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دانشگاه علوم پزشکی تهران در راستای رهنمودهای ارزشمند مقام معظم رهربی  و توجه
ویژه به مفاد اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران ،برنامه 4
ساله خود را تدوین و به تصویب هیئتامنای دانشگاه رسانیده است.
از بندهای مهم این برنامه در جهت توسعه پایدار ملی ،مدیریت بر مبنای علم و فناوری ،پیرشو
بودن ،کیفیت خدمات ،کرامت انسانی و ارتقاء بیشازپیش جایگاه دانشگاه در عرصههای داخلی
و بیناملللی و با رویکرد انسجامبخشی هر چه بیشرت به فعالیتهای پژوهشی -کاربردی با نگاه
هدفمندسازی پژوهش و توسعه بیشازپیش کسبوکار با مشارکت گسرتده فعاالن اقتصادی
عرصه صنعت و جلب همکاریهای داخلی و بیناملللی در عرصههای مختلف صنعت سالمت
با محوریت انتقال تکنولوژی ،توامنندیها و ظرفیتهای اعضا هیئتعلمی نخبه ،دانشپژوهان و
كارشناسان متعهد است .مطالب پیش گفت ،دانشگاه را برآن داشت تا مجموعهای از توامنندیهای
مشاورهای ،آموزشی ،تکنولوژیکی ،آزمایشگاهی و کاربردی  -پژوهشی را بهمنظور اطالعرسانی
عمومی و همچنین آگاه منودن صنایع برای برآورده منودن نیازهای تحقیق و توسعه و ایجاد ارتباطی
سیستامتیك گردآوری مناید.
امیدوارم این مجموعه بتواند در جهت تحقق اهداف و مأموریتهای سند چشمانداز دانشگاه
و برنامههای توسعهای ارتباط دانشگاه و صنعت نویدبخش ارتباطات و تعامالت بیشازپیش با
حوزه صنعت باشد.

مقدمه دکرت مسعود یونسیان
معاونت تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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کاربردی کردن دانش برای رفع نیاز جامعه در راستای تحقق اهداف برنامه  4ساله دانشگاه ازجمله
وظایف و کارکردهای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه است .استفاده از نتایج حاصل از انجام
تحقیقات و کاربردی کردن آن جهت مقابله با چالشها و نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر
سازمانهای اجرایی یکی از شاخصهای مهم در حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم است.
به همین دلیل و در جهت تعامل هر چه بیشرت با صنایع و سازمانهای خارج از دانشگاه لزوم
گردآوری اطالعات از توامنندیهای دانشگاهی احساس شد تا ازیکطرف این اطالعات تصمیم سازان
دانشگاه را به نقاط قوت و همچنین كمبودهای احتاملی آشنا کرده و از سوی دیگر با معرفی
توامنندیها و ظرفیتهای پژوهشی و آموزشی و فناوری دانشگاه شامل پژوهشکدهها ،دانشکدهها،
مراکز تحقیقاتی ،آزمایشگاههای تحقیقاتی ،هیئتعلمی فناور فرصت مناسبی برای ترشیکمساعی
و گسرتش تحقیقات هدفمند و توسعه دانش و فناوری در سطح جامعه به وجود آید.
امید است این مجموعه بتواند با ایجاد اعتامد و احرتام بین دانشگاه و صنعت در شکلگیری ارتباط
متقابل بین دانشگاه و صنعت موفق باشد.

مقدمه دکرت محمدرضا منظم
مدیر دفرت ارتباط با صنعت دانشگاه
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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در راستای تحقق سیاستهای ارتباط با صنعت دانشگاه و بهمنظور تکمیل چرخه تولید علم و
فناوری و حامیت از تولید دانش فنی در دانشگاهها ،دانشگاه علوم پزشكی تهران اقدام به شناسایی
تواناییهای بالقوه و بالفعل در قـالب خـدمات مشاورهای ،آموزشی ،تکنولوژیکی ،آزمایشگاهی و
پژوهشی و ارائه این تواناییهای علمی به صنایع تولیدکننده محصوالت مورداستفاده در صنعت
بهداشت و سالمت منوده است .این دانشگاه با داشنت پیشینهای پربار از تولید دانش كاربردی با
تکیهبر توامنندیهای اعضای هیئتعلمی مجرب ،كارشناسان پژوهشی ،امكانات دستگاهی مجهز و
زیرساخت منطبق بر استانداردهای ملی و بیناملللی و در راستای پاسخ-گویی به نیازهای صنعت و
مراكز پژوهشی درگیر در حوزه سالمت موفق به انجام طرحهای متعدد و موفقی در قالب طرحهای
صنعتی و خدماتی شده است .این كتابچه حاصل تالش كارشناسان دفرت همكاری صنعت ،دانشگاه و
جامعه است كه با کلید اقدام و عمل و تشویق واحدهای پژوهشی دانشگاه باعث ارتقا فرهنگ به
اشرتاکگذاری امكانات ،فعالیتها و فرصتهای دانشگاه شدند .اطالعات موجود در این مجموعه
بهعنوان یك بانك اطالعاتی از یکسو باعث اطالع دپارمتانهای مختلف از امكانات یكدیگر شده
و از سوی دیگر ارتباطات دانشمحور میان دانشگاه و صنعت را میرس میسازد که امید است در
آیندهای نزدیك این ارتباط باعث ایجاد شبكه دانش-محور با مشاركت نهادهای تجاری ،عمومی و
صنعتی ،جذب و تبدیل ایدهها ،ابتكارات و فناوریها به تولیدات صنعتی و اشتغا لزایی پایدار گردد.
شایان ذکر است با توجه به تغییرات و پیرشفتها ،این لیست نیازمند بازنگری و تکمیل توامنندیهای
ارائهشده خواهد بود که امیدواریم در مجموعههای بعدی و همچنین سایت دفرت ارتباط با صنعت
دانشگاه موردتوجه قرار گیرد.

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین14/

و در آخر از کلیه افرادی که در تهیه و تدوین این کتابچه ما را یاری منودند تشکر و قدردانی میمنایم.
رابطین ارتباط با صنعت خانم ها :دكرت آزاده شعبانی  -دکرت سام بیطرفان  -دكرت نیاز محمدزاده
هرنور -دكرت الهام جعفری  -الهام اسدی اهوازی  -سمیرا بیاتی سیر  -افسون ثابتپور  -شكوفه
حسنی  -هانیه رجبی  -محبوبه روضه  -ثریا زارعی  -مهسا صادقی -راضیه شیرینی  -معصومه
عسگری -مینامؤمنینژاد -فرشته محمدی جهانی -هانیه گلچهرگان  -مائده فردوسی  -فخار
زاده  -وحدتی – اعظمی و آقایان :احمد سلطانی،دكرت سامان احمد نرصالهی ،دكرت مهدی رشیف
الحسینی دكرت حمیدرضا فتاح ،علی نجفی ،دكرت حسین قدیری هروانی ،دكرت سیدحسامالدین
عباسی دکرت نوید گودرزی
و همچنین زحامت آقای مهدی گلپایگانی و همکاران دفرت همکاری دانشگاه ،صنعت و جامعه
خانم ها :شمیال نزهتی ،زهرا خرامان ،خانم فاطمه خیراللهی و دکرت خندان شاهنده

فصل دوم

دانشکدهها

گروه تجاری سازی دفتر همکاری دانشگاه،
صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

ییامام و یراتسرپ هدکشناد

1

رییس دانشکده :دکرت محمدعلی چراغی
معاون پژوهشی دانشکده :دکرت زیبا تقی زاده
ایمیلfnm-researchdeputy@tums.ac.ir :
تلفن66941669 :
منابر66427255 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

آسیبشناسی مشکالت سالمتی -زیستمحیطی و مدیریتی از طریق تحقیقات کمی و کیفی
شامل مشکالت مربوط به غیبت کارکنان ،رضایتمندی و انگیزه کارکنان ،عوامل خطر محیط کار و ...
نیازسنجی اولویتهای سالمتی ،آموزشی ،پژوهشی ،خدماتی و توانبخشی شاغلین در صنعت
انجام کارآزمائیهای بالینی بهمنظور بررسی تأثیر داروهای گیاهی (که مراحل آزمایشگاهی خود را
طی کردهاند) بر منونههای انسانی در حیطههای پرستاری ،مامائی و بهداشت باروری
طراحی پرونده سالمت برای کارکنان بخش صنعت
طراحی طرحهای تحقیقاتی در راستای تدوین گایدالین های مورد نیاز در حوزههای خدمات
پرستاری ،مامایی و بهداشت باروری
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارتقاء توامنندی کارکنان بخش صنعت برای انجام تحقیقات از طریق ارائهی مشاورههای الزم
انجام خدمات غربالگری و معاینات دورهای برای کارکنان و خانواده آنها در بخش صنعت (از
قبیل شناسایی زودرس و غربالگری کانرسهای زنان و مردان و )...
ارائه خدمات مشاورهای برای بررسی وضعیت سالمت جسمی ،روانشناختی و ارتقا سبک زندگی کارکنان
و خانواده آنها (از قبیل ارائه خدمات مشاورهای -درمانی به زنان باردار و گروههای آسیبپذیر و )...
ارائه مشاورههای تخصصی در جهت بهبود کیفیت محصوالت خاص مورد استفاده در بخشهای

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین20/

کودکان و نوزادان
(از قبیل مشاوره برای تهیه پوشک استاندارد برای نوزاد نارس و یا پستانک خاص مناسب نوزاد
نارس و ...در حال حارض انواعی از این محصوالت بدون در نظر گرفنت استانداردهای علمی موردنظر
در بازار عرضه و وارد بخشها شده درحالیکه کارایی و اثربخشی الزم را ندارد).
ارائه خدمات مشاورهای در زمینه مخاطرات سالمت مرتبط با حرفه و پایش شاخصهای سالمت
محیطی ،استانداردها ،ایمنی محیط کار
همکاری با سازمانهای مختلف برای ارائه مشاوره و خدمات سالمتی در حیطههای پرستاری،
مامائی و بهداشت باروی:
 ارائه خدمات مشاورهای به مهدکودکها برای کودکان ،کارکنان و مدیران مهدکودک ارائه خدمات مشاورهای به مدارس برای نوجوانان ،کارکنان و مسئولین مدارس ارائه خدمات مشاورهای به مدیران بخش صنعت در رابطه با سالمتی کارکنان ارائه خدمات مشاورهای به مراکز نگهداری زنان و مردان ساملند (جهت مراقبت از بیامران اختاللشناختی و)...
 ارائه خدمات مشاورهای در زمینه سالمت جنسیطراحی ،اجرا و ارزشیابی تله نرسینگ و تله میدوایفری (مشاورههای پرستاری و مامایی از طریق تلفن)
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

تهیه عصارههای گیاهان آبی و الکلی با همکاری دانشکده داروسازی.
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اجرای پروژههای تحقیقاتی با استفاده از اسپکرتوفوتومرت و میکروسکوپ نوری و همچنین تهیه
محیطهای کشت مختلف
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری سمینارهایی در حیطههای مسائل پیشگیری ،بهداشتی ،مراقبتی ،درمانی و بازتوانی در
بیامریهای رایج برای کارکنان و خانواده آنها
خدمات آموزشی در ابعاد مختلف سالمت:
 آموزش کمکهای اولیه به کارکنان بخش صنعت آموزش بهداشت محیطزیست آموزش بهداشت فردی آموزش سبک زندگی سامل آموزش بهداشت روان آموزش خانواده سامل آموزش احیاء قلبی ریوی همگانی به کارکنان بخش صنعت آموزش مراقبت از خود در محیط کار با توجه به نوع و مخاطرات شغلی بالقوه کاری .2آموزشهای خاص به کارکنان و خانوادهها در رشایط شیوع بیامریهای تنفسی و عفونی (مثل )H1N1
توامنندسازی مدیران بخش صنعت با آموزش مسائل بهداشتی ،مراقبتی و بازتوانی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین22/

برگزاری دورههای آموزش مهارتهای سبک زندگی و اصالح آن در موارد بیامریهای مزمن و خاص
تهیه بستههای آموزشی مدیریت و کنرتل اسرتس در محیط کار
ارزیابی مراکز صنعتی بهمنظور شناسایی و آمادهسازی برای مواجهه با موقعیتهای پرخطر و بحرانها
رسانهای کردن پیامهای سالمتی با توجه به نیازهای بهداشتی کارکنان
آموزش روشهای مختلف تحقیقات کمی و کیفی جهت توامنندسازی کارکنان صنعت برای پاسخگویی
به مشکالت حوزه صنعت

دانشکدهپیراپزشکی

2

رییس دانشکده :دکرت رضا صفدری

معاون پژوهشی دانشکده :دکرت ناهید عین الهی
ایمیلParamed-sec@Tums.ac.ir :
تلفن02188983025 :
منابر02188983037 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

طراحی برنامههای کاربردی  Mobile Applicationدر حوزههای مختلف بالینی در زمینه تشخیص،
درمان ،خود مراقبتی ،Self Care Management ،سیستمهای مبتنی بر دانش و گایدالین ها
طراحی سیستمهای ثبت بیامریها Registeries
طراحی سیستمهای پشتیبان تصمیم مبتنی بر دانش و گایدالین های بالینی
طراحی سیستمهای اطالعات یکپارچه جهت گزارش دهی بیامریها و موارد مرتبط با آن جهت
ایجاد امکان سیاستگذاری سالمت
همکاری در تولید کیتهای  ،PCRاستخراج  DNAو ...
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

طراحی اتاق کشت سلولی و آزمایشگاههای تشخیص طبی
طراحی کیتهای آزمایشگاهی تشخیصی و تحقیقاتی
طراحی  Applicationهای موبایلی
مشاوره در زمینه کنرتل آلودگیهای باکرتیال در بخشهای ویژهی بیامرستانها

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین26/

فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

سنجش غلظت و کیفیت اسیدهای نوکلئیک (نانودراپ)
اتاق کشت سلولیReal-Time PCR، Gel Documentation، RT PCR، Conventional PCR، ،
High Speed Centrifugation
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

کنرتل کیفی هامتولوژی – کنرتل کیفی بانک خون
 Cloningو بیان تستهای مولکولی انعقادی
کنرتل کیفی بخشهای بیوشیمی ،میکروبیولوژی ،ایمونولوژی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

آموزش خطرات کار با مواد شیمیایی در رابطه با رسطانهای خون و کمخونیها
بازآموزی هامتولوژی -بازآموزی بانک خون– بیوشیمی بالینی و سایر رشتههای آزمایشگاهی
آموزش  ،Cloning،PCR،Cell cultureاصول Sampling
دورههای تضمین کیفیت آزمایشگاهی
ارائهی کارگاههای آموزشی در فیلدهای مختلف ازجمله روشهای تشخیص مولکولی ،تشخیص
فلزات کمیاب در مایعات بیولوژیک ،پزشکی هستهای ،آشنایی با جدیدترین روشهای پرتودرمانی
در بدخیمیها
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ارائهی کارگاههای آموزشی در روشهای نوین تشخیص مولکولی-ژنتیکی بیامریها در مایعات
بیولوژیک و همچنین کاربرد این روشها در پزشکی قانونی
ارائهی کارگاههای آموزشی و استانداردسازی در زمینه انگلشناسی پزشکی
در ضمن دانشکده از دو مرکز تحقیقاتی مدیریت اطالعات سالمت و زئونوز از نظر فضای فیزیکی،
امکانات و نیروی انسانی پشتیبانی میکند که پتانسیلهای این مراکز نیز در ارتباط با صنعت میتواند
از طریق دانشکده هدایت شود.

دانشکدهتوانبخشی

3

رییس دانشکده :دکرت بهروز عطار باشی مقدم
معاون پژوهشی دانشکده :دکرت شادمهر
آدرس ایمیلrehabilitation@tums.ac.ir :
تلفن77528468 :
منابر77528468 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت
فهرست همکاری های پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با ارزیابی  ،توان بخشی و پیشگیری از آسیب های جسمی
ارزیابی وضعیت های نشسنت ،ایستادن و  ...در حین فعالیت در مشاغل مختلف و تأثیر این
وضعیت ها بر آسیب اندام ها و ستون فقرات در بلند مدت
ارزیابی قدرت و عملکرد عضالت ستون فقرات در حوزه های مختلف از جمله در محیط های
ورزشی یا صنعتی توسط سیستم های ایزواینرتشیال
ارائه و مشاوره جهت طراحی فضاهای کاری در شغل های مختلف جهت باالبردن عملکرد کارگران
و افزایش بهره بری
طراحی و ساخت تجهیزات مرتبط با ارزیابی در حوزه های مختلف توانبخشی از جمله فیزیوتراپی،
شنوایی سنجی و گفتار درمانی
ارزیابی اعتبارو پایایی تجهیزات ساخته شده در حیطه توانبخشی
بررسی تأثیر صدا و آالینده های دیگر بر سیستم شنوایی و تعادل
بررسی بهره مندی از جدیدترین روش های حفاظت شنوایی از جمله محافظ های شنوایی و یا
روش های فیزیولوژیک در محیط های صنعتی
بومی سازی و بررسی روایی و پایایی نسخه نرم افزاری آزمون های مختلف در حیطه توانبخشی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین32/

فهرست خدمات فنی و مشاور های به صنعت

ارائه طرح برنامه جامع حفاظت شنوایی در مجامع صنعتی و نظامی
مشاوره در اجرای صحیح برنامه جامع حفاظت شنوایی
اجرا و مشاوره علمی در اجرای صحیح سنجش شنوایی در مراکز صنعتی و نظامی
مشاوره علمی و تخصصی در حیطه تدابیر اکوستیکی جهت کاهش نویز منبع
مشاوره علمی و تخصصی در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات الکرتوتراپی
مشاوره علمی و تخصصی در خصوص طراحی و ساختکمکی رشکتی و ارتزها
مشاوره در ساخت تجهیزات مرتبط با ارزیابی  ،توان بخشی و پیشگیری از آسیب های جسمی
مشاوره در ساخت تجهیزات شنوایی و تعادل در داخل کشور توسط مراکز صنعتی و رشکت های
دانش بنیان
مشاوره در ساخت وسایل کمک شنوایی از جمله سمعک و وسایل حفاظت شنوایی و  ...در داخل
کشور توسط مراکز صنعتی و دانش بنیان
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

ارائه خدمات ارزیابی نویز و صداهای بلند توسط دستگاه های پیرشفته(SLM) Sound level meter
ارائه خدمات تخصصی کالیرباسیون تجهیزات سنجش شنوایی توسط دشتگاه هاس صداسنج ،گوش
و ماستوئید مصنوعی و فیلتز های مورد نیاز
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ارائه خدمات ساخت قالب اولیه و ساخت محافظ های شنوایی ( )custom Earplugsدر کلینیک
قالب سازی گروه
طراحی و ساخت تجهیزات مرصفی ( صندلی – میزکار) مورد استفاده کارکنان از لحاظ ارگونومیک
جهت جلوگیری از خستگی و افزایش کیفیت کار
سنجش زمان عکس العمل و پیش بینی در مشاغل مختلف از قبیل ورزشکارن و اتومبیل رانان
ارزیابی و تست قدرت و عمبکرد عضالتی درمشاغل منختلف
ارزیابی کیفی و کمی تجهیزات کمکی – حرکتی از قبیل ارتز ها
فهرست خدمات آزمایشگاهی – آموزشی

ارائه برنامه جامع حفاظت شنوایی ( )HCPبه مراکز صنعتی و نظامی
اندازه گیری نویز در محیط های صنعتی و نظامی توسط دستگاه SLM
بررسی شنوایی (ادیمرتی شناسایی) افراد در موجه با نویز در بدو استخدام و به صورت دوره ای
ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص کاهش نویز در منبع
تجویز و ساخت محافظ های شنوایی تخصصی()Earplugs
ارائه خدمات تخصصی تشخیص و توانبخشی برای افراد مبتال به کم شنوایی ناشی از نویز و دیگر
آالینده های موجود
آموزش نحوه صحیح استفاده از وسایل اداری مانند کامپیوتر و غیره جهت جلوگیری از آسیب های
سیستم عصبی-عضالنی-اسکلتی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین34/

ارائه خدمات آموزشی جهت کارکنان مشاغل مختلف درحوزه صنعت  ،ورزش ،مشاغل عمومی و
 ...جهت پیشگیری از آسیب های عضالنی-اسکلتی حاد یا بلندمدت
ارائه خدمات آموزشی جهت کاهش عالئم جسمی کارکنان آسیب دیده و بدین ترتیب باالبردن
عملکرد و میزان بهره بری
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

