
گام های موفق دانشگاه علوم پزشکی زنجان در 
حوزه فناوری های نوین پزشکی

   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 به عنـوان اولین سـؤال لطفـًا بفرمایید دانشـگاه در حوزه توسـعه 
فناوری های نوین پزشـکی چه دسـتاوردهایی داشـته اسـت؟

دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان بـا وجـود اینکـه در سـال های اخیـر 
حرکـت به سـمت توسـعه فناوری هـای نوین پزشـکی را شـروع کرده 
اسـت ولـی به لطـف پـروردگار متعال مسـیر ترقی را به سـرعت طی و 
در حـال حاضـر آمادگـی قبول مسـئولیت مرجعیت ملـی و منطقه ای 
را کسـب کرده اسـت. وجود اسـاتید جوان و با انگیزه، آزمایشـگاه های 
بسـیار معتبـر، عـزم جـدی دانشـگاه بـرای توسـعه پایـدار در حـوزه 
فناوری هـای نویـن، دوره هـای تحصیـات تکمیلـی متعـدد، موقعیت 
بسـیار مناسـب جغرافیایی اسـتان زنجان، وجود دانشجویان عاقه مند 

و با انگیزه، همراهی سـایر بخش های دانشـگاه و ارتباط بسـیار مؤثر و 
سـازنده با سـایر مراکز علمی مرتبط در کشـور و جهان ازجمله عواملی 

هسـتند کـه راه موفقیـت این دانشـگاه را هموار نموده اسـت.
از رهـــــاوردهای پــــژوهشگران و اعضای هیأت علمی این دانشگاه در 

حـوزه نانو فنـاوری دارویـی می توان به مـوارد زیر اشـاره کرد:
1 ثبت 5 مورد پتنت )آمریکا( US patent  در حوزه نانو داروها

2 ثبـت 9 نانـو دارو در سـازمان غـذا و دارو وزارت متبوع و اخذ مجوز 

تولید اولین سـری ساخت
3 ثبت 15 مورد اختراع داخلی در حوزه نانو داروها

4 اخذ تأییدیه نامه نانومقیاس برای 9 نانو دارو

دانشـگاه علـوم پزشـکی زنجـان همـواره در تـاش بـوده اسـت تـا بـا تکیه بـر سـرمایه انسـانی، 
ظرفیت هـای موجـود خـود و بـا سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی مناسـب در حـوزۀ فنـاوری سـامت 
بتوانـد ضمن پاسـخگویی بـه نیازهـای جامعه، گام هـای موفقی در توسـعه مرزهـای دانـش و نیل به 
فناوری های نوین پزشـکی بردارد. خوشـبختانه در این راسـتا دانشـگاه در سـال 1391 به عنوان قطب 
علمـی آموزشـی نانـو فنـاوری دارویی کشـور از طـرف وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـکی 
انتخاب شـد. رسـالت این قطب حرکت در راسـتای توسـعه مبانـی و کاربردهای نانو فنـاوری در حوزه 
علـوم و فناوری هـای دارویـی و تـاش در جهت نیـل به نانـو داروها در سـطح تولید صنعتـی و ورود 
آن هـا بـه بـازار دارویی کشـور اسـت. به همیـن منظـور بـرای آگاهـی از فناوری های نوین پزشـکی 
ایـن دانشـگاه با دکتـر علیرضا شـغلی، معاون تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی زنجان 

گفت وگویـی داشـتیم کـه در ادامـه می خوانید.
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5 ثبـت دو شـرکت دانش بنیان در سـامانه معاونت علمـی و فناوری 

ریاسـت جمهوری توسـط اعضای هیأت علمی دانشـگاه
6 تأسیس مرکز رشد فناوری های دارویی دانشگاه در سال 1389

7 احـداث بزرگ تریـن مرکـز تولیـد پایلـوت دارو در کشـور )پـروژه 

موسـوم بـه کلیـن روم( کـه در مراحل میانـی راه انـدازی قـرار دارد.
 در حـال حاضر در استــان شـما چند شـرکت دانش بنیان وجود 
دارد و ایـن شـرکت ها درچه حوزه هایـی فعالیت می کننـد؟ آیا وارد 

