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  تعالی بسمه

  

  ساله 5 راهبردي برنامه نهائی خروجی قالب

 )1394-1390(  

   نانو فناوري داروئی :علمی قطب نام

 آینده سال 5 در آن هايوحیطه قطب تخصصی حوزه بر تاکید با آن هايارزش و) ملی کار تقسیم( آینده سال 5 در قطب رسالت:  

وسعه مبانی و کاربردهاي نانو فناوري در حوزه علوم و فناوري هاي داروئی و تالش درجهت رسالت قطب نانو فناوري داروئی حرکت در راستاي ت

  .به بازار داروئی کشور خواهد بودنیل به نانوداروها در سطح تولید صنعتی و ورود آنها 

رو علوم داروئی، توسعه فناوري هاي توسعه حوزه دانش نانو در قلمو ایجاد  ،ارزشهاي قطب نانو فناوري داروئی شامل توسعه علوم نانو پزشکی

 .این حوزه در کشور می باشد مرتبط باداروئی مبتنی بر نانو و توسعه و توانمند سازي نیروي انسانی 

  

 1394 سالدر  مرکز دورنماي:  

یانه و کشور هاي حوزه برترین قدرت منطقه خاور م 1394این مرکز تمامی تالش و مساعی خود را بکار خواهد گرفت تا ایران اسالمی در سال 

ISCO  وري داروئی از لحاظ تولیدات علمیکشور پیشرو جهان در حیطه نانو فنا 15بعالوه قرارگرفتن در بین . در حوزه نانو فناوري داروئی باشد ،

 . اري این مقطع زمانی خواهد بودذهدفگ

  

 سهم تعیین و  هاقطب راه نقشۀ راهبردي فاهدا با متناسب( یافت خواهیم دست آن به 1394 سال در که راهبردي اهداف:(  

  در حوزه نانو فناوري داروئی ) ،پسا دکترا Ph.D، کارشناسی ارشد (توسعه کمی رشته هاي تحصیالت تکمیلی -1

  توسعه کیفی مراکز برگزار کننده دوره هاي تحصیالت تکمیلی مرتبط-2

  ر حوزه نانو فناوري داروئی افزایش تعداد طرحهاي پژوهشی انجام یافته در دانشگاهها د-3
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  ملی پژوهشی انجام یافته در حوزه نانو فناوري داروئی نسبت به کل طرح ها هايافزایش نسبت طرح-4

  افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی مصوب با عنوان نانو فناوري داروئی -5

  سعه کیفی مراکز تحقیقاتی مصوب موجود در کشور در حوزه نانو فناوري داروئی .تو- 6

 در صنایع داروسازي کشور تولیدات داروئی مبتنی بر نانوداروها-7

 1394الی  1392 سالهاي در انتظار مورد محصوالت و هاپروژه:  

   :نظر مورد بودجه   انتظار مورد محصوالت و هاپروژه

  میلیون ریال 200      بازطراحی وضعیت آموزشی نانو فناوري داروئی در ایران  با نگاهی به تحوالت اخیر جهانی       -1

به ...) کتاب ، بسته چند رسانه اي و (تولید و انتشار منابع علمی آموزشی در حوزه نانو فناوري داروئی -2

گسترده کاربرد ملی در مقاطع مختلف آموزش (و زبان فارسی ) گستره کاربرد بین المللی (زبان انگلیسی 

  )عمومی و عالی 

  میلیون ریال 400

با اهداف آموزشی و )فیزیکی و پورتال (جهیز شبکه ملی آزمایشگاه هاي نانو فناوري داروئی طراحی و ت-3

  پژوهشی

  میلیون ریال 000/20

مرکز توانمندکشوري با اهداف توانمند سازي نیروي انسانی  3پروژه هاي کالن ملی با محوریت  3تعریف -4

  و رهاوردهاي پژوهشی و فناوري 

  میلیون ریال 000/12

و به هر دو شیوه ره ملی و بین المللی راحی و برگزاري سمپوزیوم  ساالنه نانو فناوري داروئی در گستط-5