آموزش آشنایی با سیستم شنوایی و تعادل
آموزش آشنایی با اختالالت شنوایی و تعادل ناشی از مواجه با نویزهای صنعتی و دیگر آالینده
های توأم
آموزش اهمیت حفاظت از شنوایی به منظور جلوگیری از کم شنوایی های ناشی نویزهای صنعتی
آموزش اجرای برنامه جامع حفاظت شنوایی در مراکز صنعتی
آموزش استفاده صحیح و به هنگام از وسایل حفاظت شخصی
آموزش و مشاوره کاهش صدا در منبع به واسطه به کارگیری تدابیراکوستیک

دانشکده داروسازی

4

فزاده
رییس دانشکده :دکرت محمد رشی 

معاون پژوهشی دانشکده :دکرت محمدحسین قهرمانی
ایمیلpharmacy@tums.ac.ir :
تلفن64120 :
منابر66461178-66959096:

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تولید داروی ضدرسطان پاکلیتاکسل بر پایه نانو ذرات آلبومین (نانو دارو پژوهان تندیس)
تولید داروی ترک اعتیاد بر پایه میکروسفرهای آهسته رهش (نانو دارو پژوهان تندیس)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی دسه تاکسل  20و  80و  160میلیگرم متعلق به
رشکت نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی اکسالیپالتین  50و  100میلیگرم متعلق به رشکت
نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی پکلیتاکسل  30و  100و  150و  300میلیگرم
متعلق به رشکت نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی زولدرونیکاسید  5میلیگرم متعلق به رشکت
نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی زولدرونیکاسید  4میلیگرم متعلق به رشکت
نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی بورتزومیب  3.5میلیگرم متعلق به رشکت نانوفناوران
دارویی الوند (نانوالوند)
همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی پمرتکسد  100و  500میلیگرم متعلق به رشکت
نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین38/

همکاری در فرموالسیون و تولید داروی تزریقی ایرینتکان  40و  100و  300میلیگرم متعلق به
رشکت نانوفناوران دارویی الوند (نانوالوند)0
سنجش ظرفیت جذب دانش در صنعت داروسازی ایران
بررسی فرصتها و تهدیدهای موجود برای صادرات دارویی به کشورهای منطقه
تنظیم آمارنامه مکملهای رژیمی شامل ویتامینها و مواد معدنی ،ورزشی ،گیاهی
بررسی تأثیر تحریم اقتصادی بر روی فراهمی و توانایی تهیه داروهای آسم ،دیابت ،رسطان و MS
در ایران :مطالعه اقتصادسنجی با استفاده از تحلیل رسیهای زمانی
ارزیابی دسرتسی و بهرهمندی از دارو در سطح خانوارها و...
مطالعه مدل نوآوری باز در رشکتهای دارویی ایران
شناسایی و ارزیابی نیازمندیهای صنایع داخلی به مواد اولیه دارویی
ارزیابی میزان اثربخشی و رضایتمندی بیامران از فراوردههای دارویی زیستفناوری
ارزیابی سطح فناوریهای داخلی در تولید داروهای زیستفناوری
شناسایی زمینههای صادرات مواد اولیه دارویی
توسعه صادرات فراوردههای دارویی داخلی
ارزیابی فناوریهای تولید دارو در داخل و خارج کشور
تحلیل بازار فراوردههای دارویی تولید داخل کشور
تدوین برنامه راهربدی و عملیاتی توسعه رشکتهای تولیدکننده فراورده نهایی

 / 39یزاسوراد هدکشناد

بررسی آزمونهای سمیت شامل :سمیت حاد و مزمن خوراکی ،پوستی ،تنفسی و ...
تستهای آنالیز ،تعیین مقدار و شناسایی
تهای بیوشیمیایی
تس 
تستهای سمیت در محیط کشت سلولی MTA, MTT
تستهای انواع مختلف کشتهای سلولهای انسانی 29
اندازهگیریهای اسپکرتوفتومرتی-نور مرئی –فلورسانس uv
اندازهگیریهای فلورسانت داخل سلولی و بافتی
آنالیزهای مولکولی DNA- RNA
اندازهگیری ترکیبات گوناگون آفتکشها و حرشهکشهای صنعتی
اندازهگیری ترکیبات مختلف محصوالت دارویی و خوراکی و دامی
تستهای انواع سیتوتوکسیک
بررسی مولکولی مکانیسم سمیت با استفاده از تکنیک فلوسایتومرتی و میکروبید آنتیبادی
انجام تستهای ایمونوسیتوشیمی
کشت سلولهای سوسپانسیون

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین40/

فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مشاوره در ساخت نانو ذرات در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی (نانو دارو پژوهان تندیس)
مشاوره در مورد پروسه لیوفیلیزه (نانو دارو پژوهان تندیس)
ارزیابیهای اقتصادی فرآوردههای دارویی
مطالعات بهرهوری و شاخصهای آن در صنعت داروسازی
مطالعات بازار در صنعت داروسازی در سطح ملی ،منطقهای و بیناملللی
مطالعات روشها و فنون بازاریابی در صنعت داروسازی
انجام مطالعات ثبت و ارزیابی دانش ضمنی در صنایع داروسازی
مشاورههای مربوط به تهیه طرحهای توجیهات فنی و اقتصادی
مشاوره و مطالعات در حوزه بازارهای صادراتی
مطالعات مرتبط با ارزیابی مقایسهای قوانین و مقررات دارویی کشورها و فرصتهای صادراتی
مشاوره در ارتباط با گواهیهای کیفیت نظیر  EFQMو ...
مطالعات در حوزههای مختلف مدیریت نظیر منابع انسانی ،مطالعات مدیریت تکنولوژی و...
مشاوره در مورد تجاریسازی ایده
مشاوره توسعه محصول و تولید فراوردههای اولیه دارویی
مشاوره مدیریت کیفیت فراوردههای اولیه دارویی
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مشاوره در زمینه توسعه خطوط تولید داروهای زیستفناوری
مشاوره توسعه محصول و تولید فراوردههای دارویی داخلی
مشاوره بازاریابی و مطالعه اقتصاد دارو در سطح عرضه داخلی و خارجی
بررسی و ارزیابی حدود مواجههی شغلی ( )OELمواد
مشاوره درخصوص روشهای آنالیز
مشاوره در خصوص روشهای کشت سلولی
مشاوره در خصوص روشهای مطالعاتی در مدلهای حیوانی
برش مغزی دستگاه کرایواستات  -میکروتوم
تستهای دارویی – حساسیت پوستی ،تست Drize
تعیین LD50
تهیه عکسهای میکروسکوپی الم
آزمایشهای مختلف بر روی پروتئین
انواع مختلف کشتهای سلولهای انسانی
انداز هگیر یهای بیوشیمیایی
انواع مختلف کشتهای سلولهای انسانی
ارائه مشاوره و طراحی سیستمهای کنرتل آلودگی هوا

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین42/

ارائه مشاوره و طراحی روشهای دفع پسامند شهری و صنعتی (بیوگاز ،کمپوست ،دفن بهداشتی و)...
ارائه مشاوره و طراحی کنرتل کیفی و محیطی بهداشت مواد غذایی
ارائه و مشاوره اندازهگیری ترکیبات گوناگون به روش آنالیز دستگاهی در محصوالت مختلف.
بررسی سمیت های مختلف در رشایط هیپوکسی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

اندازهگیری سایز و پتانسیل سطحی نانو ذرات با استفاده از دستگاه تفرق دینامیک نور لیزر (نانو
دارو پژوهان تندیس)
لیوفیلیزاسیون (نانو دارو پژوهان تندیس)
هموژنیزاسیون (نانو دارو پژوهان تندیس)
اولرتاسونیک (نانو دارو پژوهان تندیس)
سانرتیفیوژ (نانو دارو پژوهان تندیس)
تعیین خصوصیات گرمایی توسط دستگاه کالریمرتی روبشی دیفرانسیل (نانودارو پژوهان تندیس)
دیسولوشن (نانو دارو پژوهان تندیس)
کروماتوگرافی مایع با کارایی باال (نانو دارو پژوهان تندیس)
کروماتوگرافی ژلرتاوایی (نانو دارو پژوهان تندیس)
انجام تست آنالیز حرارتی برای مواد ،بررسی تغییرات فیزیکی منونه برحسب دما
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انجام تست تعیین اندازه و توزیع نانوذره و همچنین تعیین بار سطحی نانوذره
فلوسایتومرتی – پوالریمرتی
RT-PCR
 - Elisaاسپکرتوفتومرتی
اسپکرتوفلوریمرتی
میکروتوم
اسپکرتوفتومرت
انداز هگیر یهای بیوشیمیایی
 UVاندازهگیریهای اسپکرتوفتومرتی-نور مرئی –فلورسانس
اندازهگیریهای فلورسانت داخل سلولی و بافتی
آزمایشهای مختلف بر روی پروتئین
اندازهگیری موادی در صنعت نظیر اسیدآمینهها ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک ،داروها ،آنتیبیوتیکها،
ویتامینها و  ...توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی باال.
اندازهگیری ترکیبات آلی و  ...توسط دستگاه اسپکرتوفوتومرت.
اندازهگیری فلزات سنگین نظیر رسب ،آهن ،مس ،منیزیم ،سدیم و  ...توسط دستگاه جذب امتی.
انجام تست آنالیز حرارتی برای مواد ،بررسی تغییرات فیزیکی منونه برحسب دما
انجام تست تعیین اندازه و توزیع نانوذره و همچنین تعیین بار سطحی نانوذره

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین44/

فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

انجام تست تعیین اندازه و توزیع نانوذره و همچنین تعیین بار سطحی نانوذره
انجام تست آنالیز حرارتی برای مواد ،بررسی تغییرات فیزیکی منونه برحسب دما
عکسبرداری از منونههای سلولی دارای یکی از چند نشانگر فلورسانس توسط میکروسکوپ کانفوکال
اسکن لیزری
انجام سانرتیفوژ بادور باال تا  rpm 130000برای منونههای در اندازه نانو
انجام فرآیند خشک شدن انجامدی توسط دستگاه فریز در ایر برای حذف آب منونه
انجام آزمایشهای تعیین مقدار ماده توسط دستگاههای اسپکرتوفوتومرت و کروماتوگرافی مایع
باکارآیی باال
کارگاههای ارزیابی اقتصادی
خدمات آزمایشگاهی شامل :کالیرباسیون دستگاههای آزمایشگاهی ازجمله :ترازو ،سمپلر ،سانرتیفوژها و ...
انواع مختلف کشتهای سلولهای انسانی
انداز هگیر یهای بیوشیمیایی
 UVاندازهگیریهای اسپکرتوفتومرتی-نور مرئی –فلورسانس
اندازهگیریهای فلورسانت داخل سلولی و بافتی
 DNA - RNAآنالیزهای مولکولی
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لیزر ماکروداک
HPLC
جذب امتی
اسپکرتوفوتومرتی
آنالیز
آنالیز داروهای گوناگون
انجام آزمایشهای آب و فاضالب
اندازهگیری ترکیبات شیمیایی محصوالت مختلف
اندازهگیری کمی و کیفی سموم و مواد کنرتلشده
تست میکرومس کالچر جهت تراتوژنیسیته
تست کامت جهت بررسی موتاژنز ترکیبات
انجام تستهای رگوالتوری از جمله تستهای بیوسیفتی و سمیت های مختلف بر روی حیوانات
انجام تست تعیین اندازه و توزیع نانوذره و همچنین تعیین بار سطحی نانوذره
انجام تست آنالیز حرارتی برای مواد ،بررسی تغییرات فیزیکی منونه بر حسب دما
عکسبرداری از منونههای سلولی دارای یک یا چند نشانگر فلورسانس توسط میکروسکوپ کانفوکال
اسکن لیزری
انجام سانرتیفوژ با دور باال تا  rpm 130000برای منونههای در اندازه نانو

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین46/

انجام فرآیند خشک شدن انجامدی توسط دستگاه فریز در ایر برای حذف آب منونه
انجام آزمایشهای تعیین مقدار ماده توسط دستگاههای اسپکرتوفوتومرت و کروماتوگرافی مایع با
کارآیی باال
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری کارگاه آشنایی باکاربردها و روش عملکرد میکروسکوپ کانفوکال با حضور مدرس ازرشکت
نیکون
کارگاههای ارزیابی اقتصادی
برگزاری ارزیابی توامنندیهای رشکتهای داخلی در اجرای طرحهای ملی و تأمین کاالهای دارویی
راهربدی
برگزاری دورهها و ارائه بستههای آموزشی در ارتباط با حوزه زیستفناوری
برگزاری دورهها و ارائه بستههای آموزشی در ارتباط با اقتصاد دارو در حیطههای خرد و کالن
برگزاری دورهها و ارائه بستههای آموزشی مدیریت کیفیت فرآوردههای دارویی
برگزاری دورهها و ارائه بستههای آموزشی بودجهریزی و تنظیم بازار دارو در حیطههای ملی،
منطق های و بی ناملللی
بازاریابی و مطالعه اقتصاد دارو در سطح عرضه داخلی و خارجی برگزاری دورهها و ارائه بستههای
آموزشی
کارگاههای کشت سلولی انسانی
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کارگاههای آنالیز دستگاهی
کارگاههای شناسایی سموم
کارگاههای مدلهای رفتاری
کارگاههای کار با حیوانات آزمایشگاهی
انداز هگیر یهای بیوشیمیایی
اندازهگیریهای اسپکرتوفتومرتی-نور مرئی – فلورسانس
اندازهگیریهای فلورسانت داخل سلولی و بافتی
آنالیزهای مولکولی
لیزر ماکروداک
آموزش کلیات برخورد با مسمومیتها و انواع مسمومیتهای دارویی و شیمیایی و گیاهی و غذایی به
شکل برگزاری کالسهای آموزشی و کارگاههای آموزشی و سمینار برای پزشکان عمومی و عموم
تدوین مطالب آموزشی (کتب ،مجالت ،پمفلت و بروشورها) جهت گروههای خاص
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،پژوهشی در سطوح مختلف منطقهای و ملی
آموزش کلیات برخورد با مسمومیتها و انواع مسمومیتهای دارویی و شیمیایی و گیاهی و غذایی
به شکل برگزاری کالسهای آموزشی و کارگاههای آموزشی و سمینار برای پزشکان عمومی و عموم

دانشکدهدندانپزشکی
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رییس دانشکده :دکرت محمد بیات

نام معاون پژوهشی دانشکده :دکرت امیررضا رکن
ایمیلdentistry@tums.ac.ir :
تلفن88015088 :
منابر88015800 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

همکاری و اقدام جهت ساخنت ایمپلنتهای دندان و وسایل متعلقه به آن
همکاری با مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی جهت ساخت نویگتیور برای جراحی ایمپلنت
طراحی براکت ها و بندهای ارتودنسی
طراحی ماشینهای ابزار دقیق برای ساخت ایمپلنتهای دندانی
طراحی ماشینهای ابزار دقیق برای ساخت براکت ها و بندهای ارتودنسی
ارائه روشهای دستیابی به عنارص موجود در آلیاژهای بکار رفته در بندها و براکت ها و ایمپلنتها و
فلزهای ریختگی در دندانپزشکی ازنظر نوع ،درصد و نحوه توزیع در آلیاژ و بهینهسازی خواص موردنظر
بررسی و تحقیق در مورد کاربرد ماده تولیدی (کالژن) و ارائه مقاله در مورد آن
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

طراحی یک سیستم ایمپلنت دندان همراه با وسایل مربوطه
بهینهسازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مرتیال مورد استفاده دندانپزشکی
بهینهسازی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کامپوزیتهای مورد استفاده دندانپزشکی
انجام تستهای حیوانی و انسانی در مواد تولیدی
ارائه مشاوره در زمینه خصوصیات ماده تولیدی ()Texture,Ingridient

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین52/

فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

استفاده از امکانات طراحی و ماشینکاری رشکت شایان قطعه گسرت
امکانات بررسی انواع کامپوزیتها
امکانات بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی عنارص فلزی مورد استفاده دندانپزشکی
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

امکان انجام تستهای آزمایشگاهی با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در زمینه ایمپلنتهای
دندان و رژنراسیون استخوان و بافت نرم
بررسی اثرات کاربرد مواد و مرتیال مورد استفاده در دندانپزشکی
بررسی خواص مواد و مرتیال که در زمینه دندانپزشکی به کشور وارد میشود
بررسی و تست ماده تولیدی (کالژن) از نظر سمیت
بررسی تست ماده تولیدی (کالژن) از نظر سهولت کاربرد
تست نهایی بر روی حیوان یا انسان از نظر نتیجه کاربرد
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

کارگاه آموزشی فواید کالژن بخصوص کالژن ممران
کارگاه آموزشی کاربرد کالژن و ممران کالژن در ضایعات استخوانی

یسانشمیژر و هیذغت مولع هدکشناد
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رییس دانشکده :دکرت فریدون سیاسی

نام معاون پژوهشی دانشکده :دکرت فریبا کوهدانی
ایمیلfkoohdan@tums.ac.ir :
تلفن88974461 :
منابر88974461 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

طراحی مدل موفق کنرتل و پیشگیری از چاقی در گروههای سنی مختلف
توسعه و ارزشیابی انواع برنامههای غنیسازی مواد غذایی در کشور (با سابقه اجرایی طرح پورای
 1و )2
طراحی اجرای آزمایشی و توسعه نظام مراقبتهای غذا و تغذیه در کشور (اولویتهای اعالم شده
توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی)
طراحی پروژههای بررسی هزینه اثربخشی ورود مراقبتهای تغذیهای در طرح تحول نوین سالمت
طراحی و اجرای مدلهای رسیع و پایدار بررسی مرصف خانوار
راهاندازی آزمایشگاه جمعیتی و طراحی مطالعات کوهورت کشوری
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

راهاندازی کلینیک چند تخصصی تغذیه بالینی و رژیمدرمانی برای ارائه خدمات تخصصی
راهاندازی کلینیک مجازی تغذیه بالینی و رژیمدرمانی
راهاندازی تلفن گویا پاسخگو به سؤاالت بهصورت تخصصی
ارائه خدمات مشاورهای توسط کارگروههای تخصصی تغذیه جامعه ،تغذیه بالینی و تغذیه سلولی-
مولکولی برای ارتقا سالمت محصوالت صنایع غذایی بر حسب سفارش (ارسال فراخوان به صنایع
غذایی از طریق وزارت صنعت ،معدن در حال بررسی است)

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین56/

اقدام در جهت عقد قرارداد با بانکها مرکزی و سایر گروههای در معرض خطر برای ارائه خدمات
مشاوره جهت پیشگیری از بیامریها
اقدام جهت عقد قرارداد با بیمه مرکزی ایران و بیمه سالمت ایرانیان جهت ارائه خدمات بهمنظور
پیشگیری اولیه و کاهش بار بیامریها
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

برخورداری از تجهیزات آزمایشگاهی نوترژنومیکس ،بیوشیمیایی و کشت سلولی
اقدام جهت ایجاد زمینه همکاری مشرتک با معاونت غذا و دارو برای انجام آزمایشهای تخصصی
موردنیاز
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

تهیه گایدالین های تخصصی موردنیاز و سفارشی از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی یا
سایر سازمانهای مرتبط
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

اجرای کارگاههای تخصصی مورد با عناوین متنوع بهصورت مدون به همراه جذب حامیان ملی
مورد تائید (حداقل دو کارگاه و یا دوره مدون در ماه)

یکشزپ نیون یاهیروانف هدکشناد
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رییس دانشکده :دکرت علیرضا احمدیان

معاون پژوهشی دانشکده :دکرت رضا فریدی مجیدی
آدرس ایمیلeducation-satim @tums.ac.ir :
تلفن4305200 :
منابر88991117 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تولید دستگاه پرتابل آزمونهای تشخیص رسیع سکته قلب
تولید دستگاه الکرتوفورز مویین
تولید فاکتور رشد آندوتلیال عروق VEGF
تولید دستگاه خودکار استخراج مواد مخدر و کیتهای مرصفی جهت آزمونهای تشخیص اعتیاد
تولید ماسک تنفسی
دستگاه الکرتوریسی در مقیاسهای آزمایشگاههای نیمهصنعتی -صنعتی
تولید داروی نانوکرکومین
نانو داروی دوکسوزم
ارزیابیهای تبلیغات با استفاده از تعقیب چشم در پژوهشکده علوم شناختی
تغییرات سوگیری توجه برای کلینیکهای ترک اعتیاد بهصورت آزمایشی در کلینیک ترک اعتیاد تولدی دوباره
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

انجام خدمات فنی و مشاورهای به رشکتهای دانشبنیان
مشاوره به رشکت داروئی شفا فارمد
مشاورههای نورومارکتینگ
ارائه خدمات مشاوره در خصوص مستندسازی خطوط تولید ،انبارها و آزمایشگاهها

