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نشسـت آشنایی بنیاد خیریه بوش با توانمندیهای دانشگاههای

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و

علـوم پزشـکی تهـران و شـریف و بحـث و بررسـی پیرامـون

متابولیسم دانشگاه ،دکتر پاساالر ،رئیس مركز استعدادهاي درخشان

سـاختاربندی موسسه منطقهای بیماریهای غیرواگیر و پزشکی

و سرپرست مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه ،دکتر

شـخصی برگزار شد.

عقابیان و دکتر محمدنژاد از مرکز تحقیقات کانسر ،دکتر ربیعی،

در نشست روز سهشنبه  14شهریور  ،96دکتر نکوفر ،مدیر روابط

عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف و

بینالملل ،اعتباربخشی و رتبهبندی معاونت بینالملل ،دکتر موقر،

دکتر مهربد ،از مرکز نوآوری فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه

معاون بینالملل دانشگاه صنعتی شریف ،پروفسور Thomas

صنعتی شریف حضور داشتند.

 ،Andersonنماینده بنیاد خیریه بوش آلمان ،دکتر Gunnar

در آغاز ،پروفسور  ،Thomas Andersonنماینده بنیاد خیریه بوش

 ،Norstedاستاد دانشگاه سلطان قابوس عمان ،دکتر فرزادفر،

آلمان با اشاره به اینکه یکی از اهداف اساسی تأسیس و گسترش
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این بنیاد ،پشتیانی و توسعه تحقیقات علمی منجر به همکاریهای

همچنیـن نماینـدگان مرکـز تحقیقات انسـتیتو کانسـر و مرکز

بینالمللی است ،بیان داشت :بیشترین تمرکز این مجموعه روی

نـوآوری فنـاوری اطالعات و ارتباطات دانشـگاه صنعتی شـریف

تحقیقاتی است که در زمینه پزشکی و سالمت انجام میشود.

نیـز در قالب اسلایدهایی بـه معرفی فعالیتهـا و اقدامات خود

وی با اشاره به حمایت بنیاد خیریه بوش از راهاندازی موسسه

پرداختند.

منطقهای بیماریهای غیرواگیر و پزشکی شخصی در ایران ،از

دکتر  ،Gunnar Norstedاسـتاد دانشـگاه سـلطان قابوس عمان

عالقهمندی برای آغاز و به نتیجه رسیدن این همکاری خبر داد.

نیـز بهعنـوان یکی از دانشـگاههای مشـارکتکننده در موسسـه

پروفسور  Andersonتصریح کرد :بنیاد خیریه بوش امیدوار است

منطقهای بیماریهای غیرواگیر و پزشـکی شـخصی توضیحاتی

در این فرآیند بهعنوان یک دروازه عمل کند و ضمن فراهم کردن

در خصوص سـاختار پیشـنهادی بـرای این موسسـه ارائه کرد.

زیرساختهای موردنیاز ،مراکز تحقیقاتی اروپایی را راغب به

وی گفـت :اهـداف این موسسـه بـه اشـتراکگذاری اطالعات و

همکاریهای تحقیقاتی کند.

ابـزار در میـان مؤسسـات و دانشـگاههای مرتبـط ،آسـان کردن

نماینده بنیاد خیریه بوش آلمان با بیان اینکه همچنین امیدواریم

تبـادل اطالعـات و دادههـا ،گسـترش رقابـت و همـکاری در

ایران بهعنوان یکی از شرکای این پروژه بتواند منابع تحقیقاتی

میـان دانشـگاهها و مؤسسـات در زمینه خاص ،افزایش سـرعت

و مالی را از کشورهای منطقه خاورمیانه جذب کند ،افزود :این

تولیـد اطالعـات و روبرو شـدن با مسـائل تحقیقاتـی بزرگتر و

موسسه باید قدرت تأثیرگذاری در کشورهای منطقه را داشته

پیچیدهتر اسـت.

باشد و این وظیفه همه ما خواهد بود که افرادی را گرد هم جمع

دکتـر  Norstedهمچنیـن نقشـه عملیاتـی موسسـه منطقـهای

کنیم که قدرت تصمیمگیری داشته باشند.

بیماریهـای غیرواگیـر و پزشـکی شـخصی را در چهـار گام

وی همچنین به برگزاری نشست بنیاد خیریه بوش طی ماههای

تشـریح کرد.

آینده در جزیره کیش با حضور نمایندگان مراکز اروپایی حامی

در حاشـیه ایـن نشسـت دکتـر نکوفـر ،مدیـر روابـط بینالملل،

فعالیتهای تحقیقاتی اشاره و از سه دانشگاه ایرانی تهران ،شریف

اعتباربخشـی و رتبهبنـدی معاونـت بینالملـل نیـز با اشـاره به

و علوم پزشکی تهران جهت شرکت در این گردهمایی دعوت کرد.