   ) 1394شروع از سال ( حضوري و وب کنفرانس 

  میلیون ریال 600/1

برگزاري سمینارها و وبینارهاي کشوري براي گروههاي هدف شامل سیاستگذاران  نظام سالمت ، - 6

ی کشور و مجموعه هاي سرمایه گذاري کشور با هدف هدفگزاري و برنامه ریزي  براي مدیران صنایع داروئ

  )دوره  5حداقل (ایجاد رشد و توسعه   فضاي کسب و کار در حوزه نانو داروها 

  میلیون ریال 2/ 500

  
 

 برنامه پایان تا نخبگان جذب ظرفیت: 

تهاي الزم وزارتی ظرفیت جذب حمایهدف مختلف پایه تا تخصصی در صورت  این قطب با طراحی و اجراي برنامه هاي متنوع براي گروههاي

 .نفر نخبه را به فضاي آموزشی ، پژوهشی و کسب و کار نانو فناوري داروئی در سطح کشور دارد 500حداقل 

  

 آن نمودار و شبکه تشکیل مرجعیت، شیوه: 

  :ي شده است گامهاي زیر در رابطه با مرجعیت کشوري و تشکیل شبکه برنامه ریز
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  ن با تغییرات مورد نظر آارائه برنامه حاضر به وزرات متبوع و اخذ مصوبه براي -1

  برگزاري جلسات هم اندیشی کشوري با حضور صاحبان اندیشه ، تجربه و توانمندي در این حوزه -2

  طراحی نقشه راه توسعه کشوري براي نانو فناوري داروئی جهت تقسیم کار و شبکه سازي -3

  ایجاد یک شبکه فیزیکی و مجازي با محوریت قطب براي اجراي برنامه هاي آموزشی و پژوهشی در حوزه نانو فناوري داروئی -4

  

 داشت خواهید ارتباط هاآن با که المللی بین مراکز: 

  :مراکز بین المللی زیر می توانند هدف ارتباطی باشند  ،براساس استراتژي قطب و پروژه هاي محوري

  .دانشگاههاي معتبر جهان که در حوزه نانو فناوري داروئی پیشگام هستند کلیه -1

  بین المللی CRSانجمن -2

3-NNI آمریکا  

  مراکز تحقیقاتی مرتبط و معتبر در سراسر جهان -4

 

 بهینه مدیریت براي قطب سازي توانمند و آموزشی برنامه: 

د سازي قطب مدنظر می باشد که بدین منظور هماهنگی با وزرات متبوع براي تشکیل یک کارگاه توجیهی اولیه براي نمگام اول ، تواندر -

  .اعضاي هیئت علمی و کارشناسان قطب مورد نظر می باشد

ارتقاي رسالت قطب جلب مشارکت آنها براي تقسیم کار کشوري در راستاي و در گام دوم بررسی نیروها و کانونهاي توانمند در سطح کشور -

  .صورت خواهد گرفت 

  

 منطقه سطح در خدمات و محصوالت بازاریابی شیوة: 

  :روشهاي چندي براي قطب و خدمات آن در سطح منطقه مطرح می باشد

  طراحی یک وب سایت و پورتال توانمند -1

  شرکت در مجامع بین المللی و منطقه اي -2

  هدف با شرکت گروههاي برگزاري تکنو مارکت هاي ملی و منطقه اي -3

  قطب  توسطانتشار مطالب آموزشی و تبلیغاتی -4

  

 علمی درجه خانوادگی، نام و نام( راهبردي برنامۀ تدوین در قطب علمی راهبري کمیتۀ شناسنامۀ(:  
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  رئیس قطب  -استاد تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زنجان–دکتر مهرداد حمیدي -1

  عضو هیئت امناي دانشگاه  -م وقت دانشگاه علوم پزشکی تهراناستاد تما -دکتر رسول دیناروند-2

  دانشیار تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زنجان–دکتر کبري رستمی زاده -3

  دانشیار تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زنجان–دکتر فرامرز دوبختی -4

  استاد تمام وقت دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز–دکتر سودابه داوران -5

  معاون آموزشی دانشگاه –استادیار تمام وقت دانشگاه  علوم پزشکی زنجان - دکتر رضا شروین بدو- 6