شـده اند؟ جهانی  بازارهای 
در اسـتان زنجـان حـدود 25 شـرکت دانش بنیـان نوپـا در عرصه های 
تجهیزات پیشـرفته سـاخت، تولید و آزمایشـگاهی، فنـاوری اطاعات 
و ارتباطـات و نرم افزارهـای رایانـه ای، تجهیزات و مواد پیشـرفته نفت، 
گاز و پتروشیمی، مواد پیشرفته )فلزات، کامپــوزیت ها، ســرامیک ها، 

فنـاوری  فوتونیـک،  و  اپتیـک  پلیمرهـا(، 
زیسـتی، فناوری نانو، تجهیزات پیـــشرفته 
سـاخت، تولید، آزمایشـگاهی، بـرق، قدرت و 
محصوالت پیشـرفته سـایر حوزه ها، فعالیت 
دارنـد کـه اگـر مـورد حمایـت قـرار گیرنـد، 
داخلـی  نیازهـای  سـاختن  مرتفـع  ضمـن 
توانایـی رقابت در بازارهـای جهانی و ارزآوری 

را خواهند داشـت.
مذکـور  دانش بنیـان  شـرکت های  بیـن  از 
چهـار شـرکت دانش بنیـان در مرکـز رشـد 

فناوری هـای دارویـی این دانشـگاه مسـتقر هسـتند کـه در زمینه نانو 
داروهـا فعالیـت می کننـد. از مهم تریـن محصـوالت ایـن شـرکت ها 
می تـوان بـه نانـو داروهـای خوراکـی اشـاره کرد کـه مجوزهـای اولیه 
را از سـازمان غـذا و دارو اخـذ کـرده، گام های اساسـی بـرای راه اندازی 
خـط تولیـد کارخانه نانو داروها برداشـته شـده اسـت و انتظـار می رود 
بـا ورود ایـن محصـوالت به بـازار دارویی ایران و جهان شـاهد تحوالت 
شـگرف در حـوزه داروهـای خوراکـی نظیـر آتورواسـتاتین )به عنـوان 
داروی پاییـن آورنـده چربـي خـون(، ایبوپروفـن )به عنـوان داروی ضد 
درد(، کلوپیدوگـرل )به عنـوان داروی ضـد تجمع پاکتـی(، کارودیلول 
)به عنـوان داروی ضـد فشـارخون( و سیکلوسـپورین )به عنـوان ضد  ردّ  

پیوند( داشـته باشـیم.
 بـه نظـر شـما بـرای ورود و بومی سـازی تکنولوژی هـای نوین 
پزشـکی چـه چالش هایـی در کشـور وجـود دارد و راهـکار رفـع 

چیسـت؟ آن ها 
انتقـال و جـذب تکنولوژي در جهان سـوم، مقوله پیچیده ای اسـت که 
هـم از نظـر علمي و هـم از جنبه ابعـاد فرهنگي، سیاسـي و اقتصادي 
سـال ها اسـت نه فقـط کشـورهاي درحال توسـعه، بلکـه بسـیاري از 
مجامـع پژوهشـي غـرب و سـازمان های بین المللی را به خود مشـغول 
داشـته اسـت. سـطح فنـاوری در کشـورهاي پیشـرفته با کشـورهای 
جهـان سـوم فاصله محسوسـي دارد. براي کاسـتن فاصله کشـورهاي 
پیشـرفته و کمتر توسـعه یافته، انتقال تکنولوژي یک الزمه انکارناپذیر 
اسـت. انتقـال تکنولـوژي بـا روش هـای مختلـف و وسـایل مختلـف 
امکان پذیـر اسـت کـه با توجـه به موقعیـت انتقال دهنـده تکنولوژي و 

انتقال گیرنـده تکنولوژي مشـخص مي شـود.
ایده هـای  ایـن شـیوه و فرآینـد طوالنی مـدت تبدیـل  بـا  بنابرایـن 
پژوهشـي به تولیدات اقتصادي، شـکاف بین کشـورهاي درحال توسعه 

و توسـعه یافته روزبـه روز بیشـتر می شـود. بـه همیـن دلیـل تردیـدي 
نیسـت کـه تنها راه عملي یک کشـور یـا یک بنگاه اقتصادي اسـتفاده 
از تجـارب موفـق دیگـران در عرصه هـای جدیـد اسـت. البتـه واردات 
بدون هدف و برنامه ریزی مناسـب برای ایجاد بسـتر مناسـب فناوری، 
نه تنها مفید نیسـت، بلکه ممکن اسـت عاوه بر هدر رفتن سـرمایه و 
زمـان، بـه تضعیف صنعت ملـي هم بي انجامـد. لذا الزم اسـت توجه و 