اینکـه بنیـاد بوش درواقع یک انجمن خیریه علمی اسـت که در

در ادامه ،پرسشهایی از سوی حاضران مطرح که توسط نمایندگان

گام نخسـت ،ارتباطاتی را با دانشـگاه صنعتی شریف برقرار کرد،

بنیاد خیریه بوش پاسخ داده شد.

اظهـار داشـت :همـکاری مؤثر دو دانشـگاه در چند کنسرسـیوم
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همکاریهـای دانشـگاهی جهانی ،بسـتر آشـنایی دانشـگاه علم

تهـران بهعنـوان هماهنگکننـده دانشـگاههای ایرانـی عضو این

پزشـکی تهـران را بـا ایـن بنیاد فراهـم کرد.

موسسـه خبـر داد و گفت :تعامل نزدیـک معاونتهای بینالملل

وی تصریح کرد :حدود یک ماه پیش نشست مشترکی با حضور

دانشـگاههای شـریف و علـوم پزشـکی تهـران ،همـکاری مؤثـر

نمایندگان گروههای آموزشی دانشگاههای شریف و علوم پزشکی

دانشـگاه بـا سـایر دانشـگاههای ایرانـی حاضـر در پروژههایـی

تهران که در حوزههای مهندسی پزشکی ،اطالعرسانی پزشکی،

چـون اراسـموس -مرحبا و اهمیت سـهم خواهی ملـی در قالب

 ،e-healthپزشکی شخصی و بیماریهای غیر واگیر فعالیتهای

ایـن پـروژه ،زمینه ایـن انتخـاب را فراهم کرد.

ارزندهای انجام دادهاند ،تشکیل و صحبتهای مقدماتی در

مدیر روابط بینالملل ،اعتباربخشی و رتبهبندی معاونت بینالملل با

خصوص تشکیل موسسه منطقهای بیماریهای غیرواگیر و

اشاره به مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شریف و تهران

پزشکی شخصی انجام شد.

در موسسه منطقهای بیماریهای غیرواگیر و پزشکی شخصی،

مدیـر روابـط بینالملـل ،اعتباربخشـی و رتبهبنـدی معاونـت

بیان داشت :این در حالی است که سایر دانشگاههای عالقهمند

بینالملـل با بیـان اینکه بنیاد بوش هم اکنون فعالیت مشـابهی

ایرانی نیز فرصت عضویت در این مجموعه را خواهند داشت.

را در کشـورهای عمـان و قطـر انجـام میدهـد ،گفـت :نقـش

دکتر نکوفر آشـنایی بنیاد خیریه بوش با توانمندیهای دانشگاه

بنیـاد مذکـور بهعنـوان پیشـنهاددهنده تشـکیل این موسسـه،

علـوم پزشـکی تهـران و بحث و بررسـی پیرامون سـاختاربندی

زمینهسـازی بـرای تعاملات بینالمللـی میان مراکـز تحقیقات

موسسـه منطقـهای بیماریهـای غیرواگیر و پزشـکی شـخصی

متنـوع جهـان خواهد بود ضمن اینکه زیرسـاختهای ارتباطات

را موضـوع اصلـی این نشسـت اعلام کـرد و افـزود :نمایندگان

پژوهشـی را فراهـم میکند.

دانشـگاه علـوم پزشـکی تهران طی این جلسـه آمادگـی خود را

دکتـر نکوفـر افـزود :ایـن در حالـی اسـت کـه بنیـاد خیریـه

بـرای انجـام فعالیتهـای اجرایی مربـوط به راهاندازی موسسـه

بـوش دفاتـر فعالـی در عمـان و قطـر دارد که در قالب موسسـه

بیـان کردند.

منطقـهای بیماریهـای غیرواگیر و پزشـکی شـخصی عالقهمند

وی خاطرنشان کرد :با توجه به گزارشهای کامل نمایندگان دو

اسـت همـکاری در موضوعات مشـخص را با دانشـگاههای فعال

مرکز تحقیقاتی دانشگاه مقرر شد پروژههای پژوهشی مرتبط با

در منطقـه خاورمیانـه دنبـال کند.

فعالیت آنها تعریف شود که امکان مشارکت مؤسسات و مراکز

وی از توافقات انجام شـده برای انتخاب دانشـگاه علوم پزشـکی

تحقیقاتی کشورهای منطقه نیز وجود داشته باشد.