  دبیر قطب -استادیار تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی زنجان –دکتر مریم حسن -7

  

 قطب علمی تاریخچۀ :  

اه به توسعه در حوزه فناوریهاي نوین ، آزمایشگاههاي با توجه به نگاه ویژه دانشگ. تأسیس شده است  1385دانشکده داروسازي زنجان در سال 

نانو فناوري داروئی از وزارت  Ph.Dمجوز دوره  1388بسیار مجهز دانشکده در حوزه نانو فناوري داروئی از همان ابتدا راه اندازي شدند و در سال 

ري پزشکی نیز اخذ گردید و در همان سال مجوز دوره هاي مجوز دوره کارشناسی ارشد نانو فناو 1390متبوع اخذ گردید و بدنبال آن در سال 

Ph.D  دوره  1392فارماسیوتیکس و زیست مواد داروئی که در رابطه تنگاتنگ با نانو فناوري داروئی هستند نیز اخذ گردید و باالخره در سال

سه مرکز تحقیقاتی نانوفناوري  1391در سال  .شد نانو فناوري داروئی نیز به جمع تحصیالت تکمیلی دانشکده اضافه) Post doc(پسا دکترا 

  .داروئی، زیست فناوري داروئی و داروشناسی کاربردي از وزارت متبوع اخذ مجوز نمودند

  

 محصوالت آموزشی قطب علمی :  

نات تخصصی این دانشکده و چه به لحاظ امکا) نفر استادیار  7 –نفر دانشیار  2 -نفر استاد 1(در حال حاضر چه به لحاظ جذب نیروي انسانی 

یاهاي معتبر پدانسایکلو و باال و چندین فصل در کتب IFجزو برترین مراکز کشور و حتی منطقه می باشد که چاپ مقاالت متعدد در مجالت با 

لید صنعتی و دهها نانو داروي خوراکی آماده به تو  7مورد ثبت اختراع ،  US patent  ،12مورد  5تعداد . ید این مطلب است وبین المللی م

پایان نامه دکتراي  10بیش از  .خروجی هاي علمی این مرکز را تشکیل می دهند ،مورد 300مقاله معتبر بین المللی با ارجاعات گاهاً بیش از 

مرتبط در سالهاي  برگزاري دو کنگره بین المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد از این مرکز دفاع شده است  25و  Ph.Dپایان نامه  8داروسازي، 

مرکز تولید پایلوت تخصصی نانو داروها در . از دیگر فعالیتهاي این مرکز بوده است  IPSC2011و ICRC2010عنوان  تحت 1389و  1388

فعال کشور  طرح در حوزه نانو داروها جزو مراکز رشد 4جوار دانشکده داروسازي زنجان در حال راه اندازي بوده و مرکز رشد فناوریهاي داروئی با 

 انتشار یک مجله بین المللی با همکاري انجمن سامانه هاي نوین دارورسانی ایران و داراي رتبه علمی پژوهشی ، تحت عنوان . می باشد

Controlled Release Journal  (CRJ)  پتانسیل دیگري است که ایفاي نقش توسط قطب را میسر خواهد ساخت. 
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 رایج هايروش اساس بر قطب علمی وضعیت تحلیل:  

ل این مرکز با وجود اینکه هنوز بسیار جوان می باشد ، به لطف پروردگار متعال مسیر ترقی را به سرعت طی نموده و در حال حاضر آمادگی قبو

دانشگاه و  جدي عزموجود اساتید جوان و با انگیزه ، آزمایشگاههاي بسیار معتبر ، . مسئولیت مرجعیت ملی و منطقه اي را کسب نموده است 

د دانشکده براي توسعه پایدار در حوزه نانو فناوري ، دوره هاي تحصیالت تکمیلی متعدد ، موقعیت بسیار مناسب جغرافیائی استان زنجان، وجو

ط در کشور و دانشجویان عالقمند و با انگیزه ، همراهی سایر بخشهاي دانشگاه و ارتباط بسیار موثر و سازنده دانشکده با سایر مرکز علمی مرتب

 .هموار خواهند نمود... جهان از جمله عواملی هستند که راه موفقیت این قطب را انشاا

  