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین60/

فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

ارائه خدمات مربوط به کشت و آنالیز سلولی
ارائه خدمات مربوط به بررسیهای بیان ژنها ،آنالیز جهشهای ژنتیکی و ...
ارائه خدمات مربوط به دستگاه فرمانتور و کشت میکروبی
ارائه خدمات مربوط به بررسی پروتئینها
ارائه خدمات مربوط به آنالیز دستگاهی
ارائه خدمات آزمایشگاهی به سایر واحدهای دانشگاهی
کوره دمای باال – درب آسانسوری
خدمات ارزیابیهای شناختی جهت کارمندان و کارگران و مدیران
ارائهی خدمات تست استاندارد ،تدوین استانداردهای مرتبط و انجام كلیهی خدمات آزمایشگاهی
در زمینههای مختلف فن ی و مهندسی و علوم پایه
فهرست خدمات آزمایشگاهی – آموزشی

مجموعه کارگاههای مهارت افزایی
مجموعه کارگاههای آموزش عمومی
مجموعه کارگاههای فرمانتور و کار با پروتئین
مجموعه کارگاههای روشهای مولکولی

 / 61یکشزپ نیون یاهیروانف هدکشناد

مجموعه کارگاههای کشت سلول و مهندسی بافت
مجموعه کارگاههای تجزیه دستگاهی
مجموعه کارگاههای فناوری نانو
توانایی انجام آزمایشهای تخصصی و مشاوره پیرامون نتایج آزمایشهای در ارتباط با مهندسی
بافت و سلول درمانی
تستهای آزمایشگاهی در حوزه بیوتکنولوژی :ژنومیکس و پروتئومیکس
تستهای تشخیصی :کلینیکی و پاراکلینیکی
ارائه انواع محیطهای بازی جهت ارزیابی و باز توانیهای شناختی
ارائه انواع تستهای شناختی بهصورت مبتنی بر کامپیوتر
بررسی و آنالیز ترکیبات صنعتی و کشاورزی با روشهای آنالیز عنرصی
بررسی و آنالیز مواد صنعتی و دارویی با روشهای آنالیز دستگاهی
بررسی و آنالیز مواد دارویی و غذایی با روشهای سلولی و میکروبی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

آموزش دستگاههای آنالیز دستگاهی برای رشکتهای داروسازی
کارگاههای مربوط به کاربرد نانو ذرات و نانو فیربها برای صنایع پرتوشیمی نیروگاهی ،نفت و
صنایع فیلرتسازی ،صنایع هاللاحمر (سها)

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین62/

برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای سنتز داربست و جایگزینهای بافتی ،کشت سلولی...
برای دانشجویان و اعضای هیئتعلمی
کارگاه اقتصاد ،مغز ،تصمیمگیری
خدمات آموزشی در خصوص بیوتکنولوژی ،فناوری نانو ،علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد ،پزشکی
مولکولی و مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی و مشاوره صنعتی
برگزاری کارگاه نورومارکتینگ در دانشگاه عالمه طباطبایی

یزاجم هدکشناد
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رییس دانشکده :دکرت احمد کاویانی

معاون پژوهشی دانشکده :دکرت آیین محمدی
ایمیلetums@tums.ac.ir :
شامره تلفن88967548 :
شامره منابر88969594 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

طراحی دورههای آموزشی کوتاهمدت ،منجر به مدرک و کارگاهی بهصورت مجازی
امکانسنجی برگزاری دورههای مجازی در سازمانها و رشکتهای دولتی و خصوصی
تولید محتواهای الکرتونیکی مطابق با استانداردهای بیناملللی
طراحی ،راهاندازی و استقرار سیستمهای آموزش مجازی
مشاوره برای تهیه زیرساختهای فنی نرمافزاری و سختافزاری یادگیری الکرتونیکی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه مشاوره به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مازندران برای راهاندازی دورههای مجازی
ارائه مشاوره به دانشگاه حکیم سبزواری برای راهاندازی دورههای مجازی
ارائه مشاوره به دانشگاه امام حسین برای استقرار یادگیری الکرتونیکی
ارائه مشاوره به پژوهشکده غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران
ارائه مشاوره به سازمان پزشکی قانونی کشور برای راهاندازی دورههای آموزش مداوم اینرتنتی
ارائه مشاوره به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارائه برنامههای مدیری بحران
بهصورت مجازی
ارائه مشاوره به منایندگان دانشگاههای علوم پزشکی همدان ،ارتش ،ارومیه ،اهواز ،بقیةاللّه و
وزارت نفت برای استقرار برنامههای آموزش مجازی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین66/

فهرست خدمات آزمایشگاهی  -صنعتی

طراحی آموزشی و تولید بسته آموزشی مولتیمدیا به سفارش مرکز آموزش و پژوهش بیامریهای
پوست و جذام
طراحی آموزشی و تولید بسته آموزشی مولتیمدیا به سفارش مرکز تحقیقات بهرهبرداری از دانش
سالمت (راهنامی بالینی)
طراحی آموزشی و تولید بستههای آموزشی مولتیمدیا به سفارش دفرت توسعه فناوری سالمت وزارت
بهداشت ( 110کارگاه مجازی در حیطههای دانشبنیان ،ثبت اخرتاع ،کارآفرینی و توسعه فناوری سالمت)
طراحی آموزشی و تولید بستههای آموزشی مولتیمدیا به سفارش دانشکده علوم رفتاری و دفرت
مطالعات اسالمی (سالمت معنوی)
طراحی آموزشی و تولید بستههای آموزشی مولتیمدیا به سفارش دانشکده پزشکی (گروه جراحی)
طراحی آموزشی و تولید کارگاههای مجازی تعهد حرفهای و اخالق در پزشکی به سفارش دانشکده پزشکی
طراحی آموزشی و تولید کارگاههای مجازی روش تحقیق به سفارش گروه پزشکی اجتامعی
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

ضبط صدا در استودیوی آکوستیک و تهیه پادکست
ضبط صدا در استودیوی آکوستیک و ارائه پادکست و صدای همزمان شده با محتوای اسالیدها با
فرمت فلش تقویت شده با انیمیشن بر روی یک پلیر قابلکنرتل
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ضبط صدا در استودیوی آکوستیک و ارائه پادکست و صدای همزمان شده با محتوای اسالیدها با
فرمت فلش تقویت شده با انیمیشن به همراه فیلم سخرنان بر روی یک پلیر قابل کنرتل
تهیه و تولید محتوای متنی تعاملی تحت وب مبتنی بر سناریو تا (SCO 10قابلارائه بر روی
)CME & LCMS
ارائه پانل برای دروس برای مدرس بر روی  LMSدانشکده مجازی (مناد)
اختصاص صفحه خانگی اختصاصی  Password Protectedبر روی  LMSسامانه راند مجازی
دانشگاه یا  LMSآموزش مداوم اینرتنتی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت (سمینارهای آموزشی و سخنرانیهای
مرتبط با نیاز صنعت)

برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با یادگیری الکرتونیکی مقدماتی و پیرشفته
برگزاری سمینار آموزشی تولید محتوای الکرتونیکی
برگزاری سمینار آموزشی نحوه راهاندازی یک سیستم یادگیری الکرتونیکی
برگزاری سمینار آموزشی چگونگی آموزش کارکنان از طریق یادگیری الکرتونیکی
برگزاری سمینار آموزشی پژوهش در آموزش با رویکرد یادگیری الکرتونیکی
برگزاری سمینار آموزشی چگونه یک مدرس مجازی موفق باشیم؟

یتنس بط هدکشناد
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رییس دانشکده :دکرت حسین رضایی زاده
معاون پژوهشی دانشکده :دکرت روجا رحیمی
ایمیل هاrezaeizadeh@sina.tums.ac.ir:
rahimi_r@tums.ac.ir
تلفن( 22988550 :داخلی  )229و 88990838
منابر( 021-22988551 :داخلی )203

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

طراحی و انجام مطالعات بالینی در زمینه فراورده های طبیعی و سنتی
طراحی و فرموالسیون فرآوردههای طبیعی و سنتی
استانداردسازی فرآوردههای طبیعی و سنتی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

پیشنهاد فرموالسیون های فراورده های طبیعی برای بیامریهای شایع
پیشنهاد فرموالسیون های غذا -دارویی (نوتراسونیک)با توجه به فرهنگ و ذائقه جامعه ایرانی
پیشنهاد فرموالسیونهای غذا-دارو با توجه به فرهنگ جامع ایرانی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

عصاره گیری گیاهان دارویی
روغنکشی
قرص زنی (فرآوردههای گیاهی)
استانداردسازی عصارهها و فرآوردههای گیاهی
اسانس گیری گیاهان دارویی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین72/

دستگاه پودر ساز ()Spray drying
خشککردن عصارهها با اون خأل
 PHمرت
اسپکرتوفتومرت
کوره آزمایشگاهی
دستگاه  HPLCو آون خالء

تشادهب هدکشناد
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رئیس دانشکده  :دکرت علی اکرب ساری

معاون پژوهشی دانشکده :دکرت سیمین نارصی
ایمیلsph@tums.ac.ir :
تلفن42933333 :
منابر66462267 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست گروههای دانشکده بهداشت:

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
گروه حرشه شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
گروه آموزش و ارتقاء سالمت
گروه بهداشت حرفه ای
گروه پاتوبیولوژی
گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت
گروه ویروس شناسی

گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

تلفن88989123 :
منابر88989127 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 77تشادهب هدکشناد

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

کمک به تدوین و آنالیز آماری پروژههای تحقیقاتی در سطح ملی و منطقهای
طراحی متودولوژیک و آنالیز تعیین اعتبار و قابلیت اعتامد دستگاههای تولیدی در حوزه سالمت
مطالعات هزینه -اثربخشی فناوریها (سختافزار و نرمافزار) در نظام سالمت
آنالیز و تدوین متدولوژی مطالعات در زمینه  Safteyداروها و روشهای درمانی جدید
آنالیز و تدوین متدولوژی مطالعات در زمینه کارایی داروها و روشهای درمانی جدید
ارزیابی مداخالت كاهش بار بیامری و پایش روند آن
ارزیابی سالمت روان شهری و مناطق حاشیهای
انجام مطالعات سالمت و بیامری ( )DHSبا تأکید بر برآورد نیازها و بهرهوری از خدمات سالمت
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

کمک به تدوین و ارزیابی پیوست سالمت در پروژههای عمرانی
تدوین متدولوژی و نیز ارزیابی و آنالیز نتایج مطالعات بهعنوان Third party
مشاوره و کمک جهت تدوین پرسشنامههای مرتبط با مطالعات حوزه سالمت
مشاوره به بخش تحقیقات و توسعه مراکز
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

وجود کامپیوترهای با رسعت محاسباتی باال

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین78/

فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

تربیت نیروی تخصصی باهدف توسعهای مرکز
توامنندسازی پژوهشگران باهدف گسرتش قابلیت انجام پژوهشهای با کیفیت
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

کارگاه آموزشی ارتباطات و نگارش علمی
کارگاه آموزشی روشهای آزمایشگاهی برای اپیدمیولوژی میدانی
کارگاه آموزشی ارزیابی رسیع وضعیت بهداشتی در رشایط بحرانی
کارگاه آموزشی مقدمهای بر آمار بیزین و آشنایی با نرمافزار Winbugs
کارگاه آموزشی آموزش و بهکارگیری نرمافزار  STATAدر توصیف و تحلیل اطالعات
کارگاه آموزشی آموزش و بهکارگیری نرمافزار  SPSSدر توصیف و تحلیل اطالعات
کارگاه آموزشی مدلهای خطی عمومی با بکار گیری STATA
کارگاه آموزشی مدلهای چند سطحی با بکار گیری نرمافزار STATA
کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با روشهای آماری و نرمافزار SPSS
کارگاه آموزشی دادههای طولی و آنالیز آنها
کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با روشهای آماری و نرمافزار SAS
کارگاه آموزشی نگارش مقاالت علمی ()Scientific Writing
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کارگاه آموزشی روشهای آنالیز دادههای چند سطحی
کارگاه آموزشی استانداردسازی ابزارهای پژوهشی
کارگاه آموزشی توجیه ارزیابی جامعه
کارگاه آموزشی ارزیابی جامعه همراه اجرای پروژه در فیلد
کارگاه آموزشی آموزش اپیدمیولوژی میدانی
کارگاه آموزشی روش تحقیق مقدماتی
کارگاه آموزشی مبانی و روشهای اپیدمیولوژی
کارگاه آموزشی اپیدمیولوژی بیامریهای عفونی
کارگاه آموزشی اپیدمیولوژی بیامرهای غیر واگیر
کارگاه آموزشی مورد-شاهدی پیرشفته
کارگاه آموزشی همگروهی پیرشفته
کارگاه آموزشی تجزیهوتحلیل رسیهای زمانی
کارگاه آموزشی استفاده از ابزارهای كامپیوتری در بررسی اپیدمیها
کارگاه آموزشی آنالیز چندمتغیره مقدماتی برای مدیران مراقبت بیامریها

گروه انگلشناسی و قارچشناسی

شامره تلفن88951392 :
شامره منابر88951392 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

مطالعه در جهت طراحی و تهیه کیتهای تشخیصی عفونتهای انگلی
مطالعه مقاومتهای داروئی
انجام تحقیقات بهمنظور تولید محصوالت بیولوژیک دارای اثرات درمانی و پیشگیری آلودگیهای انگلی
استخراج  a DNAدی ان ای باستان
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه مشاوره هیستوپاتولوژی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری کارگاههای آموزشی و دورههای کوتاه در تشخیص
ارائه دورههای کوتاهمدت منونهبرداری و مدیریت باقیامندههای بیولوژیک مورداستفاده کارشناسان
باستانشناسی و مسئوالن رساچههای فعال در دست کاوش

گروه حشرهشناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

شامره تلفن88951393 :
شامره منابر88951393 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

نظارت بر همهی رشکتهای ارائه خدمات کنرتل حرشات
ارائه کارگاه برای کلیه رشکتهای ارائه خدمات کنرتل حرشات و تائید علمی آنها
همکاری با سازمان بنادر کشور بهمنظور ارائه خدمات در کنرتل حرشات وارداتی و آفات انباری
همکاری با رشکتهای تولید سموم بهمنظور ارزشیابی تولیدات آنها برای کنرتل حرشات
همکاری با منایندگان رشکتهای خارجی در ایران (بایر )...،بهمنظور ارائه راهحل و ارزشیابی
تولیدات آنها
همکاری با رشکتهای خارجی بهمنظور ارائه راهحل و ارزشیابی تولیدات آنها
همکاری با وزارت بهداشت (اداره محیطزیست) در خصوص بقایای سموم
همکاری با وزارت جهاد کشاورزی
همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست
همکاری با وزارت امور خارجه در خصوص ارائه راهکارها برای کشورهایی که دارای بیامریهای
منتقله توسط بندپایان هستند
همکاری با وزارت بهداشت (معاونت بهداشتی) در خصوص کنرتل ناقلین
همکاری با اداره سالمت و رفاهی راهآهن جمهوری اسالمی ایران
همکاری با معاونت بهداشت امور زندانها

گروه آموزش و ارتقای سالمت

شامره تلفن88989128 :
شامره منابر42933072 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

بررسی آگاهی ،نگرش و عملکرد گروههای هدف در جامعه شامل نوجوانان ،جوانان ،زنان و ساملندان
در موضوعات مرتبط با سالمت
تولید راهنامهای آموزشی در خصوص آموزش سالمت در گروههای هدف در جامعه شامل نوجوانان،
جوانان ،زنان و ساملندان در موضوعات مرتبط با سالمت
ارزشیابی اثربخشی راهنامهای آموزشی در خصوص آموزش سالمت در گروههای هدف در جامعه
شامل نوجوانان ،جوانان ،زنان و ساملندان در موضوعات مرتبط با سالمت
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه خدمات مشاورهای در خصوص ایجاد محیطهای کار ارتقادهنده سالمت از جمله مراکز
درمانی ،صنعتی و آموزشوپرورش
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری دورههای آموزشی در زمینه برنامهریزی و ارزشیابی برنامههای سالمت
برگزاری دورههای آموزشی در زمینه مرورهای نظاممند
برگزاری دورههای آموزشی در خصوص سالمت برای گروههای مختلف سنی در سطح جامعه
برگزاری دورههای آموزشی برای مربیان بهداشت مدارس
برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت برای کارکنان در محیطهای کار
طراحی و اجرای انواع بسیجهای آموزشی چندرسانهای در کشور
برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت برای بهورزان شاغل در نظام سالمت

گروه بهداشت حرفهای

شامره تلفن88951390:
شامره منابر88954781 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

فهرست عناوین خدمات فنی مهندسی و پژوهشی گروه بهداشت حرفهای به صنعت
منونهبرداری و تجزیه آالیندههای هوا (گازها ،آئروسلها ،بیوآئروسل ها)
طراحی ،محاسبه و اجرای سیستمهای تهویه صنعتی
ارزیابی سیستمهای تهویه صنعتی براساس استاندارد ACGIH
ارزیابی اتاقهای پاک مطابق استانداردهای ISO
طراحی سیستمهای پاالیشگر ذرات (سیکلون ،اسکرابر ،بگ هوس ،بیوفیلرت ،الکرتوفیلرت و )...
ارزیابی سیستمهای پاالیشگر ذرات (سیکلون ،اسکرابر ،بیوفیلرت ،بگ هوس ،الکرتوفیلرت و )...
طراحی سیستمهای تصفیه گاز و بخار (جاذبهای سطحی و عمقی ،جاذب کاتافهرستی و )...
ارزیابی سیستمهای تصفیه گاز و بخار
ارزیابی ریسک بهداشتی مواد شیمیایی در محیط کار
سنجش آلودگی به الیاف آزیست (آزمایشگاه رفرانس)
انجام پایش های بیولوژیکی و بیومارکرهای آالیندههای شیمیایی خاص حسب نیاز صنعت
ارزیابی کیفیت هوای داخل ساختامنهای اداری ،تجاری و صنعتی ()IAQ
ارزیابی عملکرد سیستمهای تهویه مطبوع
ارزیابی ریسک بیوآئروسل ها در محیط کار

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین88/

تهیه پکیجهای آموزشی ایمنی و بهداشت صنعتی
تهیه دستورالعملهای بهداشت شغلی بهمنظور حفاظت در برابر مواد شیمیایی
تدوین استانداردهای مرتبط با آالیندههای شیمیایی
طراحی و ساخت هودهای بازویی متحرک بهمنظور کنرتل فیوم های جوشکاری
کنرتل آلودگی صدا و ارتعاشات در صنایع
کنرتل آلودگی صدا و ارتعاشات در صنایع
کنرتل آلودگی صدا و ارتعاشات در صنایع
طراحی نظام نوبتکاری
طراحی بانک اطالعت الکرتونیک آنرتوپومرتی
ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومی
ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت
تدوین شاخصهای ایمنی و بهداشت
ممیزی ایمنی

 / 89تشادهب هدکشناد

فهرست کارگاههای آموزشی گروه مهندسی بهداشت حرفهای به صنعت

بهداشت صنعتی
شناسایی و ارزیابی ریسکهای بهداشتی
شناسایی و كنرتل آالیندههای شیمیایی در محیط كار
عوامل فیزیکی زیانآور محیط کار
بیامریها و عوارض شغلی در صنعت
کمکهای اولیه مقدماتی
اصول بهداشت فردی
اصول بهداشت مواد غذایی
اصول ایمنی در محیط کار
ایمنی و بهداشت صنعتی
آشنایی با شاخصهای ارزیابی عملكرد در HSE
ایمنی و آتشنشانی عمومی
تکنیکهای ارزیابی ریسک
سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست HSE-MS
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ()OHSAS

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین90/

ایمنی و بهداشت برای رانندگان
ایمنی و بهداشت برای کارکنان بیامرستان
تدوین اسرتاتژی ارزیابی عوامل شیمیایی محیط کار
روشهای اندازهگیری آالیندههای شیمیایی در محیط کار مقدماتی
روشهای اندازهگیری آالیندههای شیمیایی در محیط کار (پیرشفته)
منونهبرداری و آنالیز عوامل شیمیائی در محیط كار
روشهای ارزیابی ریسک بهداشتی آالیندههای شیمیایی در محیط کار
روشهای اندازهگیری عوامل زیانآور بیولوژیک در محیط کار
سمشناسی صنعتی
مبانی طراحی سیستمهای تهویه صنعتی (مقدماتی)
طراحی سیستمهای تهویه صنعتی به کمک نرمافزار (پیرشفته)
ارزیابی عملکرد سیستمهای تهویه صنعتی
سیستمهای تهویه مطبوع از دیدگاه بهداشت صنعتی
طراحی سیستمهای کنرتل آالینده ذرهای در صنعت
طراحی سیستمهای کنرتل آالیندههای گاز و بخار در صنعت
ارزیابی کیفیت هوای داخل در ساختامنهای اداری و تجاری

 / 91تشادهب هدکشناد

کاربرد بیوتکنولوژی در کنرتل آالیندههای محیط کار
خطرات آزبست و نحوه کنرتل آنها
روشهای استاندارد ارزیابی و كنرتل صدا و ارتعاش در محیط كار
اصول کنرتل آلودگیهای صوتی در محیط کار
كنرتل صدا و ارتعاش در صنعت
روشهای ارزیابی و کنرتل ارتعاش در محیط کار
روشهای استاندارد اندازهگیری روشنایی و درخشندگی
روشهای طراحی روشنایی
ارزیابی و كنرتل پرتوهای غیریونیزان در محیط كار
ارزیابی و كنرتل پرتوهای غیریونیزان در محیط كار
روشهای استاندارد ارزیابی و كنرتل رشایط جوی محیط كار
ارگونومی عمومی
ارگونومی تخصصی
روشهای ارگونومی ارزیابی پوسچر با کمک نرمافزار
کاربرد اصول ارگونومیک در طراحی ایستگاههای کاری
ماکروارگونومی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین92/

روشهای پیشگیری از اختالالت اسکلتی -عضالنی در محیط کار
ارگونومی اداری
حمل دستی بار و راهکارهای پیشگیری از عوارض آن بر کارکنان
آشنایی با خطرات گاز H2S
ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
بررسی و تجزیهوتحلیل حوادث
تفسیر برگه اطالعات ایمنی مواد ()MSDS
پروانهها یا مجوزهای کاری در صنعت
خطاهای انسانی
مبانی آتش
تدوین برنامه حفاظت تنفسی و تعیین طول عمر کارتریج
ایمنی کار در ارتفاع
ایمنی کار در فضاهای بسته
ایمنی شیمیایی
ایمنی برق
ایمنی ماشینآالت
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تجهیزات حفاظت فردی در محیط کار
ایمنی گودبرداری
روشهای ارزیابی ریسک ایمنی در محیط کار
ایمنی جوشکاری و برشکاری
ایمنی حریق و آتشنشانی
شاخصهای ارزیابی عملکرد ایمنی

گروه پاتوبیولوژی
شامره تلفن88962343 :
شامره منابر88962343 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 95تشادهب هدکشناد

فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

بخش میکروبیولوژی غذایی قادر است به کارگاهها و رشکتهای مرتبط با صنایع غذایی ،خدمات
مرتبط را ارائه دهد.

گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت

شامره تلفن 88989129 :
شامره منابر88989129 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تدوین برنامه اسرتاتژیک برای سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستم مدیریت کیفیت اسرتاتژیک در سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستم مدیریت و کنرتل عفونتهای بیامرستانی در سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستم بیامرستانهای ارتقادهنده سالمت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
تحلیل سیاستهای بهداشتی و درمانی
توسعه سیستم فرماندهی حوادث بیامرستانی با رویکرد مدیریت کیفیت
طراحی الگوی آیندهپژوهی برای پاسخگویی نظام سالمت ایران
کاهش عوارض ناخواسته در بخشهای بسرتی بیامرستان
ارزیابی کیفیت خدمات بیامرستانی
سنجش رضایت بیامران در بیامرستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
ارزیابی اقتصادی مداخالت بهداشتی و درمانی
ارزیابی عملکرد بیامرستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
سنجش سالمت سازمانی بیامرستانها
افزایش بهرهوری بیامرستانها و مراکز بهداشتی و درمانی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین98/

تعیین نوع فرهنگ سازمانی بیامرستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
آسیبشناسی بیامرستانها و مراکز بهداشتی و درمانی
انجام طرح پژوهشی در قالب شناسایی و تعیین نوع ساختار و ساختار صنعت
انجام طرح پژوهشی در قالب تعیین کارآیی واحدهای صنعتی
انجام طرح پژوهشی در قالب تعیین قیمت متام شده
انجام طرح پژوهشی در قالب ارزیابی اقتصادی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

تدوین برنامه اسرتاتژیک برای سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستم مدیریت کیفیت اسرتاتژیک در سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستم مدیریت و کنرتل عفونتهای بیامرستانی در سازمانهای بهداشتی و درمانی
استقرار سیستم بیامرستانهای ارتقادهنده سالمت در سازمانهای بهداشتی و درمانی
توسعه سیستم فرماندهی حوادث بیامرستانی با رویکرد مدیریت کیفیت
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فهرست خدمات آموزشی به صنعت

سمینارهای آموزشی مرتبط با موضوعات اقتصاد سالمت
آموزش استانداردهای کاربردی در بخش صنعت (مسائل ایمنی و سالمت)
ارزیابی نظارت و کنرتل پروژه
همکاری متخصصین در جهت آموزش مشاوره و همکاری در آزمایشگاههای تخصصی
کارگاه آموزشی «مدیریت کیفیت و تعالی سازمانی
کارگاه آموزشی «مدیریت فرایندهای کاری :مستندسازی فرایندهای کاری ،خطمشی نویسی و
شاخص نویسی»
کارگاه آموزشی «برنامهریزی اسرتاتژیک»
کارگاه آموزشی «برنامهریزی عملیاتی»
کارگاه آموزشی «برنامه بهبود کیفیت»
کارگاه آموزشی «تفکر اسرتاتژیک در حل مسئله»
کارگاه آموزشی «تفکر سیستمی در حل مسئله»
کارگاه آموزشی «تفکر خالقانه در حل مسئله»
کارگاه آموزشی «مدیریت بهرهوری در بیامرستان»
کارگاه آموزشی «مدیریت خطا و خطر»
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کارگاه آموزشی «ایمنی بیامر»
کارگاه آموزشی «مدیریت ارتباط با مشرتی و حقوقگیرندگان خدمت»
کارگاه آموزشی «نظامهای سالمت در دنیا»
کارگاه آموزشی «ارتباطات مؤثر و فنون مذاکره»
کارگاه آموزشی «مدیریت مؤثر جلسات»
کارگاه آموزشی «انگیزش کارکنان»
کارگاه آموزشی «مهارتهای رهربی»
کارگاه آموزشی «مدیریت تعارض و مهارتهای کاهش تنش در سازمان»
کارگاه آموزشی «کنرتل و ارزشیابی عملکرد »
کارگاه آموزشی «ارزیابی عملکرد کارکنان»
کارگاه آموزشی «اعتباربخشی مؤسسات پزشکی»
کارگاه آموزشی «مدیریت تغییر در سازمان»
کارگاه آموزشی «بین املللیسازی آموزش عالی در ایران»
کارگاه آموزشی «علمسنجی»
کارگاه آموزشی «نگارش  .C.Vعلمی به زبان انگلیسی»
کارگاه آموزشی «پروپوزال نویسی در علوم بهداشتی و درمانی»

 / 101تشادهب هدکشناد

کارگاه آموزشی «ارزیابی منتقدانه مقاالت»
کارگاه آموزشی «از ایده تا کارآفرینی»
کارگاه آموزشی «مشارکت کارکنان در سازمان»

گروه ویروسشناسی

شامره تلفن88962343 :
شامره منابر88962343 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه مشاوره و خدمات فنی-تخصصی به رشکتهای فعال در زمینه تولید واکسنهای ویروسی
ارائه مشاوره و خدمات فنی-تخصصی به رشکتهای فعال در زمینه تولید کیتهای تشخیصی ویروسی
ارائه مشاوره تخصصی ارزیابی خطر و ایمنی زیستی به رشکتهای فعال در زمینه تولید محصوالت
بیولوژیک
ارائه مشاوره تخصصی در زمینه طراحی آزمایشگاههای تولیدی محصوالت بیولوژیک ویروسی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

ارائه خدمات تخصصی تعیین توالی DNA
ارائه خدمات تخصصی در زمینه ارزیابی و تأیید مواد ضدعفونیکننده ویروسی
ارائه خدمات تخصصی فلوسایتومرتی
ارائه خدمات تخصصی کشت سلولی و تعیین عیار ویروسها
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

ارائه خدمات تخصصی آموزشی-آزمایشگاهی تعیین توالی DNA
ارائه خدمات تخصصی آموزشی-آزمایشگاهی فلوسایتومرتی
ارائه خدمات تخصصی آموزشی-آزمایشگاهی کشت سلولی و تعیین عیار ویروسها
ارائه خدمات تخصصی آموزشی-آزمایشگاهی تشخیص عفونتهای تنفسی ویروسی
ارائه خدمات تخصصی آموزشی-آزمایشگاهی تشخیص عفونتهای ویروسی منتقله از راه خون
ارائه خدمات تخصصی آموزشی-آزمایشگاهی تشخیص عفونتهای ناشی از انرتوویروسها
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فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری کارگاههای تخصصی ارزیابی خطر و ایمنی زیستی
برگزاری کارگاههای تعیین توالی DNA
برگزاری کارگاههای آموزشی تکنیک فلوسایتومرتی
برگزاری کارگاههای آموزشی  PCRو Real-Time PCR
برگزاری کارگاههای آموزشی نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی

 یکشزپ هدکشناد
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گروه بیوشیمی بالینی

تلفن88953304 :
منابر64053385 :

توانایی های این دانشکده در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

  / 107یکشزپ هدکشناد

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

استخراج و تخلیص پلی ریبیتول فسفات از هموفیلوس آنفلوآنزا تیپ  ،Bکونژوگه کردن با توکسوئید
کزازو بررسی ایمنی زائی آن در حیوان آزمایشگاهی
ساخت و غربالگری کتابخانه آنتی بادی انسانی علیه توکسین کزاز با استفاده از روش فاژ منائی و
سنجش اثربخشی آن در مدل حیوانی
ساخت و غربالگری کتابخانه آنتی بادی انسانی با استفاده از روش فاژ منائی علیه توکسین دیفرتی
و بررسی اثرات آن در مدل کشت سلولی
کلونینگ توکسین سهتائی سیاهرسفه -دیفرتی-كزاز و بهینهسازی بیان پروتئین نوتركیب در رشایط
فرمانتوری بهمنظور کاربرد در واکسن سه گانه DTP
تولید آنتیبادی پلی کلونال  IgYعلیه هلیکوباکرت پیلوری و بررسی اثرات آن در رشایط برون تنی
تولید آنتیبادی پلی کلونال  IgYعلیه پروتئین توکسوئید دیفرتی و بررسی اثر محافظتکنندگی
آن در مدل کشت سلولی
تولید آنتیبادی پلی کلونال بر علیه توکسین کزاز و بررسی اثر محافظتکنندگی آن در مدل حیوانی
کلونینگ ژن موتانت توکسین دیفرتی ،بهینهسازی رشایط بیان پروتئین ،خالصسازی با روش
کروماتوگرافی میل ترکیبی باال و بررسی اثر ایمن یزایی آن در مدل حیوانی موش بهمنظور کاربرد در
واکسن دیفرتی
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طراحی ،تخلیص و تولید فاكتور رشد اپیدرمال نوتركیب
طراحی ،تخلیص و تولید پروتئین مورفوژنیك  2و  7نوتركیب
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

اولرتاسانرتیفیوژ
 Real time PCRترموسایکلر PCR
سونیکاتور -HPLC- -گاز کروماتوگرافی -اتاق نگهداری حیوانات
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

تستهای االیزا
وسرتن بالت
تست  PCRکمی و کیفیReal time PCR -
کشت سلول

فصل سوم

پژوهشکدهها

گروه تجاری سازی دفتر همکاری دانشگاه،
صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسیلوباتم و ددغ مولع هاگشهوژپ
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رییس پژوهشگاه :دکرت باقر الریجانی

معاون پژوهشی پژوهشگاه :دکرت ندا مهرداد
آدرس ایمیلemrc@tums.ac.ir :
تلفن88220037 -8 :
منابر88220052 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 113مسیلوباتم و ددغ مولع هاگشهوژپ

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

طراحی رژیمهای غذایی و داروهای مرتبط در خصوص بیامران دیابتی
طراحی و اجرای پژوهشهای مرتبط با بیامریهای متابولیک ،چاقی ،دیابت
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

 Registryبیامریهای غدد و پرونده الکرتونیک
مشاوره در حوزه تغذیه و سالمت کارکنان
مشاوره در خصوص تعیین بار بیامریها و عوامل خطرساز
مشاوره در خصوص اصالح و طراحی نظام سالمت
مشاوره در زمینه طراحی و مطالعات کوهورت در بیامریهای غیرواگیر
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارآیی باال HPLC
 PCRدستگاه
دستگاه Real Time
دستگاه Elisa Reader
 Elisa washerدستگاه
دستگاه کمی لومینسانس
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دستگاه گاماکانرت
شیکر میکروپلیت
انکوباتور 37°
روتاتور
اتواناالیزر
اسپکرتوفتومرت
سانرتیفوژ یخچال دار
دستگاه اسپکرتوفتومرت
دستگاه روتاری
فهرست خدمات آزمایشگاهی – آموزشی

-1در زمینه ژنتیک :تعیین موتاسیون بیامر یزا بیامریهای غدد و اندوکرین
 - 2نانوبیوسنسور:
الف  -طراحی سیستمهای تشخیص رسیع در پزشکی ( )Electrochemical Biosensoresکه شامل:
 Immonosensors، Genosensorsو Enzyme- based biosensors
ب -سنتز نانوذرهها و نانو کامپوزیتهای مختلف بر پایه طال و آهن
ج Micro fluidic based biosensor, Lateral flow assay -

 / 115مسیلوباتم و ددغ مولع هاگشهوژپ

 -3غذا و دارو:
کنرتل کیفی میزان ویتامینهای محلول در آب و در چربی در مکملها
آنالیز ویتامینها در شیر ،فرآوردههای لبنی و آمبیوهها
تهیه عصارههای گیاهی و دارویی
 -4بیوشیمی :انجام کلیه تستهای هورمونی شامل:
Free PSA, PSA, Anti Tpo, GH, T3, T4, T3up, TSH, LH, FSH, PTH, ferritin, ES,
AFP, Testestron, Prolactin, CFA, IGF1, Progestron, DHEA, HCG, Vit D, Free T4,
free T3, Cortisol, C.peptid, Insulin, ACTH 4
 -5بیونانوتکنولوژی :بررسی تغییرات بیامریهای مولتی فاکتوریال و تستهای تشخیص بیامریهای نادر Set Up
 -6مدلسازی :مطالعات  in silicoدر زمینه ساختار پروتئینها
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

طراحی و ارائه طرحهای پژوهش مرتبط با دیابت و عوارض آن
طراحی و ارائه طرحهای پژوهش مرتبط با بیامریهای غیر واگیر
طراحی و ارائه طرحهای پژوهش مرتبط با چاقی و عادات غذایی
طراحی و ارائه طرحهای پژوهش مرتبط با استئوپروز
طراحی و ارائه طرحهای پژوهش مرتبط با اختالالت غدد درونریز
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برگزاری دوره جامع آموزش دیابت ویژه پرستاران و پزشکان

برگزاری کارگاههای مراقبت از زخم پای دیابتی (پرستاران)
برگزاری دوره آموزشی آنالیز ویتامین  D3در شیر با روش HPLC
تدوین بسته خدمات آموزشی ،کتابچه CD ،های آموزشی و پوسرت در زمینه بیامریهای غدد
کارگاه سنتز نانوذرات و نانو کامپوزیتها و کاربرد آنها در تستهای تشخیصی رسیع (Point
)of care testing
آشنایی با اصول مدلسازی مولکولی و بیوانفورماتیک ساختاری

یبصع یناوتزاب هدکشهوژپ
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رییس پژوهشکده :دکرت سید حسن امامی رضوی
معاون پژوهشی :دکرت فرزین حلب چی
ایمیلbasir@tums.ac.ir :
تلفن66581560 :
منابر66938885 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 119یبصع یناوتزاب هدکشهوژپ

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

مرکز تحقیقات ام.اس :انجام کلینیکال ترایال داروهای تولیدشده در زمینه ام.اس-انجام مشاوره
جهت اولویتبندی در انتخاب داروهای مناسب برای تولید
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی :طرح پژوهشی تأثیر داروی اکسی توسین در کودکان دارای اختالل
طیف اتیسم :یک مطالعه کارآزمایی بالینی پالسبو-کنرتل دوسویه کور-
طرح تولید پروتوتیپ دستگاه ورزشدرمانی ویژه اختالالت خاص ستون فقرات منونه :ورزشدرمانی گردن
طراحی و توسعه بیوبانک و پایگاه دادههای تصویربرداری اختالالت عصبی-رشدی (ویژه اتیسم)
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی :طراحی کارآزمایی بالینی-خدمات زخم بسرت -مشاوره در زمینه
اختالالت جنسی-مشاوره در زمینه سالمت خانواده و پیشگیری از بیامریها -اپیدمیولوژی-مشاوره
تغذیع-توانبخشی
طب کار -طب سوزنی-طب سنتی
مرکز تحقیقات ام.اس :مشاوره در زمینه انتخاب دارو برای تولید-ایجاد مرکز حامیت از بیامر بعد
از تولید دارو
مشاوره در زمینه نحوه برگزاری کلینیکال ترایال دارویی
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی :بستههای ترویج فعالیت فیزیکی براساس سفارش سازمانها و

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین120/

ارگا نهای اداری
بستههای اطالعرسانی و آموزشی کارشناسان توانبخشی ویژه کودکان اتیسم ،اختالالت حرکتی و
یادگیری و ...
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی :آزمایشگاه سلولی-مولکولی و حیوانی -خدمات بالینی -درمانگاه
چندتخصصی درد -طب کار  -اورولوزی-جراحی مغز و اعصاب  -درمانگاهارتوپدی  -درمانگاه سالمت جنسی
واحد فراوری سلول (کلین روم)
درمانگاه روانپزشکی -تغذیه-پروکتولوژی -نوار مثانه -طب فیزیکی -طب ورزش-پیشگیری و
سالمت خانواده-نورولوژی
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی :درمانگاه چندتخصصی پزشکی-ورزشی با ارائه بستههای تشخیص
درمانی ویژه مشکالت موسکلواسکلتال
برنامه غربالگری اختالالت موسکلواسکلتال (اسکولیوز ،کیفوز ،پوسچر و  -)...کلینیک غربالگری و
تشخیص اختالالت عصبی رشدی (ویژه اتیسم)
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی :خدمات توانبخشی  -نوار مغز و قلب  -بررسی تستهای نوار
مثانه  -نوار عصب و عضله  -تهیه و فراوری سلولهای بنیادی جهت سلول درمانی در کارازماییهای
بالینی مختلف
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بررسی تأثیر داروهای مختلف در حیوانات -تهیه سلولهای بنیادی قابل تزریق به انسان -فراوری سلول
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی :آزمایشگاه و مرکز ورزشدرمانی -آزمایشگاه سایکوفیزیک با مترکز
بر ارزیابیهای حرکتی
آزمایشگاه ارزیابی رفتاری ،رفتاری و حرکتی اختالالت عصبی -رشدی (ویژه اتیسم)
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

مرکز تحقیقات ضایعات نخاعی :سمینار مراقبت از بیامر-سمینار مدیریت بیامرستانی-سمینار و
ورکشاپ های خدمات سالمت خانواده و پیشگیری و مراقبت
مرکز تحقیقات ام.اس :خدمات آموزشی در زمینه شیوع ،پاتوفیزیولوژی ،تشخیص و درمان ام اس-
آموزش در زمینه نحوه ایجاد مرکز حامیت از بیامر پس از توصیه دارو
مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی :کارگاههای تخصصی برای مراکز درمانی و مراکز توانبخشی
دورههای آموزشی ویژه آکادمیهای ورزشی و فدراسیونها
سمینار و کارگاههای تغییر و ارتقا رفتار سالمت (فعالیت فیزیکی و )...
کارگاه شناسایی ،سبب شناسی و درمان اختالالت عصبی-رشدی (برای مدارس ،بهزیستی و )...

