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■ رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا:

◆  ارتباط تصویری با جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با ستاد ملی مبارزه با کرونا که با حضور 
اعضای این ستاد و استانداران ۳۱ استان کشور برگزار شد، عملکرد ملت و مسئوالن را در این زمینه در ابعاد مختلف 
اجتماعی- فرهنگی، درمانی، بهداشتی، علمی، مدیریتی و خدماتی »حرکتی جهادی، عظیم و افتخارآمیز« خواندند 
و با تأکید بر ثبت، بازخوانی و روایت هنرمندانه این تالش و فداکاری ملی افزودند: مردم عزیز ایران با رفتار متین و 

صبورانه خود انصافاً خوش درخشیدند و فرهنگ اسالمی- ایرانی را جلوه گر ساختند.
ایشان با قدردانی از گزارش های بسیار خوب و روشنگری که در جلسه بیان شد، از زحمات شبانه روزی مسئوالن و 
دست اندرکاران مبارزه با کرونا تشکر کردند و خدای متعال را به علت توفیق بزرگی که در این زمینه نصیب ملت و 

مسئوالن کشور کرده است، شکر و سپاس گفتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با عرض تسلیت به همه مصیبت دیدگانی که عزیزانشان را از دست داده اند، برای درگذشتگان، 
رحمت الهی و برای مبتالیان به بیماری کرونا و همه بیماران شفا مسألت کردند و برای شهیدان این حرکت جهادی، 

علّو درجات را از پروردگار کریم خواستار شدند.
رهبر انقالب اسالمی در تبیین ابعاد مختلف توفیقات ملت و مسئوالن در ماههای اخیر گفتند: در زمینه درمان و 
انواع خدمات پزشکی، پیشگیری، غربالگری، بهداشت محیط و مراکز عمومی، کاری حقیقتاً بزرگ و در خور قدردانی 

انجام شده است.
ایشان تولید لوازم و تجهیزات در دستگاه های مختلف از جمله شرکت های دانش بنیان و نیز تالش مردم را در زمینه 

تهیه و تولید لوازم مورد نیاز بهداشتی یک عرصه پرافتخار دیگر دانستند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ارائه خدمات رفاهی و حضور ملت، بسیج، نیروهای مسلح و همه دستگاهها را در این زمینه 
از لحاظ گستردگی و تنوع خدمات مردمی، حرکتی مؤمنانه و حیرت انگیز بر شمردند و افزودند: این حرکت عظیم و 

حضور مردم در صحنه جز به اراده الهی و دست قدرت پروردگار امکان پذیر نبود.
»حضور نیروهای داوطلب در کارهای سخت و خطرآفرین« از دیگر ابعادی بود که رهبر انقالب در تبیین حرکت 

پرافتخار ملت به آن اشاره کردند.
ایشان گفتند: مکرر از پرستاران، پزشکان و کادر درمانی- بهداشتی تشکر کرده ایم که جا هم دارد اما در کنار این ها، 
باید از نیروهای داوطلِب جوان، بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصه های سخت و خطرآفرین از جمله غسل 

و کفن و دفن ورود کردند و این کار دشوار را بر عهده گرفتند.
برای  را  دانش بنیان  برخی شرکت های  و  دانشگاهی  مراکز  تحقیقاتی  و  علمی  آیت اهلل خامنه ای تالش های  حضرت 
بر  ایرانیان  افتخار  از  بُعد دیگری  با کرونا،  این ویروس متقلب و پیدا کردن واکسن و داروی مقابله  شناخت رفتار 
شمردند و ابراز امیدواری کردند جوانان دانشمند میهن بتوانند هر چه زودتر در این زمینه نیز افتخار بیافرینند و 

توانایی مدیریت، فلسفه اجتماعی و اخالق سه عرصه شکست غرب در کرونا

استعداد ایرانی را بار دیگر به دنیا نشان دهند.
ایشان برنامه ریزی و مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا 
و وزارت بهداشت را نیز حقیقتاً خیلی خوب خواندند و 

افزودند: این افتخارات ملی باید ثبت شود.
را  مؤمنانه  کمک  رزمایش  خامنه ای  آیت اهلل  حضرت 
و  اسالمی  فرهنگ  از  جلوه هایی  بروز  برای  عرصه ای 
انقالبی دانستند و افزودند: این کار در بسیاری از موارد 
رایحه خوش خدمات و پشتیبانی دوران دفاع مقدس را 

دوباره در کشور جاری کرد.
هنرمندان  کردند  آرزو  جدی،  مطالبه ای  بیان  با  ایشان 
بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار و کارهای 
هنری و نمایشی، جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به 

شیرینی روایت و آن را در تاریخ ماندگار کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تجلیل از رفتار متین و صبورانه 
چنین  وقوع  گفتند:  کرونا  قضیه  با  برخورد  در  ملت 
به  زندگی  مصارف  درباره  نگرانی هایی  معموالً  حوادثی 
برخی  در  که  همچنان  است  ممکن  و  می آورد  وجود 
کشورها در حمله به فروشگاه ها دیدیم باعث رفتارهایی 
خاص شود اما این گونه رفتارها در ایران عزیز مطلقاً دیده 
نشد و مردم با متانت و بردباری در این زمینه نیز انصافاً 

خوش درخشیدند.
از زاویه ای دوران  انقالب اسالمی ماههای اخیر را  رهبر 
دوران  این  در  افزودند:  و  خواندند  عمومی  خانه نشینی 
ایرانی  اسالمی-  فرهنگ  در  خانواده  جایگاه  و  نقش 
آشکارتر شد در حالی که در کشورهایی که خانواده پایه 
و معنای درستی ندارد، دوران خانه نشینی عمومی به این 

شکل قابل تحمل و درک نیست.
ایشان افزودند: در این زمینه باید زحمات زن خانواده را 
مورد توجه و عنایت ویژه قرار داد که با صبر و حلم در 

اداره خوب خانه و خانواده نقش آفرینی کرده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان 
را مورد  با کرونا  شکست غرب در آزمون جهانی مقابله 
توجه قرار دادند و افزودند: غرب و غرب زدگان نمی خواهند 
ناتوانی  این  ابعاد  است  اما الزم  دیده شود  این شکست 
انتخاب سرنوشت های مهم  بررسی و بیان شود چرا که 

برای ملتها به این آگاهی ها بستگی دارد.
مدیریتی غرب«  توانایی های  زمینه »شکست  در  ایشان 
خاطرنشان کردند: کرونا در آمریکا و اروپا در مقایسه با 
دیگر کشورها دیرتر شیوع پیدا کرد یعنی این کشورها 
فرصت داشتند خود را آماده مواجهه با این ویروس کنند 
باالی  آمار  که  نتوانستند  شاید  و  باید  که  آن چنان  اما 
کشورهای  برخی  و  آمریکا  در  فوت شدگان  و  مبتالیان 
اروپایی و مشکالت مختلف مردم در این کشورها از جمله 

بیکاری، این ناتوانی ها را اثبات می کند.
نیز  را  غرب«  اجتماعی  »فلسفه  اسالمی  انقالب  رهبر 
افزودند:  و  خواندند  خورده  شکست  کرونا  با  مقابله  در 
روح و محتوای فلسفه اجتماعی در غرب بر پایه مادیات 
در  آن ها  که  است  علت  همین  به  است  استوار  پول  ⏪و 
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موضوع کرونا به سالمندان، افراد مریض، بی پول و معلول 
بی اعتنایی کردند چرا که این قشرها توانایی کسب پول 
و ایجاد مادیات را ندارند به همین خاطر شمار زیادی در 
خانه های سالمندان جان باختند که این واقعیات شکست 

فلسفه اجتماعی غرب را نیز آشکار می کند.
دیگر  از  عمومی«  اخالق  نمایش  عرصه  در  »شکست 
نکاتی بود که رهبر انقالب در بررسی ابعاد مختلف ناتوانی 

غربی ها به آن پرداختند.
و  مغازه ها  به  مواردی همچون هجوم  به  اشاره  با  ایشان 
ادعاها  همه  با  غربی ها  افزودند:  دیگر  چالش های  برخی 
در این زمینه نیز شکست خورده اند که باید این واقعیات 

برای افکار عمومی تبیین شود.
رهبر انقالب در پایان سخنانشان دو نکته را مورد تأکید 
قرار دادند: »اهمیت دادن به شبکه بهداشتی درمانی« و 
»بررسی های دقیق درباره بسته بودن یا نبودن مساجد 

و مراکز دعا«.
درمانی  بهداشتی  شبکه  گفتند:  اول  نکته  درباره  ایشان 
و  می زنند  حدس  که  آن طور  اگر  و  است  مهم  خیلی 
مکرر می گویند در برهه ای بازتولید این ویروس را داشته 
با آن وضع کمک  این شبکه می تواند در مقابله  باشیم، 

فراوانی کند.
با  حضرت آیت اهلل خامنه ای در آخرین نکته سخنانشان 
و  نماز  دعا،  مراسم  درباره  بی پاسخ  سؤال  یک  به  اشاره 
بنده  کردند:  تأکید  مقدس  اماکن  و  مساجد  در  عبادات 
نظر  تابع  و  نمی کنم  ارائه  باره  این  در  پیشنهادی  هیچ 
و تشخیص کارشناسی ستاد ملی مبارزه با کرونا هستم 
بخصوص  توسل  و  عبادات  که  داشت  توجه  باید  اما 

و  اساسی  نیازهای  جزو  قدر  شبهای  و  رمضان  ماه  در 
بیشتر  نیز  مهم  قضایای  در  مردم  و  است  مردم  حتمی 
به ارتباط با پروردگار نیاز دارند البته معتقدم اگر قواعد 
سخت گیرانه ای هم در این زمینه وضع شود مردم مؤمن 

و مسجدی حتماً بیشتر از دیگران به آن عمل می کنند.
سخنانشان  از  بخش  این  بندی  جمع  در  انقالب  رهبر 
در  کارشناسی شده  نظر  گفتم  که  گونه  همان  افزودند: 
ستاد ملی مبارزه با کرونا را معتبر می دانم اما این بررسی 
را باید به کسانی سپرد که حقیقت و ضرورت دعا و توسل 
بگیرند  را درک می کنند آن وقت هر چه آن ها تصمیم 

بنده و همه مردم به آن عمل خواهیم کرد.
با تشکر  پایان سخنانشان  حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
کرونا  با  مبارزه  ملی  ستاد  اعضای  و  جمهور  رئیس  از 
بهترین  به  را  کار  این  که  کند  کمکتان  خدا  گفتند: 
تاریخی در  ماندگار  نقطه  برسانید و یک  پایان  به  وجه 
افتخارات ملت ایران ثبت کنید و مشکالت گوناگون در 
تدابیر  با  نیز  را  مالی  مثل مشکالت  قضیه  این  حواشی 

الزم برطرف کنید.

⏪ رهبر انقالب اسالمی در تبیین ابعاد 
مختلف توفیقات ملت و مسئوالن در ماههای 
اخیر گفتند: در زمینه درمان و انواع خدمات 

پزشکی، پیشگیری، غربالگری، بهداشت 
محیط و مراکز عمومی، کاری حقیقتاً بزرگ و 

در خور قدردانی انجام شده است.

⏪ »حضور نیروهای داوطلب در کارهای 
سخت و خطرآفرین« از دیگر ابعادی بود که 
رهبر انقالب در تبیین حرکت پرافتخار ملت 

به آن اشاره کردند.

⏪ حضرت آیت اهلل خامنه ای رزمایش کمک 
مؤمنانه را عرصه ای برای بروز جلوه هایی 

از فرهنگ اسالمی و انقالبی دانستند و 
افزودند: این کار در بسیاری از موارد رایحه 

خوش خدمات و پشتیبانی دوران دفاع مقدس 
را دوباره در کشور جاری کرد.

⏪ رهبر انقالب اسالمی ماههای اخیر 
را از زاویه ای دوران خانه نشینی عمومی 
خواندند و افزودند: در این دوران نقش و 

جایگاه خانواده در فرهنگ اسالمی- ایرانی 
آشکارتر شد در حالی که در کشورهایی که 

خانواده پایه و معنای درستی ندارد، دوران 
خانه نشینی عمومی به این شکل قابل تحمل 

و درک نیست.

⏪

❚❚
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■ دکتر روحانی در جلسه هم اندیشی با روسا و مدیران پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان: 

رئیس جمهور، روند شتابان درآمدزایی و اشتغال زایی پارکهای 
علم و فناوری کشور را بسیار ارزنده خواند و اظهارداشت: از 
سال 92 تا امروز ۱9 درصد بر شمار پارکهای علم و فناوری 
کشور افزوده شده و همزمان شرکتهای دانش بنیان فعال در 
پارک های علم و فناوری در سال گذشته موفق به کسب درآمد 

۱۳ هزار میلیارد تومانی شدند. 
جلسه  در  روحانی  دکتر حسن  المسلمین  و  االسالم  حجت 
هم اندیشی با روسای پارک های علم و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان کشور که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، 
گفت:تقویت بیش از پیش زنجیره روابط و همکاری دانشگاه، 
تولید کننده و پارک های علم و فناوری ضروری است و بی 

تردید این روند به نفع هر سه بخش خواهد بود.
دکتر روحانی همچنین رفع عمده نیازهای کشور در بخش های 
درمانی و حفاظتی در موضوع بیماری کرونا را بیانگر قدرت 
علمی و توان کشور در رسیدن به خودکفایی و اقتصاد دانش 
بنیان کشور دانست و گفت که تامین این نیازها و همزمان فراهم 
کردن زمینه صادرات بسیاری از محصوالت از جمله ماسک و 
ضدعفونی کننده ها و دستگاه های ونتیالتور ، نمایش غیرت 

مومنانه ملی یک کشور بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 
همه دنیا وارد یک رقابت برای کشف واکسن کرونا شده اند ، 
گفت : ما نیز در داخل این رقابت هستیم و اگر بتوانیم زودتر از 
دیگران به نتیجه برسیم حرکتی مهم از لحاظ سالمت، نجات 

بشر و اقتصاد کشور خواهد بود.
دکتر روحانی همچنین پیشنهاد داد که در شرایط کنونی 4۳ 
پارک علم و فناوری کشور با یک تقسیم کار ، روی بخش های 
تخصصی تر در حوزه های تشخیص و تولید تجهیزات و مراقبت 

فعال شوند.

تقویت بیش از پیش زنجیره رابطه دانشگاه، تولیدکننده و پارک های علم و فناوری 
ضروری است

در  ابتدای این جلسه ، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از تعداد و نوع فعالیت پارک های علم و فناوری و میزان درآمد و 
فارغ التحصیالن دانشگاهی فعال در این شرکت ها ارایه کرد.

در این ارتباط ویدیو کنفرانسی همچنین روسای پارک علم وفناوری دانشگاه تهران ، پارک علم و فناوری خراسان رضوی، پارک علم 
و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه ، پارک علم و فناوری استان مرکزی ، پارک علم و فناوری گلستان و شهرک علمی و تحقیقاتی 
اصفهان به همراه مدیران عامل شماری از شرکت های دانش بنیان با قدردانی از توجه ویژه دولت به توسعه اقتصاد دانش بنیان و 
فناوری های نوین گزارشی ازفعالیت های خود در زمینه تولید محصوالت و ارایه خدمات فناورانه در زمینه مقابله با کرونا ارایه کردند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور نیز در سخنانی با ارایه توضیحاتی در خصوص حمایت های انجام شده از شرکت های 
دانش بنیان و راه اندازی کارخانه های نوآوری در سراسر کشور گفت:امسال حدود 5-6 کارخانه نوآوری در مناطق مختلف کشور 

راه اندازی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تالش جوانان باعث شده که عمال در شایط کنونی واردات خاصی در زمینه تجهیزات  ومواد ضد عفونی کننده 

نداشته باشیم  و این همه، نتیجه تالش و همت جوانان و البته حمایت های دولت از توسعه اقتصاد دانش بنیان است.
◆   متن سخنان رئیس جمهور به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بسیار خوشحالم که در این جلسه توانستم با تعدادی از مسئولین علم و فناوری کشور از نزدیک صحبت کنم؛ گرچه فرصت 

کافی نبود تا از نظرات همه عزیزان و محققین بتوانیم به خوبی استفاده کنیم.
پارک های علم و فناوری سرمایه بسیار عظیم برای کشور هستند. شاید یک سرمایه بزرگ پنهان که به تدریج برای مردم 
آشکار می شود که فعالیت  این پارک ها چقدر می تواند در اقتصاد دانش بنیان، در اشتغال دانشجویان و افراد تحصیلکرده و 
فارغ التحصیالن دانشگاه های تأثیرگذار باشد. باید کم کم ارزشمندی دانشگاه هایمان بر این مبنا باشد که این دانشگاه چند 
پارک علم و فناوری دارد و چگونه می تواند علم را از طریق این پارک ها به بازار برساند. یعنی باید علم و دانش و فناوری مان 

را به دست مصرف کننده نهایی برسانیم.
معموالً دانشگاه های ما در علم، دانش و تحقیقات کارهای بزرگی انجام داده و افراد زیادی را پرورش می دادند. گاهی می شد 
ارتباط فرد تحصیلکرده و یا محقق با مصرف کننده نهایی مشخص نبود و بنابراین دانشگاه به بخش تولید، اتصال نداشت و 

تولید هم به مصرف نهایی، اتصال نداشت و امروز الحمدهلل شاهد یک حرکت بسیار خوب در این زمینه هستیم.
در این جلسه، پارک  علم و فناوری استان مرکزی گزارش داد که یک هزار و 80 نفر تحصیلکرده در این پارک شاغل هستند 
و این تنها یکی از پارک های علم و فناوری کشورمان بود و البته پارک های بزرگتری هستند که فعال هستند و اشتغال 

زیادی هم دارند.
گزارش  پارک اصفهان هم برای من بسیار جالب بود که بخشی که محصولی را تولید می کند، محصول خود را تا مصرف کننده 

پارکهای  زایی  اشتغال  و  روند شتابان درآمدزایی   ⏪
علم و فناوری کشور بسیار ارزنده است.

⏪ تقویت بیش از پیش زنجیره رابطه دانشگاه، تولید 
کننده و پارک های علم و فناوری ضروری است.

و  بیماری کرونا  نیازها در حوزه تجهیزات  تامین   ⏪
نمایش  تجهیزات،  این  صادرات  زمینه  کردن  فراهم 

غیرت مومنانه ملی یک کشور بود.
⏪ پارک های علم و فناوری سرمایه بسیار عظیم برای 

کشور هستند.
و  طراحی  ها،  فعالیت  فناوری،  و  علم  پارک های   ⏪

اقداماتی را برای اقتصاد پساکرونا انجام  دهند.
⏪ روزانه همه آمار مبتالیان و بیماران بستری کرونا 

را می بینم؛ در کل روند نزولی خوبی دارد.
فناورانه،  دانشگاه های  به  باید  دانشگاه های سنتی   ⏪

متصل به تولید و خوداتکا تبدیل شوند.

⏪
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نهایی دنبال می کند. این خیلی مهم است که تولید خودمان 
را چگونه پایش و نظارت کنیم که آیا جایی انبار می شود، 
سوء استفاده می شود، فروشگاهی این را به قیمت نامناسب 
عرضه می کند و اینکه واقعاً به مصرف کننده نهایی یا دالل 
عرضه می شود. این کار بسیار ارزشمندی است که یک پارک 
علم و فناوری، تحقیقات خود را انجام داده و با شرکت هایی 
که در اختیار دارد به محصول نهایی رسیده و با سامانه ای که 
توانسته فعال کند، می داند آنچه امروز تولید کرده به کدام 
فروشگاه رسیده و این فروشگاه به چه مشتری هایی تحویل 

داده و با چه قیمتی تحویل داده است.
از لحاظ درآمد و  پارک های علم و فناوری در مجموع هم 
اند، یعنی  از لحاظ اشتغال، شتاب بسیار خوبی داشته  هم 
اگر از سال 92 تا امروز محاسبه کنیم خواهیم دید که تعداد 
پارک های علم و فناوری چند درصد اضافه شده است و فکر 
و  علم  پارک های  اخیر،   سال   8  ،7 این  طول  در  می کنم 
فناوری ۱9 درصد اضافه شده است و به 4۳ پارک رسیده 

است. بنابراین خود این، پیشرفت بسیار خوبی است.
از لحاظ درآمدزایی هم حرکت بسیار خوبی داشته است که 
میلیارد  هزار  اعالم کردند ۱۳  آغاز جلسه  در  دکتر غالمی 
تومان در سال قبل درآمد و فروش شرکت های دانش بنیانی 

بوده که در این پارک ها فعال هستند.
البته از لحاظ ارزی، یک مقدار کاهش داشت. از سال 96 یک 
مقدار کاهش نسبت به سال 98 داشت و دلیلش هم قاعدتاً 
تحریم و ارتباطات و مشکالتی است که برای کشور درست 
و فصل کنیم که محصوالت  به صورتی حل  باید  که  شده 
صادر شود البته در برخی از محصوالت مثل نانو و بیو بازار 

خوبی برای صادرات داریم.
جوامع  همه  برای  بزرگی  مشکل  و  معضل  کرونا  امروز 
مردم  زندگی  و  ارتباطات  در  ایران،  جمله  از  و  انسانی 

درست کرده است.
فکر سالمت  به  همه  شود  می  گفته  کرونا سخن  از  وقتی 
جسم  و به فکر اقتصاد و بازار می افتیم. البته این دو خیلی 
مهم است ولی خیلی مسایل مهم دیگری است که کرونا آنها 
را تحت تأثیر قرار داده است به هر حال ارتباطات اجتماعی، 
عید  و  رمضان  ماه  و  دوستان  و  اقوام  خانواده ها،  ارتباطات 

نوروز، کاماًل تحت تأثیر قرار گرفته است.
امروز کشوری نیست که تحت تأثیر این مشکل نباشد و همه 
کشورها با مشکالتی مواجه شدند و یک مقداری باعث تنبه 
و بیداری انسان شده و به تعبیر قرآن، هر چه هم شما به 
دانش و علم نزدیک شوید دانش و علم بشر کاًل اندک است.

چه موقع فکر می شد، ۱0 سال پیش، یک سال پیش و یا 
زندگی  و  ویروس می تواند سالمت  پیش که یک  ماه  چند 
جامعه، ارتباطات، اقتصاد و سیاست جامعه را اینچنین تحت 

تأثیر قرار دهد.
ضمن اینکه این ویروس مشکالت فراوانی را بوجود آورده، 
مان  فعالیت  برای  فرصت خاصی هم  و  فضا  عین حال  در 

ایجاد شده است.
فعالیت شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری 
را  پارک ها  از  تا  چند  توضیحات  شدیم  موفق  امروز  که 
با  که  اولی  روز  از  قدرت  با همه  بشنویم، می بینیم چگونه 
این ویروس مواجه شدیم، به میدان آمدند و در مسیر تامین 
نیازمندی هایی که در بخش ضدعفونی، تشخیص، پیشگیری، 

مراقبت و درمان داریم ، وارد شدند.
حاال در بعضی از زمینه ها مثل درمان اساسا خود دنیا هم 
هنوز در مراحل اولیه است و ما هم در مراحل اولیه هستیم. 

خوشحال شدم که برخی از پارک های علم و فناوری تالش 
در  گیاهی  داروهای  از  می کنند که چگونه می توانند حتی 
با  که  است  مهم  خیلی  کنند.  استفاده  ویروس  این  مهار 
دالوری و شجاعت این کار شروع شده است. معموالً درمان 
زمان بر  برسیم،  نهایی  و  واقعی  نتیجه  یک  به  که  وقتی  تا 
است؛ مخصوصاً نسبت به ویروس ناشناخته ای که شناخت ما 
نسبت به این ویروس در کل جهان چند ماه بیشتر نیست. 
آشکار   20۱9 سال  پایان  از  ویروس  این  اسم  که  وقتی  از 
شد تا امروز زمان زیادی نمی گذرد. بنابراین برای درمان یا 
برای واکسن، شاید زمان بیشتری نیاز باشد ولی کار در همه 

زمینه ها آغاز شده است.
امروز در شرکت های دانش بنیانی که در تماس بودیم درباره 
کار  واکسن  ویژه  که  هستند  مراکزی  البته  نبود  واکسن 
بزرگی  برسیم کار  به محصول  این زمینه  اگر در  می کنند. 

است. همه دنیا هم این کار را می کنند.
یا تهیه واکسن آن یک رقابت  مسأله درمان ویروس کرونا 
ایم. تمام  جهانی است؛ یعنی وارد یک رقابت جهانی شده 
کشورهای دنیا مخصوصاً کشورهای پیشرفته، کار و تالش 
می کنند که به نتیجه برسند، ما هم داخل این رقابت هستیم 
و اگر بتوانیم یک قدم پیشتر بگذاریم و زودتر از دیگران به 
نتیجه برسیم، از لحاظ افتخار، سالمت، نجات بشر و اقتصاد 

می تواند مهم باشد.
باید بتوانیم در داستان ویروس کرونا که االن نیازمندی های 
انجام دهیم. یعنی آن  نوع تقسیم کاری  زیادی داریم یک 
کار  بیشتر  ماسک  زمینه  در  که  دانش بنیانی  شرکت های 
کردند، آنها را بیشتر تقویت کنیم، آنهایی که در زمینه کیت 
و  کنیم  تقویت  بیشتر  را  آنها  تشخیصی  کیت  کردند،  کار 
آنهایی که در زمینه دستگاه تنفسی و ونتیالتور فعال هستند 

را بیشتر تقویت کنیم.
بهتر است از 4۳ پارکی که همه در بخش های مختلف فعال 
هستند، تقسیم کاری کنیم که آنهایی که بیشتر کار کردند 
تقویت شوند تا هر کدام در یک بخش بیشتر فعال باشند. در 
بعضی استان ها در بخش تولید ماسک و ماسک N95 کار 
می کنند و تولید خوبی هم دارند در یکی از استان ها دیدیم 
که در تولید ونتیالتور بیشتر کار کرده بود و تولیدات خوبی 
آینده  در  می تواند  حتی  دارد  که  تولیدی  این  با  و  داشت 
صادرکننده باشد عالوه بر اینکه نیاز داخل را تأمین می کند.
همین شرکت هم در تولید دستگاه های سی تی اسکن  کار 
می کرد و می توانیم به جایی برسیم که حتی صادر کننده 
هم  پارک ها  و  دانش بنیان  شرکت های  از  تا  چند  باشیم. 
بودند که اعالم کردند روی کیت تشخیص کار می کنند لذا 
یک  در  بیشتر  که  آنهایی  کنیم،  کاری  تقسیم  بتوانیم  اگر 

زمینه ای کار کردند، آنها را تقویت کنیم .
از  اعالم کردند که در کیت سرولوژی،  اینکه دکتر ستاری 
هفته های آینده توان صادرات داریم و گفتند بحث شده که 
نیازهای داخلی را تأمین کند و بتوانیم در همین کیت های 
تشخیصی  کیت های  در  یا  باشیم  کننده  صادر  آنتی بادی 
حتی  و  کنیم  برطرف  را  نیازهایمان  هم  آینده  در  بتوانیم 

صادرکننده باشیم.
در زمینه مواد ضدعفونی هم در دولت مطرح شد که به جایی 
رسیدیم که کاًل نیازمندی های کشور را به خوبی رفع کنیم 

و می توانیم صادرکننده باشیم .
اکثر  امروز  و  شدیم  مواجه  خطرناک  ویروس  یک  با  اینکه 
نیازهایمان در داخل تولید می شود، خیلی مسأله مهمی است 
و نشان دهنده قدرت علمی، خودکفایی و اقتصاد دانش بنیان 

و  انجام دهد  را  این حرکت خوب  توانسته  کشور است که 
این غیرت مؤمنانه ملی یک کشور است که از آن روزی که 
متوجه شدند، مردم گرفتار شدند در برابر این ویروس، همه 

توان خودشان را به کار گرفتند.
تعیین  پارک ها  و  دانش بنیان  شرکت های  از  یکسری  باید 
هم  را  بخشی  کنند.  کار  تشخیص  بخش  در  که  شوند 
از جمله   نیاز  مورد  تجهیزات  تولید  زمینه  در  بگذاریم  باید 
ونتیالتور و سی تی اسکن که در بخش مراقبت و تشخیص 
نیاز است، کار کنند و بعضی  شرکت ها هم در  بحث درمان 
فعال هستند که آنها به نظرم هنوز در قدم های اولیه است و 

باید تالش کنیم به نتیجه برسیم.
و  بهداشتی  مسایل  تنها  دانش بنیان  شرکت های  کار 
بسیار  کارهای  نیست،  کرونا  ویروس  به  نسبت  تشخیصی 
آشنا  کارهایشان  از  بسیاری  با  که  دارند  بزرگی  و  عظیم 
هستم و می دانم کار بسیار عظیم و بزرگی انجام می دهند 
ها  تولیدکننده  و  خصوصی  بخش  که  کنیم  کاری  باید  و 
صنعت،  آینده  برای  که  بدانند  و  شوند  تشویق  گونه ای  به 
و  بنیان  دانش  شرکت های  به  باید  خود  تولید  و  خدمات 

پارک های علمی و فناوری متصل شوند.
کننده  درخواست  باید  شوند،  متقاضی  و  بیایند  باید  آنها 
طرح های  و  باشند  طراح  بایستی  نیز  شرکت ها  و  باشند 
جدید را به آنها ارایه کنند و لذا خود شرکت ها باید در این 
زمینه سرمایه گذار اصلی باشند. اگر این اتصال بین دانشگاه، 
وقت  آن  شود،  برقرار  کاماًل  تولیدکننده  و  کارخانه  پارک، 
هم تولیدکننده نفع می برد و هم دانشگاه تشویق می شود 
و می داند چه علم و دانشی مهم تر است و بیشتر باید روی 
آنها سرمایه گذاری کند و هم شرکت های دانش  بنیان تقویت 

می شوند.
کار بعدی که باید با آن مواجه شویم مسأله تبعات اقتصادی 
است. در تبعات اجتماعی و اقتصادی شرکت های دانش بنیان 
باید به صحنه بیایند. اینکه به مردم می گوییم بیشتر در خانه 
بمانید و از خانه کمتر خارج شوید. اگر بتوانیم نیازمندی های 
بتوانند  آنها  و  کنیم  تأمین  هستند،  خانه  در  که  را  مردم 
نیازمندی شان را در فضای مجازی منتقل کنند و بتوانیم از 
طریق فضای مجازی به آنها اطالع دهیم و نیازمندی های آنها 
را تأمین کنیم کار بسیار بزرگی در صحنه تبعات اقتصادی 

