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آزمايشگاه جامع پيش باليني دانشگاه با حضور معاون رئیسجمهور افتتاح شد

آزمایشگاه جامع پیش بالینی ،نماد
باور توانمندی محققان

ریت
ریت
 156هرامشامش

اخبـــار

و یـــژ ه

نخسـتین آزمایشـگاه جامع پیش بالینی کشـور بـا حمایتهای

شـد جریـان فرهنگی و صنعتی بسـیار خوبی در زمینه سـاخت

معاونت علمی ریاست جمهوری و دانشگاه به بهرهبرداری رسید.

تجهیزات بـه راه افتاد.

ایـن آزمایشـگاه با حضور دکتر سـورنا سـتاری ،معـاون علمی و

معـاون علمـی رئیسجمهـور بـا بیان اینکـه تجهیزاتـی در این

فنـاوری رئیسجمهـور ،دکتـر کمال خرازی دبیر سـتاد توسـعه

آزمایشـگاه بـه کار گرفته شـده کـه زمانی آرزوی سـاخت آن را

علـوم و فناوریهـای شـناختی و دکتـر علـی جعفریـان ،رئیس

داشـتیم گفـت :سـالها به خاطر شـرایط تحریم قـادر به تأمین

دانشـگاه  18تیـر  96بهطور رسـمی افتتاح شـد.

بسـیاری از ایـن تجهیـزات نبودیـم امـا درحـال حاضـر توانایی

دکتر سـتاری با اشـاره بـه حمایتهای معاونـت علمی و فناوری

سـاخت و عرضـه آن را با شـمار بـاال پیـدا کردهایم.

ریاسـت جمهـوری از تولیـد محصـوالت با دانش بومـی گفت :از

وی افـزود :بـرای سـاخت دسـتگاه پـت حیوانـی حـدود یـک

حـدود  4سـال پیش که نمایشـگاه تجهیزات سـاخت ایران برپا

میلیـارد تومـان اعتبـار صـرف شـده درحالیکه نمونـه خارجی
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مشـابه آن حـدود یـک و نیـم میلیـون دالر اسـت و بـا توجه به

و زیرســاختهای آزمایشــگاه ،توســط دانشــگاه و حــدود 3.5

دریافـت اسـتانداردهای جهانـی امـکان صادرات این دسـتگاهها

میلیــارد تومــان اعتبــار موردنیــاز ســاخت تجهیــزات آن ،بــا

نیز وجـود دارد.

حمایتهــای ویــژه معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری تأمیــن

دکتـر سـتاری بـر بـاور توانمنـدی جوانـان تأکید کـرد و گفت:

شــده اســت.

راهاندازی این آزمایشـگاه نتیجه اعتماد به محققان و تالشهای

رئیــس دانشــگاه بــا ابــراز امیــدواری از اینکــه فاصلــه تحقیقــات

دانشـگاه علوم پزشـکی تهران در زمینه توسـعه علمی اسـت که

بــر روی حیوانــات کوچــک بــا راهانــدازی ایــن مرکز کمتر شــود

معاونـت علمـی ریاسـت جمهـوری در قالـب طرحهـای کالن،

گفــت :قدمهــای بعــدی کــه بایــد در ایــن زمینــه برداشــته

اعتبـار موردنیـاز آن را تأمین کرده اسـت.

شــود ایجــاد حیــوان خانــه بــزرگ و اســتانداردی اســت کــه

سـپس دکتـر جعفریـان بـا اشـاره بـه امکانات ایـن آزمایشـگاه

در ســطح تهــران بــه آن نیــاز داریــم .همچنیــن بایــد ارتبــاط

گفـت :در ایـن مجموعـه امـکان ام آر آی و اسـکن حیوانـی،

بیــن مراکــز تحقیقاتــی بــا آزمایشــگاه بیشــتر شــود کــه بــرای

اولتراسـاند و تصویربـرداری سـهبعدی بـا بهکارگیـری تجهیزات

آن نیــز برنامههایــی داریــم.

سـاخت ایـران وجـود دارد.

در نشســتی کــه پــس از مراســم افتتاحیــه برگــزار شــد ،دکتــر

رئیــس دانشــگاه صرفهجویــی ارزی ناشــی از تولیــد و

محمدرضــا آی مســئول راهانــدازی آزمایشــگاه جامــع پیــش

بهکارگیــری تجهیــزات داخلــی را قابلمالحظــه بــرآورد کــرد

بالینــی ،بــه معرفــی امکانــات و قابلیتهــای ایــن آزمایشــگاه

گفــت :مجموعــه دســتگاههای کــه در ایــن مرکــز بکارگرفتــه

پرداخــت و گفــت :محققــان میتواننــد روشهــای درمانــی،

شــده معــادل یکمیلیــون دالر اســت کــه اگــر قــرار بــود از

دارویــی و تحقیقــات بایومارکرهــا را پیــش از بالیــن در ایــن

محصــوالت وارداتــی اســتفاده میکردیــم حــدود  2.7میلیــون

مرکــز انجــام دهنــد.

دالر هزینــه دربرداشــت.

وی افــزود :پیشازایــن امــکان تحقیقــات پیش بالینــی بهصورت

وی بــا بیــان اینکــه کل تجهیــزات ایــن آزمایشــگاه توســط

جامــع در کشــور فراهــم نبــود امــا اکنــون ایــن مجموعــه بــا

شــرکتهای دانشبنیــان مرکــز رشــد تجهیــزات پزشــکی

حمایتهــای رئیــس دانشــگاه میتوانــد شــرایط الزم را در

دانشــگاه ســاخته شــده کــه نشــاندهنده ظرفیــت و تــوان فنی

اختیــار همــه محققــان کشــور و حتــی دانشــگاههای خــارج از

نیــروی انســانی ایــن مجموعــه اســت گفــت :فضــای فیزیکــی

کشــور قــرار دهــد.