دبک و شراوگ یاهیرامیب هدکشهوژپ
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کزاده
رئیس پژوهشکده :دکرت رضا مل 
معاون پژوهشی :دکرت شاهین مرآت
ایمیلinfo@ddri.ir:
تلفن82415000:
منابر82415400 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 125بک و شراوگ یاهیرامیب هدکشهوژپ

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تهیه و تولید داروی سووداک جهت درمان بیامران مبتال به هپاتیت مزمن C
طراحی و تولید قرص پلی پیل برای پیشگیری از بیامریهای مزمن غیر واگیر (پیشگیری از کبد
چرب ،سکتههای قلبی و مغز)
تأسیس یک رشکت دانشبنیان با موضوع ارائه کلیه خدمات دارویی و دو رشکت دیگر در آینده نزدیک
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه هپاتیت مزمن C
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه سیروز کبدی
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه سلیاک
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه رسطان کولورکتال
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتال به رسطان مری
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتال به معده
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتال به آشاالزی
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه سندرم روده تحریکپذیر
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه بیامریهای التهابی روده
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه ریفالکس

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین126/

ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه هپاتیت اتوایمیون
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه هپاتیت B
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه رسطان پانکراس
ارائه خدمات مشاورهای به بیامران مبتالبه کبد چرب غیرالکلی
مشاوره در خصوص کشف ژنهای مسئول بیامریهای چون سکتههای قلبی زودرس ،رسطانهای
دستگاه گوارش با متخصصین خارج از کشور
غربالگری بیامریهای ژنتیک با انجام مشاوره ژنتیک
تشکیل بانک منونههای خانوادههایی با بیامریهای نادر ژنتیکی
آموزش تهیه شجرهنامه پزشکی به دانشجویان و مجریان طرحها
آموزش افراد مستعد به بیامریهای کبدی و قلبی با زمینه ژنتیکی جهت مراقبتهای الزم در
پیشگیری از بروز سکتههای قلبی و سیروز کبد
فهرست خدمات آزمایشگاهی ـ صنعتی

امکان بررسی میکروسکوپی انواع بافتهای حیوانی و انسانی ازنظر مورفولوژی و بیوشیامیی و
مارکرهای اختصاصی در حیطه پاتولوژی
امکان بررسی میکروسکوپی چندین بافت همزمان با یکدیگر با استفاده از دستگاهTMA
استخراج  DNAو تعیین غلظت  DNAاز انواع بافتها
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امکان نگهداری منونههای بیولوژی در بیوبانک مرکز در یخچالهای منهای  70و منهای  20درجه
انجام تستهای  PCRکمی و کیفی
انجام تستهای االیزا ،بررسی اتصال آنتیژن و آنتیبادی
انجام آزمودنهای بیوشیامیی با دستگاه اتوآناالیزر
انجام تستهای خونشناسی
انجام تستهای ایمونوفلورسانس با استفاده از میکروسکوپ ایمونوفلورسانس
انجام خدمات تخصصی سلول درمانی در قالب کارآزمایی بالینی برای بیامران نیازمند
فرآوری سلولهای بنیادی از بافتهای مختلف جهت مصارف تحقیقاتی
تأمین و تهیه مدلهای حیوانی بیامریهای کبدی جهت مرصف در مطالعات پژوهشی
انجام خدمات تعیین هویت سلولهای بنیادی و متایز به روشهای مختلف مزانشمی
تهیه و تولید سلولهای بنیادی و جنینی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

طراحی مطالعه در پژوهشهای زیست ـپزشکی
اصول اولیه کار با حیوانات آزمایشگاهی
انتقال ژن به سلولهای جانوری به روشهای غیر ویروسی
آشنایی با مبانی علمی و روشهای فلوسیتومرتی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین128/

ایمونوسیتوشیمی و ایمونوهیستوشیمی
الکرتوفوز پروتئین و وسرتن بالت
طراحی و انتقال  microRNAو  SiRNAو ارزیابی پروفایل بیان آنها
آمار زیستی کاربردی
آموزش کار با Laser capture microscopy
بیوبانک
آشنایی با وکتورهای سنتی ویروسی و سایر وکتورها
بررسی بیان ژن Real Time- pcr, RT-pcr
کلونینگ و دستدوزی ژنتیکی
اصول کلی کشت سلولهای جانوری
جداسازی ،کشت و متایز سلولهای بنیادی مزانشیمی
تولید و کشت سلولهای بنیادی جنینی
آشنایی با سلولهای هامتوپویتیک مشتق از بند ناف و سلولهای بنیادی بافت چربی /آشنایی با
مهندسی بافت بیوانفورماتیک و طراحی پرایمر
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رسپرست :دکرتعلیرضا مصداقینیا

معاون پژوهشی :دکرت سید جاملالدین شاهطاهری
آدرس ایمیلinfo@ier.tums.ac.ir :
تلفن88978399 :
منابر88954781 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست مراکز تحقیقاتی پژوهشکده محیط زیست

مرکز تحقیقات آلودگی هوا
مرکز تحقیقات مواد زائد جامد
مرکز تحقیقات کیفیت آب

مرکز تحقیقات آلودگی هوا

رسپرست :دکرت کاظم ندافی

آدرس ایمیلaprc@sina.tums.ac.ir :
تلفن 88978395 :
منابر 88978397 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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لیست همکاری های پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت(مطابق با الویت های
پژوهشی صنعت

تهیه رهنمودها و دستورالعمل های مورد نیاز مركز سالمت محیط و كار
همكاری در تهیه نقشه ملی گاز رادن
برنامه ریزی جهت تهیه نیم رخ ملی آزبست
تدوین دستورالعمل آماده سازی استانداردهای ملی پیوست سالمت
راه اندازی سامانه جامع بهداشت محیط
راه اندازی سامانه جامع پایش پرتوهای فرابنفش خورشیدی
كمی سازی اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوای شهر تهران
تهیه برنامه سازگاری ملی تغییرات اقلیم
برآورد بار بیامری های منتسب به عوامل محیطی كشور طی سالهای  1990تا 2010
برگزاری كارگاه آموزشی مبانی مرور ساختار یافته()Systematic Review
برگزاری دوره آموزشی شناخت و چگونگی مواجهه با آلودگی های احتاملی مواد رادیواكتیو در
محیط اطراف نیروگاه های هسته ای
کارگاه آموزشی "ارزیابی خطر سالمت ناشی از مواجهه با آالینده های محیطی غیر رسطان زا"
کارگاه آموزشی "چگونه مقاله بنویسیم؟"

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین134/

کارگاه آموزشی "ارزیابی خطر سالمت ناشی از مواجهه با آالینده های محیطی رسطان زا"
کارگاه آموزشی "پروپوزال نویسی"
کارگاه آموزشی "پایش بیولوژیک آالینده های هوا"
کارگاه آموزشی "شیوه شناسی ،الزامات ،استانداردها و الگوی ارزیابی گزارش پیوست سالمت (")HIA
کارگاه آموزشی"آشنایی با روش های اپیدمیولوژی و تحلیل های آماری در مطالعات محیط زیست"
کارگاه آموزشی "روش شناسی ،کاربرد تکنیک های جدید در غنی سازی ،تخلیص و تولید انبوه
جمعیت باکرتیایی در اصالح زیستی خاک و لجن فوق آلوده"
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لیست خدمات فنی و مشاوره ای به صنعت

ارائه مشاوره در زمینه كنرتل آلودگی هوا شامل :شناسایی منابع انتشار ،برآورد میزان مواجهه فردی،
تعیین رضایب انتشار
ارائه مشاوره در زمینه مدلسازی آلودگی هوا شامل تعیین سهم منابع ،مدل های پخش و پراكنش
آالینده های هوا
ارائه مشاوره در زمینه پایش آالینده های هوا
شهری:
 -1هوای آزاد (الف :ذره ای مانند  )PM1 ,PM2.5 ,TSP,PM10ب :گازیCO, SOX, NOX, ( :
)VOC, PAH
 -2هوای داخل
صنعتی:
 -1هوای آزاد
 -2خروجی دودكش
ارائه مشاوره در زمینه كاهش اثرات آلودگی هوا بر سالمت
مشاوره در زمینه پایش ،مدیریت و كنرتل اثرات میدانهای مغناطیسی ناشی از كابل های فشار قوی
مشاوره نصب ،استقرار و مدیریت كاهش مواجهه انسانی آننت های BTS
مشاوره روش های تعیین و پایش مواجهه با پرتو ماوراء بنفش و روشهای كنرتل اثرات

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین136/

مشاوره جهت پایش میدانهای الكرتومغناطیسی ،جامنایی ایستگاه های سنجش شهری ،مدل های
برآوردی و روش های كاهش اثرات
ارائه برنامه ( HCPبرنامه حفاظت شنوایی) برای صنایع
مشاوره در زمینه برنامه های كنرتل صدای ترافیك و قطارهای شهری و مرتو
مشاوره در زمینه برنامه های كنرتل صدا در صنعت
مشاوره در زمینه تعیین نوع جاذب مورد نیاز صنعتی در پروژه های كاهش آلودگی صوتی صنعتی
مشاوره در زمینه طراحی مانعها و محفظه های صوتی جهت صنعت و محیط زیست
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لیست خدمات آمایشگاهی – صنعتی

برخورداری از تجهیزات پیرشفته و بهروز آزمایشگاهی و تحقیقاتی که رشكتهای مختلف صنعتی
و تولیدی بتوانند بهجای رصف هزینههای هنگفت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و نیز تامین نیروی
متخصص ،از تجربه ،دانش و امكانات آن مرکز در جهت رفع نیازهای خود استفاده منایند.
لیست خدمات آزمایشگاهی:
آزمایشهای فیزیكی:
-1اندازه گیری ذرات معلق هوا شامل پایش ،تعداد و غلظت
 -2تعیین شدت میدان های الكرتیكی و مغناطیسی
 -3اندازه گیری پرتو ماوراءبنفش
 -4تعیین چگالی شار و توان امواج رادیویی و مایكروویو
 -5اندازه گیری صدای محیطی
 -6تعیین مشخصه صدا
 -7تعیین مواجهه صوتی كارگران
آزمایشهای شیمیایی:
 -1اندازه گیری ذرات معلق هوا شامل پایش ،تعداد و غلظت
 -2اندازه گیری گاز رادن در منونه های (هوا ،خاك ،آب) به صورت فعال ( )Activeو غیرفعال ()Passive

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین138/

 -3منونه برداری و تعیین میزان آزبست در هوا ،خاك ،مصالح ساختامنی  ،بافت بدن انسان و كلیه
محصوالت صنعتی و طبیعی
آزمایشات بیولوژیكی:
 -1اندازه گیری بیوآئروسل ها در هوای داخل (بیامرستان هاو  )...هوای آزاد (كارخانجات تهیه
كمپوست ،تصفیه خانه های فاضالب و )...
 -2اندازه گیری غلظت و میزان انتشار گرده گیاهان در هوای آزاد ()Pollen
اندازه گیری نشان گرهای زیستی در مایعات بیولوژیك برای بررسی میزان مواجهه محیطی و شغلی
لیست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

ارائهی خدمات تست استاندارد ،تدوین استانداردهای مرتبط و انجام كلیهی خدمات آزمایشگاهی
در زمینههای مختلف فن ی و مهندسی و علوم پایه،
آموزش تئوری و عملی كار با دستگاه های آنالیز پیرشفته IC-ICP-GC- GC Mass- HPLC
آموزش تئوری و عملی روش های آماده سازی منونه های محیطی و بیولوژیك به منظور پایش
زیستی و محیطی آالینده ها
لیست خدمات آموزشی به صنعت (سمینارهای آموزشی وسخنرانی ها ی مرتبط
بانیاز صنعت

برگزاری برنامههای آموزشی كوتاه مدت مداوم در زمینههای مختلف آلودگی هوا ،آلودگی صوتی
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و پرتوها مرتبط با سالمت
برگزاری كارگاه آموزشی کمیسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی هوا ،ریزگردها و اثرات آن
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی" برای کاردانها و کارشناسان در سازمان های
ذیربط در زمینه آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و پرتوها
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات و روش های منونهبرداری آالیندههای هوا
برگزاری كارگاه آموزشی روش محاسبه و بیان شاخص های مختلف هوا
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه اندازه گیری و وسایل اندازه گیری صدا در صنعت و محیط زیست
برگزاری كارگاه آموزشی کیفیت هوای داخل ()Indoor Air Quality
برگزاری کارگاه های ارزیابی ریسک صدا
برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه برنامه های حفاظت شنوایی
برگزاری کارگاه Environmental Human Radiation Exposure
برگزاری کارگاه های آموزشی حفاظت در برابر پرتو  ،UVپرتو  ،MWپرتو Laser
برگزاری كارگاه آموزشی پیوست سالمت
دوره های آموزشی مخصوص صنوف در زمینه بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
ارزیابی سالمت در پروژه های مشمول ارزیابی محیط زیست()EHIA

مركز تحقیقات مواد زائد جامد

رسپرست :دكرتامیرحسین محوی

آدرس ایمیلswrc@sina.tums.ac.ir :
شامره تلفن88978394 :
شامره منابر 88978397 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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لیست همکاری های پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت (مطابق با الویتهای
پژوهشی صنعت)

تعیین نحوه امكان سنجی و مكانیابی زیست محیطی مراکز متمرکز مدیریت پسامندهای پزشکی
(تصفیه یا امحاء)
تعیین نحوه امكان سنجی و مكانیابی زیست محیطی محل های دفن پسامندهای ویژه
تعیین نحوه امكان سنجی و مكانیابی زیست محیطی محل های دفن پسامندهای عادی برای
شهرهای بیش از  200هزار نفر و شهرهای جدید
تعیین نحوه امكان سنجی و مكانیابی زیست محیطی کارخانجات کمپوست
تعیین نحوه امكان سنجی و مكانیابی زیست محیطی واحدهای تصفیه دوم روغن
طراحی سیستم مدیریت بر پسامندهای شیمیایی در مراكز درمانی شهری
ارزیابی اثرات زیست محیطی جایگاه ذخیره پسامند در سایت جدید رشكت ملی رسب و روی ایران
کارگاه آموزشی مدیریت پسامندهای صنعتی و خطرناک ( 2دوره)
کارگاه آموزشی مدیریت ایمن پسامندهای بیامرستانی و مراکز بهداشتی درمانی
کارگاه آموزشی مدیریت پسامند در صنایع نفت
کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه طبقه بندی و شناسه گذاری پسامندها
کارگاه آموزشی پایش پسامندهای عفونی مشتمل بر منونه برداری ،ویال گذاری و آنالیز پسامند

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین142/

لیست خدمات فنی و مشاوره ای به صنعت

انعقاد تفاهم نامه همكاری با سازمان مدیریت پسامند شهرداری تهران
ارائه خدمات مشاوره ای به رشكت ها و كارخانه ها در خصوص امحاء پسامندها ( به عنوان
مشاور معتمد)
تدوین اسرتاتژی مدیریت پسامند عادی ایران
امكان سنجی استفاده از زباله سوز در كشور
امكان سنجی استفاده از هاضم و تولید كمپوست در كشور
بررسی روش های بهینه تصفیه شیرابه در كشور
آسیبشناسی حوزه پسامند از دیدگاه مدیریتی
ارایه خدمات مشاوره ای به سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور
ارایه خدمات مشاوره ای به سازمان مدیریت پسامند
لیست خدمات آمایشگاهی – صنعتی

برخورداری از تجهیزات پیرشفته و بهروز آزمایشگاهی و تحقیقاتی که رشكتهای مختلف صنعتی
و تولیدی بتوانند بهجای رصف هزینههای هنگفت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و نیز تامین نیروی
متخصص ،از تجربه ،دانش و امكانات آن مرکز در جهت رفع نیازهای خود استفاده منایند.
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انجام كلیه آزمایشات اختصاصی پسامند
مشخصات فیزیکی:
وزن مخصوص ،محتوای رطوبت ،اندازه و توزیع اندازه اجزای پسامند ،ظرفیت آب پذیری و
نفوذپذیری پسامند مرتاکم شده.
مشخصات شیمیایی:
مواد قابل احرتاق فرار ،کربن ثابت ،میزان خاکسرت ،نقطه افروزش خاکسرت ،عنارص اصلی (کربن،
اکسیژن ،هیدروژن ،نیرتوژن و گوگرد) و محتوای انرژی پسامند
انجام آزمایشات میكروبی پسامند
لیست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

ارائهی خدمات تست استاندارد ،تدوین استانداردهای مرتبط و انجام كلیهی خدمات آزمایشگاهی
در زمینههای مختلف فن ی و مهندسی و علوم پایه،
تدوین دستورالعملها و راهنامی مدیریت پسامندهای صنعتی با اولویت پسامندهای شاخص
تدوین دستورالعملها و راهنامی مدیریت پسامندهای کشاورزی با اولویت پسامندهای شاخص
تدوین دستورالعملها و راهنامی مدیریت پسامندهای عادی با اولویت پسامندهای شاخص
تدوین برنامه اسرتاتژیک مدیریت پسامندهای پزشکی و تنظیم برنامههای عملیاتی و اجرایی آن
تهیه دستورالعمل ارزیابی عملكرد و پایش میكروبی ،شیمیایی و مكانیكی دستگاههای بی خطر
ساز پسامند

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین144/

برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی" برای کاردانها و کارشناسان در وزارت
بهداشت در زمینه مدیریت پسامندهای پزشكی ویژه
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت پسامندهای شیمیایی و دارویی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت پسامندهای عفونی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه مدیریت پسامندهای عادی
برگزاری برنامههای آموزش مداوم ( )CMEدر زمین ه مدیریت پسامندهای پزشكی
لیست خدمات آموزشی به صنعت (سمینارهای آموزشی وسخنرانی ها ی مرتبط
بانیاز صنعت)

برگزاری دورههای آموزشی پودمانی مدیریت پسامند (با گرایشهای پسامندهای عادی و شهری،
پسامندهای ویژه و صنعتی ،پسامندهای کشاورزی ،سموم -آفت کشها و پسامندهای پزشکی) با ارائه
مدارك معادل کارشناسی ارشد
برگزاری كارگاه آموزشی ساماندهی محلهای دفن پسامند برای كارشناسان سازمان شهرداری
برگزاری كارگاه آموزشی کنرتل آالینده های زیست محیطی و بهسازی محلهای دفن موجود در کشور
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پسامندهای کشاورزی
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برگزاری کارگاه آموزشی بررسی برنامه مکانیسم توسعه پاک در بخش کشاورزی با تاکید بر بهرهگیری
از هاضم
برگزاری کارگاه آموزشی تولید و ترویج استفاده از کرم پوسال (ورمی کمپوست)
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با مبانی حقوق محیط زیست
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با مدیریت اجرایی پسامندهای پزشکی در مراکز بیامرستانی
برگزاری کارگا ه آموزشی شناسایی انواع پسامندهای پزشکی و بی خطرسازی آنها
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با شناسهگذاری ،طبقه بندی و حد تشخیص پسامندهای ویژه
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با سازوکارهای جذب حامیتهای بیناملللی جهت ارتقای مدیریت
پسامندهای صنعتی و ویژه
برگزاری کارگاههای آموزشی توامنند سازی جوامع محلی در مدیریت پسامندهای عادی و کشاورزی
در محیطهای روستایی
برگزاری دورههای  MPHدر زمینه مدیریت پسامند و حیطههای مرتبط
برگزاری كارگاه آموزشی ارزیابی خطر در زمینه مدیریت پسامند
برگزاری كارگاه اصالح کیفیت خاکها

مركز تحقیقات كیفیت آب

رسپرست :خانم دكرت سیمین نارصی
آدرس ایمیلwqrc@tums.ac.ir :
تلفن 021-88978396 :
منابر 021-88978397 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 147تسیز طیحم هدکشهوژپ

لیست همکاری های پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت(مطابق با الویت های
پژوهشی صنعت

مطالعه آالینده های خاص منابع آب آشامیدنی در شهرهای كشور (شامل آنتی بیوتیك ها ،سموم
و هورمونها و)...
پایش منابع آب خام (رودخانه ها و دریاچه ها)
جنبه های بهداشتی استفاده مجدد از پساب ها در كشاورزی و صنعت
همكاری در سیاستگزاری های تدوین استانداردها و مقررات
مدیریت مرصف و تقاضا در آب ،امكانپذیری تصفیه و باز چرخش فاضالبهای صنایع مختلف
رصفه جویی در مرصف آب در كشاورزی و صنایع
 Upgradingتصفیه خانه های آب و فاضالب
ارایه خدمات مشاوره ای به تصفیه خانه های آب و فاضالب
توسعه فرایندهای منكزدایی در شهرها و مناطق ساحلی
توجه به بحران آب و تدوین راهكارهای آن
آبهای بطری شده (معدنی و آشامیدنی)
بررسی کیفی ،اقتصادی و مالحظات بهداشتی دستگاههای تصفیه آب خانگی براساس سیستم ارزیابی
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لیست خدمات فنی و مشاوره ای به صنعت

"كلینیك تصفیه خانه های آب و فاضالب" با هدف ارایه خدمات مشاوره ای به تصفیه خانه های
آب و فاضالب كشور
تصدی بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضالب
لیست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

برخورداری از تجهیزات پیرشفته و بهروز آزمایشگاهی و تحقیقاتی که رشكتهای مختلف صنعتی
و تولیدی بتوانند بهجای رصف هزینههای هنگفت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و نیز تامین نیروی
متخصص ،از تجربه ،دانش و امكانات آن مرکز در جهت رفع نیازهای خود استفاده منایند.
انجام آزمایشات اختصاصی آب و فاضالب نظیرفلزات سنگین و تركیبات آلی و ...
سایر آزمایشات شیمیایی و میكربیولوژی آب و فاضالب
لیست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