کرونا انجام دادیم.
کرونا یک مشکالتی را ایجاد کرده و ممکن است چند ماه 
کرونا  پایان  نمی دانیم  باشیم.  مواجه  این مشکالت  با  دیگر 
چه ماهی و چه روزی است. زود است از االن در مورد این 
این  دنیا هم طرح  و حتی در سطح  مسایل صحبت کنیم 

مساله زود است.
پساکرونا  اقتصاد  به  باید  کنیم،  توجه  کرونا  تبعات  به  باید 
زمینه ،  این  در  فناوری  و  علمی  پارک های  و  کنیم  توجه 
البته  دهند.  می  انجام  را  اقداماتی  و  طراحی  ها،  فعالیت 
با وجود کرونا، خیلی کارها  در خود بحث روابط اجتماعی 

می شود انجام داد.
بنیان  دانش  برخی شرکت های  و  دانشگاه ها  از  برخی  االن 
شروع به این کار کردند که سامانه هایی تولید کنند که  با 
این سامانه ها بتوان روابط اجتماعی را تنظیم کرد و بتوان 

تشخیص از راه دور انجام داد.
در این ایام واحدهای تولیدی غالباً بسیار خوب عمل کردند و 
پارک های علم و فناوری هم به همین صورت بودند یعنی به 
پروتکل های بهداشتی توجه کردند و بحمداهلل در بسیاری از 
مراکز تولیدی افراد مبتال خیلی کم بود و افرادی که گرفتار 

⏪
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شدند و به بیمارستان رفتند، تعدادشان پایین است. بعضی از 
شرکت های بزرگ اعالم کردند که حتی یک نفر از کارکنان، 
کارگران، مهندسین و مدیرانشان در این مدت دچار مشکل 
نشدند و به بیمارستانی مراجعه نکردند. این خیلی مهم است 

یعنی خیلی مراقبت دقیقی انجام گرفته است.
همین بحثی که امروز در تولیدات شما بود، برای تب سنج های 
از راه دور، اینها همه وسایل و ابزاری است که می تواند در 
نکند  پیدا  توسعه  آلودگی  تا  کند  کمک  بیماری  تشخیص 
یا وسایلی که برای ضدعفونی محیط های عمومی بود اینها 

می تواند کمک کند برای اینکه جلوی ابتال را بگیریم.
خوشبختانه در 2 هفته اخیر، تقریباً تعداد افراد فوتی کرونا 
دو رقمی شد و از سه رقمی به دو رقمی آمدیم، و امیدواریم 
بستری  که  افرادی  همچنین   . بیاید  پایین تر  روز  به  روز 
هستند تعدادشان کاهش پیدا کرده که خیلی جای افتخار 
است. روزانه همه آمار مبتالیان و بستری ها را می بینم و از 
دستگاه های مختلف، به غیر از بهداشت و درمان ، هم به من 

گزارش می دهند. در کل روند، روند نزولی خوبی است.
  وقتی می گوییم روند نزولی است یعنی همه تالش کردند، 
یعنی شما در تولید کیت تشخیص، ونتیالتور، ضدعفونی و 
ماسک کار کردید و دستگاه های دیگر به فکر واکسن هستند 
و اینها معنایش این است که همه دست به دست هم دادند 

و این کار عظیم و بزرگ در کشور پیگیری می شود.
البته در  پیدا کند.  ادامه  با کمک مردم  این روند  امیدوارم 
همه این کارهایی که انجام می شود، باید کل ملت در صحنه 
کمک باشند یعنی همه مردم باید به دستورالعمل هایی که 
توجه  با  و  کنند  توجه  می دهد،  درمان  و  بهداشت  وزارت 
آنهاست که این کارها مفید واقع می شود واال در شیوع این 
بیماری هنوز در مرحله ای هستیم که هر آن هر کجا ممکن 

است شعله ور شود و باید حواس مان جمع شود.
به نظر من تشویق کننده  اتخاذ کردیم،  تصمیم اخیری که 
و  محققین  همه  تشویق کننده  و  شهرستان ها  و  استان ها 

به  تقسیم شهرستان ها  آن  و  است  دانش بنیان  شرکت های 
دارند  سفید  شرایط  که  آنجاهایی  که  قرمز  و  زرد  سفید، 

بتوانند فعالیت اجتماعی شان را راحت تر انجام دهند.
اما  بگیرد.  قرار  باید همچنان مورد مراعات  البته پروتکل ها 
این تصمیمی که اتخاذ شد که مثاًل مساجد، محافل دینی و 
مذهبی در جاهای سفید با توجه به پروتکل بتواند فعالیت 
ماه  نیمه  یا  اردیبهشت  نیمه  تا  حاال  از  کند،  آغاز  را  خود 
رقابتی  می توانیم  امروز  که  است  این  معنایش  رمضان، 
بین  و  بیمارستان ها  بین  پزشکی،  علوم  دانشگاه های  بین 
پارک های علم و فناوری در استان های مختلف آغاز کنیم. 
یعنی همه به سمت سفید شدن تالش کنیم به تعبیر قرآن 
از آدم های بسیار خوب به عنوان آنهایی  که تعبیر می کند 
که  آنهایی  می گوید  و  است  سفید  و  نورانی  چهره شان  که 
چهره شان سفید است، عاقبت خیر و بهشت برین بر آنهاست. 
باید تالش کنیم این بخش سفید را در کشور توسعه دهیم. 
کاری کنیم زرد به سمت سفید و قرمز به سمت زرد برود و 

بتوانیم از این ویروس و این بیماری فاصله بگیریم.
نکته آخر، کارخانه های نوآوری است. خیلی مهم است که 
در کنار پارک های علم و فناوری که داریم به کارخانه ها هم 
برسیم. کارخانه ها در واقع مراکز عظیم و بزرگی هستند که 
تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان را در خودشان جای 
می دهند، شتاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان در آنجا 
فعال می شوند. شتاب دهنده ها می توانند این کار و فعالیت را 
تسهیل کنند. این کارخانه در چند استان شروع به فعالیت 
کرده است و امیدواریم به زودی شاهد فعالیت کارخانه های 
نوآوری باشیم. خیلی دلم می خواهد که همه استان ها بتوانند 
پردیس ها،  کنار  در  و  بردارند  را  مهمی  قدم  زمینه  این  در 
بتوانند  و  باشند  مؤثر  بسیار  می تواند  نوآوری  کارخانه های 

حرکت بسیار خوبی را در جامعه بوجود بیاورند.
و  فعالیت  سنتی،  دانشگاه  سنتی،  اقتصاد  که  بدانیم  باید 
فعالیت های  به  را  خود  جای  باید  کم  کم  سنتی،  خدمات 

نوین و علمی بدهد یعنی باید خدمات به این سمت برود. 
یا  شدن  دانش بنیان  سمت  به  خدمات  کم  کم  اینکه  کما 
باید  هم  دانشگاه ها  می کند.  دیجیتالی شدن حرکت  حتی 
به  باید  سنتی  دانشگاه های  کنند.  حرکت  سمت  این  به 
دانشگاه های فناورانه تبدیل شود ، به دانشگاهی که کاماًل به 
تولید متصل است. دانشگاهی که خودش روی پای خودش 
می ایستد. دانشگاهی می تواند افتخار آفرین باشد که عالوه 
کشور  در  بتواند  می کند،  تربیت  فناور  و  عالم  اینکه  بر 
خالقیت بوجود بیاورد بتواند در علم و دانش و پیشرفت های 

علمی پیشتازی کند.
تحول  این  و  داده  ما  به  را  استعداد  و  قدرت  این  خداوند 
به  این مسولیت تحول جدید  امروز  و  باشیم  باید شاهد  را 
دوش پارک های علمی و فناوری است. به دوش شرکت های 
دانش بنیان است. امروز باید تحوالت جهان را مد نظر قرار 
بدهیم. یک مقدار به ۱0، 20 سال آینده نگاه کنیم و بر آن 

مبنا بتوانیم تحوالت الزم را بوجود بیاوریم.
ان شاء اهلل امیدوارم در این ماه پربرکت رمضان که ماه خیر، 
غفران و ماه قدرت معنوی است. همه ما در این ماه رمضان 
آن قدرتی که باید در روح و روان مان ایجاد شود، توانمندی 
سالمت  و  روحی  توانمندی  برگیریم.  رمضان  ماه  از  که 
جسمی مان که ماه رمضان هم برای توان روحی و هم برای 
سالمت جسمی ما است . ان شاء اهلل از این ماه رمضان بتوانیم 
بهره های الزم را برگیریم و ماه رمضان خوبی داشته باشیم 

علیرغم اینکه شرایط امسال ما شرایط سختی است.
دل های ما بیشتر متوجه خدا باشد و دل های ما پاک تر از 
همیشه در این ماه رمضان از همه زنگارها زوده شود و ان شاء 
اهلل بتوانیم، خیر و برکت را برای خودمان و برای مردم مان و 

کشورمان به ارمغان بیاوریم.

                                              ان شاء اهلل
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

در  که  جمهور  رییس  اول  ،معاون  عتف  نشریه  گزارش  به 
از  یکی  گفت:  بود،  یافته  حضور  اسالمی  شورای  مجلس 
کارهای مهم دولت این بود که تاب آوری مردم در این ایام 
افزایش دهد که براساس آن تصمیات اقتصادی خوبی گرفته 
شد و بیش از ۱00 هزار میلیارد تومان تسهیالت و اعتبارات 

دولتی تامین شد که به این بخش اختصاص پیدا کند. 
وی ادامه داد: امیدوارم که خداوند این توفیق عنایت کند که 
بتوانیم بر مشکالت پیش روی کشور در بخش های مختلف 

و  بیماری  گرفتار  امروز  که  ایران  مردم  و  کنیم  پیدا  غلبه 
این ویروس منحوس نجات  از  ویروس کرونا هستند سریعا 

پیدا کنند و خداوند به همه شفای عاجل عنایت کند.
بسیارسختی  سال   ۱۳98 سال  که  این  بیان  با  جهانگیری 
پشت سر گذاشتیم، گفت: گرفتاری های متعددی برای ایران 
پیش آمد که به فضل الهی توانستیم این سال را با خوبی 
پشت سر بگذاریم. تعداد زیادی از استان های ما گرفتار سیل 
شدند  که به فضل الهی امروز می توانیم بگویم بخش قابل 
آینده  بقیه در  و  باسازی شد  وارد شد  توجهی که خسارت 

نزدیک تکمیل خواهد شد.
جهانگیری خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ستاد مقابله با 
کرونا که به تصویب شورای عالی امنیت ملی شکل گرفته و با 
ریاست رییس جمهور به طور مرتب تشکیل می شود  بر آن 
است که در مقابله با ویروس کرونا را با حداقل ضایعات عبور 
دهیم. باید تبعات کرونا را جدی بگیریم. کرونا به عنوان یک 
ویروس عالمگیر و نوظهور نیازمند بررسی های متعدد است و 
تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در سطح جهانی به دنبال 

خود خواهد داشت و ما به مجلس شورای اسالمی و دولت و 
همه دانشگاهیان و نخبگان کشور باید وقت بگذاریم و درباره 

تبعات آن برنامه ریزی کنیم.
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: یکی از کارهای مهم 
مردم  آوری  تاب  افزایش  دادن  قرار  کار  دستور  در  دولت 
اقتصادی خوبی گرفته شد  براساس آن تصمیات  است که 
اعتبارات  و  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار  از ۱00  بیش  و 

دولتی تامین شد.
میلیارد  یک  برداشت  با  انقالب  معظم  رهبر  داد:  ادامه  وی 
یورو از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که بخش بزرگی 
از مشکالت حل شود. از 75 هزار میلیارد تومان تسهیالتی 
که پیش بینی شده، 25 هزار میلیارد به عنوان کمک به همه 
بگیر که 2۳ میلیون خانوار هستند پیش  یارانه  خانوارهای 
بتوانند  که  شود  پرداخت  میلیونی  یک  اعتبار  کردیم  بینی 
نیازهای خود را در این ایام تامین کنند و در طول 2 سال 
بازگردانند و اگر در آینده نیاز بود برای اصالحاتی که الزم 

است با مجلس مشورت خواهیم کرد.

■                                                                      جهانگیری:                                                                                                              ■

بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی برای مبارزه با کرونا اختصاص یافت
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در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  غالمی،  منصور  دکتر 
تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاونان  مجازی  نشست 
دانشگاه ها اعالم کرد: در شرایط امروز، همه دانشگاه ها باید 
انعطاف پذیری و چابکی در بخش آموزش را حفظ کنند و 
در هر صورت سیستم آموزش دانشگاه ها باید فعال باشد. 

به گزار ش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در نشست 
فوق العاده و مجازی معاونان آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که در سالن شهدای 
در  غالمی   دکتر  شد،  برگزار  وزارت  این  علمی  جهاد 
خصوص اقدامات انجام شده اموزشی اظهار داشت: حرکت 
جدید در حوزه آموزش عالی و تغییر از کالس های درس 
حضوری به آموزش های الکترونیکی در فاصله زمانی خیلی 
کوتاه و بدون آمادگی قبلی، یک دستاورد بزرگ در کشور 

و اتفاقی خیلی خوب و قابل توجه بوده است.
از آموزش های مجازی  اینکه استفاده  بیان  با  وزیر علوم 
است،  بزرگی  بسیار  دستاورد  محدود،  مدت  این  در 
گفت: همگی باید در حفظ و ارتقای این دستاورد، بیش 
آموزشی  معاونان  راستا  این  در  و  باشیم  کوشا  پیش  از 
کنند  فعال تر  را  آموزشی  گروه های  باید  دانشگاه ها 
و  نزدیک تر  انسانی  ارتباط  دلیل  به  گروه ها  این  زیرا 
شناخت علمی بیشتر می توانند در این خصوص عملکرد 

باشند. داشته  موثرتری 
دکتر غالمی با اشاره به لزوم انعطاف پذیری در آیین نامه ها 
کرونایی  دوران  در  دانشگاه ها  آموزشی  برنامه های  و 
ارائه  در  که  دستاوردهایی  اهمیت  که  است  الزم  گفت: 
ذکر شود  حتماً  آمده،  به دست  غیرحضوری  آموزش های 
و فعالیت همکارانی که در ارائه دروس غیرحضوری فعال 

بوده اند، قابل تقدیر است.
وی همچنین با تاکید بر تقدیر ازاستادان فعال و پرتالش 
قالب  در  را  خود  کالس های  اخیر  دشوار  شرایط  در  که 
به  و  برگزار  خوبی  کیفیت  با  الکترونیکی  آموزش های 
تشکیل  گفت:  کرده اند،  کمک  دانشجویان  و  دانشگاه 
جلسات و شوراهای مختلف در دانشگاه ها با حضور جمعی 
اعضای هیات علمی و مسئوالن مرتبط باید به شکل جدی 

مورد نظارت قرار گیرد.
وزیر علوم با تاکید بر لزوم اطالع رسانی دقیق و هماهنگ 
مسئوالن  گفت:  دانشگاه ها  آموزشی  مسائل  درخصوص 
اطالع رسانی  با  باید  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
عزیز  دانشجویان  نگرانی های  اقدامات دقیق تر،  و  شفاف تر 
در خصوص  کنند.  برطرف  را  محترم شان  خانواده های  و 
ویروس کرونا، اخبار و اطالعات ستاد ملی کرونا می تواند 
تابع  که  کرده ایم  اعالم  هم  ما  و  باشد  بخش  اطمینان 
تصمیمات این ستاد هستیم تا بدین وسیله از بروز شایعات 

و نگرانی ها کاسته شود.
دکتر غالمی با بیان اینکه الزم است دانشگاه ها هم ستادی 
برای ارائه اطالعات صحیح داشته باشند، اظهار داشت: باید 

در هر صورت با پوشش کامل برنامه آموزش دانشگاه ها را 
به پیش ببریم، اینکه احتمال دارد در آینده نزدیک آموزش 
صورت  هر  در  ولی  نمی شود  رد  باشیم،  داشته  حضوری 
باید برای ارائه هر دو نوع آموزش حضوری و غیرحضوری 

آمادگی کامل داشته باشیم.
وی با تاکید بر آموزش های ترکیبی در دانشگاه ها گفت: 
خوب  وتجربه های  دستاوردها  از  حراست  و  حفاظت 
الزم  ها  دانشگاه  در  الکترونیک  آموزش های  برگزاری 
دقیق  و  جدی  برنامه ریزی  و  تالش  و  است  ضروری  و 
برای کم کردن نواقص موجود سخت افزاری و نرم افزاری 
در  آموزشی  مدل  عنوان یک  به  روش  این  از  استفاده  و 
کنار روش های آموزش حضوری در شرایط پس از کرونا 

باید انجام شود.
از  استفاده  با  که  است  ضروری  افزود:  غالمی  دکتر 
یک  آمده،  به دست  تجربه های  و  شده  ایجاد  ظرفیت های 
شود  ایجاد  الکترونیکی  آموزش های  جامع  و  ملی  سامانه 
جمع آوری  آن  در  زمینه  این  در  شده  انجام  اقدامات  و 

به همه موسسات آموزش عالی مورد  برای کمک  شده و 
استفاده گیرد. تجربه جهانی هم به همین شکل است که 
به  فعلی  بزرگ جهان هم در کنترل شرایط  دانشگاه های 
و  ضعف ها  نقطه  تا  می شوند  متکی  قبلی شان  تجربیات 

نقص هایشان را رفع کنند.
وی با انتقاد از بیان تعطیلی دانشگاه ها گفت: به هیچ وجه 
نباید این القاء در جامعه شکل بگیرد که دانشگاه ها تعطیل 
هستند؛ خیر دانشگاه ها به هیچ وجه تعطیل نیستند. فقط 
کالس های درس به صورت حضوری برگزار نمی شود و فعاًل 
آموزش های برخط و مجازی جایگزین آن شده است. سایر 
بخش های دانشگاه ها اعم از اداری، پژوهشی، آزمایشگاه ها 

و بخش های دیگر فعال و مشغول ارائه خدمات هستند.
وزیر علوم در پایان سخنان خود بر مساعدت دانشگاه ها در 
خصوص ارائه دفاع از پایان نامه ها به صورت غیرحضوری، 
که  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  با  بیشتر  همکاری 
فارغ التحصیلی  امور  وانجام  می گذرانند  را  آخرشان  ترم 

دانشجویان کارشناسی تاکید کرد.

■ وزیر علوم :

لزوم انعطاف پذیری و حفظ چابکی امر آموزش در دانشگاه ها در دوران کرونایی
دانشگاه ها به هیچ عنوان تعطیل نیستند
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حضور بیش از 4۰۰ شرکت فناور در میدان مبارزه با کرونا 
دانش بنیان  ها به اندازه بودجه یک وزارتخانه محصول فروختند

در حالی که کل بودجه وزارت علوم حدود ۱۳ هزار میلیارد 
تومان است، شرکت های خصوصی فناور و دانش بنیان در 
مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سال 98 همین 

اندازه فروش محصول داشته اند.

و  با شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت علوم، تحقیقات 
فناوری با هدف حفظ سالمت مردم جامعه، اقدام برای فعال 
کردن همه ظرفیت  های موجود در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها 
در  را  کرونا  ویروس  با  مقابله  در  عالی  آموزش  و مؤسسات 
دستور کار جدی قرار داد تا از همه توان خود برای کمک به 

ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا استفاده کند.
وزارت  کشور،  در  کرونا  ویروس  شیوع  آغازین  روزهای  از 
همه  رؤسای  به  ای  نامه  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
دانشگاه  ها و مؤسسات آموزش عالی بر ضرورت فعال کردن 
با  مقابله  برای  پژوهشی  و  دانشگاهی  های  ظرفیت  همه 
ویروس کرونا تاکید کرد. در این نامه بر انجام اقدامات عمومی 
و تخصصی در حوزه های مختلف توسط زیر مجموعه های 

وزارت علوم در مقابله با ویروس کرونا تاکید شد.
در  انتظار  مورد  تخصصی  و  عمومی  اقدامات  جمله  از 
دانشگاه ها، فعال کردن شرکت  های فناور و دانش بنیان 
و  علم  پارک  های  و  دانشگاهی  رشد  مراکز  در  مستقر 
برای  خدمت  یا  محصول  تولید  زمینه  توانایی  با  فناوری 

مقابله با ویروس کرونا بود.
دیگر  با  دانشگاه ها  همکاری  ضرورت  بر  همچنین 
مجموعه های فعال در زمینه مقابله با ویروس کرونا تاکید 
شد و به ویژه از دانشگاه های بزرگ در هر استان خواسته 
شد تا حد ممکن با دانشگاه  های علوم پزشکی در استان 

همکاری کنند.

◆ حمایت های علمی، پژوهشی و اجتماعی دانشگاه ها 
در مقابله با کرونا

واگذاری  انجام شد  این  باره  از کارهای مهمی که در  یکی 
زیست  و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه  به  مسوولیت 
این  به  و  بود  فناوری  و  تحقیقات  علوم  وزارت  فناوری 
پژوهشگاه ماموریت داده شد که همه ظرفیت  های خود را 
در حوزه های بیولوژی و زیست فناوری برای مقابله با ویروس 

کرونا فعال کند.

همچنین از دانشگاه ها هم خواسته شده که در حد زیرساخت 
و امکانات موجود خود برای ارائه کمک علمی و پشتیبانی 
فنی به طرح های مقابله با کرونا به ویژه در شرکت های فناور 
و  علم  های  پارک  و  رشد  مراکز  در  مستقر  بنیان  دانش  و 
فناوری کمک کنند و پروژه های متعددی در دانشگاه ها در 
این باره شکل گرفت که از جمله این پروژه ها می توان به 
ساخت واکسن ، تولید داروهای مؤثر برای پیشگیری و کنترل 
بیماری ویروس کرونا، تولید کیت  های تشخیص تست نمونه 
ویروس کرونا و تجهیزات مورد نیاز و مواد ضدعفونی کننده 

برای مقابله با ویروس کرونا اشاره کرد.

بیشماری  مطالعات  و  ها  پژوهش  انجام  شاهد  همچنین 
انجام مطالعه  بودیم که  در دانشگاه ها درباره ویروس کرونا 
ژنومی سویه های ویروس کرونا در ایران، مطالعه فاکتورهای 
مهار ویروس کرونا، مطالعه فاکتورهای تقویت کننده سیستم 
ایمنی بدن برای مقابله با کرونا، مطالعه اثر گیاهان دارویی 
بر درمان کرونا، مطالعه همه گیری  شناختی )اپیدمیولوژیک( 
گسترش و مهار ویروس در جمعیت ایران و جهان از جمله 

این پژوهش ها بوده است.
عالوه بر حمایت های دانشگاه ها از تولیدات فناورانه برای 
این  در  شده  انجام  علمی  های  پژوهش  و  کرونا  با  مقابله 
زمینه، بخش دیگری از کار دانشگاه ها است در مقابله با 
کاربردی  پژوهشی  های  طرح  به  معطوف  کرونا  ویروس 
برای مقابله با این ویروس بوده است. تاکنون پژوهش  های 
اثرات  کاهش  موضوع  با  دانشگاه ها  در  متعددی  کاربردی 
از جمله  تبعات شیوع کرونا در همه بخش های کشور  و 
روان  سالمت  سالمت،  اقتصادی،  اجتماعی،  موضوعات 
شیوع  حین  در  کشور  شرایط  به  که  است  شده  انجام 
ویروس کرونا و پس از گذر از شیوع کرونا می پردازند و 
ارائه  رسمی  به صورت  ها  پژوهش  این  از  بسیاری  نتیجه 
مورد  مسئوالن  توسط  ها  گیری  تصمیم  در  تا  اند  شده 

استفاده قرار گیرند.

◆  ورود چهارصد شرکت فناور به مقابله با کرونا
در نتیجه اقدامات انجام شده می بینیم که ارتباط نزدیکی 
بین پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، دانشگاه ها، صنعت 
و جامعه برای شناخت نیازهای روز در زمینه مقابله با ویروس 
از  بیش  اکنون  هم  که  به طوری  است،  گرفته  کرونا شکل 
چهار صد شرکت فناور به میدان مقابله با کرونا وارد شده اند.
در نتیجه این امر که پارک های علم و فناوری به سرعت به 
میدان مقابله با ویروس کرونا وارد شدند و فعالیت های خود را 
حول رفع نیازهای کشور شکل دادند، شاهد تولید محصوالت 

فناورانه بسیاری برای مقابله با کرونا بودیم. 

این فعالیت ها باعث درخشش بیشتر شرکت های خصوصی 
فناور و دانش بنیان در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
از ابتدای سال شده است، در سال قبل هم عملکرد خوبی را از 
شرکت  های مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری 
شاهد بودیم، به طوری که می توان گفت در حالی که کل بودجه 
پژوهشی کشور حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است یا حتی به 
تعبیر دیگر می توان گفت بودجه وزارت علوم حدود ۱۳ هزار 
میلیارد تومان است شرکت های خصوصی فناور و دانش بنیان 
در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در سال 98 همین 
اندازه فروش محصول داشته اند که این امر نشان می دهد که 
سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی منجر به فروش معادل 
آن در شرکت های فناور مستقر در مجموعه های وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری می شود.

اقدامات 
فناوری و  علمی  معاونت 

جمهوری ریاست 
در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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اقدامات 
فناوری و  علمی  معاونت 

جمهوری ریاست 
در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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توان دانش بنیان ها در مقابله با کرونا اثبات شد

رییس  فناوری  و  علمی  معاون  عتف  نشریه  گزارش  به 
با  مقابله  در  بنیان  دانش  های  شرکت  توان  جمهوری 
کرونا را ستود و اظهار داشت: با بهره گیری از دانش فنی 
این  در  بنیان  دانش  شرکت های  زدنی  مثال  پشتکار  و 
پایه پژوهش  بر  تولیدات علمی  از  نمودی جدید  عرصه 

و فناوری عرضه کردند. 

سورنا ستاری از توانمندی های مراکز رشد مستقر در دانشکده 
داروسازی شیراز بازدید کرد و افزود: با تالش  جمعی، رخدادهای 
خوبی در حوزه ساخت تجهیزات جدید در عرصه مبارزه با کرونا در 
کشور رقم خورد ، بسیاری از ایده ها بر پایه علم و فناوری به مرحله 
تولید پایلوت و تولید انبوه رسید و کشور را در جایگاه صادرات این 

محصوالت قرار داد.

در این بخش یم خوانید: اقدامات معاونت علمی و فناوری

توان دانش بنیان ها در مقابله با کرونا اثبات شد

آغاز حمایت از ایده ها

افزایش تولید ایران ساخت یک تجهیز مهم پزشکی

راه اندازی خطوط تولید ماسک

رونمایی از خط تولید کیت تشخیص کرونا

⏪دستاوردی دیگر برای تشخیص سریع بیماری
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معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه در حوزه تولید 
تجهیزات پزشکی معتبر نظیر ونتیالتور و دستگاه های مختلف اتاق 
عمل تحوالت فوق العاده ای  ایجاد شده است افزود: اغلب تولیدات 
در این حوزه تاییدیه های الزم را دارند و می توانند محصوالت خود 

را حتی به برخی از کشورهای اروپایی هم صادر کنند.
ستاری اضافه کرد: تولید انبوه شرکت های دانش بنیان در زمینه 
ماسک و مواد ضدعفونی نیز  شاخص های تولید و تامین این 
محصوالت را در کشور ارتقاء بخشید ، در این حوزه ها شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان تحقیقات علمی و پژوهشی خود را گسترش 
برای شناخت  رویکردهای جدید  یافتن  برای  تالش  و  اند  داده 
بیشتر بیماری  کرونا ادامه دارد و پیش بینی ها برای دستیابی به 
یافته های جدید علمی، کنترل دقیق تر و موثرتر کرونا در حال 

تحقق است .
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور  در حاشیه این بازدید نسبت 
به حمایت کامل از پروژه های دانش بنیان همچون گذشته اعالم 
آمادگی کرد و افزود: شرکت های دانش بنیان در حوزه تجهیزات 
پزشکی و وسایل بهداشتی اقداماتی تحول آفرین انجام داده اند. 
تولید دستگاه های اتاق سی سی یو و آی سی یو، تولید دستگاه 
سی تی اسکن، تهیه کیت تشخیص کرونا، مواد ضدعفونی کننده و 

تولید انبوه ماسک از اقدامات برجسته این شرکت ها است.  
ستاری همچنین با حضور در مرکز رشد زیست فناوری دانشکده 
داروسازی، از روند تولید کیت تشخیصی کرونا بازدید کرد و با 
اشاره به برگزاری نشست جمع بندی سفر خود به استان فارس و 
بازدیدهای پیش بینی شده، از برنامه ریزی برای توسعه پروژه های 

دانش بنیان در استان فارس خبر داد.
دکتر محمدتقی نظرپور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت 
راهبری  شورای  جلسه  چهارمین  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم، 
مدیریت سبز دانشگاه ها با تاکید بر نقش دانشگاه ها در نهادینه 
کردن و آموزش معارف مدیریت سبز گفت: دانشگاه ها به عنوان 
قطب علمی کشور و با دارا بودن سرمایه های عظیم فکری، نقش 
برای مدیریت  برنامه های دقیق و علمی اجرایی  ارائه  مهمی در 

کارآمد محیط زیست در سطح استانی و کشوری دارند. 
 در این نشست که در دفتر وزیر علوم برگزار شد، دکتر نظرپور با 
بیان اینکه استقرار الگوی مدیریت سبز در سازمان های مختلف، 
نقشی موثر در مدیریت مصرف منابع )آب، انرژی، کاغذ و ...( داشته 
و منجر به حفظ محیط زیست و افزایش بهره وری خواهد شد، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه، اکثر مشکالت زیست محیطی از 
عادت ها و رویکردهای اشتباه نشات می گیرد، ارائه الگوی رفتاری 
پایدار ضروری است و در این راستا، یکی از اساسی ترین برنامه های 
ملی به منظور دست یابی به توسعه پایدار، استقرار نظام مدیریت 

سبز می باشد.
وی با اشاره به وظایف محوری وزارت علوم تحت عنوان نهادینه 
کردن مفهوم مدیریت سبز و توسعه پایدار در جامعه و ارائه الگوی 
در  علوم  وزارت  نقش  در خصوص  مدیریت سبز،  عملی  نظری 
با  می توانند  دانشگاه ها  گفت:  نوع  این  از  استعدادهایی  پرورش 
بررسی معضالت جدید زیست محیطی، راه حل های پیش گیرانه 
را جهت حفظ محیط زیست ارائه کنند. لذا ضمن بهره گیری از 
تخصص های متنوع، زمینه اشتغال و فرصت های شغلی جدید 
بنیان در  را برای نیروهای تحصیل کرده و شرکت های دانش 

حوزه های مرتبط فراهم کنند.
دکتر نظرپور در خصوص اقدامات آتی وزارت علوم در جهت تقویت 
اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها گفت: به روزرسانی دستورالعمل 
مدیریت سبز و تدوین دستورالعمل جدید مدیریت سبز به دلیل 
ضرورت، تدوین سیاست های آتی با مشارکت کلیه دانشگاه ها، مراکز 
پژوهشی و پارک های علم و فناوری، بررسی عملکرد دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 
در جلسات دوره ای و ایجاد کرسی مدیریت سبز در یونسکو برای 
وزارت علوم از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در جهت تقویت 

اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها است.