مطالعـه کافـی قبـل از پذیرش هرگونـه فناوری صـورت گیرد.
عـاوه بـر جذب فنـاوری، مقولـه مهم تری که بایـد به آن توجـه کرد، 
بومی سـازی فنـاوری اسـت. الزمـه بومی سـازی یـک فنـاوری، توانایی 
متخصصیـن داخلـی در زمینه تجدیدنظر در طراحي محصـول و دادن 
تغییـرات موردنظـر، امکان اصاحـات و تغییـرات در روش های تولید و 
فنـون سـاخت، متناسـب کردن سـاختمان و تأسیسـات بـا روش های 
حجـم تولیـد و نیـز اصـاح و تغییـر نمونـه 
محصـول اسـت کـه در نهایت باعـث تقویت 

پتانسـیل های صنعتی کشـور می شـود.
هرچنـد در سیاسـت های اخیـر توجه خوبی 
بـه بحـث انتقـال و جـذب فنـاوری صـورت 
گرفته و در سیاسـت گذاری های کان کشور 
بـه ایـن مهم تأکیـد ویژه ای شـده اسـت، اما 
بـه نظـر می رسـد بـرای عملی سـاختن این 
خواسـته نیـاز بـه یـک عـزم و اراده ملـی در 

تمامـی زمینه ها اسـت.
 به عنوان مثـال در بخش فناوری های دارویـی که یکی از تأثیرگذارترین

فناوری هـا و صنایـع حـوزه سـامت و کل صنایـع اسـت، متأسـفانه 
همچنـان کارخانه هـا داروسـازی مـا از روش هـای سـنتی تولیـد بـا 
بهـره وری پاییـن اسـتفاده می کننـد و برنامـه جامعـی بـرای ارتقـای 

فناورانـه ایـن صنعـت بـه چشـم نمی خـورد.
به عنـوان راهکارهـای عملـی جهـت رفـع تنگناهـا و نیـل به سـطوح 
برتـر فنـاوری، به نظـر می رسـد کـه وجود یـک برنامه جامـع عملیاتی 
کشـوری از نـوع تعاملـی (interactive) ضـروری و انکارناپذیـر اسـت. 
همگرایـی و افزایـی دانشـگاه ها و سـایر مراکـز پژوهشـی، تقسـیم کار 
کشـوری، توانمندسـازی فناورانه مجموعه های علمی کشور، بالندگی و 
همراهی کامل سـاختارهای مالی از نوع venture capital(VC)، همراهی 
عملـی و مؤثـر صندوق نوآوری و شـکوفایی، هماهنگی با سـازمان های 
قانونـی باالدسـتی، ایجاد فضای شـکوفایی و نوآوری در بین اسـاتید و 

دانشـجویان را می توان برشـمرد.
 آیـا برگزاری کنگره هـای فناوری هـای نوین پزشـکی می تواند 
در ارتقـا سـطح دانـش، معلومات پزشـکان و مدیران بیمارسـتان 

مؤثر باشـد؟
برگـزاری ایـن کنگره هـا بی تردیـد باعـث انتقـال دانـش، تجربیـات، 
آشـنایی بـا فناوری هـای نویـن، تبـادل اندیشـه، آشـنایی با نحـوه کار 
سـایر مرکز درمانی و آشـنایی در به کارگیری روش های نوین می شـود 
کـه ضمـن ارتقا دانش تخصصـی، در ایجاد انگیزه، پیشـرفت و افزایش 
تبـادالت در زمینه هـای مختلـف فناوری هـای حـوزه سـامت نیـز 
تأثیرگـذار خواهنـد بـود. همچنیـن بـا برگـزاری ایـن کنگره ها ضمن 
ایجـاد بسـتری بـرای گسـترش همکاری هـای فناورانـه با تاشـگران 
ایـن حـوزه، منجـر به آشـنایی با وسـعت دسـتاوردها و پیشـرفت های 

پیشـگامان علـم در داخـل و یـا خارج از کشـور می شـود.

برگزاری کنگره های فناوری نوین 
پزشکی بی تردید باعث انتقال 

دانش، تجربیات، آشنایی با 
فناوری های نوین، تبادل اندیشه، 
آشنایی با نحوه کار سایر مرکز 

درمانی و آشنایی در به کارگیری 
روش های نوین می شود
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