ارائهی خدمات تست استاندارد ،تدوین استانداردهای مرتبط و انجام كلیهی خدمات آزمایشگاهی
در زمینههای مختلف فن ی و مهندسی و علوم پایه،
برگزاری برنامههای آموزش مداوم ( )CMEدر زمینههای مختلف آب و فاضالب برای ذینفعان
پذیرش و تربیت  5نفر پژوهشگر (ارائه ی دیپلم پژوهشی) در زمینه های مرتبط با آب و فاضالب
همکاری در راه اندازی دوره ی آموزشی کارشناسی ارشد رشته های اكولوژی محیط ،مهندسی
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آب و فاضالب
برگزاری دوره های آموزشی پودمانی مرتبط با آب و فاضالب و سالمت
پذیرش و تربیت  10دانشجوی پسا دکرتای پژوهشی در زمینه آب و فاضالب
پذیرش دانشجوی مشرتک با سایر مراکز و سازمان های مرتبط در زمینه آب و فاضالب
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی" برای کاردانها و کارشناسان در وزارت
بهداشت در زمینه آلودگی آب و فاضالب
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه استانداردها و مقررات آب آشامیدنی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه خصوصیات کمی و کیفی آب آشامیدنی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها
و کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه اصول تصفیه آلودگیهای آب آشامیدنی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه آزمایشات میکربی و فیزیکوشیمیایی آب
آشامیدنی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه روشهای اختصاصی تصفیه آب؛ گندزدایی آب
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برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه تأثیر فاضالب بر منابع آب سطحی و زیرزمینی
برگزاری دوره "آموزش و ظرفیت سازی نیروی انسانی در واحد بهداشت محیط" برای کاردانها و
کارشناسان بهداشت محیط در وزارت بهداشت در زمینه اصول تصفیه فاضالبها؛ زمینه استفاده مجدد
از فاضالبها
لیست خدمات آموزشی به صنعت (سمینارهای آموزشی وسخنرانی ها ی مرتبط
بانیاز صنعت)

برگزاری كارگاه آموزشی انتخاب محل مناسب ایستگاههای پایش و منونهبرداری از منابع آب و
نقاط تولید فاضالب
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با تجهیزات منونهبرداری و روشهای آنالیز آالیندههای آب
برگزاری كارگاه آموزشی روش محاسبه و بیان شاخص کیفیت آب ( )WQIو ()GWQI
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با اثرات آلودگی آب بر سالمت
برگزاری كارگاه آموزشی کمیسازی اثرات بهداشتی منتسب به آلودگی آب
برگزاری كارگاه آموزشی کمیسازی اثرات اقتصادی منتسب به آلودگی آب
برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با مدلهای انتشار آالیند ه در محیط آبهای سطحی و زیرزمینی
برگزاری كارگاه آموزشی كالس بندی كیفی آب بر اساس شاخص ها و دیاگرام های مربوطه
برگزاری كارگاه آموزشی مدیریت پایش كیفی آب
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برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با انواع گندزداهای آب آشامیدنی و انتخاب گزینه مناسب
برگزاری كارگاه آموزشی ارزیابی خطر در زمینه های آب و فاضالب
برگزاری كارگاه آموزشی بررسی اثرات بهداشتی و بیولوژیكی پرتوهای یونساز در محیط های آبی
برگزاری كارگاه آموزشی مرتبط با اثرات تغییر اقلیم بر كمیت و كیفیت منابع آب
برگزاری كارگاه آموزشی سیستم های تصفیه در نقطه مرصف ( )POUو در نقطه ورود به مجتمع
ها ()POU
برگزاری كارگاه Data Quality Assurance
برگزاری كارگاه تصفیه آب و فاضالب در اجتامعات کوچک (On Site Water & Wastewater
)Treatment
برگزاری كارگاه مدیریت مالی طرحهای آب و فاضالب
برگزاری كارگاه تأمین انرژی از فاضالب
برگزاری كارگاه آزمایشات آب و فاضالب و تعیین دقت و صحت آنها
برگزاری كارگاه کاربرد شاخص های  WQIو GWQI
برگزاری كارگاه چگونگی مرته  -برآورد در طرحهای تصفیه خانه های آب و فاضالب
برگزاری كارگاه کالس بندی منابع آب و معرفی شاخص های کیفی آب و سازمانهای معترب
برگزاری كارگاه کاربرد فرایندهای غشایی در تصفیه آب و فاضالب
برگزاری كارگاه کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب و فاضالب

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین152/

برگزاری كارگاه تأمین آب در مناطق خشک و نیمه خشک
برگزاری كارگاه اصالح کیفیت آبهای زیرزمینی آلوده و خاکها
برگزاری كارگاه آموزشی اصول آموزشی اصول ایمنی آب ()wsp
برگزاری كارگاه آموزشی استحصال آب باران و مدیریت روان آبهای سطحی
برگزاری كارگاه آموزشی کیفیت آب و کالس بندی منابع آب خام
برگزاری كارگاه آموزشی استفاده مجدد از پساب
برگزاری اولین هامیش ملی آبهای بسته بندی شده

فصل چهارم

بیمارستانها

گروه تجاری سازی دفتر همکاری دانشگاه،
صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

بیمارستان کودکان بهرامی

16

رییس بیامرستان :دکرت پیامن صادقی
ایمیلhosp_bahrami@.tums.ac.ir :
تلفن73013000 :
منابر77551584 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

امکان انجام آزمایشهای پرسنلی (فردی) در حوزه طب کار و صنعت
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

امکان انجام آزمایشهای پرسنلی (فردی) در حوزه طب کار و صنعت
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

امکان برگزاری سمینارها و سخرنانیهای آموزشی در حوزه سالمت ،بهداشت و حوزههای درمانی،
تجهیزات ،طب کار و صنعت و ...

مرکز آموزشی ،پژوهشی ،درمانی بهارلو

17

رییس بیامرستان :دکرت سید مجید موسوی موحد
ایمیلhosp_baharloo@tus.ac.ir :
تلفن55658500 -11 :
منابر55648189:

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

بررسی دالیل بروز غیبت ناشی از بیامری و راهکارهای کاهش آن با اولویت افزایش بهرهوری در
صنعت
ارزیابی دالیل تأخیر در بازگشت به کار شاغلین و کارگران به دنبال ابتال به بیامری و حادثه
بررسی راهکارهای کاهش نقش  Human Factorدر بروز حوادث در صنایع
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مشاوره جهت تعیین  Job Modificationو  Impairmentو Disability
مشاوره جهت تعیین تناسب سالمتی و شغل در بدو استخدام نیروی کار
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

برخورداری از تجهیزات پیرشفته و بهروز آزمایشگاهی و تحقیقاتی که رشكتهای مختلف صنعتی
و تولیدی بتوانند بهجای رصف هزینههای هنگفت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و نیز تأمین نیروی
متخصص ،از تجربه ،دانش و امكانات آن مرکز در جهت رفع نیازهای خود استفاده منایند.

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین162/

فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری دورههای ارتقای سالمت شغلی پرسنل متناسب با شغل فرد
برگزاری دوره آموزش سالمت شغلی جهت پرسنل صنعت حملونقل جادهای و ریلی
دوره آموزشی مدیران صنعت با نقش سالمت شغلی در ارتقای بهرهوری و کاهش حوادث
اجرای دورههای آموزشی جهت کارشناسان ایمنی و بهداشت صنعتی

شرآ ناوناب عماج ناتسرامیب شهوژپ هعسوت رتفد

18

رییس مرکز :دکرت ریحانه حسینی
ایمیلarashrdc@tums.ac.ir :
تلفن77719922 :
منابر77883196 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 165آ ناوناب عماج ناتسرامیب شهوژپ هعسوت رتفد

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

همکاری با رشکتهای ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی در غالب طرحهای تحقیقاتی جهت بررسی
کارایی تجهیزات و ارائه پیشنهادهای جهت بهبود ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی
همکاری با بخشهای داروسازی جهت انجام کارآزمایی های بالینی سطح  3و 4
همکاری با صنعت جهت بررسی کیتهای آزمایشگاهی تولید شده جهت ارتقاء کیفیت
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

طرح مشکالت موجود در لوازم پزشکی و ارائه پیشنهاد به رشکتهای تولیدکننده برای طراحی
بهرت وسایل موردنیاز
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

همکاری با رشکتهای صنعتی جهت انجام آزمایشهای دورهای کارکنان مراکز صنعتی
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

همکاری با رشکتهای تولیدکننده کیت جهت بررسی کیتهای آزمایشگاهی با منونه استاندارد آن
در آزمایشگاه بیامرستان آرش متام آزمایشهای روتین پزشکی و اکرث آزمایشهای تخصصی پزشکی
ارائه میشود

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین166/

فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری کارگاههای روش تحقیق
برگزاری سخرنانیهای آموزشی در زمینه بیامریها
برگزاری کالسهای آموزشی جهت بررسی مسائل مربوط به بارداری و درمانهای دارویی در بارداری

فصل پنجم

مراکزتحقیقاتی

گروه تجاری سازی دفتر همکاری دانشگاه،
صنعت و جامعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

یکشزپنادند تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز تحقیقات دندانپزشکی :دکرت فرشته بقایی
رییس آزمایشگاهها :دکرت مژگان عالءالدینی
ایمیلdentalresearch2014@gmail.com :
تلفن88991061 :
منابر88991062 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 171یکشزپنادند تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

انجام آزمایشهای پایه و تحقیقات بالینی در زمینه مواد دندانی و درنهایت انتقال تكنولوژی از
مراحل آزمایشگاهی به سطوح بالینی
ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مطالعات و تحقیقات انجام شده با صنایع مرتبط با دندانپزشكی
کنرتل کیفی محصوالت دندانپزشکی وارداتی و تولیدات داخل کشور
افزایش همکاری با صنعت و بهبود کیفیت تحقیقات بیولوژیک در زمینههای دندانپزشکی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

با توجه به تجهیزات موجود در این آزمایشگاه ،امکان انجام آزمایشها و بررسی خواص مکانیکی،
فیزیکی و ساختار مواد دندانی و همچنین ارائه خدمات در زمینه ساخت منونه در این آزمایشگاه
موجود است.
اندازهگیری استحکام باند مواد مختلف به روشهای گوناگون
انجام آزمونهای بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

اندازهگیری استحکام باند براکت به دندان ،کامپوزیت به دندان و  ...به روشهایی نظیر Push
out, Pull out, Shear, Micro
 Shearو...

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین172/

اندازهگیری استحکام کششی ،فشاری ،خمشی و برشی/ Micro Tensile ،اندازهگیری میزان
اصطکاک /اندازهگیری میزان سختی مواد ()Hardness
اندازهگیری میزان انبساط حرارتی مواد ()Thermal Expansion
اعامل تنشهای حرارتی و بررسی اثر آن بر روی مواد ()Thermo Cycling
اعامل بار بهصورت تناوبی و بررسی اثر آن بر مواد مختلف  Chewing simulatorو Load
 / cyclingابزارهای موردنیاز جهت آمادهسازی منونهها (برش بافت سخت و نرم ،پولیش ،ترازو و).
محیطهای مختلف نگهداری منونهها (دسیکاتور ،انکوباتور ،حامم آبی و).
اندازهگیری خشونت سطحی / Surface Roughness testerسنجش رنگ و بررسی خصوصیات
نوری ()spectrophotometer
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

انجام تستهای استاندارد برای موارد زیر بهصورت مجزا:
گوتا پرکا /باندینگ کامپوزیت /خمیر پانسامن /خمیردندان /مواد قالبگیری (االستومری)
موم دندانپزشکی ( /)castingسامن زینک اکساید اوژنول /سیلردندان مصنوعی
موم دندانپزشکی ( /)Base plateسیم ارتودنسی /دهان شویه /سامن زینگ اكساید اوژانول
کامپوزیت (کالسهای  1و  /)3آمالگام کپسولی/مسواک/سامن water base
کامپوزیت کالسهای ( /)2رسامیک /باندینگ براکت به دندان /آلژینات دندانپزشکی

مرکز آموزش و پژوهش بیماریهای پوست و جذام
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رییس مرکز :دکرت علیرضا فیروز

معاون پژوهشی مرکز :دکرت علی خامسی پور
ایمیلcrtsdl_head@tums.ac.ir :
تلفن 88972221 :و  88972220و 88993305
منابر88963804 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 175اذج و تسوپ یاهیرامیب شهوژپ و شزومآ زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

پژوهش در زمینه صنعتی سازی فرموالسیونهای نوین دارویی ،آرایشی و بهداشتی مانند نانوذرات،
لیپوزوم ،دارورسانی پروتئینها و افزایش کارایی فرموالسیونهای موجود
پژوهش در زمینه افزایش کارایی فرموالسیونهای موجود دارویی ،آرایشی و بهداشتی
طراحی فرموالسیونهای موردنیاز بازار کشور بهصورت مشرتک
ارزیابی پایداری و کنرتل فیزیکو شیمیایی و کنرتل میکروبی فرموالسیونهای دارویی ،آرایشی و بهداشتی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مشاوره و رفع ایراد فرموالسیون فراوردههای دارویی ،آرایشی و بهداشتی
مشاوره علمی در زمینه طراحی و منت نوشتاری ملزومات بستهبندی (جعبه ،بروشور ،لیبل و)...
فراوردههای پوستی دارویی ،آرایشی و بهداشتی
مشاوره انجام کارآزمایی بالینی و تهیه پروتکل
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

ارزیابی ایمنی ( )safetyفراوردههای پوستی دارویی ،آرایشی و بهداشتی
ارزیابی کارایی ( )efficacyفراوردههای پوستی دارویی ،آرایشی و بهداشتی
تزایی و ایمنی فراوردههای پوستی دارویی ،آرایشی و بهداشتی
آزمون  patch testجهت ارزیابی حساسی 

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین176/

کلیه آزمونهای پایداری و کنرتل فیزیکو شیمیایی فراوردههای پوستی دارویی ،آرایشی و بهداشتی
کلیه آزمونهای پایداری و کنرتل میکروبی فراوردههای پوستی دارویی ،آرایشی و بهداشتی
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

برگزاری سمینارها و بازآموزیهای مشرتک در محل مرکز پوست و جذام (دارای سالن کنفرانس با
ظرفیت  80نفر ،روف گاردن ،اتاق عمل مجهز به دوربین با امکان انتقال صوت و تصویر به سالن کنفرانس)
تدوین استانداردهای محصوالت آرایشی و بهداشتی با همکاری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو
ارائهی خدمات تست استاندارد ،تدوین استانداردهای مرتبط و انجام کلیه خدمات آزمایشگاهی
در زمینههای مختلف فنی و مهندسی و علوم پایه
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

اهمیت مطالعات کارآزمایی بالینی در فراوردههای موضعی
ارزیابی ایمنی و کارایی محصوالت آرایشی و بهداشتی
فرموالسیون فراوردههای رایج و سیستمهای نوین دارویی ،آرایشی و بهداشتی
)Good Laboratory Practice) GLP
)Good Clinical Practice) GCP

عماجتکراشم ربینتبم تمالس یاهشهوژپ زکرم
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رییس مرکز :دکرت سیدرضا مجدزاده

معاون پژوهشی مرکز :دکرت فاطمه رجبی
ایمیلsdhprc@tums.ac.ir :
تلفن88995879-80 :
منابر88995880 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 179عماج تکراشم رب ینتبم تمالس یاهشهوژپ زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

مشارکت در طرحهای توسعه اقتصادی اجتامعی و سالمت که نیازمند مشارکت جامعه و همکاری
نهادها و سیاستگذاران است
پژوهش در زمینه رفتارهای پرخطر و الگوهای مشارکتی در جهت تأثیرگذاری بر این رفتارها
بررسی تأثیرات اجتامعی و سالمت برنامهها و پروژهها
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مشاوره در رابطه با شیوههای جلب مشارکت گروههای مخاطب و الگوهای مناسب همکاری بین
بخشی در موضوعات مختلف
مدلسازی بر اساس نگرش سیستمی
خدمات کامپیوتری:
مشاوره در انتخاب و خرید
اسمبل کامپیوتر
تعمیر سختافزاری و نرمافزاری
خدمات دیتا:
ریكاوری انواع حافظهها از قبیل هارد و فلش
تعمیر هارد و فلش (بد سکتور ،آمنانت و )...

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین180/

خدمات بانکهای اطالعاتی:
ایجاد فرمهای آنالین (اینرتنت بیس) و گردآوری خروجی بانك اطالعاتی
ایجاد دیتا بیس
ورود دادههای آماری در نرمافزارهای  SPSSو ACCESS
پیادهسازی فایلهای صوتی
خدمات گرافیكی در زمینه:
طراحی پوسرت
طراحی بروشور و پمفلت
طراحی لوگو
طراحی جلد کتاب و غیره
ساخت محتوی مولتیمدیا:
سی دی و دیویدیهای آموزشی
تبلیغاتی و غیره
خدمات و راهكارهای چاپ و آمادهسازی پیش از چاپ:
شیت بندی
صفحهآرایی

 / 181عماج تکراشم رب ینتبم تمالس یاهشهوژپ زکرم

چاپ فوری
چاپ دیجیتال
خدمات شبكه (بهغیراز شبکههای مبتنی بر BTS؛ آننتهای رادیویی):
را هاندازی
نگهداری شبكه
مشكل یابی و برطرف کردن آن
توسعه
ارتقا
اشرتاکگذاری منابع (شیرینگ)
خدمات ایجاد وب سایت:
اطالعرسانی
تبلیغاتی
سایت نظرسنجی
فروم و ...

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین182/

فهرست خدمات آموزشی به صنعت

روش پژوهش مشارکتی
تفکر سیستمی
شیوههای جلب همکاری بین بخشی و مشارکت جامعه
برگزاری کمپین و برنامه جلب حامیت همهجانبه
توامنندسازی جامعه
ایجاد محیطهای کار سامل و ارتقادهنده سالمت
برنامهریزی مشارکتی
روشهای مشارکتی آموزش
آموزش مفاهیم کامپیوتری
آموزش راهکارها و ترفندهای کامپیوتر
آموزش دوره ( Network +مفاهیم شبکههای كامپیوتری)

هاگشناد یژولورا تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت غالمرضا پورمند

معاون پژوهشی مرکز :دکرت عبدالرسول مهرسای
ایمیلurc@tums.ac.ir:
تلفن66348560-61 :
منابر66348561:

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 185هاگشناد یژولورا تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

همکاری بهصورت طرح پژوهشی بهعنوان :بررسی اثر تزریق سلولهای مزانشیمی در بیاختیاری
ادراری اسرتسی
همکاری بهصورت طرح پژوهشی بهعنوان :متایز سلولهای زایا در بیامران مبتال به ازواسپرمی
غیرانسدادی با استفاده از محیط کشت حاصل از سلولهای بنیادی زانشیامل و ساختار سهبعدی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

دستگاه PCR
دستگاه PFGE
دستگاه Real time PCR
دستگاه ترموسایکلر
فریزر -80°c
دستگاه آب مقطرگیر
دستگاه شیکر انکوباتور
هود المینار
سانرتیفیوژیخچالدار
انکوباتور

186/تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین

 آموزشی- فهرست خدمات آزمایشگاهی

Gene detection: PCR & Real Time PCR
Molecular typing of bacteria: Pulse Field Gel Electrophoresis
Studying SNPs: RFLP
Sample banking under -80°C (serum banking, DNA banking, …)	
Cloning and expression (Western blotting, SDS Page, …)	
Protein purification
Bacteria detection through culture, microscopic methods, differential and
biochemical tests

ناریا زدیا تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت مینو محرز

معاون پژوهشی مرکز :دکرت مهرناز رسولی نژاد
ایمیلircha@tums.ac.ir :
تلفن66947984:
منابر66947984 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 189ناریا زدیا تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تولید و توزیع داروی آیمود در فرمهای خوراکی و تزریقی (بهعنوان داروی تعدیلکننده سیستم ایمنی)
مطالعه کارآزمایی بالینی فاز سه تعیین ایمنی و اثربخشی داروی فرامیر در بیامران اچ.ای.وی مثبت
مراجعهکننده به بیامرستان امام خمینیتهران
Safety and Efficacy of SeptiMeb™ in Severe Sepsis
راهاندازی و پایش کمی ویروس  HIV-1باروش RT Real time PCR
تبیین فرآیند جستجوی خدمات سالمت در بیامران مبتال به  HIV / AIDSو ارایه مدل کاربردی
ارزیابی میزان اثربخشی فرایند خدمات درمانی مراکز ماده  16در سطح کشور
شناسایی افراد مبتال به ویروس نقص ایمنی انسانی و پیشگیری از ابتال به موارد جدید در گروههای
مختلف شغلی
شناسایی افراد مبتال به ویروس نقص ایمنی انسانی و پیشگیری از ابتال به موارد جدید در مراکز
اقامتی خدمات ترک مواد مخدر
شناسایی افراد مبتال به ویروس نقص ایمنی انسانی و پیشگیری از ابتال به موارد جدید در
مرصفکنندگان مواد غیرقانونی محرک
بررسی تأثیر فعالیتهای ورزشی بر میزان  CD4و وضعیت روحی -روانی بیامران مبتالبه عفونت
اچ.ای.وی در باشگاه یاران مثبت تهران و ورامین
بررسی پیامدهای بالینی و آزمایشگاهی رشوع زود هنگام درمان ضد رتروویرسی در مبتالیان به