وی همچنین تعامل با سازمان های مختلف در جهت حل مشکالت 
زیست محیطی و مدیریت سبز، تدوین گزارش عملکرد دانشگاه ها، 
مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز 
توسط تیم های تخصصی برای ارایه به هیات دولت توسط مقام 
عالی وزارت وتهیه مستند فعالیت های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی 
دیگر  از  سبزرا  مدیریت  حوزه  در  فناوری  و  علم  پارک های  و 
برنامه های در نظر گرفته شده برای تقویت اعمال مدیریت سبز 

در دانشگاه ها ذکر کرد.
دکتر نظرپور همچنین در زمینه های تعامالت برون سازمانی، به 
همکاری مستمربا شهرداری تهران در زمینه های حمل و نقل، 
آلودگی هوا، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، توسعه فضای 
سبز و مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: در این راستا همکاری 
قبیل  از  با سازمان حفاظت محیط زیست در مواردی  مناسبی 
فرسایش خاک، تخریب جنگل، پوشش گیاهی، تصفیه فاضالب و 

بازچرخانی پساب و احیای قنات و مدیریت پسماند داریم.
در  علوم  وزارت  تجربیات  از  بهره گیری  همچنین  وی 
توسعه  سبزو  مدیریت  حوزه  در  ملی  کالن  سیاست گذاری های 
آموزش در حوزه توسعه پایدار در دستگاه های دولتی با همکاری 
نهادینه کردن  )فرهنگ سازی،  سازمان حفاظت محیط زیست 
و انتقال تجربیات( را از دیگر موارد تعامل وزارت علوم با سازمان 

حفاظت محیط زیست ذکر کرد. 

◆  آغاز حمایت از ایده ها 
با برداشتن نخستین گام اقدامات سرعت گرفت. فراخوان »با کمک 
زیست بوم فناوری و نوآوری #کرونا را شکست می دهیم« منتشر 
شد تا در کنار زحمات کادر پزشکی و پرستاری با کمک توان 
شرکت های دانش بنیان ، استارتاپ ها و فعاالن زیست بوم فناوری و 
نوآوری، همپای سایر نهادها و مردم، مشکل و معضل ویروس کرونا 

را برطرف شود.
 

انتشار این فراخوان نشان از عزم جدی معاونت علمی و فناوری برای 
مقابله با بیماری کرونا داشت. شرکت های دانش بنیان تولید کننده 
تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی، تولید کنندگان ماسک 
نانو و ژل های ضد عفونی کننده، کیت های پزشکی و تشخیصی و 
تولید کننده های داروهای مرتبط برای حضور در این فراخوان ملی 
دعوت شدند تا در صورت ارائه برنامه های خاص و طرح های نو از 
حمایت های معاونت علمی بهره مند شوند. بیش از 400 طرح و 

ایده به این فراخوان منتشر شد.
تشکیل کمیته های عملیاتی و تدوین بسته اولویت های حمایتی 
در مقابله با کرونا برنامه بعدی بود که در این معاونت از همان 
روزهای نخست آغاز شد. حمایت از کسب و کارهای حوزه آنالین، 

شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و شتابدهنده ها در این برنامه 
دنبال شد. 

تدوین بسته اولویت های حمایتی تولید تجهیزات پزشکی، داروهای 
مواد  و  بیولوژیک  داروهای  بیوتیک،  انتی  داروهای  ویروس،  ضد 
ضدعفونی کننده اقدامی بود برای رفع نیاز کشور و ایجاد آرامش 
میان مردم که با موفقیت همراه بود. فعاالن زیست بوم فناوری 
و نوآوری خستگی ناپذیر در میدان مقابله با کرونا تالش کردند و 

دستاوردهای آنها نگرانی و اضطراب را در جامعه کاهش داد.

◆  افزایش تولید ایران ساخت یک تجهیز مهم پزشکی
از همان روزهای آغاز تالش دانش بنیان ها خبرهای خوب شنیده 
تجهیز  مهمترین  عنوان  به  »ونتیالتور«  دستگاه  ساخت  شد. 
در مبارزه با کرونا به همت 2 شرکت  دانش بنیان افزایش یافت 
ایران ساخت در  از این دستگاه  به گونه ای که روزانه 35 عدد 
کشور تولید شد. پس مراکز درمانی و بیمارستان ها دیگر با کمبود 
ونتیالتور مواجه نبودند و بیماری به علت نبود این دستگاه با مشکل 
روبرو نشد. این خبر خوشی بود که معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری در روزهای نخست سال 99 اعالم کرد. خبری که قوت 

دل مردم شد.

◆  راه اندازی خطوط تولید ماسک
پس از آن فعالیت فعاالن زیست بوم شتاب یا حمایت های معاونت 
علمی و فناوری شتاب گرفت. دانش بنیان ها خطوط تولید ماسک ها 
نانویی را در کشور تولید کردند. در حالی که بسیاری از کشورها برای 
تامین آن دچار مشکل شدند و نام طالی سفید را روی این محصول 
گذاشتند، ایران تولید روزانه این ماسک را 6 برابر افزایش داد. با این 
اقدام زنجیره ساخت دستگاه های تولید انواع ماسک در کشور تکمیل 
شد. »بهیارصنعت سپاهان« و »رادیس صنعت ارتاویل« دو شرکت 
دانش بنیانی هستند که دستگاه های تولید ماسک را می سازند. تولید 
15 میلیون ماسک نانویی افتخاری در این زمینه برای کشور است. 
در این حوزه تولید ماسک های سه الیه گاماتراپی شده در بیش از 

سه شرکت دانش بنیان نیز حمایت شد.

⏪

⏪
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◆  رونمایی از خط تولید کیت تشخیص کرونا
در روزهای تعطیالت سال نو خبر خوش دیگری شنیده 
تشخیص  کیت  شدن  ساخت  »ایران  هم  آن  و  شد 
مولکولی کرونا« بود. بار دیگر دانش بنیان ها گل کاشتند. 
که  بود  کشور  گلوگاه های  از  یکی  کرونا  تشخیص  کیت 
همچنین  نیست.  وابسته  کشور  آن  تامین  برای  دیگر 
خط تولید دو نوع کیت تشخیصی کرونا شامل کیت های 
در  سرولوژی  کیت های  نیز  و   PCR آنالیز  بر  مبتنی 
شرکت دانش بنیان »پیشتازطب« با حضور سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری رونمایی شد. نوع 
نخست کیت های رونمایی شده بر اساس آنالیز پی سی آر 
توان  بنیان  دانش  این شرکت  و  می کنند  عمل   )PCR(
تولید این نوع از کیت ها 100 هزار عدد درهفته دارد. نوع 
قابلیت  که  می دهد  تشکیل  سرولوژی  های  کیت  را  دوم 
نوع در  این  از  را دارد و 2 میلیون کیت  تشخیص کرونا 

هفته به تولید می رسد.

◆  دستاوردی دیگر برای تشخیص سریع بیماری
کرونا  الریه(  )ذات  پنومونی  تشخیص  سامانه  از  رونمایی 
نیز  جمهوری  رییس  فناوری  و  علمی  معاون  حضور  با 
نوآوری  بوم فناوری و  از زیست  برآمده  دستاوردی دیگر 
برای مقابله با این بیماری بود. این فناوری نو با استفاده 
از هوش مصنوعی روش جدیدی را برای تشخیص بیماری 
کرونا گسترش داد. محققان گروه آی مد دانشگاه صنعتی 
شریف با همکاری اساتید برجسته هوش مصنوعی و علوم 
پزشکی کشور و حمایت معاونت علمی و فناوری موفق به 
توسعه این سامانه  هوشمند به عنوان دستیار متخصصان 
را  بیماری  رادیولوژی شدند که سرعت و دقت تشخیص 

افزایش می دهد.

تولید  برای  نوآوری  و  فناوری  بوم  زیست  فعالیت  چرخه 
شد.   تکمیل تر  گذشت  که  روزی  هر  تجهیزات  و  ماسک 

پویش های مختلفی برای مقابله با کرونا راه اندازی شد.
 

◆  حمایت از استارتاپ ها و خدمات آنالین
ستادهای  همکاری  با  پالس«  »کرونا  راستا،  همین  در 
ستاد  و  علمی  معاونت  بنیان  دانش  اقتصاد  فرهنگسازی 
این  شد.  اندازی  راه  هوشمندسازی  و  دیجیتال  اقتصاد 
تجمع  عدم  و  بمانیم  خانه  در  شعار  راستای  در  پویش 
حوزه   9 استارتاپ های  ظرفیت  از  فعالیت ها  انجام  برای 

فعال استفاده می کند.

 
استارتاپ ها  و  آنالین  کارهای  و  کسب  ویژه  پویش  این 
راه اندازی شد تا از سایر ظرفیت های این زیست بوم نیز 
شویم.  مند  بهره  کرونا  بیماری  با  مقابله  و  مواجه  برای 
سالمت  آنالین،  نقل  و  حمل  آنالین،  آموزش  حوزه 
آنالین، ورزش آنالین، سرگرمی و توریسم آنالین، تولید 
آنالین  فروشگاه های  اجتماعی،  نوآوری  آنالین،  محتوای 
پس  گرفت.  قرار  توجه  مورد  آن  در  ابتکارات  و  ایده  و 
از انتشار فراخوان آن بیش از 250 استارتاپ در پویش 
و  نفس  پویش  اندازی  راه  از  حمایت  کردند.  نام  ثبت 
پویش ملی مکان محور ضدکرونا نیز از دیگر اقدامات در 

این زمینه است.
تجهیزات  تولید  بر  عالوه  فناوری  و  علمی  معاونت  البته 
افزایی  هم  برنامه  کرونا  با  مبارزه  برای  پزشکی  اقالم  و 
در شرایط  ها  استارتاپ  های  توانمندی  از  گیری  بهره  و 
قرنطیه را نیز مورد توجه و حمایت قرار داد. »اپلیکیشن 
تاپین«  پستی  مجازی  پیشخوان   « و  سالمتی«  سفیران 
سفیران  اپلیکیشن  با  است.  حمایت ها  این  از  نمونه ای 
گوشی  روی  بر  بدانید  کرونا  از  باید  آنچه  همه  سالمتی 
موبایل شما قرار دارد. آموزش و اطالع از آخرین وضعیت 
در  اپلیکیشن  این  با  دنیا  و  کشور  در  بیماری  شیوع 
پست  خدمات  همچنین  می گیرد.  قرار  کاربران  دسترس 
به صورت غیرحضوری در قالب »پیشخوان مجازی پستی 
تاپین« ارائه می شود. اقدامی که توسط گروهی از جوانان 
در شرکتی دانش بنیان محقق شد تا امکانات کامل دفاتر 

پستی به خانه ها منتقل شود.
البته در نمایشگاه هایی که در وزارت کشور و هیات دولت 
برگزار شد دستاورد دانش بنیان ها برای مقابله با کرونا در 
معرض نمایش قرار گرفت. دستگاه  پالس اکسیمتر یکی 
داده  نمایش  نمایشگاه  این  در  که  بود  دستاوردهایی  از 
میزان  و  افراد  سالمت  وضعیت  پایش  دستگاه  این  شد. 

تجهیز  این  می دهد.  انجام  را  خون  در  موجود  اکسیژن 
وسیله ای است که می تواند با کمک داده های دریافتی از 
انگشت فرد اطالعات مفیدی چون ضربان قلب و درصد 
روند  و  داده ها  این  کند.  ارائه  را  خون  اشباع  اکسیژن 
تغییرات آن می تواند تفاسیر مختلفی از وضعیت سالمت 

فرد به پزشک یا کاربر عرضه کند.
انتشار اطالعات درست  و  ترویج  برای آموزش،  همچنین 
دسترس  در  مجازی  فضای  در  و  شد  آماده  کلیپ هایی 
کلیپ   30 از  بیش  زمینه  این  در  گرفت.  قرار  کاربران 

آموزشی و بیش از 20 گزارش تصویری منتشر شد.

فناوری  بوم  زیست  فعالیت های  از  بخشی  موارد  این 
در  فعاالن  است،  کرونا  بحران  با  مقابله  در  نوآوری  و 
مقابل  در  می توان  که  دادند  نشان  بوم  زیست  این 
این  البته  رسید.  موفقیت  به  و  کرد  ایستادگی  بحران 
بیماری  با  مبارزه  چرخه  و  است  نیافته  پایان  فعالیت ها 
پایان  کرونا  دارد.  ادامه  همچنان  بنیان ها  دانش  توسط 
بحران های سخت نیست، اما شیوه مدیریت و کنترل آن 
موضوعی مهم است. شکل گیری زیست بوم  فناوری و 
با  برای مقابله  اخیر کمک بسیاری  نواوری در سال های 
این بحران کرد و نشان داد که نوآوری در محدودیت ها 

خود را نشان می دهد. 

❚❚

⏪
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تحقق جهش تولید 
با اعتماد به شرکت های دانش بنیان

علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق نوآوری و 
شکوفایی به عنوان مولود »قانون حمایت از شرکت ها و موسسات 
دانش بنیان« و متولی اصلی تامین مالی زیست بوم نوآوری کشور، 

بر این باور است که شرکت های دانش بنیان و فناور توانمند، پویا 
و قابل اتکا یکی از حلقه های مهم تولید و اقتصاد ملی محسوب 
با رشد و  اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان جز  می شوند و تحقق 

در این بخش یم خوانید: اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی

تحقق جهش تولید با اعتماد به شرکت های دانش بنیان

پرداخت 14 میلیارد تومان تسهیالت از سوی صندوق 
نوآوری به شرکت های نانویی برای تولید محصوالت 

مقابله با کرونا

فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی بخشی از کمبود 
کشور در زمینه تجهیزات پزشکی مقابله با ویروس 

کرونا را جبران کرد

تشریح جزئیات حمایت های کرونایی صندوق پژوهش 
و فناوری پرشین داروی البرز از شرکت های تجهیزات 

پزشکی

خدمات رایگان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای 
تست محصوالت کرونایی

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر با سرمایه 
10 میلیارد تومانی 

تولید روزانه 30 دستگاه تنفس مصنوعی در پارک علم 
و فناوری خراسان

ساخت ربات جایگزین پرستار برای اولین بار در 
خاورمیانه توسط یک شرکت دانش بنیان در اردبیل

مشاوره آنالین رایگان صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شرکت های فناور زیان دیده بر اثر کرونا

بخشودگی اجاره دو ماه اول سال شرکت های دانش 
بنیان پارک شریف

جزئیات حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از 
⏪شرکت های فعال در جبهه مقابله با کرونا
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توسعه آنها میسر نیست.
نقش آفرینی  به  کمک  برای  گذشت،  که  سالی  در  رو  این  از 
و  رویکردها  اتخاذ  با  تولید«،  شرکت های دانش بنیان در »رونق 
سیاست های خالقانه و متفاوت با گذشته، همچون جلب مشارکت 
دستگاه های  جمله  از  کشور  نوآوری  زیست بوم  بازیگران  سایر 
رشد،  مراکز  و  فناوری  و  علم  پارک های  بانک ها،  اجرایی، 
صندوق های پژوهش و فناوری، تشکل ها و نهادهای صنفی و مانند 
داخلی،  فرآیندهای  بازمهندسی  و  حداکثری  برون سپاری  آنها، 
حمایت از نهادهای میانجی مانند شتاب دهنده ها و کارخانه های 
نوآوری و خلق ابزارهای مالی جدید متناسب با نیازهای شرکت های 
هدف  با  خطرپذیر  سرمایه گذاری  حوزه  در  به ویژه  دانش بنیان 
پوشش ریسک های توسعه و تجاری سازی فناوری، رشد بیش از 
10برابری در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان را رقم زد که 
آثار و نتایج آن در سال پیش رو بیشتر آشکار خواهد شد. اعطای 
بیش از 2400 میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 
با همکاری شبکه بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری، صدور 
1200 میلیارد تومان ضمانت نامه از طریق بانک های عامل برای 
شرکت های دانش بنیان، بیش از 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
 4 ایجاد  در  مشارکت  مختلف،  برنامه های  قالب  در  خطرپذیر 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه بورسی با سرمایه 400 میلیارد 
تومانی با هدف جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری 
خطرپذیر از طریق کاهش ریسک، کمک به توسعه بازار داخلی 
شرکت های دانش بنیان از طریق برگزاری رویدادهای شبکه سازی 
و  کشور  بزرگ  صنایع  به  آنها  اتصال  هدف  با  فناوری  تبادل  و 
انواع خدمات  قالب  در  بالعوض  تومان کمک   میلیاردها  اعطای 
توانمندسازی، از صادراتی تا عارضه یابی کسب وکار و توسعه جدی 
تسهیالت لیزینگ خرید محصوالت دانش بنیان از جمله مهم ترین 
اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی در سال »رونق تولید« است.

از  اینک در سال »جهش تولید«، صندوق با مجموعه متنوعی 
ابزارهای مالی عملیاتی، خواهد کوشید با همکاری بازیگران اصلی 
زیست بوم نوآوری کشور باالخص معاونت علمی و فناوری ریاست 
ارتباطات و  جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت 
پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  و  اطالعات  فناوری 
استارت آپ ها،  و  کسب وکارها  از  هوشمندانه تر  حمایت  برای 
نوآورانه  و  فناورانه  راهکارهای  توسعه  مسیر  در  را  آنها  ظرفیت 
برای غلبه بر چالش های ملی، اعم از اجتماعی، زیست محیطی و 

مانند آنها و برطرف ساختن نیازهای صنعتی و واحدهای تولیدی 
کشور ساماندهی کند. ما عمیقا معتقدیم شرکت های دانش بنیان 
سیاست گذاران،  اعتماد  پاسخ  شایستگی  به  استارت آپ ها  و 
دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران بخش خصوصی را خواهند 
در  شرکت ها  این  درخشش  به  ما  ایران،  مرزهای  از  فراتر  داد. 

عرصه  های منطقه ای و جهانی می اندیشیم.
اما سال »جهش تولید« در حالی آغاز می شود که شیوع بیماری 
»کووید-19«، حیات شهروندان و کسب وکارها را به طور جدی 
متاثر کرده است. صندوق نوآوری و شکوفایی، از اسفند 9۸ پس 
از اعالم خبر ورود ویروس کرونا به کشور، با اختصاص اعتبار 500 
تولید  و  زمینه ساخت  در  فعال  به شرکت های  تومانی  میلیارد 
کیت های تشخیصی، ماسک، مواد و دستگاه های ضدعفونی کننده، 
داروهای موثر در کنترل عوارض بیماری، سامانه های نرم افزاری 
پایش و کنترل بیماری و سایر محصوالت و خدمات مرتبط، امهال 
3ماهه تسهیالت جاری و اعطای تسهیالت سرمایه در گردش 
فوری به شرکت هایی که کسب وکار آنها به واسطه شیوع بیماری 
آسیب دیده است، تالش کرد تا به نوبه خود گام  های موثری در 
زمینه مقابله با این بیماری بردارد. برنامه صندوق برای حمایت 
ویژه از شرکت های دانش بنیان در مسیر مقابله با ویروس کرونا 
و کاهش آسیب های ناشی از آن، ذیل بسته حمایتی کالن دولت 

کماکان در سال 99 نیز ادامه خواهد داشت.
تجربه موفق بسیج شرکت های دانش بنیان و فناور برای مقابله با 
این ویروس و جهش تولید در سامانه ها و محصوالت پیشرفته ای 
بیهوشی،  ماشین های  ونتیالتور،  تشخیص،  کیت های  همچون 
تجهیزات ضدعفونی، ماسک های نانویی و اقالم مشابه در روزهای 
آغازین سال، نویدبخش آن است که شرکت های دانش بنیان از توان 
فناورانه و سرعت عمل کافی برای توسعه محصوالت و خدمات 
مختلف در مرزهای دانش و فناوری برخوردارند و می توانند گام های 
موثری برای »جهش تولید« در زمینه تولید اقالم فناورانه مورد 
نیاز کشور و متعاقبا، کاالها و تجهیزات ارزشمند صادراتی بردارند. 
اما توسعه و تولید محصوالت فناورانه در شرکت های دانش بنیان 
الزامات متعددی دارد که تامین مالی به موقع یکی از مهم ترین 
آنهاست. از این رو صندوق در ادامه حمایت  بی سابقه از شرکت های 
دانش بنیان در سال 9۸ که عمده آثار آن در سال جاری آشکار 
برای  برنامه های مفصلی  نیز  تولید  خواهد شد، در سال جهش 

پشتیبانی از این شرکت ها تدارک دیده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو از پرداخت 
14 میلیارد تومان تسهیالت از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شرکت های نانویی کشور برای تولید اقالم و محصوالت پیشگیری و 

مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
ریاست  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمهوری، دکتر محمدعلی بحرینی درباره اقدامات صندوق پژوهش 
و فناوری توسعه فناوری نانو به یکی از همکاران صندوق نوآوری در 
توسعه زیست بوم فناوری در کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا، 
گفت: ما از ماه ها پیش در زمینه تولید ماسک، یک قرارداد مشارکتی 
با شرکت نانو مقیاس برای تولید ماسک های N95 و N99 برای 
کادر درمانی منعقد کردیم که در این راستا در حدود 1.5 میلیون 
ماسک برای کادر درمانی شهر قم، تهیه و هشت میلیون ماسک را 

نیز در اختیار هیات امنای ارزی قرار دادیم.
وی افزود: بعد از فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی و دعوت از 
شرکت های دانش بنیان و فناور در تهیه و تولید اقالم و محصوالت 
پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا قصد داریم این قرارداد مشارکتی 

از سوی  وام تسهیالت کرونایی که  به  را  نانو مقیاس  با شرکت 
صندوق نوآوری تخصیص داده می شود، تبدیل کنیم.

یک  ماسک،  تولید  از  غیر  همچنین  ما  کرد:  تصریح  بحرینی 
قرارداد مشارکتی دیگر با شرکت نانو مقیاس در زمینه تولید 12 
افزایش می دهد  را  قابلیت ماسک  الکترواسپینینگ که  دستگاه 
منعقد کرده ایم که تاکنون پنج میلیارد تومان نیز به آنها داده ایم 
اما امیدواریم این مبلغ را نیز بتوانیم در قالب تسهیالت کرونایی 
تولید  عبارتی همچون مسئله  به  تامین کنیم؛  نوآوری  صندوق 
ماسک، دیگر قرارداد مشارکت با آنها نداشته باشیم و در واقع به 

آنها تسهیالت صندوق نوآوری را اعطا کنیم.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو در پایان 
یادآور شد: غیر از این هم، چندین شرکت برای دریافت تسهیالت 
کرونایی صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم آمادگی کرده اند که در 
مجموع 14.5 میلیارد تومان تسهیالت به این شرکت ها تسهیالت 
اعطا کردیم که مبلغ 14 میلیارد تومان آن را صندوق نوآوری تامین 

کرده است.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی:

فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی بخیش 
از کمبود کشور در زمینه تجهیزات پزشیک 

مقابله اب ویروس کروان را جربان کرد

با  پزشکی  تجهیزات  فناوری  و  پژوهش  صندوق  مدیرعامل 
بیان اینکه فراخوان صندوق نوآوری و شکوفایی برای تامین و 
تولید اقالم و تجهیزات مقابله با ویروس کرونا توانست بخشی از 
کمبودها در این زمینه را جبران کند، گفت: خوشبختانه صندوق 
نوآوری کل بودجه موردنیاز صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات 

پزشکی را در اختیار قرار داد که بسیار کارساز بود.
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری، دکتر حسین سلمانی درباره اقدامات صندوق پژوهش 
و فناوری تجهیزات پزشکی در راستای مقابله و پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا در کشور گفت: پس از ورود ویروس کرونا به 
ایران با تشکیل جلساتی، نیازهای فناورانه مقابله با این ویروس را 
احصا کردیم که عمده آنها مربوط به دستکش، ماسک، ژل های 
ضدعفونی کننده و کیت های تشخیص ویروس کرونا بود. مهمتر 
از اینها دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها بود نظیر 
دستگاه ونتیالتور )Ventilator( و دستگاه های موردنیاز در 
اتاق های عمل سی سی یو و آی سی یو که نیاز بود در کشور تولید 

و در اختیار بیمارستان ها قرار داده شود.
وی افزود: وقتی ویروس کرونا وارد کشور شد ما با کمبودهایی 
مواجه بودیم نه به این خاطر که آماده مقابله با این ویروس 
نبودیم بلکه میزان مصرف لوازم مصرفی مقابله با کرونا نظیر 
دستکش و ماسک چندین برابر شد، کما اینکه این رویه در اکثر 
کشورهای دنیا نیز مصداق پیدا کرده است و آنها نیز با کمبود 
مواجه شده اند اما با فراخوانی که صندوق نوآوری و شکوفایی در 
تهیه این اقالم و تجهیزات اعالم کرد مقداری از این کمبودها 

جبران شد.
سلمانی با اشاره به دعوت صندوق نوآوری و شکوفایی از صندوق 
پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی برای مشارکت در بحث 
تولید اقالم و تجهیزات پزشکی مرتبط با ویروس کرونا، گفت: 
در این زمینه صندوق نوآوری بودجه ای را به ما تخصیص داد 
که در تامین سرمایه اولیه خرید تجهیزات پزشکی بسیار کارساز 
بود. ما نیز با اعالم فراخوانی به شرکت های دانش بنیان فعال در 
این حوزه و نیز اتحادیه های کیت سازان و شرکت های تجهیزات 

پزشکی، از آنها برای تهیه این اقالم دعوت کردیم. 
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی تصریح 
کرد: ما پس از احصای نیازها و تجمیع سرمایه مورد نیاز، آن 
را به صندوق نوآوری و شکوفایی اعالم کردیم که خوشبختانه 
صندوق نوآوری بدون کاهش حتی مبلغی، کل بودجه موردنیاز 
را در اختیار صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی قرار 
داد و همکاران من نیز در صندوق با تالش هایی که تا پاسی از 
شب داشتند توانستند این بودجه را به شرکت های تولیدکننده 
کرونا  با  مقابله  زمینه  در  که  پزشکی  تجهیزات  دستگاه های 

فعالیت داشتند تخصیص دهند.
وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری های صندوق نوآوری و 
این  مالی  تامین  در  پزشکی  تجهیزات  اداره کل  و  شکوفایی 
باید از همکاران خودم در صندوق  صندوق، گفت: همچنین 
پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی تشکر ویژه ای کنم که با 
تالش شبانه روزی خود سعی می کنند تا جایی که امکان دارد 
زنجیره انتقال ویروس منحوس کرونا را به حداقل برسانند و 
بیمارستان ها با کمترین مشکل در زمینه تجهیزات پزشکی 
مواجه باشند و برای شهروندان نیز لوازم و تجهیزات پزشکی 

مصرفی نیز به مقدار کافی وجود داشته باشد.

■ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو اعالم کرد:

به شرکت های  پرداخت ۱4 میلیارد تومان تسهیالت از سوی صندوق نوآوری 
نانویی برای تولید محصوالت مقابله با کرونا

⏪
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شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی از همان ابتدای ورود بیماری 
کووید19 به کشور به ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس کرونا دست 
یاری داده و با همیاری و اتکا به توان دانشی اکوسیستم نوآوری 

امکان گذر از این بحران را عملیاتی کردند. 
صندوق نوآوری و شکوفایی نیز از همان ابتدا با انتشار فراخوان 
شناسایی شرکت های دارای طرح مقابله با ویروس کرونا به منظور 
حمایت از محصوالت مرتبط، پا به این عرصه گذاشت و به سرعت 
مبلغ پنج هزار میلیارد ریال اعتبار تسهیالت را برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان و شرکت های فناور و استارت آپی برای 
کرد.  تصویب  کرونا  ویروس  با  مقابله  محصوالت  و  اقالم  تولید 
طرف  از  طرح   434 فراخوان  اعالم  از  پس  کوتاهی  مدت  در 
شرکت های دانش بنیان و فناور به صندوق نوآوری و شکوفایی 
از  اواخر اسفند سال گذشته دو هزار میلیارد ریال  ارسال و در 
تسهیالت کرونایی صندوق به متقاضیان تامین مالی، پرداخت شد 
تا در ایام نوروز تولید محصوالت مرتبط ادامه یابد و این محصوالت 
در اختیار مردم، مراکز درمانی و بخش های مختلف صنعتی و 

خدماتی قرار گیرد.
بر اساس این گزارش هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی به غیر 
از اعطای تسهیالت به منظور تامین مالی شرکت های تولید کننده 
محصوالت مرتبط با کنترل شیوع ویروس کرونا، اقدامات حمایتی 
دیگری نیز مصوب کرد که شامل اعطای تسهیالت سرمایه در 
گردش فوری به شرکت های آسیب دیده به واسطه شیوع کرونا، 
امهال سه ماهه برای تسهیالت جاری شرکت های آسیب دیده و در 

نهایت حمایت مالی و معنوی از سامانه های نرم افزاری بود.
با توجه به اینکه صندوق نوآوری در قانون خود قید دانش بنیان 
دارد و تنها موظف است که به شرکت های دانش بنیان تسهیالت 
مالی پرداخت کند در عرصه حمایت از استارت  آپ ها و شرکت های 
کنترل شیوع  با  مرتبط  تولید محصوالت  زمینه  در  فعال  فناور 
ویروس کرونا از توان صندوق های پژوهش و فناوری استفاده کرد 
تا محدودیتی برای حمایت از تمام فعاالن زیست بوم فناوری وجود 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  اساس 11  همین  بر  باشد؛  نداشته 
خراسان رضوی، فارس، سمنان، توسعه فناوری نانو، یزد، زاگرس، 
دانشگاه تهران، اصفهان، توسعه فناوری نوین، پرشین داروی البرز 
و تجهیزات پزشکی به عنوان عامالن صندوق نوآوری و شکوفایی 
در برنامه حمایت از شرکت های تولیدکننده محصوالت مرتبط 

همکاری کردند.
میزان 200  به  و شکوفایی  نوآوری  کرونایی صندوق  تسهیالت 
با  مبارزه  برای  مرتبط  محصول  از 70  بیش  به  تومان  میلیارد 
ویروس کرونا پرداخت شد که این کاالها در 6 محور کیت های 
تشخیص کرونا، ماسک، مواد ضد عفونی کننده، دستگاه های ضد 
عفونی کننده، سامانه های نرم افزاری و سایر محصوالت و خدمات 

دسته بندی می شود.
◆  کیت های تشخیص کرونا

از بین طرح هایی که تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار 
گرفت چهار طرح به کیت های تشخیصی و استخراج ژنوم اختصاص 
داشت که این تسهیالت منجر به تولید 360 هزار کیت تا پایان 

فروردین منجر شد. 
شرکت های دریافت کننده تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
شامل شرکت دانش بنیان پایش ژن راستی دارای امکان تولید 
هر دو نوع کیت استخراج ویروسی و کیت تشخیص ویروس کرونا 
و گروه تولیدی ژیوان زیست فناوری روژه تولید کننده کیت های 

تست استخراج ژنوم ویروس کرونا بود.
انسان دو مرحله دارد که یک  تشخیص ویروس کرونا در بدن 
مرحله استخراج ژنوم یا ایزولیشن است که گروه تولیدی ژیوان 

زیست فناوری روژه به دانش تولید محصول توانایی استخراج ژنوم 
ویروس کرونا طی 15 دقیقه دست یافته و این محصول در حال 
حاضر به بازار عرضه می شود. مرحله بعد کیت تشخیصی است 
که طراحی آن انجام شده و پروتوتایپ آن آماده و در حال اخذ 

مجوزهای الزم است. 
شرکت فناوری بن یاخته و پیشتاز طب زمان نیز دو شرکت دیگر 
تولیدکننده کیت های تشخیصی ویروس کرونا هستند که صندوق 

نوآوری و شکوفایی برای تولید از آنها حمایت کرده است.
◆  ماسک

کرونایی  تسهیالت  نیز  ماسک  تولید  با  مرتبط  شرکت   12 به 
این تسهیالت  صندوق نوآوری و شکوفایی اعطا شده است که 
منجر به تولید یک میلیون و 250 هزار ماسک در ماه، 50 هزار 
مترمربع پارچه در ماه برای تولید ماسک و ماهانه 575 هزار شیلد 

و سرپوشه شده است. 
نانو  آور،  فن  سراج  ایران،  طب  داروسازی  شامل  شرکت ها  این 
مقیاس تولیدکننده ماسک و مدیا، نانو فناور خاور تولید کننده 
ماسک نانو سوپاپ دار، نانو تار پاک تولیدکننده ماسک نانو الیاف، 
اکسین سبز اسپادان تولیدکننده ماسک تنفسی نانو الیاف، بهیار 
صنعت سپاهان تولید کننده دستگاه اتوماتیک تولید ماسک سه 
الیه جراحی و الیاف توانمند صنعتی اصفهان تولید کننده ماسک 

نانو لیفی است.
 50 کننده  تولید  اهورا  صنعت  زیست  نانو  شرکت  همچنین 
هزار پارچه نانویی برای تولید ماسک N95 به وسیله دستگاه 
از  روکش هایی  پارچه  روی  شرکت  این  است.  الکتروریسی 
نانو می کشد تا ضمن افزایش عمر پارچه ها در مصرف آن نیز 
تولیدکننده  ریس  نانو  پارس  بنیان  شرکت  شود.  صرفه جویی 
ماسک  استانداردترین  عنوان  به   N95 ماسک   1500 روزانه 
الیه  سه  ماسک  تولیدکننده  پلیمر  مدیسا  جهان،  در  موجود 
و  سوپاپ  بدون   N95 ماسک  هزار   10 روزانه  تولید  خط  با 
الکترونیک پردازش سبالن تولید کننده روزانه پنج هزار ماسک 
N95 برای تامین نیازهای کادر درمانی استان اردبیل از دیگر 
نوآوری و  از تسهیالت کرونایی صندوق  بودند که  شرکت های 

شکوفایی برای تولید انبوه یا تولید اولیه استفاده کرده اند.
◆  مواد ضد عفونی کننده

بیشترین طرح هایی که از تسهیالت کرونایی صندوق نوآوری و 
شکوفایی استفاده کرده اند به 32 طرح تولید مواد ضدعفونی کننده 
اختصاص دارد که این حمایت منجر به تولید دو میلیون و 230 
هزار لیتر در ماه از این مواد شده است. بر این اساس تولیدکنندگان 
مواد ضدعفونی توانستند سهم باالیی در کنترل شیوع ویروس کرونا 

در کشور داشته باشند.
◆  دستگاه های ضد عفونی کننده

عالوه بر مواد ضد عفونی کننده، 5 طرح از بین طرح های متقاضی 
تسهیالت کرونایی صندوق نوآوری و شکوفایی، مربوط به تولید 
دستگاه های ضدعفونی کننده بود که با استفاده از این تسهیالت 
به تولید صنعتی و انبوه رسیده و توانستند هزار و 520 دستگاه در 

ماه تولید کنند. 
در  مستقر  اسپادانا  ماندگار  تجارت  آریان  بنیان  دانش  شرکت 
اصفهان یکی از طرح های استفاده کننده از تسهیالت صندوق 
نوآوری و شکوفایی است که موفق به تولید حدود 600 دستگاه 
با ویروس کرونا  برای مقابله  ضدعفونی کننده دست و محیط 
شده است. در این دستگاه ضدعفونی کننده دست از تکنولوژی 
Atomizer به منظور اسپری  کردن مایع  ضد عفونی بر روی 
دست ها استفاده شده که این تکنولوژی باعث صرفه جویی 70 

درصدی در مواد ضدعفونی می شود. 

◆  سامانه های نرم افزاری 
در بین سامانه های نرم افزاری مرتبط با کنترل و پیشگیری از شیوع 
نوآوری و شکوفایی  از طرف صندوق  پنج سامانه  ویروس کرونا 
تامین مالی شده اند که شامل مدیریت عرضه و تقاضا توسط تعاونی 
کافه فناوری حس برتر، نرم افزار سفیران سالمتی توسط شرکت 
شتابدهی پیشگام سیوان که ضمن پاسخگویی به دغدغه های مردم 
در زمینه پیشگیری از ابتالی به ویروس کرونا، امکان ارزیابی ابتال 
به بیماری کرونا از طریق دو آزمون وزارت بهداشت و سازمان نظام 

پزشکی را نیز فراهم کرده است.
ادراک  پالشگران  شرکت  تولید  حیاتی  عالئم  گجت  همچنین 
ناب، سامانه اچپن تولید شرکت هوشمندسازان سالمت آندیا و 
اپلیکیشن ارتباط جمعی تولید شرکت نوآوری هوشمند تریتا ویژه 
متخصصان علوم پزشکی که در آن متخصصان این حوزه ضمن 
راستای  در  جهانی  تجربه های  و  آموزش ها  جدیدترین  دریافت 
مقابله با ویروس کرونا، با یکدیگر تعامل برقرار کرده و قادر به بیان 
تجربه های خود در مواجهه با این ویروس در قالب های ویدئویی، 
پادکست و متن هستند از دیگر طرح های مورد حمایت صندوق 

نوآوری و شکوفایی است.
عالوه بر سامانه های ذکر شده، اپلیکیشن ماسک که یک اپلیکیشن 
مورد تایید وزارت بهداشت است توسط جمعی از فارغ التحصیالن و 
اساتید دانشگاه صنعتی شریف بدون هیچگونه مقاصد تجاری برای 
شکست زنجیره های انتقال ویروس کرونا در کشور تهیه شده است 
و صندوق نوآوری و شکوفایی از آن حمایت معنوی کرده و مانند 
دستگاه های دیگر مردم را به استفاده از آن ترغیب می کند. با استفاده 
از این نرم افزار مردم می توانند نقشه ابتال به کرونا در شهر و محله 
زندگی خود را مشاهده کنند تا اگر در صورت اضطرار قصد تردد در 
سطح شهر را دارند از مناطق آلوده مطلع شده و از آنجا دوری کنند.

◆  سایر محصوالت و خدمات
از بین طرح های تولید اقالم و محصوالت مقابله با ویروس کرونا که 
مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته اند 16 طرح در 
قالب سایر محصوالت و خدمات قرار می گیرد که شامل تولید 100 
دستگاه بیهوشی اتاق عمل، 100 دستگاه ونتیالتور، هزار دستگاه 
اکسیژن ساز، 100 هزار دست لباس بیمارستانی در ماه و تولید 
ماهانه 90 میلیون دستکش، دستگاه تصفیه هوا پالسمایی، دوربین 
حرارتی تشخیص کرونا، دیسپنسر هوشمند ضدعفونی، دستگاه 
مکانیزه تمام اتوماتیک پخت نان صنعتی تافتون و تولید سوپر کربن 

فعال برای استفاده در ماسک های فیلتردار است.
◆  تسهیالت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 

بر اثر کرونا
صندوق نوآوری و شکوفایی عالوه بر تسهیالت تولید صنعتی و 
تولید انبوه اقالم و محصوالت مقابله با ویروس کرونا، تسهیالتی 
را نیز برای حمایت از کسب و کارهای کوچک آسیب دیده بر اثر 
شیوع ویروس کرونا به شرکت های دانش بنیان کوچک و شتاب 
دهنده ها درنظر گرفته است. این تسهیالت با هدف حمایت و کمک 
به تداوم کسب و کارهای کوچک )نیروی انسانی کمتر از 50 نفر یا 
فروش کمتر از 20 میلیارد ریال در سال 9۸( که از شیوع ویروس 
کرونا آسیب دیده اند طراحی شده است که در این مرحله تسهیالت 
تا سقف 500 میلیون تومان با نرخ 9 درصد و دوره پرداخت 6 
ماهه و دوره تنفس 6 ماهه و بازپرداخت یک ساله برای شرکت های 
دانش بنیان، شتاب دهنده ها و تامین کنندگان فضای کار اشتراکی 

اجرایی می شود.
درصدی  اشتغال 90  حفظ  بر  مشروط  تسهیالت  این  پرداخت 
حقوق،  هزینه ها،  ابعاد،  عملکرد،  با  متناسب  که  است  شرکت 

دستمزد و محل استقرار شرکت ارزیابی و پرداخت می شود.

جزئیات حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت های فعال در جبهه مقابله با کرونا
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معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از تاسیس 
 10 اولیه  سرمایه  با  دانشگاه  این  فناوری  و  پژوهش  صندوق 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  گفت:  و  داد  خبر  تومانی  میلیارد 
امیرکبیر به عنوان یکی از عامالن صندوق نوآوری و شکوفایی 
به شرکت های فناور و دانش بنیان حاضر در دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر، خدمات و تسهیالت ارائه می کند.
به گزارش روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، حسین 
حسینی تودشکی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی 
این  راه اندازی  از  پیش  گفت:  مطلب،  این  اعالم  با  امیرکبیر 
صندوق، 20 شرکت پویشی صنعتی امیرکبیر در برج فناوری 
محل  و  دفتر  تسهیالت خرید  و شکوفایی  نوآوری  از صندوق 
کار دریافت کرده بودند که دو شرکت از 15 شرکت مرتبط با 
کنترل شیوع ویروس کرونا از این تسهیالت استفاده و اقدام به 

خرید دفتر کار کردند.
برای  امیرکبیر  فناوری  و  پژوهش  صندوق  کرد:  تصریح  وی 
مستقر  دانشگاه  در  که  فناور  واحد   200 از  بیش  پشتیبانی 
امکان  تسهیالت،  تامین  با  تا  است  کرده  کار  به  آغاز  هستند 
جهش تولید، ورود به بازار، تجاری سازی و تولید انبوه را برای 
مورد   25 حاضر  حال  در  کند.  فراهم  خود  عضو  شرکت های 
میلیارد  دو  تا  تومان  میلیون   500 بین  تسهیالت  درخواست 
تومان از طرف شرکت های فناور و دانش بنیان وجود دارد که 
و  و شکوفایی  نوآوری  میلیاردی صندوق  اعتباری 10  با خط 
تعامالتی که با بانک صنعت و معدن صورت گرفته است امکان 

تامین این تسهیالت وجود دارد.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه به 
فعالیت 15 شرکت مستقر در برج فناوری امیرکبیر در زمینه 

پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا اشاره  کرد و گفت: در حال 
بیماری  کنترل  با  مرتبط  فعالیت های  که  شرکت هایی  حاضر 
کووید 19 برای رفع نیاز مردم و بیمارستان ها را انجام می دهند 
توانسته اند محصوالت جدیدی تولید یا ظرفیت تولید خود را دو 

تا سه برابر افزایش دهند. 
شرکت های  در  تولیدی  محصوالت  تنوع  بر  تاکید  با  حسینی 
مستقر در برج فناوری امیرکبیر گفت: محصوالت مختلفی برای 
کنترل شیوع ویروس کرونا تولید می شود که شامل مواد ضد 
عفونی کننده دست با استفاده از فناوری نانو سیلور است که 
باعث به حداقل رسیدن آسیب به پوست و قدرت ضدعفونی چند 
برابر است که میزان تولید آن در این ایام دو برابر شده و روزانه 
دو هزار بسته تولید می شود. همچنین در برج فناوری دانشگاه 
برای تولید روزانه چند تن مواد ضدعفونی کننده سطوح نیز به 

یک شرکت فناور فضای تولید اختصاص داده شده است. 
ویروس  ورود  از  پیش  که  نیز   N95 ماسک  داد:  ادامه  وی 
کرونا به ایران توسط یکی از شرکت های ما تولید و به چین 
صادر می شد، صادرات خود را متوقف کرده و در حال حاضر 
هزار   6 قابل  توجه  قیمت  با  و  تولید  ماسک  هزار   10 روزانه 
 15 بین  از  همچنین  می شود.  عرضه  بیمارستان ها  به  تومان 
با  تب سنج  دستگاه  شرکت  دو  حوزه،  این  در  فعال  شرکت 
یک  و  متری  سانتی   40 فاصله  از  تب  اندازه گیری  قابلیت 
اندازه گیری ضربان  برای  که  اکسیمتر  پالس  دستگاه  شرکت 
قلب و میزان اکسیژن خون کاربرد دارد، تولید می کنند. در 
تولید  اکسیمتر در خط  پالس  پنج هزار دستگاه  حال حاضر 
بالغ بر 10 هزار  به  این میزان  قرار دارد که در 6 ماه آینده 

دستگاه افزایش خواهد یافت. 

افزود:  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی  معاون 
اوزون ژنراتور یا استریل و ضدعفونی کننده هوا از طریق گاز 
و  شده  تولید  آن  نمونه  یک  که  است  دیگری  محصول  ازن، 
برای استفاده عملی در اختیار بیمارستان مسیح دانشوری قرار 
گرفته است. با استفاده از این دستگاه می توان برای پزشکان و 
پرستاران بخشICU و بیمارستان، هوایی امن و بدون ویروس 
علوم  دانشگاه  با  تفاهمنامه  اساس  بر  کرد.  فراهم  باکتری  و 
پزشکی شهید بهشتی این محصول در آینده نزدیک به تولید 

انبوه خواهد رسید.
حسینی در ادامه به دو طرح تولید ونتیالتور و دستگاه کمک 
تنفسی خانگی اشاره کرد که در حال طراحی و ساخت نمونه 
اولیه است و در مورد نرم افزارهای مرتبط با شرایط کنونی نیز 
گفت: سامانه ای برای مانیتور بیماران از قبل طراحی شده بود 
که در این ایام روی بیماران مبتال به کووید 19 سوئیچ شده و 
بیماران می توانند پس از بهبودی با استفاده از این نرم افزار با 
پزشک خود در ارتباط باشند. همچنین نرم افزار آموزش مجازی 
که به دانشگاه ها، موسسات داخلی و خارجی سرویس می دهد 
از دیگر محصوالت نرم افزاری تولید شده است. این سامانه در 
حال حاضر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بخشی از دانشگاه آزاد 

و همچنین موسسات ترکیه ای خدمات عرضه می کند.

رییس پارک علم و فناوری خراسان از تولید روزانه 30 دستگاه 
صندوق  حمایت  با  پارک  این  در  مصنوعی(  )تنفس  ونتیالتور 
نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: این میزان تولید، 75 درصد 

از تولید روزانه کشور را شامل می شود.
به گزارش روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، رضا قنبری 
فناوری  پارک علم و  اینکه هم اکنون 17 شرکت عضو  بیان  با 
خراسان به تولید اقالم و محصوالت مرتبط با پیشگیری و مقابله 
با ویروس کرونا مشغول هستند، گفت: محصوالت از نظر ماهیتی 
در سه دسته محصوالتی که از قبل تولید شده اند و در این ایام 
توسعه بازار داشته اند، تولید محصول جدید در این بازه زمانی و 
پروژه های تحقیق و توسعه قرار می گیرند. بیشترین میزان تولید 
به دستگاه ونتیالتور با ظرفیت روزانه 30 دستگاه اختصاص دارد 
که 75 درصد از تولید روزانه کشور را شامل می شود. این دستگاه 
برای تنفس بیماران ریوی و کرونایی مورد استفاده قرار می گیرد 

و دارای استاندارد CE اتحادیه اروپا است.
حفاظت  لباس  نظیر  متنوعی  محصوالت  تولید  افزود:  قنبری 

میزان  به  درمانی  مراکز  کادر  مخصوص  مصرف  یکبار  فردی 
آنتی  محلول های  صورت،  محافظ  شیلد  روز،  در  دست   200
باکتریال و ضدعفونی های دست و سطح با استفاده از فناوری 
نانو، تولید روزانه 100 هزار لوله آزمایشگاه خونگیری، اپلیکیشن 
مسیریابی و نمایش بیمارستان های مربوط به بیماران کرونایی 
در اپ نشان و نمایش مکان های پر تردد )افراد پیاده(، پلتفرم و 
شبکه اجتماعی ارتباط معلمان، دانش آموزان و والدین در دوران 
تعطیلی مدارس برای ارائه برنامه درسی و آموزشی برای بیش از 
650 هزار دانش آموز و معلم، بخشی از دستاوردهای شرکت های 

مستقر در پارک است.
وی در ادامه افزود: دستگاه استریالیزر پالسما، دستگاه استریل 
هیدروژن،  پراکسید  بخار  از  استفاده  با  پزشکی  ابزار  کننده 
ضدعفونی کننده محیط با استفاده از بخار پراکسید هیدروژن 
در مدت زمان کمتر از 2 ساعت بدون باقی گذاشتن باقیمانده 
با  سرم  وارمر  مکعب،  متر   600 مساحت  به  فضایی  تا  مضر 
ظرفیت 150 لیتر و از جنس استیل، نانو محلول آنتی باکتریال 
خاصیت  دارای  و  شده  دیسپرس  اتانول  در  که  نیت  مکس 
دست  و  سطح  روی  بر  باال  ماندگاری  و  کنندگی  ضدعفونی 
اندازه گیری  دستگاه های  یا  جنیوس  پروبی  ترمومتر  و  است 
دمای بدن نیز در بین محصوالت تازه تولید شده در پارک علم 

و فناوری خراسان قرار دارند.
رییس پارک علم و فناوری خراسان در مورد محصوالت دسته 
بندی شده در قالب پروژه های تحقیق و توسعه برای مبارزه با 
شیوع ویروس کرونا نیز گفت: در بین پروژه های تحقیق و توسعه 

یا در حال ساخت، دستگاه پرتابل تولید اتانول ۸0 درصد از انواع 
و  تحقیق  پروژه  و  نشاسته  یا  قند  دارای  محصوالت کشاورزی 

توسعه نمونه سازی کیت تشخیص ویروس کرونا قرار دارد.
با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تعامالت  مورد  در  قنبری 
درمان  احیا  شرکت  گفت:  نیز  پارک  در  مستقر  شرکت های 
با عاملیت صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران  پیشرفته 
مبلغ 40 میلیارد تومان برای تولید ونتیالتور از صندوق نوآوری 
و شکوفایی تسهیالت دریافت کرده است و برخی از شرکت ها 
مانند تولید کننده محلول ضد عفونی کننده بی بو نیز از طریق 
صندوق پژوهش و فناوری خراسان اقدام به دریافت تسهیالت 
کرده است. مذاکرات شرکت ها از طریق این دو صندوق پژوهش 

و فناوری همچنان ادامه دارد.
رییس پارک علم و فناوری خراسان در پایان به حمایت های این 
مجموعه از شرکت های مستقر در پارک در قالب تخفیف و تعویق 
در پرداخت اجاره بها و بازپرداخت تسهیالت اشاره کرد و گفت: 
عالوه بر حمایت های مالی، شرکت های مستقر در پارک علم و 
فناوری خراسان از حمایت های معنوی نظیر معرفی محصوالت 
و برقراری ارتباط با دستگاه های استانی و کشوری و نیز عرضه 
محصوالت نیز برخوردار شده اند. پارک در راستای تولید محتوا 
یک وبینار تحت عنوان »کرونا و اقدامات خالقانه سازمان های 
آینده نگر« برای شرکت ها و کارکنان برگزار کرده است و محیط 
کلیه شرکت ها و سازمان ها و همچنین سرویس های رفت و آمد 
به  نقره  نیترات  و  هیدروژن  پراکسید  ضدعفونی  محلول  با  را 

صورت مداوم ضدعفونی می کند.

تاسیس صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر با سرمایه ۱۰ میلیارد تومانی 

تولید روزانه 3۰ دستگاه تنفس مصنوعی در پارک علم و فناوری خراسان
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ترشیح جزئیات حمایت های کروانیی 
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی 

الربز از رشکت های تجهیزات پزشیک

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز 
به عنوان یکی از عامالن صندوق نوآوری و شکوفایی در 
تشریح  به  فناور  و  بنیان  دانش  مالی شرکت های  تامین 
زمینه  در  فناور  واحدهای  از  صندوق  این  حمایت های 

پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا پرداخت.
شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
فعالیت  درباره  قدیری  مریم  دکتر  جمهوری،  ریاست 
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز در زمینه 
ما  موسسه  گفت:  کرونا،  ویروس  با  مقابله  و  پیشگیری 
در سه دسته  در کشور  کرونا  ویروس  با شیوع  همزمان 
کلی کیت های تشخیصی، مواد ضدعفونی کننده و دارو 

مشغول به فعالیت شد.
وی درباره فعالیت این صندوق در زمینه تولید کیت های 
تشخیصی ویروس کرونا گفت: ما بر اساس فراخوان تولید 
کیت تشخیص ویروس کرونا که توسط کمیته تشخیص 
آزمایشگاهی قرارگاه کنترل و مراقبت کرونا وزارت بهداشت 
اعالم شد، در این فراخوان شرکت کردیم و طی دو جلسه 
حدود 50 تیم از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند و در نهایت هشت شرکت 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  شدند.  انتخاب  تولید  جهت 
پرشین داروی البرز در واقع به عنوان بازو و ارزیاب اقتصادی 

در جلسات مذکور حضور بهم رساند.
قدیری افزود: البته ما به طور جداگانه نیز جلساتی را با 
شرکت های منتخب برگزار کرده و سه شرکت در حوزه 
استخراج  کیت  حوزه  در  شرکت  دو  و  تشخیص  کیت 
راستی  ژن  پایش  نیز شرکت  نهایت  در  کردیم.  انتخاب 
در حوزه کیت استخراج و شرکت فناوری بن یاخته را در 
حوزه کیت تشخیصی جمعا به مبلغ 40 میلیارد ریال مورد 

حمایت مالی قرار دادیم.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز 
با اشاره به اینکه این صندوق از شرکت های تولید کننده 
گفت:  است،  کرده  حمایت  نیز  کننده  ضدعفونی  مواد 
مواد  حوزه  در  تولید  های  ظرفیت  شناسایی  از  پس  ما 
در  بهداشتی،  و  عمومی  مصارف  برای  کننده  ضدعفونی 
مجموع از هفت شرکت شناسایی شده جمعا به مبلغ 470 
گردش  در  تسهیالت سرمایه  عنوان  تحت  ریال  میلیارد 

حمایت کردیم.
پرشین  فناوری  و  پژوهش  صندوق  حمایت  درباره  وی 
داروی البرز از حوزه ساخت تجهیزات پزشکی در زمینه 
شدن  درگیر  به  توجه  با  گفت:  کرونا،  ویروس  با  مقابله 
اکسیژن،  به  نیاز  و  کرونایی  بیماران  تنفسی  سیستم 
دستگاه  کننده  تولید  واحد  شناسایی  با  صندوق  این 
به  هستیم-  نیز  تحریم  زمینه  این  در  -که  اکسیژن ساز 
حمایت مالی از این واحد پرداخت و در مجموع مبلغ 40 
میلیارد ریال سرمایه در گردش برای تولید 2500 دستگاه 

به این شرکت پرداخت کرد.
دارو  تولید  حوزه  از  صندوق  این  حمایت  درباره  قدیری 
این زمینه ما  نیز گفت: در  با ویروس کرونا  برای مقابله 
استعالمات و بررسی های مورد نیاز برای تخصیص صحیح 
منابع برای موضوع کووید 19 را با وزارت بهداشت انجام 
داده ایم و به محض دریافت تاییدیه های الزم، از واحدهای 

تولیدکننده دارو نیز حمایت خواهیم کرد.

 

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به خدمات این 
شهرک به شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر در آن گفت: ما 
عالوه بر تامین مالی شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی، 
خدماتی نظیر آزمایشگاه رایگان، تامین گرنت ویژه تولید محصوالت 
فناورانه حوزه سالمت، تخفیف و بخشودگی اجاره بهای ماه های 

ابتدایی سال و تعویق در بازپرداخت اقساط را نیز ارائه کرده ایم. 
به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، جعفر قیصری 
به 30 شرکت  مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که در 
زمینه کنترل شیوع ویروس کرونا فعالیت می کنند اشاره کرد و 
گفت: پیش از مواجهه کشور با این بیماری تنها 15 شرکت در 
شهرک علمی و تحقیقاتی در زمینه تولید محصوالت مختلفی مانند 
ماسک نانو، الکل و مواد ضدعفونی کننده آن هم به میزان محدود 
فعالیت داشتند اما با گسترش شیوع ویروس کرونا، نیاز کشور به 
افزایش تولید این محصوالت بیشتر شد، لذا با حمایت های مختلف 
صورت گرفته برای تامین اقالم اولیه مورد نیاز کشور و عبور از 
این شرایط، در حال حاضر 30 شرکت مستقر در شهرک، تولیدات 
مرتبط با این حوزه دارند و با افزایش ظرفیت صددرصدی وارد این 

عرصه شده اند.
وی افزود: به عنوان مثال ظرفیت تولید الکل پیش از این در یک 
شرکت مستقر در شهرک، روزانه دو هزار لیتر بود که در حال حاضر 
به 15 هزار لیتر در روز رسیده است. یا شرکت صادراتی تولید 
کننده مخازن اکسیژن که برای صنایع پاالیشگاهی مخازن 5 تا 
200 تن تولید می کردند در شرایط کنونی بخشی از نیاز داخل 
را نیز تامین می کنند. همچنین در زمینه تولید مواد ضدعفونی 
کننده پایه آبی برای ضدعفونی مواد غذایی و سبزیجات پیش از 
شیوع ویروس کرونا روزانه 2 تا 3 هزار لیتر ظرفیت تولید وجود 
داشت اما در حال حاضر به ظرفیت تولید 150 هزار لیتر در هفته 

افزایش یافته است.
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اشاره به اینکه افزایش 
ظرفیت تولید در بسیاری از شرکت های مستقر در شهرک متناسب 
با نیاز کشور اتفاق افتاده است، گفت: تولید محصول ضدعفونی 
کننده زخم که محصولی کامال صادراتی بود و در سنگاپور و مالزی 
عرضه می شد نیز از توانمندی های موجود شهرک محسوب می شود 

که برای تامین نیاز داخل نیز تولید می کنند.
قیصری در ادامه با اشاره به تسهیالت کرونایی 40 میلیارد تومانی 
صندوق نوآوری و شکوفایی به این شهرک گفت: صندوق پژوهش 
و فناوری اصفهان با مصوبه تامین منابع از طریق صندوق نوآوری 
و شکوفایی، 40 میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش و 
تولید محصول، خط اعتباری مشخص کرد که تاکنون 12 میلیارد 
تومان از این طریق دریافت شده است. همچنین منابع شهرک نیز 
برای توسعه نمونه سازی و تولید محصوالت مبتنی بر فناوری های 
جدید اختصاص داده شد که با استفاده از آن افزایش ظرفیت تولید 
شرکت ها امکان پذیر شد؛ به عنوان مثال شرکت زیست فرآورده 
سپاهان تولید الکل خود را تا 15 هزار لیتر در روز افزایش داد و 

در حال حاضر نیاز چهار استان را تامین می کند یا شرکت بهیار 
صنعت سپاهان دو میلیارد تومان برای خط تولید ماسک تسهیالت 

دریافت کرده است.
و  علمی  شهرک  عضو  شرکت های  مالی  تامین  با  افزود:  وی 
اصفهان، محصوالت مختلف دیگری که دانش فنی  تحقیقاتی 
روزانه 15  به عنوان مثال  یافتند.  تولید  امکان  بود  آن موجود 
دستگاه  ساخت  یا  می شود،  تولید  سنج  تب  دستگاه   20 تا 
ضدعفونی کننده با اشعه UV نیز امکان تولید یافت. همچنین 
دو  بین  نانوماسک  تولید  برای  فناوران  بخش  از  کنسرسیومی 
شرکت نساجی و نانویی ایجاد شد و توانستند با دریافت 300 

میلیون وام، ماسک نانویی تولید کنند. 
مخازن  به  ادامه  در  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  شهرک  رئیس 
اکسیژنی که در بیمارستان ها نصب شده است اشاره کرد و گفت: در 
شرایط کنونی مخازن بیمارستان ها به اکسیژن بیشتری نیاز داشتند 
که یک مخزن 500 تنی برای تامین ۸ روز اکسیژن با خلوص باال 
در بیمارستان 400 تختخوابی اصفهان و نیز بیمارستان های تهران، 

قم، کاشان و رشت نصب شد.
قیصری یکی از راهکارهای ایجاد فاصله اجتماعی و دورکاری را 
استفاده از سامانه "کیهان" عنوان کرد و گفت: سامانه دورکاری 
انتقال فایل و اطالعات شرکت ها  برای ایجاد ارتباطات امن و 
در محیطی ایمن از طریق سامانه "کیهان" امکان پذیر می شود؛ 
ما در شهرک نیز این سامانه را نصب و در حال حاضر از آن 

استفاده می کنیم. 
رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ادامه با اشاره به 
دیگر محصول نرم افزاری تولید شده در این شهرک گفت: سامانه 
"رهتاب" نیز از دیگر سامانه هایی است که برای نظارت دقیق 
و  می شود  استفاده  بازاری  تنظیم  کاالهای  فروش  و  توزیع  بر 
می تواند کاال را از مبدا تا مقصد با کد ملی مشتری رهیابی کند. 
این سامانه در حال حاضر امکان نصب در تمامی داروخانه های 

شهرستان را دارد.
صنعتی  شهرک  آزمایشگاهی  مجموعه  رایگان  خدمات  به  وی 
آزمایشگاه های  گفت :  و  کرد  اشاره  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی 
تخصصی زیادی در شهرک وجود دارد که خدمات آن از زمان 
شیوع ویروس کرونا به صورت رایگان در اختیار شرکت ها قرار 
گرفته است. آزمایشگاه فیلتراسیون دارای استانداردهای 17025 
از سال  تایید صالحیت ملی است که کار خود را  و گواهینامه 
90 آغاز کرده است. این آزمایشگاه برای تست فیلتر انواع صنایع 
کشور کاربرد دارد. در شرایط کنونی شهرک امکان تست سریع و 
رایگان فیلترهای ماسک با دقت باال را برای دستگاه های نظارتی 
و تولیدکنندگان به صورت رایگان فراهم کرده است. همچنین 
آزمایشگاه تشخیص طبی و بیوتکنولوژی برای تست ضدعفونی 
کننده ها، آزمایشگاه شیمی و نانو و آزمایشگاه الکترونیک از دیگر 
آزمایشگاه های شهرک هستند که خدمات خود را در حوزه کرونا 

به صورت رایگان ارائه می کنند.
قیصری در پایان به دیگر خدمات و تسهیالت شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان به شرکت های حاضر در این شهرک اشاره کرد 
و گفت: اجاره فروردین ماه شرکت ها بخشیده شده و اجاره بهای 
تخفیف محاسبه  با 30 درصد  نیز  و خرداد  اردیبهشت  اسفند، 
خواهد شد. بازپرداخت اقساط و چک ها برای تسهیالت نیز با 4 
ماه تاخیر انجام می شود. گرنت ویژه به میزان دو میلیارد تومان نیز 
برای دستیابی به محصوالت و فناوری های حوزه سالمت طراحی 
شده که همه اینها با هدف رفع نیاز کشور و عبور از شرایط کنونی 
است. همچنین خدمات بازرگانی فروش و کمک به عقد قرارداد و 
تضمین کیفیت برای متقاضیان محصوالت شرکت های مستقر در 

شهرک نیز از دیگر حمایت های ما خواهد بود.

