ها 

و مشکالت عبور کنیم.
شده  انجام  اقدامات  جزییات  بیان  به  ادامه  در  وی 
خرید  و  واردات  برای  ریزی  برنامه  واکسن،  تامین  جهت 
پرداخت و دستور  اتحادیه کوواکس  از کشورهای دیگر و 
داد و گفت:  ارائه  مربوطه  مدیران  به  را  پیگیری های الزم 
آنها هستیم و  به فکر  بدانند که همواره  مردم عزیزمان هم 
در این خصوص نگران نباشند. اگر قرار باشد واکسنی وارد 
سرزمین  این  از  بیرون  در  که  منابع  ترین  مطمئن  از  شود، 

شد. خواهد  وارد  کرده،  طی  را  خود  ریسک 

ضرورت مستندسازی اقدامات
وزارت  درمان  معاون  بابایی،  جان  دکتر  جلسه  ادامه  در 
از  ابتدا  از  بهداشت  وزارت  براینکه  تاکید  با  بهداشت 
و  بوده  دور  ها  حاشیه  و  ها  چالش  و  سیاسی  های  بازی 
اقدامات خود را با برنامه ریزی پیش برده است، گفت: در 
با  و  رفتیم  پیش  های صحیحی  استراتژی  با  دارو  موضوع 
اینکه اغلب داروهای مطرح برای کووید 19 تاثیر واضحی 
در کاهش مرگ و میرها نداشت، فرصت ها از بیماران دریغ 

نشده و در کمترین زمان ممکن آنها را تهیه و حتی تولید 
کرده و در اختیار مراکز درمانی قرار دادیم، در مورد واکسن 
نیز چنین است و البته تمامی اقدامات باید مستندسازی شود 
تا تالش های وزارت بهداشت و نظام سالمت در این زمینه 

نشود. انگاشته  نادیده 
در ادامه این نشست مباحثی در حوزه تخصیص و تامین 
ارز و ترخیص کاالهای پزشکی از جمله دارو و تجهیزات 
هیات  رییس  از سوی صفوی،  و جزییاتی  مطرح  پزشکی، 
امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دکتر شانه ساز، 

رییس سازمان غذا و دارو ارائه شد.

تعیین قیمت پایه برای خرید تجهیزات پزشکی و قطعات 
موردنیاز

 دکتر نمکی در ادامه درخصوص قیمت پایه برای خرید 
زمینه  این  در  موردنیاز، گفت:  قطعات  و  پزشکی  تجهیزات 
باید قیمت پایه بر مبنای ارز تخصیصی تعیین شود تا با پدیده  
گران فروشی و انحصار کاال مواجه نشویم و همزمان حمایت 

الزم و هدفمند از تولید داخل در دستور کار قرار گیرد. 
وی همچنین بر تسهیل تامین دستگاه اکسیژن ساز از سوی 
دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت صمت و ضرورت 
به  مبتال  بیماران  درمان  برای  درمانی  مراکز  برای  آن  تامین 

کووید19، تاکید کرد.

ضرورت واردات مواداولیه مرغوب از سوی 
تولیدکنندگان داخلی

مواداولیه،  واردات  و  تامین  مبحث  در  بهداشت  وزیر 
سوی  از  باال  باکیفیت  و  مرغوب  مواداولیه  واردات  بر 
تولیدکنندگان داخلی و افزایش کیفیت تولید داخل تاکید کرد.

رویدادها و گزارش ها
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور:

دانش بنیان ها تولید تجهیزات پزشکی را گسترش دادند

مرکز آموزش مهارت های پیشرفته بالینی دانشگاه تهران با 
هدف ایجاد فضایی مناسب برای ارائه آموزش های تخصصی 

به دانشجویان پزشکی در بیمارستان امام خمینی افتتاح شد.
این مرکز برای ارائه آموزش های تخصصی به دانشجویان 
این مرکز،  بیمارستان ها است. در  آموزشی  پزشکی و کادر 
تجهیزات پزشکی که توسط شرکت های دانش بنیان طراحی 

و تولید شده است در اختیار آنها قرار می گیرد.
جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا 
در آیین افتتاحیه این مرکز با اشاره به ضرورت استفاده از 
فضاهای متروکه و غیرقابل استفاده دانشگاه ها، بیمارستان ها، 
نوآور  شرکت های  استفاده  برای  صنایع  و  کارخانجات 
موجود  فضاهای  و  فرصت ها  این  از  باید  گفت:  و خالق، 
بهترین استفاده را کنیم و جوانان و نوآوری های آنها را در 

دهیم. پرورش  آنها  دل 

 تجهیزات پزشکی بومی سازی می شود
مهارت های  آموزش  مرکز  افزود:  همچنین  ستاری    
پیشرفته بالینی، نمونه بارز پیوند نوآوری های دانش بنیانی به 

است. پزشکی  تجهیزات  حوزه 
باید  داد:  ادامه  رییس جمهوری  فناوری  و  علمی  معاون 
نیازهای فناورانه بخش آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی را 
تا از توانمندی آنها برای تولید  ارائه کنیم  به دانش بنیان ها 

ببریم. بهره  این محصوالت  بومی 
 رییس بنیاد ملی نخبگان همچنین بیان کرد: مرکز آموزش 
مهارت های پیشرفته بالینی، فضایی مناسب برای ارائه آموزش های 
تخصصی به دانشجویان و فراهم کردن شرایط تعامل میان کادر 

درمان و دانشجویان در حال آموزش فراهم می کند.
و  تجهیزات  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره  با  ستاری 
9۰درصد  از  بیشتر  گفت:  ایران ساخت،  آزمایشگاهی  مواد 

دستگاه های ارائه شده در این نمایشگاه داخلی است و معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجاری سازی این 

می کند. ارائه  حمایتی  خدمات  محصوالت، 
در  جمهوری،  رییس  فناوری  و  علمی  معاون  گفته  به   
نمایشگاه تجهیزات »ایران ساخت« معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری ۵۰درصد هزینه خرید این تجهیزات برای 

دانشگاه ها را پرداخت می کند.
توسعه  و  دانش بنیان  اقتصاد  فرهنگ سازی  ستاد  رییس   
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  خالق  و  نرم  صنایع 
جمهوری در ادامه با اشاره به این که تغییر ساختار دانشگاه ها 
بیشتر  امسال  کرد:  تاکید  است،  الزامی  رشته ها  انتخاب  و 
نفرات برتر دانشگاه ها در رشته های مرتبط با رایانه شرکت 
مثل  تخصصی  رشته های  از  بسیاری  حالیکه  در  کرده اند 
چندان  آنها  برای  هنور  شناختی  علوم  و  زیست فناوری 

نیست. شده  شناخته 
ستاری افزود: باید ریل و ساختار دانشگاه ها را تغییر دهیم. 
این کار هم تنها با معرفی رشته های تخصصی مورد نیاز کشور 

و عالقه مند کردن دانشجویان با این رشته ها اتفاق می افتد.

رویدادها و گزارش ها