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین190/

 HIVمراجعه کننده به مراکز مشاوره تحت نظر دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران ,شیراز ,اصفهان
در مقایسه با گروه شاهد طی سالهای  95لغایت 99
ارایه ی تست سنجش سطح لنفوسیت  Tدارای نشانگر  CD4به بیامران مبتال به HIVدر طی
سالهای 96-95
کارگاههای آموزشی ویژه پزشکان درمانگر اچ آی وی  /ایدز رسارس ایران طی سالهای 94-93
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه خدمات مشاوره در خصوص شناسایی افراد در معرض خطر جهت ارجاع و ترغیب به انجام
آزمایشهای تشخیصی
ارائه خدمات مشاورهای قبل و بعد از تست اچ ای وی
ارائه خدمات مشاورهای بعد از تشخیص ابتال
ارائه خدمات مشاورهای قبل و در حین درمان دارویی
ارائه خدمات تخصصی مشاورهای روانپزشکی – روانشناسی برای افراد در معرض خطر و مبتال
مشاوره تلفنی از طریق شامرههای اعالم شده از سوی شهرداری ،وزارت بهداشت و درمان در
خصوص تشخیص و درمان اچ ای وی
مشاوره اینرتنتی از طریق سامانه موجود در سایت مرکز تحقیقات ایدز ایران در خصوص تشخیص
و درمان اچ ای وی
ارائه خدمات مشاوره حضوری و انجام تست  HIVدر کلینیک و مطبهای خصوصی عفونی و زنان-مامایی

 / 191ناریا زدیا تاقیقحت زکرم

فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

دستگاه Real time Step one
دستگاه فلوسیتومرتی  3پارامرتی
دستگاه ELISA Reader
دستگاه ترموسایکلر
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

تستهای االیزا
تست وسرتن بالت
تست  PCRکمی و کیفی
تست شامرش سلولی (فلوسایتومرتی)
کشت سلول
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری دورههای آموزشی تحقیقات در زمینه HIV AIDS
برگزاری دورههای آموزشی آزمایشگاه در زمینه تشخیص عفونت HIV
برگزاری دورههای کوتاهمدت آموزشی برای گروههای مختلف سنی در سطح جامعه

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین192/

برگزاری کارگاههای ساالنه تخصصی درمان و تشخیص  HIVبرای متخصصین و مراقبین بهداشتی
در زمینه HIV AIDS
برگزاری کارگاه تربیت مربی باهدف آموزش مشاورین در زمینه HIV/AIDS
تهیه و تنظیم بسته رسانهای آموزشی در خصوص  HIVبرای دانش آموزان
ارائه پمفلت آموزشی برای زنان و کودکان آسیبپذیر
ارائه پمفلت مدیریت مواجهات شغلی با  HIVویژه پزشکان
ارائه جزوات آزمایشهای تخصصی HIV/AIDS
برگزاری دوره آموزشی برای گروههای سازمانهای دولتی
برگزاری سمینار علمی آموزشی ایدز برای دانشجویان

یلوکلوم یژولونومیا تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت محمدحسین نیکنام

معاون پژوهشی مرکز :دکرت علیاکرب امیرزرگر
ایمیلmirc@tums.ac.ir :
تلفن66576572 :
منابر66576572 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 195یلوکلوم یژولونومیا تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

پژوهشهای مولکولی بر روی ایمونولوژی پیوند در ارگان جامد و پیوند مغز استخوان
پژوهشهای مولکولی بر روی ایمونوژنتیک
امکان ارائه خدمات تشخیصی به بیامران نقص ایمنی
امکان ارائه خدمات تشخیصی جهت بیامران پیوند مغز استخوان ،کلیه و کبد
امکان انجام خدمات مطالعاتی ایمونوژنتیکی جمعیت
امکان انجام مشاوره ایمونولوژی بیامران قبل از پیوند
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

امکان همکاری گسرتده ایمونولوژی با بخشهای پیوند
مشاوره بیامران قبل از پیوند از نظر سازگاری
انجام مطالعات جمعیتشناسی برای سازمانهای بهداشتی و وزارتخانه مطبوع (بررسی فراوانی
الل های  HLAدر اقوام و جمعیتهای مختلف ایرانی) که بر اساس آن بتوان امکان وقوع برخی از
بیامریهای ژنتیکی مثل دیابت ،مولتیپل اسکلروزیس و  ...را پیشبینی منود.

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین196/

فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

دستگاه ترموسیکلر PCR
دستگاه R EAL TIME PCR
امکانات کشت سلول
دستگاه خوانش االیزا
استخراج  DNAو RNA
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

کارگاه تخلیص  ،RNAسنتز cDNA
کارگاه فلوسیتومرتی
کارگاه REAL TIME PCR
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

امکان آموزش روشهای مختلف ایمونولوژی مولکولی
امکان برگزاری سمینارهای آموزشی در جهت بیامریهای خودایمن با زمینههای ژنتیکی

ناریا باصعا و زغم یاهیرامیب تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :پروفسور مجید غفارپور
معاون پژوهشی مرکز :دکرت فرزاد فاتحی
ایمیلIcnrtums@gmail.com :
تلفن 61192426- 66948899 :
منابر66581558 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 199اریا باصعا و زغم یاهیرامیب تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

انجام طرحهای تحقیقاتی جهت ترایال داروهای جدید و یا یافنت اثرات جدید برای داروهای قدیمی
با توجه به مکانیسم عملکرد دارو و پاتوژنز بیامری (همکاری با رشکتهای وارد یا تولیدکننده دارو)
طراحی مکملهای غذایی مؤثر در بهبود بیامریهای نورولوژیک با توجه به ارتباط تغذیه و
نورولوژی و ترایال آنها (همکاری با رشکتهای تولیدکننده دارو)
انجام طرحهای تحقیقاتی برای بررسی اختصاصی بودن و حساسیت تستهای جدید (با استفاده از
کیتهای جدید تولیدشده توسط رشکتهای دانشبنیان) در تشخیص برخی بیامریهای نورولوژیک
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مشاوره جهت هزینه-اثربخشی استفاده داروهای خارجی در ایران برای ارزیابی بازارفروش
رشکتهای واردکننده
مشاوره جهت هزینه-اثربخشی تولید داروها در ایران برای ارزیابی بازار فروش رشکتهای تولیدکننده
مشاوره جهت تولید مکملهای غذایی مناسب در بهبود بیامری و یا کاهش وزن جهت بیامران
مبتال به بیامریهای نورولوژیک و اختالالت شناختی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی (تحت نظر جناب آقای دکرت شاسیا)
آزمایشگاه نوروژنتیک (تحت نظر جناب آقای دکرت زمانی)

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین200/

بخش جامع درمان سکته مغزی ( )Stroke centerمجهز به دستگاههای درمانهای مداخلهای عروقی
بخش فیلمبرداری ضمن تشنج ( )Video EEG monitoringیا ()LTM
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

انجام تست  NMO ANTIبرای اولین بار در کشور در این مرکز راهاندازی شد.
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری ژورنال کالب های هفتگی در جهت آموزش تازههای درمان بیامریهای نورولوژیک در
همکاری با رشکتهای دارویی
برگزاری سمینارهای آموزشی و سخرنانیهای ( )workshopمرتبط با نیاز صنعت در زمینه آموزش
روش تجویز و نحوه استفاده از برخی داروهای جدید با استفاده از وسایل جدید موجود در زمینه
بیامریهای نورولوژیک

مرکز تحقیقات پزشکی هستهای
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رییس مرکز :دکرت محسن ساغری

معاون پژوهشی مرکز :دکرت داود بیکی
ایمیلinfo_rinm@tums.ac.ir :
تلفن886333333 :
منابر88026905 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 203یاهتسه یکشزپ تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

امکان انجام پژوهشهای مشرتک در زمینه ارزیابی  Preclinicalترکیبات رادیواکتیو مورد مرصف
در پزشکی
امکان انجام پژوهشهای مشرتک در زمینه فیزیک و مهندسی تجهیزات تصویربرداری پزشکی هستهای
امکان انجام پژوهشهای مشرتک در زمینه ارزیابی بالینی رادیو داروهای تولیدی در بخش صنعت هستهای
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

مشاوره در خصوص رادیو داروهای موردنیاز مراکز پزشکی هستهای
مشاوره در خصوص سیکلوترون های بیامرستانی تولیدکننده رادیوداروهای پوزیرتون دهنده
مشاوره در خصوص تجهیزات مورداستفاده در Hot Lab
مشاوره در خصوص شیلدینگ و حفاظ گذاری مواد رادیواکتیو مورد مرصف در پزشکی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

مجهز به سیستمهای ارائه خدمات آزمایشگاهی تست تنفسی اوره رادیوکتیو
مجهز به تجهیزات ارائه خدمات مربوط به تصویربرداری SPECT-CT
مجهز به تجهیزات ارائه خدمات مربوط به تصویربرداری PET-CT

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین204/

فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

خدمات تصویربرداری هستهای حیوانات آزمایشگاهی
خدمات آزمایشگاهی  RIAو IRMA
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

هامیش ماهیانه پزشکی هستهای – اولین پنجشنبه هرماه

یداینب یاهلولس و تسوپ تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت محمدعلی نیلفروش زاده
معاون پژوهشی مرکز :دکرت پروین منصوری
ایمیلtmarkaz@yahoo.com :
تلفن22201710 :
منابر22239264 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 207یداینب یاهلولس و تسوپ تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

همکاری با رشکتهای دارویی برای بررسی و تائید داروهای پوستی
همکاری با رشکت سیگل برای تولید کرم بازسازیکننده زردچوبه
همکاری با رشکت مداریا جهت بررسی دستگاه کرایو لیپولیز برای تأییدیه ساخت
همکاری با رشکت در مورد ساخت محصوالت الیهبرداری
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

امکانات کشت سلول و تولید سلول در اتاق متیز
مهیا بودن اتاق متیز برای تولید انواع سلولهای انسانی
مهیا بودن آزمایشگاه کشت سلول جهت سلولهای انسانی و حیوانی
مهیا بودن آزمایشگاه بیومرتی پوست برای بررسی مسیر درمان با داروهای نوین پوست
مشاوره در تولید داروهای جدید
اجرای طرحهای مشرتک با کارخانههای تولید دارو و ساخت تجهیزات پزشکی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – آموزشی
سونوگرافی پوست-ویزیو فیس-ام پی -9ام پی 4
درماتوسکوپ

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین208/

انکوباتور تولید سلول
هود
میکروسکوپ
لیزر الکس-لیزر کیو سوییچ-لیزر اندیگ-لیزر آی پی ال-لیزر پی دی ال -لیزر آر اف

انیسیحارج یاهشهوژپو امورت تاقیقحتزکرم
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رییس مرکز :دکرت محمدرضا ظفرقندی

معاون پژوهشی مرکز :دکرت وفا رحیمی موقر
ایمیلsintrc_head@sina.tums.ac.ir :
تلفن66757002:
منابر66757009:

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 211انیس یحارج یاهشهوژپ و امورت تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

اجرای طرح جامعه ایمن با سازمان بهداشت جهانی
اجرای طرح کیفیت زندگی جانبازان نخاعی با بنیاد جانبازان
اجرای طرح ملی ثبت مصدومین نخاعی با بودجه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت
تدوین دستورالعمل رضبهمغزی با وزارت بهداشت
را هاندازی  Injury Surveillance systemبا همکاری اورژانس کل کشور و وزارت بهداشت
اجرای طرح ملی ثبت مصدومین تروما با بودجه معاونت پژوهشی وزارت بهداشت
همکاری با مراکز پژوهشی فعال در زمینه آسیبهای ناشی از جنگ
اجرای طرحهای مشرتک با مراکز تحقیقاتی مختلف در زمینه تروماهای جنگی
اجرای طرحهای مشرتک با مراکز تحقیقاتی مختلف در زمینه بالیای طبیعی
اجرای طرح مشرتک با سازمان پزشکی قانونی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

خدمت مشاورهای رایگان به مصدومین نخاعی از طریق وبسایت جانبازان
ارائه مشاوره و آموزش به مصدومین نخاعی تحت پوشش بهزیستی در صورت تفاهمنامه مستقل مشرتک
تدریس تحقیق به متخصصین ستون فقرات در تهران ،الهور و دوبی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین212/

ارائه خدمات و رسویس به بزرگترین سازمان ستون فقرات دنیا AOSpine
جلسات متعدد با مرکز تحقیقات کاربردی راهور ناجا درخصوص حوادث ترافیکی و مرگومیر
ناشی از آن
ارائه پروتکل ایجاد نرمافزار محاسبه شاخصهای حوادث ترافیکی در کشور مطابق با آخرین استانداردها
تهیه پروپوزال جهت مرکز تحقیقات کاربردی راهور ناجا در زمینه بررسی بروز حوادث ترافیکی
و عوامل مرتبط با شدت آسیب
تهیه پروتکل تریاژ پیش بیامرستانی بیامران حوادث ترافیکی برای بیامرستانها
طراحی و راهاندازی بانکهای اطالعاتی در خصوص تروما
تهیه جزوات آموزشی پیشگیری و برخورد اولیه با انواع مصدومیتها جهت سازمان مدیریت بحران
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

آزمایشگاه ارزیابی نوروسایکوموتور موردنیاز برای رانندگی ()Vienna Test System
بانک منونههای زیستی با استفاده از یخچال  -80درجه سانتیگراد
طراحی و ساخت ابزار فشارنده نخاع جهت ایجاد یک مدل حیوانی جدید آسیب نخاعی (رجیسرت
شده )USPATENT
طراحی شبیهساز فتق دیسک بین مهرهای جهت ایجاد مدل حیوانی
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فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

امکان برگزاری کارگاههای نظری مطالعات حیوانی
امکان برگزاری کارگاه نظری کشت سلول
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

امکان برگزاری کارگاه تبیین شاخصهای حوادث ترافیکی
امکان برگزاری کارگاه ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت TEACH VIP
امکان برگزاری انواع کارگاههای مربوط به پژوهش؛ از جمله :روش تحقیق پیرشفته ،مرور سیستامتیک،
مدیریت منابع علمی ،نرمافزارهای آماری
امکان برگزاری کارگاه ارتقای کیفیت مراقبت از مصدومان
امکان برگزاری کارگاه مطالعه و پیشگیری از مرگهای قابلپیشگیری در بیامرستان
امکان برگزاری کارگاه اخالق پزشکی
امکان برگزاری کارگاه احیای قلبی ریوی

یسانشناور و یکشزپناور تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت محمدرضا محمدی

معاون پژوهشی مرکز :دکرت شاهین آخوندزاده
ایمیلpprct@sina.tums.ac.ir :
تلفن021-55413540:
منابر021-55421959 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 217یسانشناور و یکشزپناور تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

اثر آمادهسازی تحریک الکرتیکی مغز از روی جمجمه DCS tبر روی میزان افرسدگی ،اشتها و
عملکرد مغز افرادچاق دچار افرسدگی آتیپیک قبل از رژیم کاهش وزن
طراحی ،اجرا و بررسی اثربخشی بسته رواندرمانی معنوی برای نوجوانان دچار اختالل سلوک:
یک کارآزمایی بالینی تصادفی
جمعآوری دادههای هنجاری رورشاخ (نظام جامع) برای منونهی کودکان بالینی ایرانی
تشخیص افرتاقی اختالل بیشفعالی/نقص توجه و اختالل رفتاری دوقطبی نوع دو با استفاده از
پتانسیلهای برانگیختهی حالت مانا
اثر آمادهسازی تحریک الکرتیکی مغز از روی جمجمه ( )tDCSبر روی اشتها ،ولع به خوردن،
دریافت غذا و شاخص توده بدن ( )BMIافراد چاق قبل از رژیم کاهش وزن
بررسی عوامل روانشناختی مؤثر در تصادفات جادهای در میان رانندگان مرور نظاممند و متاآنالیز
بررسی اثر رژیم پر پروتئین بر رشد وزنی و قدی کودکان دچار اختالل بیش فعالی و کمتوجهی
دریافتکننده ریتالین
بررسی تأثیر مینوسیکلین بهعنوان درمان کمکی در درمان اوتیسم :یک کارآزمائی بالینی تصادفی
دو سو بی خرب با کنرتل دارومنا
تعیین ویژگیهای شخصیتی ،شناختی و رفتاری مؤثر بر بروز سوانح ترافیکی طی سالهای 94-93
در رانندگان کامیون و اتوبوس بینشهری

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین218/

بررسی همهگیریشناسی اختالالت روانپزشکی کودکان و نوجوانان ایرانی در کل کشور
مقایسه اثر درمانی سلکوکسیب و پالسبو در اختالل خلقی دوقطبی نوجوانان دریک مطالعه کار
آزمایی بالینی دو سو کور
تحلیل ویژگیهای کمی امواج مغزی ( )qEEGدر کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل دو قطبی
نوع  2در مقایسه با کودکان و نوجوانان سامل
بررسی ویژگیهای عوامل انسانی (عوامل شخصیتی ،شناختی و رفتاری) میان رانندگان کامیون،
اتوبوس و مینیبوس در حوادث جادهای طی سالهای 91-92
بومیسازی راهنامی بالینی_اختالل اضطراب فراگیر و اختالل هراس (با یا بدون ترس از مکانهای
شلوغ) در بزرگساالن .مدیریت در مراقبتهای اولیه ،ثانویه و مراقبت در جامعه
بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر رشد زبان کودکان ناشنوای شدید بعد از عمل کاشت حلزون
مقایسه اثر دو داروی مامنتین ( )Memantineو  Ritalineدر درمان کودکان و نوجوانان مبتال به
اختالل کمبود توجه -بیشفعالی ( )ADHDدر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو بی خرب
اثر ان اسیتیل سیستین بر روی عالئم و کیفیت زندگی در اختالل وسواسی اجباری مقاوم به درمان
در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور با گروه کنرتل
اثربخشی بازتوانی شناختی رایانهای در بهبود تواناییهای شناختی بیامران اسکیزوفرنیک
طراحی و ارائه راهربدهای ارتقادهنده سالمت برای شایعترین رفتار پرخطر نوجوانان
بررسی تأثیر استفاده از مهارتهای بازی با توپ بر مهارتهای حرکتی و رفتار تطابقی کودکان
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مبتال به اختالالت طیف اوتیسم
بررسی اثربخشی و عوارض دالکستین در مقایسه با داروی ریتالین در کنرتل عالئم بیش فعالی در
یک کارازمایی بالینی در نوجوانان مراجعهکنندگان به بیامرستان روزبه
بررسی اثر مکمل غذایی مالتونین بر الگوی خواب ،عالئم بیش فعالی و کم توجهی در کودکان
مبتال به اختالل بیش فعالی و کم توجهی ( )ADHDدریافتکننده ریتالین
بررسی اثر رواندرمانی معنوی در اختالل وابستگی به مواد اپیوئیدی
پردازش سیگنال مغزی ( )EEGمربوط به کودکان اوتیسم در مقایسه با افراد سامل
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

طراحی یک روش و تحلیل ویژگیهای غیرخطی  qEEGبرای تشخیص کودکان ADHD
هنجاریابی آزمون فرافکن رورشاخ
اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامههای وابستگی به تلفن همراه (MPAI,MPUS,PUMS,TMD,Addictive
 )Behavior,MPIQ,PMPUQ,MPSدر دانش آموزان و دانشجویان شهر تهران :مطالعه مقدماتی
طراحی ،اجرا و بررسی اثربخشی بسته رواندرمانی معنوی برای نوجوانان دچار اختالل سلوک:
یک کارآزمایی بالینی تصادفی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری هامیش ساالنه سالمت روان و رسانه

ییوراد ناهایگ تاقیقحت زکرم

30

رییس مرکز :دکرت عباس حاجی آخوندی
معاون پژوهشی مرکز :دکرت آزاده منائی
آدرس ایمیل:
شامره تلفن88392481 -64121202:
شامره منابر مرکز64121229 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 223ییوراد ناهایگ تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تعیین مقدار فنل تام
تعیین مقدار تانن تام
تعیین مقدار فالونوئید تام
تعیین مقدار پلی ساکارید تام
تعیین مقدار مواد فرار (مانند ترکیبات اسانس) در داروهای گیاهی و سایر فرآوردههای طبیعی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