خدمات رایگان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای تست محصوالت کرونایی
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■  رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف خبر داد:

بخشودگی اجاره دو ماه اول سال شرکت های دانش بنیان پارک شریف

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ضمن تشریح 
دستاوردهای این پارک در زمینه پیشگیری و مقابله با ویروس 
کرونا از بخشودگی اجاره دو ماه اول سال شرکت های دانش بنیان و 

واحدهای فناور مستقر در این پارک خبر داد.
مجید  شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش   به 
دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 
شرکت های  و  فناور  واحدهای  برای  پارک  این  حمایتی  بسته 
دانش بنیان را در شرایط مواجهه با بیماری کووید 19 تشریح کرد 
و گفت: پارک ها به عنوان یک نهاد حمایتی برای کمک به اعضای 
خود اقدامات متفاوتی انجام داده اند. پارک علم و فناوری شریف نیز 
در دو محور به شرکت های دانش بنیان و فناوران عضو پارک یاری 
رسانده است و عالوه بر تامین و تدارک محتوای آموزشی و تقویتی، 
در پرداخت اجاره شرکت ها، تخفیف یا بخشودگی در نظر گرفته 
شده است؛ به این شکل که اجاره فروردین و اردیبهشت بخشیده 
شده و برای پرداخت اجاره پایان سال گذشته نیز دو ماه یعنی تا 
پایان اردیبهشت به شرکت ها مهلت داده شده است، همچنین به 

دوره رشد شرکت ها نیز سه ماه اضافه شده است.
وی ادامه داد: عالوه بر آن برای تقویت فعالیت شرکت ها در شرایط 
بحرانی اعتبار گرنت 250 میلیون تومانی را برای اعضا در نظر گرفته ایم که 

سهم هر شرکت از این بسته گرنت چهار میلیون تومان خواهد بود. این 
حمایت ها در حد توان پارک علم و فناوری شریف و برای تسهیل گری 
طریق  از  تا  شده  طراحی  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  شرایط 

کمک های مالی ارائه شده بتوانند از شرایط اقتصادی کنونی عبور کنند.
دهبیدی پور ادامه داد: در تسریع امور شرکت های دانش بنیان و 
فناور عضو پارک، معرفی نامه ها و توصیه نامه ها با سرعت بیشتری 

نیز صادر می شود.
مورد  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
فعالیت ها و دستاوردهای شرکت های عضو پارک در زمینه مبارزه و 
کنترل شیوع ویروس کرونا در کشور خاطرنشان کرد: هشت شرکت 
عضو پارک در این زمینه فعالیت می کنند که فعالیت هایی چون 
تامین دستگاه اکسیژن ساز، طراحی و تامین جعبه نقل و انتقال 
غذای گرم به نام هات باکس و پوشش های تولیدکننده فتوکاتالیست 
دارای قابلیت از بین برنده عفونت، بخشی از فعالیت فناوران عضو 
پارک علم و فناوری شریف بود. عالوه بر آن تهیه محلول ها و مواد 
ضدعفونی کننده نیز از دیگر دستاوردهای فناوران عضو پارک برای 
مبارزه با شیوع ویروس کرونا بود که این مواد ضدعفونی کننده 

بخشی از نیاز دانشگاه صنعتی شریف را نیز تامین کرد.
و  پژوهش  توسط صندوق  ارائه شده  به تسهیالت  ادامه  وی در 

فناوری تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: این صندوق که در 
پارک علم و فناوری صنعتی شریف مستقر است تسهیالت تامین 
مالی را برای حمایت از هشت محصول مرتبط با جلوگیری از شیوع 

ویروس کرونا ارائه کرده است.
با  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  تعامل  مورد  در  پور  دهبیدی 
برای  شرکت ها  گفت:  نیز  پارک  عضو  دانش بنیان  شرکت های 
حیات و تداوم فعالیت خود به خدمات مالی و اعتباری صندوق 
معاونت  علوم،  وزارت  اگر کمک  دارند.  نیاز  و شکوفایی  نوآوری 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی 
نبود توفیق فعلی فناوران در زیست بوم نوآوری وجود نداشت. 
حمایت این نهادها یک زنجیره از خدمات را در کشور ایجاد کرده 
است به عنوان مثال خط اعتباری صندوق های پژوهش و فناوری 
توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به تامین فضای استقرار و رشد 
شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری کمک کرده 
است. نهادهای حامی فناوری باعث بزرگتر شدن شرکت ها و باال 

رفتن توانایی مواجهه آنها با چالش ها می شود.



2۰

ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

رییس پارک علم و فناوری اردبیل از طراحی و ساخت ربات 
یک  توسط  خاورمیانه  در  بار  اولین  برای  پرستار  جایگزین 
شرکت دانش بنیان در این پارک خبر داد و گفت: این ربات 
و  میکروفون  وایرلس،  اینترنت  به  اتصال  نظیر  قابلیت هایی  از 
تب سنج  موبایل،  و  کامپیوتر  طریق  از  پذیری  فرمان  بلندگو، 
آنالین  تصویری  و  صوتی  ارتباط  و  غذا  و  دارو  حمل  لیزری، 

برخوردار است.

به گزارش روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، حبیب 
ابراهیم پور از 1۸ ایده دانش بنیان و فناورانه عملیاتی شده در 
بیمارستان ها و مکان های عمومی  استان اردبیل برای مبارزه و 
کنترل شیوع کرونا خبر داد و گفت: از 16 اسفند ماه فراخوانی 
برای دریافت ایده های فناورانه در استان ارسال شد و در همین 
راستا 50 ایده دریافت کردیم که از این تعداد تاکنون 1۸ ایده 
و  بیمارستان ها  در  استفاده  و  تولید  در حال  و  عملیاتی شده 

مکان های عمومی  است.
وی جزییات برخی از ایده های عملیاتی شده در پارک علم و 
که  برخی محصوالتی  و گفت:  کرد  تشریح  را  اردبیل  فناوری 
برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا در کشور عملیاتی شده است 
شامل تولید روزانه 5 هزار ماسک N95 با همکاری دو شرکت 
دانش بنیان الکترونیک پردازش سبالن و رادیس صنعت مستقر 
در پارک علم و فناوری اردبیل است که توانستند از تسهیالت 

کرونایی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز استفاده کنند.
این  در  که  دیگری  فناورانه  محصوالت  داد:  ادامه  ابراهیم پور 
راستا به تولید رسیدند کاله و لباس فیلتر دار ایزوله تنفسی 
کامل، ضدعفونی  ایزوله  قابلیت های  با  درمان  کادر  مخصوص 
کننده  ضدعفونی  دستگاه  همچنین  است.  فیلتر  تعویض  و 
اولتراسونیک به عنوان کابین ضدعفونی کننده کرونا با هدف 
ضدعفونی کردن لباس های کادر درمانی مراکز بیمارستانی در 
رضای  امام  بیمارستان  در  بار  نخستین  کرونا،  ویروس  مقابل 

اردبیل نصب و مورد استفاده قرار گرفت.
رییس پارک علم و فناوری اردبیل خاطرنشان کرد: همچنین 
در  بار  اولین  برای  پرستار  جایگزین  ربات  ساخت  و  طراحی 
خاورمیانه از جمله محصوالتی بود که توسط شرکت الکترونیک 
پردازش سبالن طراحی و ساخته شد. از قابلیت های این ربات 
اتصال به شبکه و اینترنت وایرلس با قابلیت شارژ و مجهز به 
دوربین مدار بسته، میکروفون و بلندگو، فرمان پذیری از طریق 
عملیاتی،  باالی  سرعت  لیزری،  تب سنج  موبایل،  و  کامپیوتر 
و تصویری  ارتباط صوتی  و  تا 15 کیلوگرم  و غذا  دارو  حمل 

آنالین است.
نانو  پایه  بر  گیاهی  کننده  عفونی  ضد  محلول های  تولید  وی 
فناوری را از دیگر محصوالت مرتبط با کنترل شیوع ویروس 
منسوج  تکمیل  شرکت  گفت:  و  کرد  عنوان  استان  در  کرونا 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  شرکت های  از  گستر  آرمان 

اردبیل موفق به تولید محلول و ژل ضدعفونی کننده دست و 
سطوح بر پایه گیاهی، الکی و نانو شده است.

تسهیالت  مورد  در  اردبیل  فناوری  و  علم  پارک  رییس 
بین  از  گفت:  نیز  شکوفایی  و  نوآوری  صندوق  کرونایی 
ایده های فناورانه، سه طرح به شرکت های دانش بنیان عضو 
یک  و شکوفایی  نوآوری  که صندوق  داشت  اختصاص  پارک 
بیشتر محصوالت  تولید  برای  تومان  میلیون   200 و  میلیارد 
طریق  از  تومان  میلیون   600 تاکنون  که  کرد  مصوب  آن ها 
صندوق پژوهش و فناوری تهران پرداخت شده است. شرکت 
ربات  و  ماسک  کننده  تولید  سبالن  پردازش  الکترونیک 

پرستار یکی از این شرکت ها بود.
کمک  تومان  میلیون  پنج  پرداخت  از  همچنین  ابراهیم پور 
بالعوض برای 1۸ طرح عملیاتی شده در پارک علم و فناوری 
عملیاتی  ایده های  از  کدام  هر  برای  و گفت:  داد  اردبیل خبر 
بالعوض  صورت  به  تومان  میلیون  پنج  مبلغ  پرداخت  شده، 
مصوب شده که تاکنون این مبلغ به هفت شرکت پرداخت و 
باقی نیز به زودی پرداخت خواهد شد. همچنین به یک شرکت 
فناور برای تامین فضا و استقرار در پارک حدود 50 میلیون 

تومان وام با کارمزد 4 درصد اختصاص یافته است.

 رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه از تامین نیاز 70 تا 100 
درصدی استان کرمانشاه به محصوالت مقابله با کرونا به وسیله 

شرکت های مستقر در این پارک خبر داد.
شکوفایی،  و  نوآوری  صندوق  عمومی  روابط  گزارش  به 
معصومه خان احمدی، در مورد اقدامات این پارک برای تامین 
با ویروس کرونا در  برای مبارزه  نیاز  اقالم و محصوالت مورد 
بحران های  بقیه  مانند  کرونا  بحث  در  گفت:  کرمانشاه  استان 
کشور، اولویت اول ما رفع نیاز استان بود؛ بر این اساس با کمیته 
تامین اقالم ستاد ملی مبارزه با کرونا جلسه ای را تشکیل دادیم 
و نیازهای اولیه را که شامل ماسک، گان یا لباس های حفاظتی 
این  اساس  بر  کردیم.  استعالم  بود،  کننده  ضدعفونی  مواد  و 
در  و  می کنند  فعالیت  حوزه  این  در  که  استعالم 17 شرکت  

پارک مستقر هستند امکان همکاری داشتند.
خان احمدی در ادامه در مورد میزان تامین نیاز اقالم مبارزه 
فناوری  و  علم  پارک  در  مستقر  شرکت های  توسط  کرونا  با 
 N95 کرمانشاه خاطرنشان کرد: اولین اقدام ما تولید ماسک
بود که در حال حاضر 100 درصد نیاز استان از طریق شرکت 
نانوریس پارس مستقر در پارک پوشش داده می شود.  الکترو 
90 درصد شیلدهای محافظ، 76 درصد ماسک های صنعتی و 
استان  در  نیاز  مورد  4۸ درصد محلول های ضدعفونی کننده 
کرمانشاه نیز از طریق شرکت های پارک تامین می شود. عالوه 
بر آن سامانه های مدیریتی، آموزشی، تولید محتوا و تبلیغات 

نیز در پارک فعالیت های قابل توجهی داشتند.

رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه در مورد تعامالت صندوق 
فناوران  و  دانش بنیان  شرکت های  با  شکوفایی  و  نوآوری 
مستقر در این پارک گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی یکی 
از بزرگ ترین مجموعه هایی بود که در این مسیر به ما کمک 
کرد، به طوری که از طریق صندوق پژوهش و فناوری زاگرس 
خط اعتباری 6 میلیارد تومانی را برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان و همچنین فناوران عضو پارک اختصاص داد. این 
خط اعتباری در سه روز غیر کاری تایید و عملیاتی شد. در 
فاصله 10 روز از استعالم نیازهای اولیه استان تا تزریق منابع 
صندوق نوآوری و شکوفایی، محصوالت شرکت های مستقر در 
پارک وارد چرخه تولید شد و نیاز استان کرمانشاه به این اقالم 

تامین شد. 
شرایط  در  کارها  و  کسب  از  بعضی  افزود:  ادامه  در  وی 
مواجهه کشور با بیماری کووید 19 رونق گرفتند و برخی نیز 
گردشگری  و  نقل  و  حمل  آموزشی،  کارهای  و  کسب  مانند 
حوزه  با  اساس  این  بر  شدند،  مواجه  جدی  چالش های  با 
توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی مکاتبه انجام شد و 
در عرض یک روز خط مشاوره آنالین برای کرمانشاه راه اندازی 
شد. همان طور که می دانید صندوق نوآوری دارای پلتفرم قوی 
از مشاوران خبره و متخصص است و در یک روز این ارتباط 

برای شرکت های مستقر در پارک برقرار شد. 
خان احمدی در مورد دیگر حمایت های پارک علم و فناوری 
پارک  در  فناور مستقر  و  دانش بنیان  از شرکت های  کرمانشاه 
گفت: در بحث های تک فراخوانی در کل پارک منتشر شد تا 
از تجهیزات های تک حمایت  کنیم. شرکت های مختلفی مانند 
پرتابل  دستگاه  الکترواپتیکی،  دارو،  تولیدکننده  شرکت های 
ضدعفونی کننده، ماسک با قابلیت تنظیم فیلتر و محصوالت 
دیگری که نمونه اولیه داشتند می توانند از این حمایت استفاده 
کنند که این حمایت ها شامل اخذ مجوزهای الزم برای تولید 
یا  صنعتی  طراحی  مالی،  حمایت  تخصصی،  مشاوره  صنعتی، 
فنی از طریق پارک است. عالوه بر آن بخشودگی اجاره بهای 
سه ماه اول سال، اضافه شدن سه ماه به دوره تداوم و سه  ماه 
تنفس برای بازپرداخت تسهیالت از دیگر حمایت های پارک از 

شرکت ها است.

■                                                           رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه خبر داد:                                                                                          ■
   

■  رئیس پارک علم و فناوری اردبیل خبر داد:
 

مشاوره آنالین رایگان صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های فناور زیان دیده بر اثر کرونا

ساخت ربات جایگزین پرستار برای اولین بار در خاورمیانه توسط 
یک شرکت دانش بنیان در اردبیل

اقدامات 
اسالیم آزاد  دانشگاه 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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اقدامات 
اسالیم آزاد  دانشگاه 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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گزارش عملکرد حوزه پژوهش و 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی در 

خصوص مقابله با ویروس کرونا  

اقدامات صورت پذیرفته در دانشگاه 
آزاد  در زمینه کرونا ویروس 

)کووید-19(

در این بخش یم خوانید: اقدامات دانشگاه آزاد اسالیم

⏪

در جلسه دکتر طهرانچی با مدیران معاونت علوم انسانی و هنر مطرح شد؛

گزارش روند اجرای شیوه نامه دانش مواجهه با پاندمی کرونا 
و استخراج شیوه های کاربست این دانش

به گزارش نشریه عتف؛ جلسه  عیدانه دکتر محمدمهدی طهرانچی 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی با معاون و مدیران معاونت علوم انسانی و 

هنر به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
دکتر طهرانچی در ابتدای این جلسه اظهار داشت: هیچگاه بشر 
فکر نمی کرد که اینگونه با توانایی هایی که پیدا کرده در مقابله یک 
ویروس زمین گیر شود و هر چه جلوتر می رویم نیاز به حکومت 
صالح در جهان که در راس آن ولی خداست، بیشتر احساس و 

آشکار می شود. 
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به همه گیر شدن ویروس 
کرونا در جهان و درماندگی بسیاری از کشورها در مواجهه با آن، 
تصریح کرد: دنیا برای اولین بار در طول 80 سال گذشته و پس از 
جنگ جهانی دوم با بحث جدی مواجه شده است. این موضوع مسیر 
علمی را که تاکنون طی شده، زیر سوال می برد، چرا که 80 سال 
است دولت ها به ویژه ایاالت متحده آمریکا عنان سیاست علمی را در 
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گزارش عملکرد حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی
 در خصوص مقابله با ویروس کرونا  

◆  اقدامات و فعالیت های انجام شده در سطح دانشگاه:

●   خدمت رسانی به دانشجویان، اعضای هیات علمی 
شیوع  آغاز  زمان  از  دانشگاه  هدف  اقشار  دیگر  و 

ویروس کرونا
◂◂  ایجاد و معرفی صفحه تخصصی دسترسی به منابع فارسی 
و التین در خصوص موضوع کرونا در سایت پژوهشگاه جهت 
عالقمندان  سایر  و  دانشگاه  پژوهشگران  و  محققان  استفاده 
آدرس  به  دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  و  پژوهشگاه  )سایت 
cri.iau.ac.ir بخش مرکز اسناد علمی، منابع موضوع کرونا(،

◂◂  ارایه سیستم ویدئو کنفرانس  به واحدهای دانشگاهی برای 
برگزاری دوره های توانمند سازی پژوهشی اعضای هیات علمی 

و کارکنان حوزه پژوهش،
◂◂  معرفی میز مجازی خدمات جهت پاسخگویی به مراجعه 

کنندگان. 
●    خدمات پژوهشی، کارگاهی و آزمایشگاهی ارائه شده 
به دانشجویان، اعضای هیات علمی و دیگر اقشار هدف 

دانشگاه از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا 
نامه  شیوه  تدوین  از طریق  ها  آزمایشگاه  امور  ◂◂  ساماندهی 
در  اسالمی  آزاد  دانشگاه  های  کارگاه  و  ها  آزمایشگاه  فعالیت 

شرایط فاصله گذاری هوشمند ناشی از شیوع کرونا.

◆  اقدامات و فعالیت های انجام شده در سطح ملی:
●      مراکز تحقیقاتی، کارگاهی و آزمایشگاهی فعال شده 
در خصوص مقابله با ویروس کرونا در واحدهای دانشگاهی 

سراسر کشور
◂◂   تشکیل گروه تحقیقاتی مهندسی پزشکی در واحد سمنان 
پزشکی  تجهیزات  ساخت  و  طراحی  تحقیق،   -1 اهداف:  با 
اولویت دار مانند ونتیالتور، 2- تعمیر و بروزرسانی تجهیزات 
پزشکی معیوب سطح استان که در حال حاضر نیاز ضروری به 

آن ها می باشد،
 Monoclonal تحقیقات  مرکز  اندازی  راه   ◂◂

Antibodies در واحد تهران مرکزی،
◂◂  مرکز تحقیقات ژن درمانی نیز در حال راه اندازی در واحد 

تهران شمال است.
در  شده  ارائه  خدمات  یا  و  شده  تولید  محصوالت      ●
خصوص مقابله با ویروس کرونا در واحدهای دانشگاهی 

سراسر کشور 
ویروس  با  مقابله  درخصوص  خدمات  و  محصوالت  ارائه    ◂◂
دانشگاه  واحدهای  و  تحقیقاتی  مراکز  آزمایشگاه ها،  در  کرونا 
شامل؛ ماسک، دستکش، گان و لباس مخصوص، محلول های 
ایستگاه  ایجاد  ازن،  ضدعفونی کننده، تب سنج، دستگاه مولد 
دستگاه  محیط،  کننده  عغونی  ضد  دستگاه  خدمات رسانی، 
و  طراحی  بیمار،  ایزوله حمل  محفطه  حرارتی،  تصویربرداری 
کرونا،  تشخیص  کیت  تولید  طرح  اجرای  ونتیالتور،  ساخت 
نقاهت،  دوران  در  کرونا  بیماران  دور  راه  از  مراقبت  سامانه 
کننده  ضدعفونی  دستگاه  دست،  کننده  عفونی  ضد  دستگاه 
با  بدن  دمای  اندازه گیری  غیرتماسی  لباس، طراحی سیستم 

امکان آالرم، دستگاه اکسی متر و...
●    طرح ها و برنامه های پژوهشی و آزمایشگاهی آغاز 

شده در خصوص ویروس کرونا 
◂◂   از بیستم اسفندماه سال گذشته بیش از 140 طرح فناوری 
در حوزه مقابله با ویروس کرونا در یک کمیته متمرکز در پارک 
علم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته است. بیش از 10 جلسه 
در حوزه  گرفته، 9 طرح  ارزیابی های صورت  با  و  برگزار شده 
فناوری دانشگاه انتخاب شده است که در آینده نزدیک تجاری 

سازی می شود.
موضوعی  محور  چارچوب  در  هایی  نامه  ویژه  ◂◂  اختصاص 
با  هایی  پژوهش  و  مقاالت  به  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مجالت 
تمرکز بر پاسخ دهی به نیازهای جامعه شامل بحران کرونا و 

جهش تولید.
◂◂   مذاکره با نهادها و سازمان ها جهت مرتفع نمودن نیاز آن ها 
و عرضه تولیدات و خدمات واحدهای دانشگاهی به کل کشور 

همچون دستگاه مولد ازن و توافق و قرارداد اولیه این دستگاه 
برای تست میدانی و در صورت موفق بودن این تست برای تولید 
تمامی  پاسارگاد و همچنین  بانک  تمامی شعب  استفاده در  و 
پمپ بنزین های زیر نظر شرکت فناب تار و در خصوص دیگر 
دستگاه ها همچون الکتروریسی صنعتی در مقیاس های 10000 
با ستاد  توافق  و  و 50000 و 100000 ماسک N95 مذاکره 

بسیج کرونا.
●     تعداد متخصصین و محققین در حال فعالیت و خدمت 

رسانی در زمینه مقابله با ویروس کرونا
◂◂   فعالیت کلیه دفاتر ارتباط با صنعت واحدهای دانشگاه آزاد 

اسالمی،
◂◂   فعالیت 14 مرکز تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی در زمینه 
تولید محصوالت مورد نیاز مبارزه با ویروس کرونا و ارائه خدمات 

مورد نیاز در کشور،
◂◂   فعالیت بیش از 20 استان و 50 واحد دانشگاه آزاد اسالمی 

در زمینه تولید محصوالت مورد استفاده برای مقابله با کرونا.

برنامه ها و فعالیت های آتی برای ادامه مسیر تا رسیدن 
به نقطه پایان بحران کرونا )در سطح دانشگاهی و ملی(

◂◂   ساماندهی فعالیت آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه 
از  ناشی  هوشمند  گذاری  فاصله  شرایط  در  اسالمی  آزاد 

کرونا، شیوع 
◂◂  راه اندازی و حمایت مراکز تحقیقاتی و واحدهای دانشگاهی 
تجهیزات  ساخت  زمینه  در  پژوهشی  های  فعالیت  زمینه  در 

مورد نیاز مبارزه با شیوع ویروس کرونا،
ارائه  جهت  در  دانشگاه  علمی  نشریات  هدایت  و  ◂◂  حمایت 
ویژه نامه هایی در چارچوب محور موضوعی مجله به مقاالت و 

پژوهش هایی با تمرکز بر بحران کرونا،
◂◂  حمایت و هدایت دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه به منظور 
های  زمینه  در  کشور  نیاز  مورد  محصوالت  تولید  در  تسریع 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و تشخیص مبتالیان.

⏪

⏪

دست گرفته اند و اکنون با واقعیتی مواجه شده اند که به این نتیجه 
رسیده اند که سیاست علمی آنها در مواجهه با این ویروس ناکارآمد 
بوده و بحث علوم سخت افزاری و نرم افزاری کامالً متوقف شده است.

اندیشه ورز  اینکه هیأت های  بیان  با  رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
این دانشگاه باید به سمت تولید دانش حرکت کنند، گفت: مسیر 
هیأت های اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسالمی یک حرکت روش مند 
است، چرا که تاکنون علم ما متکلم وحده بوده و شیوه ارائه دروس 
به این شکل بود که اساتید درس می دادند و شاگردان اجازه نقد 
نداشتند. برای اصالح این روند، موضوع گفتگوهای تولید دانش در 

دانشگاه آزاد اسالمی آغاز شده و تاکنون دستاوردهای خوبی نیز به 
همراه داشته است.

دکتر طهرانچی خاطرنشان کرد: از هیأت های اندیشه ورز دانشگاه 
آزاد اسالمی انتظار می رود که همه جوانب دانش مواجهه با ویروس 
کرونا را بررسی کرده و یک جریان سازی در دانشگاه آزاد اسالمی 
به وجود بیاورند. برای این کار باید همه توان خود را بگذاریم و با 
استفاده از توان کارگروه های هیأت های اندیشه ورز بتوانیم ابتدا با 
گفت وگو محوری و سپس با ایجاد کرسی های های ترویجی و 
برگزاری کرسی های نظریه پردازی، دستاوردهای علمی خود را به 

مجامع و نهادهای دیگر ارائه کنیم.
دکتر طهرانچی با تاکید بر اینکه در این شرایط باید حیات علمی 
و فعالیت های دانشگاهی جریان داشته باشد، گفت: اگر به آثار و 
پیامدهای ویروس کرونا نگاه کنیم، نشان می دهد که اگر جمهوری 
اسالمی ایران بخواهد فعالیت های خود را متوقف کند، این توقف 
می تواند یک الگو برای مزاحمت های بعدی دشمنان باشد، بنابراین 
باید فعالیت های آن را متوقف کنیم، ضمن اینکه عدم حضور در 
محیط کار و دانشگاهی به معنای تعطیلی نیست و فعالیت های 

❚❚دانشگاه آزاد اسالمی جاری و ادامه دار است.
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از  بهینه  استفاده  برای  الزم  کارهای  و  ساز  و  تدابیر 
اثربخش  و  راهبری کارآمد  تجربیات حاصل شده جهت 
در  دانشگاه  آزمایشگاهی  شبکه  و  پژوهش  حوزه  امور 

دوران پسا کرونا
◂◂  تدوین شیوه نامه تولید دانش مواجهه با چالش های حاصل 
از این معضل جهانی و استخراج روش های کاربست این دانش 

و بررسی حکمرانی در جهان پسا کرونا،
◂◂   ایجاد و مدیریت تاالرهای گفتگو برای نظریه پردازی، 
گفتگو و تبادل نظر علمی در خصوص تولید دانش مواجهه 
استخراج  و  جهانی  معضل  این  از  حاصل  های  چالش  با 
در  حکمرانی  بررسی  و  دانش  این  کاربست  های  روش 

کرونا، پسا  جهان 
◂◂  جمع بندی اندیشه ورزی ها و ارایه الگوی مطلوب حکمرانی 

صالح در جهان پساکرونا،
◂◂  ارایه سیستم ویدئو کنفرانس  به واحد های دانشگاهی برای  
تولید  در خصوص  علمی  نظر  تبادل  و  گفتگو  پردازی،  نظریه 
و  جهانی  معضل  این  از  حاصل  های  چالش  با  مواجهه  دانش 
استخراج روش های کاربست این دانش و بررسی حکمرانی در 

جهان پسا کرونا،
جدول 2: توزیع پژوهش های در حال اجرا در ایران بر اساس اولویت های اعالم شده توسط

 GLOPID-R and WHO تا پانزدهم فروردین

ف
محلول و ژل ضد واحداستانردی

عفونی دست
محلول ضد 
عفونی سطح

ماسک و 
دستکش

گان و لباس 
مخصوص

ارائه طرح 
تحقیقاتی

ایجاد ایستگاه 
خدمات رسانی

دستگاه  ضد عفونی 
کننده محیط

۱

مرکزی

■۱5,0006507اراک
■■ساوه2
■■خمین۳
■دلیجان4

5

گلستان

ماسک نانو■■گرگان
روزانه:900روزانه:2,000علی آبادکتول6
■۱0,000گنبد7
2,0002,000آزادشهر8

خراسان 9
2,000 محلولبیرجندجنوبی

روزانه: 7,000400 ژل

کهگیلویه و ۱0
بویراحمد

■■■■یاسوج
■■گچساران۱۱
■تهیه اتانولتهیه ژلهمدانهمدان۱2
۱۳

کرمان
تولید ماسک N 95 فیلتردار برای نخستین بارکرمان

■■■بافت۱4
■■■■کهنوج۱5

۱6
اصفهان

اصفهان
سامانه ضدعفونی کننده خودکار هوای محیط، ربات ضدعفونی کننده و ربات غذابر ویژه بیمارستان ها، حسگر 

 UV ضدعفونی کننده ویژه صفحه کلید آسانسور و  محفظه نوری گازی استریل و ضدعفونی خانگی مجهز به اشعه

■■اتانول زیستیفالورجان۱7

۱8

فارس

ساخت دوربین حرارتی محیطی در فرودگاه، دستگاه تولید ازن و  طراحی سامانه »فیور کلینیک«شیراز
■■■جهرم۱9
در اختیار قرار دادن تجهیزات آزمایشگاهی مانند اتوکالو و کپسول های اکسیژناقلید20
همکاری الزم در خصوص تجهیز نقاهتگاه های بیماران مبتال به ویروس کروناالر2۱
22

سمنان

دستگاه تب سنج مادون قرمز، مدل ثابت غیر لمسس و  دستگاه اکسی مترسمنان

■■■شاهرود2۳
استریل ۱000 

ماسک در 
ر.ز با دستگاه 

اتوکالو
■

24
بوشهر

40,000 بوشهر
ماسک چندالیه

■■دلوار25
■تنگستان26

27
خراسان 
رضوی

■■■مشهد
تصویربرداری حرارتی، طراحی و ساخت محفطه ایزوله حمل بیمار، 

تهیه تب سنج دیجیتال و عالیت های تحقیقاتی در زمینه های 
مکمل های دارویی برای کمک به بیماران مبتال به کرونا

28
خوزستان

ضد عفونی اماکن عمومی و توزیع غذا توسط بسیج دانشجویی■■■ایذه

۱,000 ماسک ۱5,000 محلول ضدعفونیدزفول29
در روز

تولید ژل دستکش نامریی و  تولید الکل با استفاده از امکانات 
آزمایشگاه هاي سطح واحد و  تهیه  و توزیع پوسترهای آموزشی 

جهت حمایت روانی و آگاه سازی مردم
⏪تهیه و توزیع پکیج های بهداشتی و همکاری در ضدعفونی اماکن عمومی شهرمینابهرمزگان۳0

◂◂   برنامه ریزی و حمایت از انتشار ویژه نامه هایی در چارچوب محور موضوعی مجالت دانشگاه آزاد اسالمی با تمرکز بر مووضوعات ⏪
مرتبط با بحران کرونا.



25

خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

◂◂    ایده شو خونگی شو با محوریت کرونا و پساکرونا )واحد یادرگار(
◂◂  مسابقه ایده های خالقانه به منظور جهش تولید در کسب و 

کارهای خرد در دوران کرونا و پساکرونا )استان مازندران(
◂◂    مسابقه عکس/فیلم/ محتوا با هم در خانه قرآن بخوانیم 

)استان مازندران(
در زمینه فراخوان طرح های تحقیقاتی، عناوین ذیل به عنوان 
محورها و زیرمحورهای فصلهای بهار و زمستان برای حمایت از 

طرح های پژوهشی دانشجویی پیشنهاد شدند.

گفتگوی  تاالرهای  دانشجویي،  گفتگوي  تاالرهاي  زمینه  در 
گفتگوهای  منظور  به   )Forum قالب  )در  مجازی  تخصصی 
دانشجویی و طرح اندیشه های مفید، خالق، کارآمد و کاربردی 
توسط دانشجویان دانشگاه با محوریت انجمن های علمی را در سطح 
دانشجویی در دو وب سایت اختصاصی باشگاه پژوهشگران جوان )به 
نشانی: http://bpj.iau.ir/Default.aspx( و پژوهشگاه 
 )https://forum.iau.ac.ir نشانی:  )به  دانشگاه  مرکزی 

راه اندازی نمود.
محورهای فروم های ایجاد شده براساس جمع بندی نظرات 

دریافتی از واحدهای سراسر کشور عبارت هستند از:
◂◂   حکمرانی پس از کرونا، سیاست، اقتصاد، جامعه: این فروم 
پذیرای طرح و نقد نظریه های دانشجویی در زمینه: ارائه معیارهای 
حکمرانی صالح، تاب آور و مقاوم در بحران، اقتصاد مقاومتی و 

حمایتهای اجتماعی در زمان بحران و پس از آن است.
نظریه های  نقد  و  طرح  پذیرای  فروم  این  فناوری:  و  ◂◂  کرونا 

دانشجویی در زمینه: پیش بینی نیازهای تازه و روندهای نو فن آوری 
و درس هایی است که بحران کرونا به جهان آموخت.

بیوتروریسم، بهداشت عمومی، و درمان در  ◂◂   زیست فناوری، 
دوره کرونا و پساکرونا: این فروم پذیرای طرح و نقد نظریه های 
و  زمینه: پزشکی، زیست شناختی، زیست فناوری  دانشجویی در 

مسائل مرتبط با بهداشت است.
◂◂   آثار اجتماعی و روانشناختی کرونا: این فروم پذیرای طرح و 
نقد نظریه های دانشجویی در زمینه:آثار فردی و جمعی بحران کرونا 
مانند تاثیر قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی، رواج پیام رسان های 

اجتماعی است.
◂◂   جهش تولید و انعطاف در کسب و کار در زمان بحران: این 
فروم پذیرای طرح و نقد نظریه های دانشجویی در زمینه: روشهای 
مبتکرانه برای کسب و کار موفق و تاثیرگذار در زمان بحران هایی 

نظیر کروناست.
◂◂   آینده روشن است. تأثیر دین و معنویت بر فرد و جامعه در دوران 
بحران: این فروم پذیرای طرح و نقد نظریه های دانشجویی در زمینه: 

بررسی اثر معنویت و دین مداری برای گذر از دوره بحران است.
◂◂    آموزش و پژوهش الکترونیکی، فرصت ها و چالش ها: این فروم 
پذیرای طرح و نقد نظریه های دانشجویی در زمینه: روشهای ادامه 
روند تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان در دوره تعطیلی فیزیکی 

محیط های آموزشی است.
همچنین باشگاه ها و انجمن های علمی سراسر کشور بر مبنای 
زیرساخت  های موجود در استان خویش اقدام به ایجاد و مدیریت 

مستقل تاالرهای گفتگوی اختصاصی متعدد نموده اند.

اقدامات و فعالیت های انجام شده در سطح دانش آموزی و 
دانشجویی )باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان(:

در راستای برگزاری مسابقات )دانشجویی – دانش آموزی(، طرح  
اندیشه های مفید، کارآمد و کاربردی و گفتگوی دانشجوی در 
خصوص جهان پسا کرونا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
و  ها  برنامه  برگزاری  و  تعریف  به  اقدام  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سامانه ای،  و  غیرحضوری  مسابقات  شاخه  سه  در  رویدادهایی 
تاالرهای گفتگوی اندیشه ورزی دانشجویی و همچنین فراخوان 

طرح های تحقیقاتی دانشجویی )فطرت( نموده است. 
مسابقات با موضوعات مرتبط به کرونا با عناوین ذیل، با توجه به 
مزیت های علمی و توانمندی های هیات-های اندیشه ورز و نظام 
موضوعات و طرح پایش در حوزه های اندیشه ورزی و فناوری با 

محوریت هر استان در سطح ملی در حال اجراست.
◂◂    مسابقه ایده شو در صنایع غذایی، آرایشی-بهداشتی و دارویی 

با رویکرد جهش تولید و پساکرونا، 
ارزیابی  هدف  با  خدا  نگاه  همراه  تلفن  با  کوتاه  فیلم  مسابقه 
مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی افراد نسبت به خود و جامعه 

در ایام کرونا  )واحدهای غرب استان تهران(
فردی  و  بهداشت جمعی  و  کرونا  دامپزشکی،  ◂◂    مسابقات 

)استان سمنان(
◂◂   مسابقه ایده های اقتصادی و جهش تولید در دوران کرونا 

و پساکرونا)استان فارس(
◂◂  مسابقه کسب و کارهای اینترنتی - اپلیکیشن نویسی) در 

حوزه های مرتبط با فضای کرونا( )استان فارس(
درآمد، سالمت  مهندسی،  پساکرونا:  در  فیلترها  ◂◂    مسابقه 

)استان فارس(
◂◂   مسابقه مجازی بازطراحی و بهینه سازی ماسک و محافظ 

صورت مورد نیاز کادر درمان)استان کرمانشاه(
◂◂    مسابقات جهان پساکرونا، فرصت ها و چالش ها)استان کرمان(

◂◂     مسابقه ایده شو راهکارهای پیشگیری کرونا در مواجهه با 
بالیای طبیعی) استان لرستان(

◂◂     رویداد فناورانه ایده های برتر با محوریت اشتغال و کارآفرینی 
در حین و پس از کرونا )استان گلستان(

◂◂    مسابقه تولید محتوی آموزشی ) عکس، فیلم، موشن گرافی 
و. ...( با محوریت بهداشت فردی و اجتماعی و راه های انتقال و 

پیشگیری بیماری کرونا )استان گلستان(
◂◂   مسابقه ایده شو در طراحی آپ هوشمند در خصوص فاصله 
گذاری اجتماعی، گردشگری در قرنطینه، زندگی و همزیستی 
مسالمت آمیز با کرونا، مبارزه با استرس و افسردگی در قرنطینه 

و شیوع بیماری ) تهران غرب(
◂◂  رویداد مجازی مسأله پردازی و کارآفرینی با موضوع مسائل 

کرونا و پساکرونا)استان اردبیل(
◂◂   مسابقه و رویداد اندیشه ورزی و فناورانه با محور: الگوهای 
بهداشتی در شیوه های زندگی در جهان قبل و پساکرونا، الگوهای 
سازگاری جامعه در مواجهه با بیماری اپی دمیک و پاندمیک، 
شیوع  دوران  در  روانی  امنیت  و  روان  بهداشت  بر  موثر  عوامل 

بیماری کرونا و ... )استان قزوین(
حل  در  ملی  و  ملی  فرا  بازیگران  نقش  افزایش  ◂◂    مسابقه 
بحران های اپیدمیک و کاهش نقش دولت ها در دوران پساکرونا، 

فروپاشی نئولیبرالیسم در جهان پساکرونا )استان بوشهر(
◂◂   مسابقه کاربرد زیست فناوری میکروبی در غیرفعال سازی و 
مهار ویروس کرونا در محیط زیست در دوران پسا کرونا، نانو فناوری 
و نقش آن در کنترل شیوع بیماری کرونا و دوران پسا کرونا، تغییر 
سبک زندگی از دیدگاه جهان غرب و جان اسالم در دوران پساکرونا 

) استان قم(
◂◂  ایده شو در مواجهه با چالش های دوران پسا کرونا با محوریت 

انرژی )استان اصفهان(
◂◂   مسابقه طرح باز های فکری و سرگرم کننده در شرایط قرنطینه 

) استان البرز(

موضوعات پیشنهادی:

هنر علوم انسانی پزشکی علوم پایه و فنی 
مهندسی

پوستر، بروشور، فیلم کوتاه و ... 
در خصوص اطالع رسانی در 

مور کرونا
انگ اجتماعی  مرتبط  با  ویروس   

 COVID19 
آزمون های تشخیص 

آزمایشگاهی
بومی)سریع و ارزان(

سامانه های هوشمند 
تشخیصی )سریع و ارزان( تشخیص

پوستر، بروشور، فیلم کوتاه و ... 
در خصوص اطالع رسانی در 

مور کرونا

 -اجتماعات مجازی -ایمنی و 
پیشگیری از ابتال به کرونا در 
اجتماعات و خصوصاً سیستم 

حمل و حمل عمومی

پژوهش های محیطی در 
خصوص شناسایی منبع و 

مخزن ویروس

نحوه عملکرد ویروس در 
بدن انسان و تاثیر درمان 
و واکسن با استفاده از 

مدلسازی ریاضی
شیوع

جلوگیری از شایعه در خصوص 
کرونا بوسیله : فیلم کوتاه و ...

تعامالت جدید اجتماعی
سازگاری با کرونا و هنجارهای 

جدید اجتماعی  
نیازهای اطالعاتی  سالمت 

 مرتبط با  ویروس      
سامانه های فراگیر اطالع 

رسانی دقیق
شایعات و مسائل اجتماعی 

و روانشناختی

درمان از راه دور
شیوه های مقابله با افسردگی، 
اضطراب و وسواس در دوران 

کرونا

بررسی احتمال میزبان غیر انسان 
در کشور ایران -بررسی زمان 

عالمت دار شدن بیماران بعد از 
مواجهه با ویروس در کشور

مطالعات  مدل سازی و 
مشخص کردن  افراد در 

معرض ریسک
مدیریت

کسب و کارهای جدید هنری 
در دوران کرونا و پسا کرونا

کرونا و راه حل برون رفت از 
بیکاری

کسب و کارهای جدید در 
حوزه پژشکی

-کسب و کارهای آنالین
- کار در خانه

اقتصاد و کسب و کار با 
رویکرد جهش تولید

آموزش هنجارهای جدید در 
خانواده و جامعه

ایمنی از ابتال به بیماری در 
محیط های آموزشی

سامانه های نوین آموزش 
غیر حضوری آموزش و حل بحران

⏪

❚❚
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اقدامات 
وزارت هبداشت ، درمان و آموزش پزشیک

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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در این بخش یم خوانید: اقدامات وزارت هبداشت ، درمان و آموزش پزشیک

غربالگری کرونا در ایران، یک مدل موفق جهانی 
است

گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

⏪کنترل شیوع کرونا با طرح تحول سالمت 

وزیر بهداشت در حاشیه برگزاری هفتاد و سومین مجمع جهانی سالمت؛

غربالگری کرونا در ایران، یک مدل موفق جهانی است

مجمع  سومین  و  هفتاد  در  ایران  بیانیه  گفت:  بهداشت  وزیر 
جهانی سالمت که امروز به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، 
شامل چندین بند بود. اوال حمایت خودمان را از سازمان جهانی 
بهداشت به عنوان سازمانی که می تواند در شرایط کنونی، حلقه 

وصل بین کشورها برای مبارزه با کرونا باشد را اعالم کردیم. 
به گزارش نشریه عتف به نقل از سایت وبدا، دکتر سعید نمکی، 

در حاشیه برگزاری هفتاد و سومین مجمع جهانی سالمت به 
جهانی  سازمان  تضعیف  کرد:  اظهار  ویدیوکنفرانس،  صورت 
بهداشت که برای اولین بار توسط آمریکا اتفاق افتاد را محکوم و 
حمایت قاطعانه خودمان را از اقدامات این سازمان اعالم کردیم. 
وی با بیان اینکه ایران در شرایط سخت تحریم در مورد مدیریت 
این  بیماری کووید۱9 موفق عمل کرده است، عنوان کرد: در 
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گزارش عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری 
ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

در   2۰۱۹ کورونا  ویروس  جهانی  بحران  شروع  از  پس 
معاونت تحقیقات و فناوری ستاد وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی کمیته ملی تحقیقات COVID-19 جهت 
مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات ملی، هدفمند و کاربردی 
)بویژه کوتاه مدت( بر روی COVID-19 شکل گرفت و 
درکارگروه های مختلف اقداماتی را به انجام رساند. اقدامات 

انجام شده در 8 حیطه زیر دسته بندی شده اند:

◂◂  توسعه فناوری 
◂◂    تشخیص بیماری

◂◂    اپیدمیولوژی 
◂◂   کارآزمایی بالینی

◂◂   اخالق در پژوهش 
◂◂  منابع مالی پژوهش

◂◂   پایش پژوهش ها  و انتشار نتایج 
◂◂  حمایت از طرح های کالن و فرادانشگاهی

 
◆  توسعه فناوری 

دفتر توسعه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری جهت حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به منظور ساخت انواع فرآورده های مورد 
نیاز در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کووید 19 و 
استفاده از ظرفیت بالغ بر 1425 شرکت دانش بنیان ثبت شده 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همچنین ۸00 
هسته فناور حوزه سالمت مستقر در مراکز رشد دانشگاه های 
علوم پزشکی و پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه های وابسته 

به وزارت علوم تاکنون اقدامات زیر را انجام داده است:
◂◂  تشکیل کمیته فناوری بیماری کرونا جهت بررسی و تهیه 

لیست اقالم مورد نیاز در پیشگیری و درمان. 
درمان  و  تشخیص  پیشگیری،  در  نیاز  مورد  لیست  تهیه    ◂◂
پرستاری،  الیه  سه  و   N95 ماسک  شناسایی،  کیت  بیماری: 
دستکش التکس طبی، محلول ضد عفونی کننده، تجهیزات ضد 
عفونی کننده فردی و محیطی، تجهیزات آزمایشگاهی، دارو و 
مواد اولیه داروئی،  واکسن، سامانه های دیجیتال در آموزش، 
در تشخیص و ثبت بیماری، ونتیالتور و اکسیژناتور. )هفته آخر 

بهمن 9۸(
علوم،  وزارت  و  بهداشت  وزارت  دانشگاه های  با  مکاتبه     ◂◂
تحقیقات و فناوری جهت شناسایی هسته ها و شرکت های 
الذکر  فوق  محصوالت  از  یک  هر  کننده  تولید  بنیان  دانش 
اول  )هفته  صنعتی.  یا  و  پایلوت  تولید  به  تبدیل  مرحله  در 

اسفند 9۸(
بنیان  دانش  های  شرکت  و  ها  هسته  ممیزی  و  انتخاب    ◂◂

توانمند با مشخصه تولید سریع، انبوه و با کیفیت باال محصوالت 
از میان هریک از مدعیان هر گروه در کمیته ارزیابی تخصصی 
وزارت  مختلف  های  بخش  از  ربط  ذی  کارشناسان  حضور  با 
بهداشت و انستیتو پاستور برای بررسی و تایید کیفیت بخصوص 

کیت تشخیصی. )هفته سوم اسفند 9۸(
◂◂  مذاکره و هماهنگی با صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت 
برای  فناوری  و  علمی  معاونت  تجاری سازی  و  گزاری  سرمایه 
حمایت از شرکت های منتخب و برتر به شرح زیر: )هفته چهارم 

اسفند 9۸(
تشخیص  کننده کیت  تولید  9 شرکت  معرفی  و  انتخاب   ◾
که  اسفند(  آخر  )هفته  شرکت   52 میان  از  قطعی  ملکولی 
منجر به ورود نمونه ساخت داخل به بازار گردید. )هفته اول 

فروردین 99(. 
تولید  برای  بنیان  دانش  از 2 شرکت  و حمایت  شناسایی   ◾
بیماری کرونا )هفته  به روش سرولوژی  کیت تشخیص سریع 

دوم فروردین 99(.
◾ انتخاب و معرفی 5 تولید کننده ماسک نانو فیلتر از میان 
32 شرکت آماده برای افزایش تولید در تهران و شهرستانها که 

محصوالت انبوه وارد بازار شد )هفته اول فروردین(.
◾ انتخاب و معرفی 7 تولید کننده ضد عفونی کننده برای ایجاد 

و افزایش ظرفیت تولید )هفته آخر اسفند 9۸(. 
◾ انتخاب و معرفی 5 تولید کننده دستکش التکس طبی برای 

افزایش ظرفیت تولید )هفته آخر اسفند 9۸(. 
◾ معرفی 2 شرکت تولید کننده ونتیالتور در تهران و مشهد به 
معاونت سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
قرارداد  تولید و عقد  افزایش ظرفیت  جهت دریافت تسهیالت 

فروش با هیات امنای ارزی )هفته اول فروردین 99(. 
امتیاز صدور  واگذاری  برای  دارو  و  غذا  با سازمان  مکاتبه    ◂◂
مجوز تولید مواد ضد عفونی کننده به دانشگاه ها و آزمایشگاه های 
آکریدیته که نهایتا صدور پروانه تولید تجهیزات پزشکی کالس 

A به دانشگاه ها واگذار گردید )هفته دوم بهمن 9۸(.
◂◂  درخواست حمایت مالی از معاونت علمی و فناوری ریاست 
سطح  در  موجود   CT دستگاه   15 نوسازی  برای  جمهوری 
دانشگاه های علوم پزشکی معرفی شده توسط هیات امنای ارزی 

)هفته دوم فروردین 99(.
◂◂   درخواست از دبیرخانه مقابله با بیماری کرونا برای تسهیل 
اولیه دارویی بخصوص کلروکین توسط شرکت  در حمل مواد 
داخل  داروسازی  صنایع  برای  کشور  خارج  از  هواپیمایی  های 

کشور )هفته اخر اسفند 9۸(.
◂◂  مذاکره با شرکت مستقر در پژوهشگاه شیمی و مهندسی 
شیمی ایران برای هماهنگی در تولید مشترک مواد اولیه دارویی 

Remdesivir  موثر در درمان بیماری کرونا با یک شرکت 
چینی از طریق اداره کل بین الملل. )هفته دوم فروردین 99(.

◂◂   معرفی شرکت های تولید کننده داخلی 7 ماده اولیه دارویی 
وارداتی مورد مصرف صنایع دارویی به انضمام ساخت و تولید 
صندوق  به   Favipiravir و   Remdesivir اولیه  ماده 

نوآوری و شکوفایی برای حمایت مالی )هفته دوم فروردین(.
سطح  در  بنیان  دانش  های  شرکت  توانمندی  از  استعالم    ◂◂
 FAH، Can دانشگاه های علوم پزشکی و غیر پزشکی برای تولید
و Valve مورد استفاده در ساخت اسپری های تنفسی با صد در 

صد وابستگی تامین به خارج از کشور. )هفته دوم فروردین 99(.
◂◂  حمایت مالی و همچنین پیگیری صدور مجوز کارآزمایی 
تکنولوژی  سازی  بومی  برای  فصلی  آنفوالنزای  واکسن  بالینی 

ساخت واکسن در داخل کشور )سال 9۸(.
تولید  امکان  بررسی  برای  پژوهشگاه ها  و  دانشگاه ها  رصد    ◂◂
واکسن کرونا که تاکنون 3 مورد به کمیته تخصصی برای ارزیابی 

ارجاع شده است )هفته سوم فروردین 99(. 
◂◂  پیگیری برای اخذ منابع مالی از معاونت سرمایه گذاری و 
برای  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  تجاری سازی 
از  یکی  توسط  الیه  سه  ماسک  تولید  دستگاه   10 ساخت 

شرکت های دانش بنیان در اصفهان )هفته آخر اسفند 9۸(. 
◂◂  پیگیری و کسب موافقت معاونت علمی و فناوری ریاست 
ساخت  دستگاه های  از  دستگاه  دو  تخصیص  برای  جمهوری 
دانشگاه  رشد  مرکز  در  ماسک  تولید  برای  الیه  سه  ماسک 

کهکیلویه و تبریز )هفته دوم فروردین 99(.
◂◂  حمایت از شرکت دانش بنیان سازنده دستگاه نانوفایبر برای 
توسعه بازار و فروش محصوالت در سطح آزمایشگاه های جامع 

دانشگاه ها. )9۸(.
◂◂  حمایت از انتقال دانش فنی تولید پودر ضد عفونی کننده 
دارو.  و  فردی و صنعتی در سازمان غذا  استفاده  محیط مورد 

)هفته سوم فروردین(. 
◂◂  تهیه چارچوب های همکاری مشترک و مستمر تحقیقاتی، 
از طریق روابط  ایران و چین  بین  تولید، آموزشی و اطالعاتی 

بین الملل )هفته آخر اسفند(.
◂◂   معرفی تولید کنندگان تجهیزات ضدعفونی کننده محیطی 
بر پایه ازن به بیمارستان مسیح دانشوری جهت تست کیفیت 

عملکردی )هفته اول فروردین 99(. 
◂◂  حمایت از شرکت های تولید کننده اتوآناالیز و سل کانتر 

مورد استفاده در آزمایشگاه های تشخیصی طبی )سال 9۸(.
◂◂   مکاتبه با ستاد مبارزه با بیماری کرونا برای حذف اثر انگشت 
برای ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای پیشگیری از 

بیماری کرونا )هفته آخر اسفند 99(. 

⏪

⏪

و  میر  و  مرگ  کاهش  در  که  بزرگی  دستاوردهای  نشست، 
مدیریت، کنترل و مهار این بیماری داشتیم را بیان کردیم. 

به  اول مربوط  فاز  بود؛  فاز  ایران شامل دو  اقدامات  افزود:  وی 
آمادگی کشور برای دفاع مقابل هجمه اولیه بیماری توسط مراکز 
و نیروهای بهداشتی و درمانی، مشارکت بین بخشی و مشارکت 
مردم و فاز دوم نیز مربوط به استفاده از ظرفیت های سیستم 
مراقبت های بهداشتی اولیه کشور، بهورزان، مراقبین سالمت، 
نیروهای بهداشتی و سایر نیروها در مقابله با کرونا ضمن بهره 

مندی از غربالگری، بود.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: غربالگری کرونا در ایران یکی از 
دستاوردهای بزرگ کشور بود که توانستیم در مرحله اول 78 
میلیون و در مرحله دوم 22 میلیون نفر را به عنوان یک مدل 
موفق جهانی، غربالگری کنیم. در این مجمع، عدالت در خدمت 
رسانی به بیماران کووید۱9 در ایران را به اطالع کشورهای دنیا 
رساندیم. ایران کشوری بود که پیر و جوان، فقیر و غنی و حتی 

اتباع بیگانه را به صورت رایگان درمان کرد.  
دکتر نمکی گفت: همچنین از سازمان جهانی بهداشت خواستیم 
ایران و  اثر کردن تحریم های ظالمانه آمریکا علیه  که در بی 

سایر ملت هایی که بر اثر تحریم ها، تحت فشار اقتصادی شدید 
هستند، مداخله کند تا این کشورهای در تامین دارو و واکسن 

دچار مشکل نشوند.  
عنوان  به   2020 سال  نامگذاری  به  اشاره  با  بهداشت  وزیر 
حمایت از ماماها و پرستاران توسط سازمان جهانی بهداشت، 
تصریح کرد: امسال سال همه نیروهای حوزه سالمت به ویژه 
و سایر  بهورزان  از جمله  با کرونا  مبارزه  نیروهای خط مقدم 
تامین  با  آنها  از  باید  و  است  کووید۱9  درمانگر  تیم  اعضای 

❚❚لباس، ماسک و اقالم حفاظت فردی، محافظت کنیم.
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بیماری، تجهیزات مرتبط با امحاء زباله بیمارستانی و بهداشت 
محیط، حمایت از تولید داروهای تحت مطالعه و مؤثر پس از 
مشخص شدن نتایج آنها. الزم به توضیح است پیگیری موارد 
قبل در جهت تسهیل و افزایش میزان تولید، اخذ تاییدیه ها و ... 

بطور مستمر ادامه داشته است.
امید است با راهگشایی بیشتر و بهتر مسیر تبدیل هسته های 
تسهیالت  از  استفاده  برای  بنیان  دانش  شرکت های  به  فناور 
صندوق نوآوری و شکوفایی بتوانیم گام های بلندتری در تأمین 

محصوالت مورد نیاز سالمت مردم برداریم. 

◆   تشخیص بیماری
با دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی مصوب معاونت 
تحقیقات و فناوری مکاتبه شد تا از پتانسیل مراکز تحقیقاتی که 
توانایی و امکانات rtPCR و متخصص با تجربه ویروس شناس 
یا بیوتکنولوژیست و یا میکروبیولوژیست دارند بسیج گردند تا در 
شرایط اضطرار بتوان از پتانسیل مراکز تحقیقات سراسر کشور 
کورونا  ویروس  تشخیص  آزمایشگاه های  شبکه  به  کمک  برای 
استفاده گردد که 39 آزمایشگاه از سراسر کشور اعالم آمادگی 
انستیتو  و  کورونا  ملی  ستاد  اختیار  در  آنها  فهرست  و  کردند 

پاستور ایران قرار گرفت.