تعیین مقدار ترکیبات مؤثره مانند فنل ،فالونوئید و تانن در داروهای گیاهی
داروهای گیاهی  CTDمشاوره جهت تهیه
مشاوره جهت تهیه عصاره مناسب برای تهیه داروهای گیاهی
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

 Freeze dryerو یا  Rotary Evaporatorتغلیظ و خشککردن عصارههای گیاهی با استفاده
از دستگاه
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی
تعیین مقدار مواد مؤثره داروهای گیاهی

اهتیمومسم تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت امید سبزواری

فزاده
معاون پژوهشی :دکرت محمدرضا رشی 
شامره تلفن021-64121329 :
شامره منابر مرکز021-64122161 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:
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فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

بررسی آزمونهای سمیت شامل :سمیت حاد و مزمن خوراکی ،پوستی ،تنفسی ،سلولی و ...
اندازهگیری آفالتوکسین در ماتریکسهای غذایی
اندازهگیری مالمین در ماتریکسهای غذایی
اندازهگیری ازن هوای محیط به شیوه فعال توسط دستگاه HPLC
اندازهگیریهای اسپکرتوفتومرتی-نور مرئی–فلورسانس
اندازهگیریهای فلورسانت داخل سلولی و بافتی
اندازهگیری ترکیبات مختلف محصوالت دارویی و خوراکی و دامی
اندازهگیری ترکیبات آفتکشها و حرشهکشهای صنعتی
انجام تستهای ایمونوسیتوشیمی
بررسی مولکولی مکانیسم سمیت با استفاده از تکنیک فلوسایتومرتی
آنالیزهای مولکولی DNA- RNA
کشت سلولهای سوسپانسیون
اقدامات درمانی مسمومیتها
بیوترانسفورماسیون سموم موجود در پسامندهای صنعتی برای کاهش خطر آنها
استخراج و ارزیابی صمغهای طبیعی ،استانداردسازی و تجاریسازی ،بررسی خواص تغذیهای و

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین228/

سمشناسی ،خواص بافت دهی و ژل دهندگی ،رفتار رئولوژیکی و خواص جریان ،کاربرد صمغهای
بومی در رسانش هدفمند و رهایش کنرتل شده غذا داروها ،ویژگیهای سالمتی بخش ،خواص حسی
و دهانی و همچنین خواص قوام دهندگی و امولسیون کنندگی صمغهای بومی
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

خدمات مشاورهای در خصوص روشهای مطالعاتی مدلهای حیوانی
خدمات مشاورهای در خصوص روشهای کشت سلولی
خدمات مشاورهای در خصوص روشهای آنالیز
خدمات مشاورهای در سیستمهای کنرتل آلودگی هوا
خدمات مشاورهای برای دفع پسامند شهری و صنعتی (بیوگاز ،کمپوست ،دفن بهداشتی و )...
خدمات مشاورهای کنرتل کیفی و محیطی بهداشت مواد غذایی
خدمات مشاورهای و ارزیابی حدود مواجههی شغلی ( )OELبا مواد
خدمات مشاورهای و درمانی فوریتهای درمانی و مسمومیتها
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی

االیزا ریدر
HPLC
امکانات كشت سلول
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مایكرومنیپوالسیون سلولی
میكروسكوپ فلورسانس
تستهای اختصاصی بیوشیمی برای کارگران در معرض مواد سمی
فلوسایتومرتی – پوالریمرتی
RT-PCR
اسپکرتوفتومرتی
اسپکرتوفلوریمرتی
میکروتوم
اندازهگیری اسیدهای آمینه ،پروتئینها ،اسیدهای نوکلئیک ،داروها ،آنتیبیوتیکها ،ویتامینها
اندازهگیری فلزات سنگین نظیر رسب ،آهن ،مس ،منیزیم ،سدیم و  ...توسط دستگاه جذب امتی
فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

آنالیز و استاندار كردن داروهای گیاهی فرموله شده
انجام آزمایشهای سالمت آب
اندازهگیری کمی و کیفی سموم و مواد کنرتل شده
انجام تستهای رگوالتوری از جمله تستهای بیوسیفتی و سمیتهای مختلف بر حیوانات
شزایی ترکیبات
تست کامت برای مطالعه اثر جه 

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین230/

تست میکرومس کالچر برای مطالعه اثر ناهنجاری زایی
لیزر ماکروداک
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

آموزش پیشگیری و برخورد با فوریتهای درمانی و انواع مسمومیتهای دارویی ،شیمیایی،
گیاهی و غذایی به شكل برگزاری کالسهای آموزشی و کارگاههای آموزشی و سمینار برای پزشكان
عمومی و کارکنان
تدوین مطالب آموزشی (كتب ،مجالت ،پمفلت و بروشورها) برای گروههای خاص
برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،پژوهشی در سطوح محلی ،ملی و منطقهای
کارگاههای کار با حیوانات آزمایشگاهی
کارگاههای مدلهای رفتاری
کارگاههای شناسایی سموم

مرکزتحقیقاتفناوریهایبیومدیکالورباتیک،
مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی و
مرکزتحقیقاتتصویربرداریسلولیمولکولی
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رؤسای مراکز بهترتیب :آقایان دکرت علیرضا احمدیان
دکرت سعید رسکار و دکرت محمدرضا آی

معاونین پژوهشی بهترتیب :آقایان دکرت علیرضا میرباقری
دکرت علیرضا احمدیان و دکرت حمیدرضا سلیقه راد
ایمیل مرکز تحقیقات فناوریهای بیومدیکال و رباتیک ،مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی
در پزشکیrcstim90@gmail.com :
ایمیل مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولیhossein.ghadiri@gmail.com :
تلفن66581509 :
منابر66851510 :
توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 233مرکز تحقیقات فناوریهای بیومدیکال و رباتیک ،مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی و مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی مولکولی

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

رباتیک و اتوماسیون
ناوبری
فراصوت
پردازش سیگنال
لیزر
علوم تصویربرداری پزشکی (تشخیص افرتاقی)
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

طراحی و منونهسازی
تست فنی در زمینههای :رباتیک اتوماسیون ،ناوبری ،فراصوت ،لیزر و پردازش سیگنال
خدمات فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی ()MRI
فهرست خدمات آزمایشگاهی – صنعتی
سامانههای ناوبری نوری و مغناطیسی
عملگرهای رباتیکی دقیق

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین234/

فهرست خدمات آزمایشگاهی  -آموزشی

آموزش در محیط مجازی
آموزش روی فانتوم و محیط مصنوعی
آموزش مقدماتی تصویر برداری تشدید مغناطیسی در بالین (مخصوص رادیولوژیست ها و
تکنولوژیست ها)
دوره متوسط آموزش تصویر برداری تشدید مغناطیسی در بالین
دوره پیرشفته آموزش DWI/DTI
دوره پیرشفته آموزش FMRI
دوره پیرشفته آموزشPWI
دوره پیرشفته آموزشMRS
آموزش تصویربرداری عملی بر روی دستگاه در مراکز تصویر برداری
برگزاری کارگاه آموزش جراحی قاعده جمجمه با رویکرد استفاده از سیستم نویگیشن
برگزاری کارگاه آموزشی جراحی کاشت ایمپلنت با رویکرد استفاده از سیستم نویگیشن ( مشرتک
با ایمپلنت های دندانی)
برگزاری کارگاه آموزشی منونه برداری مغزی با رویکرد استفاده از سیستم نویگیشن
ارائه خدمات ردگیری سوزن های بیوبسی و بیحسی تحت هدایت اولرتاسوند

 ... / 235يکشزپ رد يژولونکت و مولع تاقيقحت زکرم ،کيتابر و لاکيدمويب یاهیروانف تاقيقحت زکرم

فهرست خدمات آموزشی به صنعت

معرفی روش های آموزش مهارت های بالینی درمحیط مجازی
آموزش چگونگی استفاده از ربات در پزشکی
آموزش چگونگی استفاده از سامانه های راهربی در پزشکی
خدمات تصویر برداری پژوهشی اولرتاسوند
ردگیری اشیاء سه بعدی در فضا به صورت بالدرنگ و با دقت باال با استفاده از تکنولوژیهای
نوری و الکرتو مغناطیسی
فهرست خدمات آموزشی به صنعت و بخش بالینی

معرفی روش های آموزش مهارت های بالینی درمحیط مجازی
آموزش چگونگی استفاده از ربات در پزشکی
آموزش چگونگی استفاده از سامانه های راهربی در پزشکی
خدمات تصویر برداری پژوهشی اولرتاسوند
ردگیری اشیاء سه بعدی در فضا به صورت بالدرنگ و با دقت باال با استفاده از تکنولوژیهای
نوری و الکرتو مغناطیسی

مالس شناد زا يرادربهرهب تاقيقحت زكرم
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رییس مرکز :دكرت سیدرضا مجدزاده

معاون پژوهشی مرکز :دكرت بهاره یزدی زاده
ایمیلKurc@tums.ac.ir :
تلفن 88975658 :الی 60
منابر88975660 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 239مالس شناد زا يرادربهرهب تاقيقحت زكرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

انجام پروژه تحقیقاتی «ارزیابی چند مرکزی فعالیتهای ترجامن دانش در دانشگاههای منطقه
مدیرتانه رشقی»
انجام پروژه تحقیقاتی «مقایسه مجالت بیناملللی ،منطقهای و ملی از منظر ترجامن دانش»
انجام پروژه تحقیقاتی «تهیه برنامه عملیاتی چندبخشی بهمنظور ترویج سالمت ساملندی و ساملندی
فعال در ایران»
انجام پروژه تحقیقاتی «طراحی چارچوب ضمنی و مدل فرآیندی برای نظام مراقبت سالمت خانواده
در ایران» برای دفرت سازمان بهداشت جهانی در ایران
انجام پروژه «شناسایی نهادهای مؤثر در ارزیابی فنآوریهای سالمت ( )HTAدر ایران و تبیین نقش
آنها» برای اداره ارزیابی فناوری سالمت ،استاندارد و تعرفه ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
انجام پروژه «ارزیابی نظام ملی مراقبت سل و برنامه پایش و ارزیابی آن» برای دفرت سازمان
بهداشت جهانی در ایران

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین240/

فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

ارائه خدمات مشاورهای در خصوص فعالیتهای ترجامن و انتقال دانش ()knowledge translation
ارائه خدمات مشاورهای در خصوص تقویت تولید دانش كاربردی در سازمانهای تولیدکننده دانش
ارائه خدمات مشاورهای در خصوص ترویج سیاستگذاری آگاه از شواهد در سازمانهای
استفادهکننده از دانش
ارائه خدمات مشاورهای در خصوص تقویت ارتباط رسانه و محققین
فهرست خدمات آموزشی به صنعت

برگزاری کارگاههای سیاستگذاری آگاه از شواهد ،تهیه خالصه سیاستی ( )policy briefو راهنامی
سالمت عمومی ()public health guidance
برگزاری کارگاههای مرور منظم
برگزاری کارگاههای تدوین راهنامی بالینی
برگزاری کارگاههای تدوین و داوری ارزیابی فناوری سالمت

راك بط و يلغش یاهیرامیب تاقيقحت زكرم
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رییس مرکز :دكرت رامین مهرداد

معاون پژوهشی مرکز :دکرت غالمرضا پور یعقوب
ایمیلcrod@tums.ac.ir :
تلفن88994485-7 :
منابر88994487:

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 243ك بط و يلغش یاهیرامیب تاقيقحت زكرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

ارزیابی سالمت شغلی کارکنان رشكت سایپا در سال 1388
ارزیابی سالمت شغلی کارکنان رشكت سایپا در سال 1389
بررسی و ارتقا سطح سالمت شغلی كاركنان رشكت خودروسازی سایپا در سال 1393
بررسی و ارتقا سطح سالمت شغلی كاركنان رشكت خودروسازی سایپا در سال 1394
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

نظارت بر اجرای پروژه  HSEراهربان قطار رشكت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه در
سال 1391
نظارت بر حسن انجام كار مجریان معاینات سالمت شغلی رانندگان حملونقل جادهای 1393-94
نظارت بر حسن انجام كار مجریان معاینات سالمت شغلی رانندگان حملونقل جادهای 1394-95

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین244/

فهرست خدمات آموزشی به صنعت

تهیه و چاپ مطالب آموزشی سالمت شغلی رانندگان حرفهای در رسانههای جمعی
همكاری در برگزاری پنجمین هامیش رسارسی طب كار و بیامریهای شغلی در سال 1390
همكاری در برگزاری ششمین هامیش رسارسی طب كار و بیامریهای شغلی در سال 1392
همكاری در برگزاری ششمین هامیش رسارسی اختالالت خواب در سال 1390
برگزاری دورههای آموزش از راه دور شامل سالمتی در پستهای کاری رایانهای ،ارگونومی و
اختالالت اسکلتی عضالنی ،بارداری و شغل ،روشنایی و تنظیامت حرارتی و تأثیر آن بر سالمت و ...
آموزش سالمت شغلی به صد هزار راننده حرفهای كل كشور
برگزاری کارگا ه ارزیابی و مدیریت سالمت پرتوکاران

وراد داصتقا و تیریدم تاقیقحت زکرم
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رییس مرکز :دکرت عباس کربیایی زاده

معاون پژوهشی مرکز :دکرت فاطمه سلیامنی
آدرس ایمیلpmerc-tums@outlook.com :
وب سایتwww.pmerc.tums.ac.ir :
شامره تلفن66959606 :
شامره منابر66959606 :
توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 247وراد داصتقا و تیریدم تاقیقحت زکرم

فهرست همکاریهای پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت

تدوین و بروزرسانی دارونامه رسمی ایران با همکاری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی
تدوین و بروزرسانی سند سیاست ملی دارویی با همکاری سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
تدوین شاخصهای ارزیابی سیاستهای کلی نظام سالمت ابالغی مقام معظم رهربی با همکاری
فرهنگستان علوم پزشکی
تدوین سند نقشه راه صنعت داروسازی کشور در افق 1404
شناسایی سبدهای دارویی راهربدی
ارزیابی توامنندیهای رشکتهای داخلی در اجرای طرحهای ملی و تامین کاالهای دارویی راهربدی
برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با صنعت و اجرای هامیشهای ملی در حوزه دارو و سالمت
فهرست خدمات فنی و مشاورهای به صنعت

صنایع تولیدکننده مواد اولیه
شناسایی و ارزیابی نیازمندیهای صنایع داخلی به مواد اولیه دارویی
مشاوره توسعه محصول و تولید فراوردههای اولیه دارویی
مشاوره مدیریت کیفیت فراوردههای اولیه دارویی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین248/

شناسایی زمینههای صادرات مواد اولیه دارویی
صنایع تولیدکننده داروهای زیستفناوری
مشاوره در زمینه توسعه خطوط تولید داروهای زیستفناوری
ارزیابی میزان اثربخشی و رضایتمندی بیامران از فراوردههای دارویی زیستفناوری
ارزیابی سطح فناوریهای داخلی در تولید داروهای زیستفناوری
برگزاری دورهها و ارایه بستههای آموزشی در ارتباط با حوزه زیستفناوری
تدوین نقشه راه زیستفناوری برای سندیکاها و کنرسسیومهای این حوزه
صنایع فراوردههای نهایی دارویی
مشاوره توسعه محصول و تولید فراوردههای دارویی داخلی
مشاوره بازاریابی و مطالعه اقتصاد دارو در سطح عرضه داخلی و خارجی
توسعه صادرات فراوردههای دارویی داخلی
ارزیابی فناوریهای تولید دارو در داخل و خارج کشور
تحلیل بازار فراوردههای دارویی تولید داخل کشور
تدوین برنامه راهربدی و عملیاتی توسعه رشکتهای تولیدکننده فرآورده نهایی

مرکز تحقیقات علوم دارویی
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رییس مرکز  :دکرت محمد عبداللهی
ایمیلpsrc@tums.ac.ir :
تلفن66980471 :
منابر66482703 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 251وراد داصتقا و تیریدم تاقیقحت زکرم

فهرست خدمات ارتباط با صنعت

در راستای خدمت به جامعه و صنعت ،مرکز دارای توان انجام آزمایشات تخصصی می باشد:
آزمایشات تخصصی فراورده های دارویی (مواد اولیه دارویی ،آنتی بیوتیک ها ،ویتامین ها ،عصاره
های گیاهی ،مکمل های دارویی) ،آنالیز فیزیکوشیمیایی
آزمایشات تخصصی سم شناسی و داروشناسی
آزمایشات میکروبیولوژی
فهرست خدمات پژوهشی

اجرای طرحهای پژوهشی
اجرای طرحهای ارتباط با صنعت
اجرای طرحهای بین امللل
ثبت اخرتاع
همکاری در تولید داروهای جدید
همکاری پژوهشی با سایر مراکز تحقیقاتی پزشکی
ارتقای رتبه علمی کشور در زمینه علوم دارویی به استناد منایه های بین املللی

تعنص اب یراکمهرد نارهت یکشزپ مولع هاگشناد یتاقیقحت زکارم و اههدکشناد یاهیدنمناوت خرمین252/

فهرست خدمات آموزشی

جذب دانشجویان پسا دکرتا
جذب دانشجویان دکرتای تخصصی پژوهشی
جذب دانشجویان بین امللل
برگزاری دوره های مختلف و متعدد کارگاههای علمی -آموزشی
برگزاری دوره های بازآموزی

وراد تیفیک نیمضت تاقیقحت زکرم
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رسپرست مرکز :دکرت محمدرضا فاضلی

نام معاون پژوهشی مرکز :خانم دکرت نرسین صمدی
شامره تلفن 64121330 - 64121317 :
شامره منابر مرکز 66959095 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 255وراد تیفیک نیمضت تاقیقحت زکرم

لیست خدمات آمایشگاهی – صنعتی

بررسی آلودگی میکروبی فراورده های دارویی و آرایشی و بهداشتی
بررسی اثر ضد میکروبی ضد عفونی کننده ها و گندزداها
بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات و محصوالت آنها
آزمون های اسرتیلیتی فراورده های دارویی
آزمون های کارایی محافظت ضد میکروبی فراوده های دارویی و آرایشی بهداشتی
تعیین پتانسی آنتی بیوتیک ها
لیست خدمات آموزشی به صنعت (سمینارهای آموزشی وسخنرانی ها ی مرتبط
بانیاز صنعت )

ارایه کارگاههای آموزشی در زمینه مختلف کنرتل کیفیت دارو و فراورده های آرایشی و بهداشتی

مرکزتحقیقات مادر ،جنین و نوزاد
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رییس مرکز :دکرت فاطمه سادات نیری
معاون پژوهشی :دکرت مامک رشیعت
ایمیلmfnhrc@tums.ac.ir :
تلفن66591316- :
منابر66591315 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 259وراد تیفیک نیمضت تاقیقحت زکرم

لیست همکاری های پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت(مطابق با الویت های
پژوهشی صنعت)

طرح تحقیقاتی در حال اجرا :30613تعیین قدرت پیشگویی کنندگی پرسشنامه  CRIB-IIو
 SNAPPE-IIدر پیشگویی خطر مرگ در نوزادان بسرتی در بخش مراقبت ویژه نوزادان با سن
حاملگی و وزن تولد کم
طرح تحقیقاتی در حال اجرا  : 31587ارتقاء سیستم ثبت اطالعات شبكه ای بین  10بخش مراقبت
های ویژه نوزادان بیامرستانهای دانشگاه های علوم پزشكی کشور
طرح تحقیقاتی در حال اجرا  :31885ارزیابی رابطه  IUGRبا پاتولوژی جفت در نوزادان به دنیا
آمده در بیامرستان امام خمینی تهران در مقایسه با گروه سامل در سال 1395
طرح تحقیقاتی خامته یافته  : 25753بررسی روش نوین کیت تشخیصی آلفا میکرو گلوبین  1جفتی
در پیشگویی زایامن قبل از  37هفته در زنان باعالیم و نشانه زایامن زود رس
طرح تحقیقاتی خامته یافته  : 24454طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی مبتی بر الگوی پرسید-
پروسید بر عملکرد ماماها در خصوص خزیدن نوزاد به سمت پستان مادر

مرکز تحقیقات تغذیه با شیر مادر
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رییس مرکز :دکرت فاطمه سادات نیری
معاون پژوهشی :دکرت حسین دلیلی
ایمیلbfrc@tums.ac.ir :
تلفن66591316- :
منابر66591315 :

توانایی های این مرکز در حوزه ارتباط با صنعت در بخش های مختلف در ادامه آمده است:

 / 263وراد تیفیک نیمضت تاقیقحت زکرم

لیست همکاری های پژوهشی مشترک کاربردی در صنعت(مطابق با الویت های
پژوهشی صنعت)

طرح تحقیقاتی در حال اجرا :31309تعیین زیر ساختهای مراقبت های تغذیه ای نوزادان نارس در
بخش مراقبت های ویژه نوزادان و تدوین بسته خدمتی مربوطه