◆   اپیدمیولوژی
ارزیابی  و  بالینی  اپیدمیولوژی  چندمرکزی  مطالعه   ●

شاخص های بالینی و پیامدهای بیماری کووید-19
مقدمه: با توجه به نوپدید بیماری کووید-19 عالئم، سیر بالینی، 
و  مدت  کوتاه  پیامدهای  عوارض،  گرفته،  صورت  درمان های 
بلند مدت این بیماری نیاز به جمع آوری و تحلیل مداوم دارد. 
با  دبیرخانه ثبت بیماری های وزارت بهداشت و مؤسسه نیماد 
زیرساخت  و  مطالعه  یک  طراحی  به  اقدام  کارگروهی  تشکیل 
نموده است که جمع آوری و ثبت اطالعات بالینی بیماران کووید 
را امکان پذیر می سازد. این طرح به عنوان یک طرح ملی تدوین 
اجرا  همکار  بیمارستان های  و  دانشگاه ها  مشارکت  با  و  شده 

خواهد شد. 
اپیدمیولوژی  ملی  مطالعه  پیاده سازی  و  طراحی  لصلی:  هدف 
بالینی و بررسی شاخص های تشخصی و درمانی، سیر بالینی، 

 COVID19  و پیامدهای بیماران مبتال به بیماری
اهداف اختصاصی 

شغل  و  کار  محل  زندگی،  محل  جنسی،  سنی،  توزیع    ◂◂
بیماران مشکوک و قطعی میتال به کوید 19 مراجعه کننده به 

بیمارستان های همکار مطالعه 
◂◂  بررسی توزیع جعرافیایی مراجعه کنند گان به بیمارستان 

همکار مطالعه 
و  بیماران  اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  بین  ارتباط    ◂◂

پیامدهای آنها  
◂◂   بررسی شیوع دقیق بیماری های همراه در بیماران مراجعه 

کنندگان به ببمارستان ها
◂◂   تعیین پیش آگهی بیماری کرونا در ارتباط با بیماری های 
و  قلب  بیماری های  تنفسی  بیماری های  دیابت،  شامل  همراه 

عروقی، ایدز و بدخیمی 
◂◂   تعیین شدت پیش آگهی بیماری کوید 19 در ارتباط با 
پیشرفت  مرحله  ابتال،  زمان  )مدت  همراه  بیماری های  شدت 

بیماری، نوع داروهای مصرفی و ....( 
◂◂   تعیین پیش آگهی بیماری کوید 19 در ارتباط با عوامل 
خطر مختلف شامل سن، جنس، مصرف سیگار، قلیان، تریاک، 

مشاغل پرخطر، چافی 
بیماران  مدت  طوالنی  و  مدت  میان  پیامدهای  تعیین     ◂◂

ترخیص شده و بهبود یافته کوید 19 
◂◂   مقایسه توزیع درمان ها و مراقبت های صورت گرفته در 

مناطق مختلف کشور 

◂◂   مقایسه اثربخشی درمان های صورت گرفته برای بیماران  
در   19 کووید  ییماری  عوارض  شدت  و  نوع  ارزیابی     ◂◂

مبتالیان بستری شده در بیمارستان
◂◂  مقایسه اثربخشی بستری و اقدامات ICU در بیمارستان های 

مختلف کشور 
◂◂   تعیین پیامدهای اصلی شامل عوارض و فوت بر اساس 
نحوه مراقبت و خدمات ارائه شده برای بیماران )نگهداری در 
بخش های قرنطینه، بستری در ICU، اتصال به ونتیالتور و ...( 
صورت  درمانی  و  مراقبتی  اقدامات  تنوع  میزان  تعیین     ◂◂
گرفته و میزان رعایت گایدالین ها و استانداردهای توصیه شده 
توسط مراجع رسمی در ارتباط با تشخیص و درمان کرونا در 

بیمارستان های کشور
◂◂   تعیین میزان تاخیر در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و 
مدت اقامت بیماران در بیماران پذیرش شده در مراکز درمان 

کورونا بر اساس شاخص های مختلف بالینی
◂◂   تعیین کیفیت ثبت اقالم اطالعاتی ثبت بر اساس دانشگاه، 

بیمارستان
◂◂   طراحی مطالعات اختصاصی برای هر یک از بیماری های همراه 
)دیابت، بیماریهای قلبی-عروقی، سرطان ها، بیماران باردار، .....( به 
صورت nested case-control  و ارزیابی شاخص های 

بالینی اختصاصی بیماری ها و پیامدهای هر یک   
◂◂   همکاری با شبکه های بین المللی در خصوص عالیم و سیر 

بالینی بیماران کوید 19 
اقدامات صورت گرفته:

مشارکت  با  مطالعه  اجرای  و  طراحی  کارگروه  تشکیل    ◂◂
دانشگاه ها 

مراکز  همکاری های  نحوه  و  مطالعه  چارچوب  طراحی    ◂◂
درمانی و بیمارستان ها

◂◂   طراحی پرسشنامه ثبت اطالعت بیماران 
◂◂   تهیه پروتکل پرسشگری و ثبت اطالعات کووید 19

◂◂   تهیه نرم افزار ثبت اطالعات 
◂◂   تدوین پروتکل کنترل کیفی

◂◂   انجام پایلوت در چندین بیمارستان کشور 
استانهای  تمام  برای توسعه شبکه همکاری در  آمادگی     ◂◂

کشور
نحوه مشارکت و عضویت در شبکه بیماری کووید 19: 

و  همکاری  به  عالقمند  که  بیمارستان هایی  و  دانشگاه ها 
 200 اقل  حد  می توانند  و  هستند  مطالعه  این  در  مشارکت 
بیمار مبتال به کووید 19 که در بیمارستان بستری شده اند را 
ثبت کنند می توانند جزو همکاران این پروژه باشند. اطمینان 
شبکه  این  در  عضویت  شرط  شده  ثبت  داده های  کیفیت  از 

همکاری می باشد.  
از دانشگاه ها و بیمارستان های همکار یک نفر را به  هر کدام 
عنوان مجری استانی معرفی خواهند کرد که به نمایندگی از 
تیم تحقیقاتی با این شبکه ارتباط خواهد داشت. هر کدام از 
مراکز همکار می توانند تیم تحقیقاتی خود را داشته باشند و 
از نتایج داده های خود به هر صورت که تمایل داشته باشند با 
تصویب دانشگاه و مجوزهایی که اخذ می کنند استفاده کنند. 
گروه تحقیق مرکزی مشاوره های الزم را در این خصوص در 
اختیار این گروه ها قرار خواهد داد و کمک خواهد کرد انالیز های 
الزم را انجام بدهند. همزمان بر اساس توافقی که در کمیته 
راهبری مرکز می شود می توانند در پروژه ها و گزارش های ملی 
مشارکت کنند. کمیته راهبری با تصمیم تمام اعضای شبکه و 

مشارکت کنندگان انتخاب می شوند. 
نحوه تماس و شروع همکاری: 

بیماری  ثبت  دفتر  با  به همکاری می توانید  تمایل  در صورت 
 )Registry.behdasht.gov.ir( تحقیقات  معاونت 
nimadiran@gmail.( نیماد  مؤسسه  با  یا  و  تماس 

com( مکاتبه کنید. 

◂◂   معرفی شرکت دانش بنیان تولید کننده نور مرئی ضد عفونی 
کننده بجای المپ UV به فرماندهی مبارزه با بیماری کرونا در 

تهران برای استفاده در بیمارستان ها )هفته دوم فروردین(. 
◂◂  شناسایی و حمایت از تولید محلول ضد عفونی کننده در 
پایه آب، خانگی و صنعتی توسط شرکت دانش بنیان )هفته دوم 

فروردین(.
◂◂   پیگیری تخصیص خطوط اعتباری بالغ بر 100 میلیاردی به 
صندوق های پژوهش و فناوری برای تخصیص منابع حمایتی به 

هسته های فناور که موفق به اخذ عنوان دانش بنیان نمی شوند.
 Favipiravir پیشنهاد خرید و واردات مواد اولیه داروی  ◂◂
برای فرموالسیون و انجام مطالعات بالینی توسط معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری )هفته دوم اسفند(. 
◂◂  مکاتبه با دانشگاه های علوم پزشکی و غیرپزشکی و همچنین 
اسپری  تولید گاز  و  توانمندی ساخت  برای رصد  پژوهشگاه ها 
مورد  وارداتی  صد  در  صد   Valve و   Can تنفسی،  های 

استفاده در صنعت دارویی کشور.
ساخت  بیمارستانی  ساز  اکسیژن  وخرید  بازار  از  حمایت    ◂◂
داخل توسط شرکت دانش بنیان و درخواست از ستاد مبارزه 
با بیماری کرونا جهت کنترل واردات محصول مشابه خارجی. 

)هفته سوم فروردین(.
◂◂  حمایت و پیگیری استحصال الکل مصرفی در ضد عفونی 
کننده ها از ضایعات مواد غذایی کارخانجات تولید ماکارونی در 
تولید  موفقیت  با  ایران  شیمی  مهندسی  و  شیمی  پژوهشگاه 

1000 لیتر در روز )هفته اول اردیبهشت(.
◂◂  رصد و شناسایی شرکت های تولید کننده کیت شناسایی، 
طبی،  التکس  دستکش  پرستاری،  الیه  سه  و   N95 ماسک 
محلول ضد عفونی کننده، تجهیزات ضد عفونی کننده فردی 
داروئی،   اولیه  مواد  و  دارو  آزمایشگاهی،  تجهیزات  محیطی،  و 
ثبت  و  تشخیص  آموزش/   در  دیجیتال  سامانه های  واکسن، 
بیماری، ونتیالتور و اکسیژناتور با پتانسیل صادرات برای توسعه 

بازار بین المللی
و  تجهیزات  کل  اداره  نمایندگان  با  جلسه  برگذاری   ◂◂
لیست  اصالح  برای  دارو  و  غذا  سازمان  آزمایشگاه های 
آزمایشگاه های آکریدیته و حمایت از آنها در جهت تبدیل به 
دانش بنیان و ارتقای دستگاهی آنان برای واگذاری مسؤولیت 

کنترل کیفی محصوالت تولیدی مرتبط با کرونا
◂◂  حمایت از برگذاری نمایشگاهی از دستاوردهای شرکت ها و 
هسته های فناور مرتبط با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی شامل دستگاه تب سنج دیجیتال غربالگری مراجعین و 

....
◂◂   برنامه ریزی برای برگزاری ایده بازار با عنوان ردیابی امکان 
پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری کورونا در دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی. 
در  موجود  محصوالت  کیفی  کنترل  اجرای  پیشنهاد    ◂◂
توسط  بنیان  دانش  شرکت های  در  شده  تولید   PMS بازار 

آزمایشگاه های آکردیتیه به سازمان غذا و دارو
سه  شامل  دارویی  اولیه  مواد  تولیدکنندگان  لیست  تهیه    ◂◂
داروی مطرح در درمان بیماری کرونا در ظرفیت آزمایشگاهی 
در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی و اخذ 
استعالم موارد نیاز کشور از سازمان غذا و دارو برای حمایت از 

تولید پایلوت آنها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی
دیجیتال  سالمت  حوزه  در  فعال  شرکت های  شناسایی     ◂◂
مرتبط با ارائه خدمات و تشخیص بیماری کرونا و اقدام به تهیه 

کتابچه معرفی آنها
تولید سوآپ  برای  داخلی  توانمندی شرکت های  پیگیری    ◂◂
که  کرونا  بیماری  در  موجود  ترشحات  از  برداری  نمونه  خاص 

تولید کننده داخلی ندارد.       
تولید   ،CT دستگاه  تولید  از  حمایت  آتی:  برنامه ریزی های 
تشخیص  در  مصنوعی  هوش  توسعه  کورونا،  ویروس  ⏪واکسن 

⏪
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● شناسایی و اولویت بندی نیازهای دانشی/عناوین پژوهشی پژوهش های مرتبط با بیماری کووید 19 
 همزمان با همه گیری جهانی کوروناویروس جدید و ضرورت انجام پژوهش های کاربردی و پاسخ به سؤاالت متعدد جهت کنترل 
این بیماری و جلوگیری از اتالف منابع و صرفه جویی در زمان و منابع، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با همکاری 
مؤسسه نیماد اقدام به شناسایی و اولویت بندی سریع و منطقی نیازهای دانشی/ عناوین پژوهشی پژوهش های مرتبط با بیماری 
کوید 19 نموده است. این طرح  سعی بر آن دارد تا با شناسایی نیازهای دانشی و همچنین جمع آوری و طبقه بندی فعالیت های 
پژوهشی در دست انجام، خألهای دانشی در زمینه این بیماری را شناسایی کرده و با اطالع رسانی سریع اولویت ها، منجر به 

هم افزایی ظرفیت های تحقیقاتی و همچنین افزایش بهره وری منابع مالی پژوهشی در سطوح استانی، ملی و بین المللی شود.
نیازهای دانشی، شواهد/عناوین پژوهشی و استخراج خألهای دانشی، شناسایی  این مطالعه در سه فاز اصلی شامل شناسایی 

معیارهای اولویت بندی و در نهایت اولویت بندی نیازهای دانشی/عناوین پژوهشی انجام می شود.
 

جدول ۱: مراحل انجام شده برای شناسایی نیازهای دانشی

اقدامات انجام شدهمنبع شناسایی نیازهای دانشی

بررسی اولویت های اعالم شده توسط 
  GLOPID-R

طرح های پژوهشی در حال اجرا در ایران از سامانه کمیته اخالق استخراج و با اولویت های اعالم 
شده تطبیق داده شدند )جدول 2(. بدین ترتیب لیست اولیه شکاف های دانشی استخراج شده که به 

منظور هدایت پژوهش ها روی سایت نیماد قرار گرفته است.

ایجاد لینک آنالین 
پرسشنامه آنالین برای جمع آوری چالش ها و ایده های حوزه کووید ۱9 طراحی شده و بر روی وب 

سایت نیماد قرار گرفته است. تا کنون 86 پرسشنامه تکمیل شده است. محتویات نوشته شده در آن 
به سه بخش چالش ها، مداخالت پیشنهادی و سؤاالت پژوهشی پیشنهادی تقسیم شده است. مراحل 

استخراج سؤاالت پژوهشی از چالش ها و مداخالت پیشنهادی در حال انجام است. 

  تعدادی مصاحبه انجام شده است. آنالیز آن ها به همان شکل برای پرسشنامه آنالین ذکر گردید، در انجام مصاحبه
حال انجام است. 

آنالیز مدیا
رصد خبرها به عنوان پایلوت به منظور آگاهی از چالش ها و وضعیت جامعه در حال انجام است. آنالیز 
آن به طور مشابه با مراحل قبلی در حال انجام است. اگر نتیجه پایلوت نشان دهنده ارزش افزوده آن 

باشد، ادامه خواهد یافت. 
مشاوره با متخصصین اپیدمیولوژی، 

سیاستگذاری نظام سالمت و مدیریت 
خدمات درمانی، ویروس شناسی

چالش های شناسایی شده به صورت مقدماتی تحلیل شده اند و نتیجه آن در اختیار متخصصین قرار 
گرفته است تا عالوه بر تکمیل تحلیل های انجام شده ، لیست سؤاالت پژوهشی استخراج شده تکمیل 

نمایند. 

شناسایی و استخراج عناوین و سئواالت 
پژوهشی

عناوین و سئواالت پژوهشی به تفکیک حیطه ها نهایی و استخراج شد و عناوین انتخابی در 
پرسشنامه درج گردیدند و پرسشنامه میان اعضای محترم کمیته تحقیقات کرونا و ذینفعان توزیع 

شد. تعداد ۱7 پرسشنامه جمع آوری گردید.

شناسایی معیارهای اولویت بندی پژوهشی

پس از مرور  متون و مصاحبه اولیه  با خبرگان تعداد 7 معیار در گام اول برای اولویت بندی مشخص 
شد )شامل امکان پذیری انجام آن در ایران از منظر مالی، زمانی، تخصص، امکانات اجرایی و اخالق، 
انجام شدن آن در سایر کشورها و قابل استفاده بودن نتایج آن ها در ایران و در نهایت زمان مناسب 

برای جمع آوری داده ها(. پس از بحث گروهی ۳ معیار برای اولویت بندی عناوین و سئواالت پژوهشی 
انتخاب گردید

اولویت بندی پژوهشی

با استفاده از نتایج پرسشنامه و معیارهای اولویت بندی بر اساس مدل تصمیم گیری چندشاخصه ابتدا 
عناوین با روش وزن دهی ساده رتبه بندی شدند و سپس برای دقت بیشتر از روش آنتروپی شانون 

استفاده شد. در ماتریس تصمیم گیری انتروپی می تواند پراکندگی مقادیر شاخصه ها را نیز نشان دهد 
.هر چه پراکندگی مقادیر یک شاخص در گزینه ها بیشتر )انتروپی کمتر( باشد اهمیت ان شاخصه در 
تصمیم گیری بیشتر است. پس از این رتبه بندی 90 اولویت اول مشخص و به تفکیک حیطه ها رتبه 

بندی گردیدند.

جدول 2: توزیع پژوهش های در حال اجرا در ایران بر اساس اولویت های اعالم شده توسط
 GLOPID-R and WHO تا پانزدهم فروردین

ف
تعداد زیر حیطه های دانشی در گزارشردی

حیطه ها
تعداد پژوهش ها 
قابل انتساب به 

زیر حیطه ها

تعداد پژوهش ها قابل 
انتساب به حیطه )ولی 

نه زیر حیطه(

۱
 VIRUS NATURAL HISTORY, TRANSMISSION

AND DIAGNOSTICS27۱654

2ANIMAL AND ENVIRONMENTAL8۳0

۳EPIDEMIOLOGICAL STUDIES۱7۱688

4
 CLINICAL CHARACTERIZATION AND

MANAGEMENT62۳42

5INFECTION PREVENTION AND CONTROL750
6CANDIDATE THERAPEUTICS R&D87۱26
7CANDIDATE VACCINES R&D604
8ETHICS CONSIDERATIONS FOR RESEARCH70۱

9
 SOCIAL SCIENCES IN THE OUTBREAK

RESPONSE22۱2۳7۱

تعداد کارآزمایی های بالینی مصوب بر اساس کمیته اخالق در 
پژوهش - به روز شده تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۹

تعداد نام کمیته اخالق )دانشگاه(
RCT

۳۳دانشگاه علوم پزشکی تهران  
20دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل
۱7دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱7دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱4دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي- مسیح دانشوری

۱2دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۱دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱0دانشگاه علوم پزشکی ایران

8دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
7دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  
4دانشگاه علوم پزشکی آبادان
4دانشگاه علوم پزشکی گناباد
4دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۳دانشگاه علوم پزشکی ارتش
۳دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۳دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
2دانشگاه علوم پزشکی ساوه

2دانشگاه علوم پزشکی اراک 
2دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
2دانشگاه علوم پزشکی قم  
2دانشگاه علوم پزشکی بابل

۱دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۱دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۱دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
۱دانشگاه علوم پزشکی جهرم
۱دانشگاه علوم پزشکی فسا

۱دانشگاه علوم پزشکی گیالن
۱دانشگاه علوم پزشکی ایالم

۱دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون
۱دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران- داروسازی
۱کمیته ملي اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکي
۱مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

2۱5مجموع

در حال حاضر لینک زیر                                                                                       

 به منظور معرفی پروژه، لینک پرسشنامه و ارائه نتایج بر روی 
سایت موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران )نیماد( 
بارگذاری شده است. شرح فعالیت های انجام شده در این پروژه 

در جداول 1 و 2 بیان شده اند. 

◆  کارآزمایی های بالینی
مگاترایال SOLIDARITY  - بخش ایران

با درمان  توأم  دارویی  کارآزمایی تصادفی شده ۴ درمان 
بیمارستان در  بیماران بستری در  استاندارد کوید 19 در 
چند  کارآزمایی  تنهایی-  به  استاندارد  درمان  با  مقایسه 

مرکزی در ایران 

 http://nimad.ac.ir/content/200/COVID- 19
⏪

⏪
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تعداد کارآزمایی های بالینی مصوب بر اساس کمیته اخالق در پژوهش - به روز شده تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۹

مداخالت طب مکمل و جایگزینمداخالت دارویی
سپتی مب )عصاره گیاهان کاسنی، نسترن و گزنه(ناپروکسن

نانومیسل های حاوی کورکومین )سیناکورکومین(هیدروکسی کلروکین
)Remdesivir( کروستینرمدیسیویر

)Tocilizumab( بربرینتوسیلیزومب
)1b-IFN β( کپسول عصاره ابی شیرین بیاناینترفرون بتا-۱ بی
)1a-IFN Β(  اینترفرون بتا-۱ آ)Sambucus nigra(  شربت آقطی

عصاره ی آبی میوه موردفاویپیراویر )ساخت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(
شربت اقحوان )بابونه ی گاو چشم(اتانرسپت

فراورده طب ایرانی بر پایه زنیانآدالیمومب + اتانرسپت
فلوهرب متفورمین

دمنوش اندام هوایی گاوزبان ایرانمتیل پردنیزولون 
دمنوش گیاهی از ختمی و شیرین بیانپردنیزولون
داروی گیاهی آملهمینوسیکلین

)IVIG(  کپسول وایروهرب و شربت فنوگریکایمونوگلوبولین تزریقی
نوسکاپینپرفنیدون

عصاره شیرین بیانفورموترول استنشاقی
ماءالشعیر طبیتری فلوپرازین
پودر قارچ گانودرما در تلفیق با متدهای طب سنتی ایرانیآتورواستاتین
روغن ارده کنجدرزوواستاتین
ترکیب گیاهی ایمفلونافینگولیمود

ترکیب گیاهی Zofaلوزارتان

پنتاگلوبین
فراورده طب ایرانی شامل بخش های هوایی گیاه درمنه  

)Salix( و بید  )Artemisia(
رژیم درمانی ترکیبی شیرین بیان، پونه و گزنهاکسی کدون

چهار فرآورده ی خوراکی گیاهی )شربت، محلول، جوشانده و کپسول(نرمال سالین )ایریگاسیون بینی(
فراورده طب سنتی بر پایه کتیرا همراه با چاشنی غذاییمتیلن بلو

شربت کلوفان )فرآورده طب سنتی ایرانی(دی متیل فومارات
داروهای گیاهی )اکیناسه و زنجبیل(برم هگزین هیدروکلراید
دهانشویه نیوشااومیفنوویر )آربیدول(

مقطر ترکیبي گیاهي الریس – هیسوپکلشی سین
دم نوش و قرص انارگلوکوکورتیکویید

فرآورده سنتي جو و عناب و سپستان و صمغ عربيتیکوپالنین
Tenofovirفلوار )داروی مرطوب کننده مخاطی( به فرم تنفسی و خوراکی

ANIF1 عصاره گریپ فروتداروي آنتي ویروس
ال کارنیتین کربنات لیتیوم
سلنیومسیتاگلیپتین
ویتامین D3 و قرص N استیل سیستئینسوفوسبوویر

ویتامین C لوپیناویر/ ریتوناویر
ویتامین  Aآتازاناویر/ریتوناویر

متابولیت ویتامین دی  )25OHD(لوامیزول و اسپری فورموترول+ بودزوناید
ویتامین های A, D, E, C, B آزیترومایسین+پردنیزولون + ناپروکسن + فورمترول

مالتونینآزیترومایسین+کورتیکواستروئید + ناپروکسن
مالتونین + ویتامین سی + زینکآزیترومایسین+کورتیکواستروئید + ناپروکسن+ ان استیل

D و C ایمونوفان + مالتونینآزیترومایسین+کورتیکواستروئید + ناپروکسن+ ویتامین
فراورده هومیوپاتی ایپکاک  )Ipecac(آزیترومایسین + پردنیزولون + ناپروکسن + لوپیناویر/ ریتوناویر

مروپنم +  لوفلوکساسین +  وانکومایسین +  هیدروکسي کلروکین +  
Oseltamivirکپسول

پاشویه با آب گرم

استنشاق بخار آبهیدروکسی کلروکین + لوپیناویر 
طب سوزنی چینهیدروکسی کلروکین + فاویپیراویر 

هیدروکسی کلروکین + لوپیناویر/ ریتوناویر
سایر مداخالت هیدروکسی کلروکین + لوپیناویر/ ریتوناویر + آربیدول

هیدروکسی کلروکین + آزیترومایسین+ پردنیزولون+ ناپروکسن
هموپرفیوژنهیدروکسی کلروکین + آزیترومایسین

پالسمای بیماران کرونایی بهبود یافتههیدروکسی کلروکین + آزیترومایسین + ناپروکسن
آفرزیس و پالسمافرزیس و تعویض پالسماهیدروکسی کلروکین + لوپیناویر/ریتوناویر

cold atmospheric plasmaهیدروکسی کلروکین + لوپیناویر/ریتوناویر + ریباویرین
Convalescent Plasmaسوفوسبوویر/ داکالتاسویر )سووداک( 
سلول های بنیادی مزانشیمیالسوفوسبوویر/ داکالتاسویر + ریباویرین

)Sofosbuvir+Ledipasvir( آلوژنسوفوسبویر/لدیپاسویر NK سلول های کشنده طبیعی
Sofosbuvir/VelpatasvirPlacental stromal cell

پالسمای بهگرا و محلول غنی از ایمنوگلوبولین  Tranilast+ مالتونین 
سورفکتانتکورتیکواسترویید + اسکوربیک اسید + تیامین

اکسیژناسیون برون تنیلوپیناویر/ریتوناویر + اینترفرون بتا ۱ بی
⏪تزریق GCSF  مهارکننده های سیستم رنین-آنژی وتانسین-آلدوسترون 

کارآزمایي تصادفي شده 4 درمان دارویي توأم با درمان استاندارد ⏪
کوید 19 در بیماران بستري در بیمارستان در مقایسه با درمان 
استاندارد به تنهایي- کارآزمایي چند مرکزي در ایران )بخشي از 
مگاترایال SOLIDARITY(: این کارآزمایی به عنوان بخشی از 
یک کارآزمایی بزرگ بین المللی است که با همکاری سازمان جهانی 
بهداشت و منطبق بر دستورالعمل اجرای بین المللی آن در ایران 
انجام خواهد شد. در این کارآزمایی چهار داروي تغییر کاربرد یافته 
شاملRemdesivir )1، 2( لوپیناویر + ریتوناویر، 3( کلروکین 
یا هیدروکسي کلروکین و 4( لوپیناویر + ریتوناویر + اینترفرون 
بتا به عالوه درمان استاندارد و در مقایسه با آن مورد ارزیابي قرار 
می گیرند. این کارآزمایی در 16 شهر )30 بیمارستان( و با جمعیت 

2500 نفر انجام خواهد شد.
 200 از  بیش  مشارکت  با  جهان  کشور   ۸0 از  بیش  تاکنون 
بیمارستان در این مگاترایال ثبت نام کرده اند. کشورهایی از جمله 
نروژ، سوئد،  لوکزامبورگ،  بلژیک، هلند،  آلمان،  اسپانیا،  فرانسه، 
اندونزی،  فیلیپین،  هندوستان،  بریتانیا،  کانادا،  رومانی،  پرتغال، 

تایلند، بزریل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، قطر و عربستان سعودی.
به جز مگاترایال SOLIDARITY تعداد 215 کارآزمایی بالینی 
در سراسر کشور در حال انجام است که مشخصات آن ها در ادامه 
آمده است. این در حالی است که تعداد کارآزمایی هایی بالینی 

مرتبط در دنیا در حال حاضر 1076 مورد  است.
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و  تحقیقات  )معاونت  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه   ⚫
فناوری(

 )1a-IFN Β( برررسي اثربخشي و ایمني اینترفرون بتا-1 اي    ◂◂
COVID-19 در درمان عفونت

◂◂    برررسي اثربخشي و ایمني داروي سوفوسبویر/لدیپاسویر در 
COVID-19 درمان عفونت

  D ویتامین  متابولیت  یاري  مکمل  بخشي  اثر  بررسي    ◂◂
)25OHD(  در ارتباط با  COVID-19 : مطالعه کارآزمایي 

بالیني تصادفي دو سو کور
◂◂   بررسي اثربخشي تزریق  داروي زیرجلدي رسیژن )اینترفرون 
بتا 1آ 44 میکروگرم ( در عفونت با کرونا ویروس 2019 در بیماران 

مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان سینا
 )1b-IFN Β( بررسي اثربخشي و ایمني اینترفرون بتا-1 بي    ◂◂

COVID-19 در درمان عفونت
هیدروکسي  دارویي  ترکیب  ایمني  و  اثربخشي  بررسي    ◂◂
کلروکین+اوسلتامیویر+لوپیناویر/ریتوناویر  یا آتازاناویر در درمان 

COVID-19 بیماران با عفونت
◂◂  بررسي ایمني و اثربخشي داروي Remdesivir در عفونت 

COVID-19 ریوي حاد پیشرونده ناشي از
◂◂   بررسي تاثیر داروي آلتبرل به عنوان یک داروي ضد التهاب و 
ایمونومدالتور Anti TNF-α بر روند بیماري در میتالیان مبتال 

به بیماري کووید-19- یک مطالعه کارآزمائي بالیني
پیشگیري  در  کلروکین  هیدروکسي  داروي  تاثیر  بررسي     ◂◂
ویروس  به  رازي  و  آرش  بیمارستان  درمان  کادر  ابتالي  از 

COVID-19 کارآزمایي بالیني دوسوکور
بالیني  عالیم  درمان،  بر  پردنیزولون   متیل  تاثیر  بررسي    ◂◂
جدید  ویروس  کرونا  به  مبتال  ایراني  بیماران  آزمایشگاهي  و 

)COVID-19 (: مطالعه  کار آزمایي بالیني
◂◂  بررسي تاثیر ویتامین  C  با دوز باال بر درمان، عالیم بالیني 
جدید  کروناویروس  به  مبتال  ایراني  بیماران  آزمایشگاهي  و 

)COVID-19 (:  مطالعه کار آزمایي بالیني
◂◂  تاثیر کپسول وایروهرب و شربت فنوگریک برگرفته از طب 
سنتي ایران بر پیامدهاي بالیني و پاراکلینیکي و افزایش بقاي 
بیماران مبتال به COVID-19 متوسط  بستري در مراکز درماني 

تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران
◂◂  تاثیر مکمل یاري با ترکیبي تاثیر مکمل یاري با ترکیبي از 
ویتامین هاي A, D, E, C, B بر سرعت بهبود بیماران مبتال به 
کرونا ویروس بستري در بخش مراقبت هاي ویژه و کاهش میزان 

مرگ و میر ناشي از آن
◂◂  تعیین ایمني و اثر بخشي داروي آزیترومایسین خوراکي در 
درمان بیماران مبتال به بیماري کووید-19 بستري در بیمارستان 

ضیاییان تهران:  یک مطالعه کارآزمایي بالیني
◂◂  تعیین ایمني و اثر بخشي ویتامین سي تزریقي  در درمان 
با درگیري ریوي مراجعه  بیماران مبتال به بیماري کووید-19  
مطالعه    یک  تهران:  )ره(  خمیني  امام  بیمارستان  به   کننده 

کارآزمایي   بالیني
◂◂  سلول درماني با استفاده از سلول هاي بنیادي مزانشیمي در 

بیماران مبتال به COVID-19، کارآزمایي بالیني فاز یک
کرونا  به  مبتال  بیماران  اطالعات  ثبت  و  سامانه  طراحي    ◂◂
پزشکي  علوم  دانشگاه  بیمارستان سینا،  در  ویروس)کووید-19( 

تهران سال 1399-139۸
و  )جوشانده  گیاهي  خوراکي  ي  فرآورده  دو  فرموالسیون    ◂◂
 COVID-19  کپسول( و مطالعه ي اثر آن در بیماران مبتال به

به روش کارآزمایي بالیني
◂◂  کارآزمایي بالیني کنترل شده ي تصادفي آینده نگر براي مقایسه 
Sofosbuvir/( سووداک  ویروس  داروي ضد  درماني  اثر  ي 

Daclatasvir( با درمان استاندارد مراقبتي در بیماران مبتال 
به ویروس کورونا )کووید-19( متوسط تا شدید

◂◂  کلینیکال تریال مقایسه مصرف کنندگان مهارکننده هاي 

سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون با قطع مصرف آن و تعیین 
پیشامدهاي بالیني بیماران مبتال به بیماري کرونا ویروس-2019 
هاي  سال  در  سینا  بیمارستان  به  کننده  مراجعه  )کووید-19( 

1399-139۸
◂◂   مطالعه ایمني و اثر بخشي داروي SEPTIMEB TM  بر 

COVID-19 روي بیماران مبتال به
◂◂  استفاده از Placental stromal cell در دیسترس 
حاد تنفسی در بیماران الوده به کرونا ویروس یک مطالعه پایلوت 

)IRCT  فاقد کد(
 Tranilast استفاده از مکمل خوراکی مالتونین و داروی  ◂◂
 COVID-19 در جهت کاهش التهاب و تسریع درمان بیماری

)IRCT  فاقد کد(
و  کورتیکواسترویید  دارویی  ترکیب  اثربخشی  بررسی     ◂◂
اسکوربیک اسید و تیامین در سندرم زجر تنفسی ناشی از کرونا 

)IRCT  فاقد کد(
◂◂   بررسی اثربخشی و ایمنی داروی آدالیمومب و داروی اتانرسپت 

)IRCT  در بیماران مبتال به کووید-19 شدید )فاقد کد
◂◂  بررسي اثربخشي و ایمني Umifenovir در درمان عفونت 
COVID-19 در بیماران مراجعه کننده به مجتمع بیمارستاني 

)IRCT  امام خمیني تهران )فاقد کد
◂◂   ارزیابي اثربخشي و ایمني داروي اومیفنوویر در درمان بیماران 
مبتال به بیماري کروناویروس 2019 )کووید-19(: یک کارآزمایي 

)IRCT  بالیني تصادفي )فاقد کد
به  کلروکین  هیدروکسي  داروي  مصرف  اثربخشي  بررسي    ◂◂
صورت پروفیالکسي بر بروز و شدت عفونت COVID-19 در 
عمل جراحي انجام شده در بیمارستان امام خمیني )ره( در مقایسه 

)IRCT  با گروه کنترل )فاقد کد
◂◂   بررسی تاثیر ایریگاسیون بینی با نرمال سالین در کاهش لود 

)IRCT  19)فاقد کد -COVID ویروسی بیماران مبتال به
◂◂    بررسی تاثیر پردنیزولون بر درمان، عالیم بالینی و آزمایشگاهی 
 :)COVID-19(  بیماران ایرانی مبتال به کرونا ویروس جدید

)IRCT  مطالعه کارآزمایی بالینی )فاقد کد
◂◂    بررسی تاثیر رزوواستاتین moderate intensity بر 
پروگنوز بیماران COVID-19 مراجعه کننده به بیمارستان امام 

)IRCT  خمینی از فروردین تا اردیبهشت 99 )فاقد کد
بیماران   درمان  در  ناپروکسن  مصرف  تاثیر  بررسی     ◂◂

)IRCT  فاقد کد( COVID-19
کارایی  و  ایمنی  ارزیابی  جهت  1و2،  فاز  بالینی  مطالعه     ◂◂
سلول های کشنده طبیعی NK آلوژن در درمان بیماران مبتال به 
پنومونی به دلیل آلودگی به COVID-19 به صورت مداخله گر، 

)IRCT  دو سو کور، تصادفی، برچسب باز )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

◂◂  استفاده از پالسماي بیماران کرونایي بهبود یافته در درمان 
مبتالیان به کووید-19

◂◂  بررسي اثر بخشي اسپري PHR در بهبود مشکالت ریوي 
COVID-19 بیماران

◂◂    بررسي اثر ترکیب گیاهي ایمفلونا بر بهبود عالیم بیماران 
مبتال به کووید -19 مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اهلل )عج(

هیدروکسي  درماني  رژیم  دو  اثربخشي  و  ایمني  بررسي    ◂◂
و هیدروکسي  پردنیزولون  ناپروکسن،  آزیترومایسین،  کلروکین، 
کلروکین آزیترومایسیین، ناپروکسن در مقایسه با رژیم درماني 
هیدروکسي کلروکین کلترا  بر میزان نیاز به دریافت مراقبت هاي 
ویژه در بیماران بستري مبتال به پنوموني کووید 19 ؛ یک مطالعه 
موازي،  گروه  دو  مرکزي،  چند  شده  تصادفي  بالیني  کارآزمایي 

کورنشده
◂◂   بررسي ایمني و اثربخشي رژیم دارویي هیدروکسي کلروکین 
+ فاویپیراویر در مقایسه با هیدروکسي کلروکین + کلترا بر روي 
نیاز به درمان در بخش مراقبت هاي ویژه در بیماران بستري مبتال 
به کوید-19؛ یک مطالعه تصادفي شده، چند مرکزي، دو گروه 

موازي، کورنشده
◂◂   بررسي تاثیرات ازن درماني بر روي بیماران مبتال به کووید 19

◂◂  بررسي کارایي و سالمت کپسول آربیدول در کنترل عالئم 
بیماران مبتال به کووید-19

تراکئوستومي  دو روش حمایتي  بین  اي  مقایسه  بررسي     ◂◂
زودرس و انتوباسیون دهاني در بیماران نیازمند تنفس با دستگاه 

ونتیالتور مبتال به بیماري کووید-19
◂◂  کارآیي ترکیب گیاهي Zofa در کاهش عالئم بیماري  کووید - 19
بنیادي  هاي  سلول  از  استفاده  بالیني  یک  فاز  مطالعه     ◂◂
مزانشیمیال در کاهش عوارض و افزایش روند بهبودي پنوموني 

بیماران آلوده شده به  کووید- 19
◂◂  اثربخشی رژیم درمانی ترکیبی شیرین بیان، پونه و گزنه در 

)IRCT  بیماران کووید-19 )فاقد کد
◂◂   اثربخشی رژیم درمانی سه دارویی آزیترومایسین، پردنیزولون 
و ناپروکسن در مقایسه همین رژیم دارویی به همراه فورمترول در 

)IRCT  بیماران مبتال به کووید 19 )فاقد کد
آزیترومایسین،  دارویی  سه  درمانی  رژیم  اثربخشی    ◂◂
کروتیکو استروید و ناپروکسن در مقایسه با درمان داروهای 
ذکر شده به همراه ان استیل در بیماران مبتال به کووید19 

)IRCT  فاقد کد(
آزیترومایسین،  دارویي  چهار  درماني  رژیم  بخشي  اثر     ◂◂
پردنیزولون ،ناپروکسن و کلترا در مقایسه با  درمان پروتکل کشوري 
)مروپنم،  لوفلوکساسین،  وانکومایسین، هیدروکسي کلروکین و 
کپسولOseltamivir(  در بیماران کووید-19: یک کارآزمایي 

)IRCT  بالیني )فاقد کد
آزیترومایسین،  دارویی  سه  درمانی  رژیم  اثربخشی    ◂◂
کورتیکواستروئید و ناپروکسن در مقایسه با همین رژیم درمانی به 
همرا ساپلمنت های ویتامین C و Dدر بیماران مبتال به کووید 19: 

)IRCT  یک کارآزمایی بالینی )فاقد کد
بهبود  ایمونوفان و مالتونین در  اثربخشی داروهای  ◂◂  ارزیابی 
به  مبتال  بیماران  پاراکلینیک  های  شاخص  و  بالینی  وضعیت 

)IRCT  کووید 19 )فاقد کد
◂◂  بررسی اثر درمانی رژیم درمانی چهار دارویی آزیترومایسین، 
پردنیزولون، ناپروکسن و کلترا در مقایسه با همین رژیم درمانی 
کارآزمایی  یک   COVID-19 به  مبتال  بیماران  کلترادر  بدون 

)IRCT  بالینی )فاقد کد
◂◂  بررسی اثر فراورده طب ایرانی شامل بخش های هوایی گیاه 
درمنه )Artemisia( و بید )Salix( در بهبود عالئم بیماران 

)IRCT  کووید-19 )فاقد کد
کنترل  در  نیوشا  دهانشویه  سالمتی  و  کارایی  بررسی    ◂◂
)فاقد   )IRCT  کد )فاقد  کووید19  به  مبتال  بیماران  عالئم 

)IRCT  کد
چهاردارویی  درمانی  پروتکل  اثربخشی  و  ایمنی  مقایسه    ◂◂
)هیدروکسی کلروکین، آزیترومایسین، پردنیزولون، ناپروکسن( و 
پردنیزولون(  آزیترومایسین،  دارویی )هیدروکسی کلروکین،  سه 
با پروتکل دو دارویی )هیدروکسی کلروکین و آزیترومایسین( بر 
میزان بستری در بیماران سرپایی مبتال به پنومونی کووید 19 ؛ 
یک مطالعه تصادفی شده، چند مرکزی، سه گروه موازی، کورنشده  

)IRCT  فاقد کد(
⚫ دانشگاه علوم پزشکي مشهد

◂◂  ارزیابي تاثیر پروتکل تجویز داروي ایمونوگلوبولین وریدي یا 
IVIg قبل از ورود بیمار به فاز اینتوبه در بیماران با عالیم شدید 
)هیدروکسي  دارویي   3 استاندارد  پروتکل  که   COVID-19
کلروکین/کلروکین+ لوپیناویر/ریتوناویر ریباویرین( براي آنها مثبت 

ارزیابي نشده است
◂◂  بررسي اثر ترکیب گیاهي »فلوهرب« بر عالیم کلینیکي و 
پاراکلینیکي بیماران قویا مشکوک به کرونا: یک کارآزمایي بالیني 

کنترل دار تصادفي شده
◂◂   بررسي تاثیر تجویز پالسماي مبتالیان  COVID-19 بهبود 

⏪

⏪
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یافته در بیماران مبتال به  سندرم دیسترس حاد تنفسي ناشي از 
COVID-19 بیماري

◂◂  بررسي تاثیر مصرف هیدروکسي کلرکین بر پیشگیري از ابتال 
به COVID-19 در بیماران مبتال به سرطان در حال درمان

◂◂  بررسي تاثیر نانومیسلهاي حاوي کورکومین )سیناکورکومین( 
به   مبتال  بیماران  بهبودي  تسریع  در  درماني  مکمل  عنوان  به 
)COVID-19( با شدت خفیف تا متوسط در شهرستان مشهد: 

کارآزمایي باز – غیر تصادفي
◂◂  کارآزمایي بالیني اثر بربرین در درمان بیماران مبتال به کرونا 

ویروس 2019
◂◂  کارآزمایي بالیني اثر صمغ آنغوزه در بیماران مبتال به کووید 19

◂◂   کارازمایي بالیني اثر کروستین در درمان بیماران مبتال به کرونا 
ویروس 2019

vکارازمایي بالیني اثر مینوسیکلین در درمان بیماران مبتال به کرونا 
ویروس 2019 )کووید-19(

◂◂   کارآزمایي بالیني تصادفي دو سو کورجهت ارزیابي  اثر کپسول 
عصاره ابي شیرین بیان در درمان بیماران سرپایي مبتال به کرونا 

ویروس
آقطي  اثر شربت  ناآگاه  تصادفي دو سویه  بالیني  کارآزمایي    ◂◂
)Sambucus nigra( در درمان بیماران مبتال به کرونا ویروس 

2019
◂◂   بررسی اثر مکملیاری ال کارنیتین بر میزان مرگ و میر و پیامد 
های بالینی بیماران مبتال به کرونا ویروس)nCov-2019( بستری 

)IRCT  در بخش مراقبت های ویژه )فاقد کد
◂◂  کارازمایي بالیني اثر کربنات لیتیوم در درمان بیماران مبتال به 

)IRCT  کرونا ویروس 2019 )کووید-19( )فاقد کد
◂◂  ارزیابي تاثیر رژیم 2 دارویي هیدروکسي  کلروکین امي فنوویر) 
اربیدول( در مقایسه با هیدروکسي کلروکین بر روي میزان مرگ و 
میر بیماران بستري با عالیم متوسط درگیر با COVID-19: یک 
مطالعه مداخله اي غیر تصادفي در بیمارستان امام رضا )ع( مشهد 

)IRCT  فاقد کد(
◂◂   ارزیابي اثربخشي قرص colchicine بعنوان درمان کمکي در 
بیماران خفیف- متوسط مبتال به COVID-19 مراجعه کننده به 
بیمارستان قائم مشهد: یک کارآزمایي بالیني دو سوکور تصادفي 

)IRCT  کنترل شده با پالسبو )فاقد کد
◂◂  بررسي اثر طب سوزني چیني بر بیماران قویا مشکوک به 
)فاقد  شده  تصادفي  دار  کنترل  بالیني  کارآزمایي  یک  کرونا: 

)IRCT  کد
افزار خودمراقبتي بر سنجه هاي رواني  تاثیر نرم  ◂◂  بررسي 
در بیماران مبتال به کووید-19 بستري در بیمارستانهاي معین 
دانشگاه علوم پزشکي مشهد: یک کارآزمایي بالیني تصادفي شده 

)IRCT  فاقد کد(
⚫ دانشگاه علوم پزشکی تبریز

◂◂  اثر ایمونوگلوبولین داخل وریدي جهت درمان طوفان سیتوکین 
ناشي از کرونا ویروس

◂◂  اثر داروي برم هگزین هیدروکلراید بر بهبود سیر عالئم بالیني و 
سرانجام مبتالیان به عفونت  ناشي از کروناویروس

از  ناشي  سیتوکیني  طوفان  درمان  در  فینگولیمود  اثر    ◂◂
کروناویروس

◂◂  اثر کاموستات مسیالت بر بهبود بالیني و سرانجام مبتالیان به 
پنوموني ناشي از کروناویروس 2019

◂◂  بررسي اثر ویتامین A بر عالئم تنفسي و مدت زمان بستري 
در بیماران مبتال به COVID-19: مطالعه ي مداخله اي پایلوت

◂◂  بررسي اثرات مکمل نانوکورکومین بر کاهش التهاب و مرگ و 
 ICU میر بیماران مبتال به کرونا ویروس 2019 بستري در بخش

بیمارستان امام رضا )ع( تبریز
◂◂  بررسي تاثیر داروي لوزارتان در بیماران مبتال به بیماري کرونا 

ویروس 2019
◂◂  پروفیالکسي پروسپکتیو هیدروکسي کلروکین بعد از مواجهه 

از ابتال به COVID-19: یک کارآزمایي بالیني تصادفي دوسوکور
به  مبتال  یافته  بهبود  افراد  پالسماي  ترانسفوزیون  ◂◂  تاثیر 
به  بیماران مبتال  تنفسي  نارسایي  COVID-19 در درمان 

این بیماري
پیش  در    )Tocilizumab(  6-ILکننده مهار  تاثیر    ◂◂
آگهي بیماران COVID-19 با نارسایي حاد تنفسي بستري در 

بیمارستان امام رضا تبریز
◂◂  تعیین میزان اثر فراورده هاي طب ایراني بر عالیم بالیني و 

COVID-19 آزمایشگاهي بیماران مبتال یا مشکوک به
◂◂   درمان طوفان سیتوکیني ناشي از کووید-19 با استفاده از فیلتر 

HA330 هموپرفیوژن
◂◂   مطالعه تاثیر داروي متفورمین روي نرخ بقا و سرعت بهبودي 

بیماران بستري مبتال به کووید-19
◂◂   مطالعه تاثیر داروي متفورمین روي نرخ بقا و سرعت بهبودي 

بیماران سرپایي مبتال به کووید-19
به  بیماران مبتال  از سرم  فرآوری شده مشتق  تزریق سرم    ◂◂
کووید-19 اتولوگ در کیفیت کاهش التهاب و عوارض ریوی )فاقد 

)IRCT  کد
◂◂   بررسي اثربخشي مقطر ترکیبي گیاهي الریس – هیسوپ 
بر بهبود عالیم کلینیکي و پاراکلینیکي در بیماران بستري مبتال 
به COVID-19: کارآزمایي بالیني تصادفي کنترل شده )فاقد 

)IRCT  کد
◂◂   تاثیر مقطر ترکیبي گیاهي الریس-توکریوم پولیوم و الریس-

هیسوپ بر پیشگیري از بروز بیماري کرونا در افراد پر خطر  مواجهه 
)IRCT  یافته با ویروس کرونا: کارآزمایي تصادفي در عرصه )فاقد کد

⚫ دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتی
◂◂   ارزیابي تأثیر پاشویه با آب گرم در کنترل عالئم بیماران بستري 

مبتال به COVID-19 و تسریع روند بهبودي
◂◂   بررسي اثربخشي و ایمني تجویز داروي هیدروکسي کلروکین 
به  ابتال  از  پیشگیري  در   Hydroxychloroquine
 COVID-19 بعد از مواجهه با بیماران مبتال به COVID-19
بر اساس یافته هاي بالیني: یک مطالعه کارآزمایي بالیني آینده نگر 

با گروه کنترل
درمان  در  درمان سوفوسبوویر  عوارض  و  اثربخشي  بررسي    ◂◂

بیماران مبتال به سندرم حاد تنفسي شدید کووید-19
◂◂  بررسي ایمني و اثربخشي تجویز فاویپیراویر ساخت دانشگاه 
علوم پزشکي شهید بهشتي در مقایسه با لوپیناویر-ریتوناویر در 

COVID-19 بیماران مبتال به
بتا یک آ در  اینترفرون  اثر درمانی هدفمند داروی  ◂◂  بررسی 
مقایسه با اینترفرون بتا یک ب و نیز رژیم درمانی رایج در بیماران 
مبتال به کووید-19 متوسط تا شدید: یک کارآزمایی بالینی  )فاقد 

)IRCT  کد
◂◂   بررسی اثرات تجویز پرفنیدون بر فیبروز ریوی ناشی از پنومونی 

)IRCT  فاقد کد( COVID-19 ناشی از ویروس کرونا
◂◂   بررسي اثربخشي و ایمني داروي آدالیمومب و داروي اتانرسپت 

)IRCT  شدید )فاقد کد COVID-19 در بیماران مبتال به
◂◂   بررسی تاثیر سورفکتانت بر روی پیامد بالینی بیماران مبتال به 

)IRCT  کووید 19 تحت تنفس مکانیکی )فاقد کد
◂◂  بررسي اثربخشي و هم افزایي عصاره گریپ فروت در درمان 

)IRCT  فاقد کد( COVID-19 دارویي بیماري
)آربیدول(  اومیفنوویر  تجویز  ایمني  و  اثربخشي  بررسي    ◂◂
به  مبتال  بیماران  در  )کلترا(  لوپیناویر-ریتوناویر  با  مقایسه  در 

)IRCT  فاقد کد(  COVID-19
◂◂  مطالعه کارآزمایي بالیني بررسي اثر پیوند سلول هاي بنیادي 
مزانشیمال)MSCs( مشتق از بند ناف از نظر ایمني و کارایي در درمان 

)IRCT  عوارض ناشي از کرونا ویروس جدید در انسان  )فاقد کد
◂◂   بررسي اثربخشي و ایمني رژیم دارویي فاویپیراویر  هیدروکسي 
کلروکین درمقایسه با هیدروکسي کلروکین در بیماران بستري 

)IRCT  مبتال به کووید-19  )فاقد کد

◂◂   بررسي اثربخشي و ایمني تجویز داروي هیدروکسي کلروکین 
به  ابتال  از  پیشگیري  در   Hydroxychloroquine
 COVID-19 بعد از مواجهه با بیماران مبتال به COVID-19
بر اساس یافته هاي آزمایشگاهي: یک مطالعه کارآزمایي بالیني 

)IRCT  آینده نگر با گروه کنترل )فاقد کد
"هیدروکسي  درماني  رژیم  دو  اثربخشي  و  ایمني  بررسي    ◂◂
کلروکین+ آزیترومایسین+ ناپروکسن+ پردنیزولون" و "هیدروکسي 
کلروکین+ آزیترومایسین+ ناپروکسن" در مقایسه با رژیم درماني 
"هیدوکسي کلروکین+ لوپیناویر/روتاناویر" بر میزان نیاز به دریافت 
مراقبت هاي ویژه در بیماران بستري مبتال به کووید 19 ؛ یک 
بالیني تصادفي شده چند مرکزي، سه گروه  مطالعه کارآزمایي 

)IRCT  موازي، کورنشده )فاقد کد
⚫ مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني سل و بیماري هاي 
ریوي مسیح دانشوری دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي
توسیلیزومب  داروي  تجویز  ایمني  و  اثربخشي  بررسي    ◂◂
ویروس  کورونا  به  مبتال  بیماران  در   )Tocilizumab(

COVID-19
◂◂  بررسي اثر داروي سیتاگلیپتین  Sitagliptin در کنترل و 

COVID-19 بهبود بیماران مبتال به بیماري
◂◂  بررسی اثربخشی و ایمنی داروی کلشی سین در ترکیب با 
کارآزمایی  به کووید19: یک  بیماران مبتال  استاندارد در  درمان 

)IRCT  بالینی )فاقد کد
◂◂  آفرزیس و پالسمافرزیس و تعویض پالسما: مفید در بیماران 

)IRCT  کووید -19 )فاقد کد
◂◂  بررسي اثرات درماني و عوارض جانبي تجویز اینترفرون بتا 
1-آ به صورت زیرجلدي در بیماران مبتال به کروناویروس جدید 

)IRCT  فاقد کد( )COVID-19(
به   مبتال  بدحال  بیماران  درمان  در  پنتاگلوبین  تاثیر     ◂◂

)IRCT  فاقد کد( COVID-19
◂◂  بررسی اثربخشی داروی فورموترول استنشاقی در بهبود سیر 
بیماری در بیماران سرپایی مبتال به کرونا  COVID-19 )فاقد 

)IRCT  کد
◂◂  بررسی اثرات تجویز اکسی کدون بر کنترل درد در بیماران 

)IRCT  فاقد کد(COVID-19 مبتال به ویروس کرونا
تحت   COVID-19 بیماران  در  پرون  پوزیشن  تاثیر    ◂◂
)IRCT  ونتیالسیون های متفاوت : یک مطالعه چند مرکزی )فاقد کد
◂◂   بررسی اثرات درمانی هموپرفیوژن در بیماران مبتال به سندرم 

)IRCT  فاقد کد(COVID-19  زجر تنفسی ناشی از ویروس
مبتال  بیماران  در  تنی  برون  اکسیژناسیون  اثرات  بررسی    ◂◂
به سندرم زجر تنفسی ناشی از ویروس COVID-19 )فاقد 

)IRCT  کد
بر روی   cold atmospheric plasma از استفاده    ◂◂
insitu immunomodulationسلولهای  و  آپوپتوز 

)IRCT  فاقد کد(COVID-19  اپیتلیال ریه مبتال به
 low بررسي اثربخشي و عوارض کورتیکواستروئید سیستمیک    ◂◂

)IRCT  فاقد کد( COVID-19 در بیماران پنوموني شدید dose
⚫ دانشگاه علوم پزشکي مازندران

سووداک  ترکیبي  رژیم  ایمني  و  اثربخشي  ارزیابي   ◂◂
)سوفوسبوویر+داکالتاسویر( به همراه ریباویرین و مقایسه ي آن با 
رزیم استاندارد سه و چهار دارویي در بیماران بستري با تشخیص 

قطعي کووید 19 )مطالعه ي دوسوکور تصادفي شده (
◂◂  ارزیابي اثربخشي و ایمني رژیم ترکیبي لوپیناویر/ریتوناویر و 

اینترفرون بتا 1 بي در بیماران مبتال به کوید 19
◂◂   بررسي اثر آتورواستاتین در یافته هاي بالیني و آزمایشگاهي 
رازي در  ریفرال  بیمارستان  بیماران COVID-19 بستري در 

استان مازندران: یک مطالعه کارآزمایي بالیني تصادفي
◂◂   بررسي اثر داروي فبوکسوستات بر روي کاهش عوارض ریوي 

ناشي از بیماري کوید 19 در بیماران مبتال: کارآزمایي بالیني
⏪◂◂   بررسي اثر داروي گیاهي حاوي سعتر، هوفاریقون و رازیانه بر 

⏪
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روي کاهش  عوارض ریوي ناشي از بیماري کوید 19 در بیماران 
مبتال: کارآزمایي بالیني

◂◂   بررسي اضافه نمودن مالتونین به درمان معمول بروي نتایج 
درماني و کیفیت خواب بیماران کوید 19

◂◂  تاثیر اضافه نمودن سووداک )داکالتاسویر / سوفوسبویر( به 
مطالعه  ویروس 2019:  کرونا  به  مبتال  بیماران  سرپایي  درمان 

کارآزمایي بالیني
◂◂   ارزیابی اثربخشی سلنیوم به عنوان یک ایمونومدوالتور در رژیم 

)IRCT  دارویی بیماران کووید-19 )فاقد کد
◂◂  بررسی اثر پالسمای بهبود یافته بر پیامد بیماران مبتال به 
COVID-19 بستری در ICU: یک مطالعه کارآزمایی بالینی 

)IRCT  فاقد کد(
◂◂   اثر استفاده خوراکی از پودر قارچ گانودرما در تلفیق با متد های 
طب سنتی ایرانی بر روند بهبودی بیماران مبتال به کرونا ویروس  

)IRCT  فاقد کد( COVID-19
اثربخشی Dimethyl Fumarate در درمان  ◂◂  ارزیابی 

)IRCT  فاقد کد( COVID-19  بیماران مبتال به
◂◂   بررسي اثربخشي داروي آنتي ویروس ANIF1 دربیماران 
مبتال به COVID-19 : یک مطالعه کارآزمایي بالیني تصادفي 

)IRCT  فاقد کد(
⚫ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

کلروکین  هیدروکسی  پروفیالکتیک  و  درمانی  اثر  بررسی    ◂◂
بیماری  از  ناشی  میر  و  و مرگ  تظاهرات  پیشگیری، کاهش  بر 
سال  اول  ماه  سه  در  اردستان  شهرستان  در   COVID-19

)IRCT  1399)فاقد کد
◂◂   بررسی اثر ماءالشعیر طبی )فرآورده ای از طب سنتی ایران( بر 

)IRCT  فاقد کد( COVID-19 تب بیماران مبتال به
◂◂   بررسی تاثیر استفاده از فلوار ) داروی مرطوب کننده مخاطی( 
به فرم تنفسی بر پیش گیری از ابتال به عفونت تنفسی ناشی از کرونا 
ویروس 19 در کارکنان بخش سالمت بیمارستانهای خورشید، 

)IRCT  عیسی بن مریم )ع( ، امین و الزهرا )س( )فاقد کد
◂◂   بررسی تاثیر استفاده از فلوار به فرم خوراکی بر بهبود یا کاهش 
عالئم ابتال به پنومونی ناشی از COVID-19 در بیماران بستری 
شده در مراکز درمانی خورشید، امین، عیسی بن مریم )ع( )فاقد 

)IRCT  کد
◂◂   بررسی تاثیر استفاده از فلوار به فرم خوراکی بر بهبود یا کاهش 
عالئم و شاخصهای ابتال به SARS-COV2 و نیز بروز و شدت 
عوارض آن در بیماران بستری ICU در مراکز درمانی خورشید، 

)IRCT  امین و عیسی بن مریم )ع( )فاقد کد
◂◂  بررسی تاثیر هیدروکسی کلروکین در پیشگیری از عفونت 

)IRCT  در پرسنل در معرض خطر )فاقد کد SARS-COV2
◂◂   بررسی وضعیت نهایی بیماران استفاده کننده از هموپرفیوژن 
با فیلتر برداشت کننده سایتوکینهای التهابی در بیماران با نارسایی 

)IRCT  تنفسی ناشی از بیماری کرونا )فاقد کد
◂◂   بررسي اثرات تزریق پالسماي بیماران بهبود یافته از بیماري 
COVID-19 بر شاخصهاي بهبودي و مورتالیتي بیماران بدحال 
مبتال به COVID-19 و مقایسه با گروه کنترل: کارآزمایي بالیني 

)IRCT  کنترل شده )فاقد کد
◂◂  تالیدوماید در درمان پنوموني ناشي از COVID-19 با شدت 

)IRCT  متوسط:مطالعه کارآزمایي بالیني )فاقد کد
بر طول مدت  با کورکومین-پیپرین  اثر مکملیاري  ◂◂  بررسي 
بیماري، شدت و عالئم بالیني و فاکتورهاي التهابي در بیماران 
مبتال به ویروس کرونا: یک مطالعه کارآزمایي بالیني تصادفي شده 

)IRCT  دوسوي کور و کنترل شده با دارونما )فاقد کد
◂◂   بررسي اثر بخشي و ایمن بودن داروي تالیدومید در پنوموني 
ناشي از COVID-19 شدید : مطالعه کارآزمایي بالیني )فاقد 

)IRCT  کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکی ایران

◂◂  بررسي اثر داروي تیکوپالنین  به عنوان درمان دارویي جدید 

در بیماران مبتال به کروناویروس :یک کارآزمایي بالیني تصادفي
هیدروکسي  دارویي  رژیم  اثربخشي  و  ایمني  بررسي    ◂◂
کلروکین  فاویپیراویر در مقایسه با هیدروکسي کلروکین  کلترا 
بر روي نیاز به درمان در بخش مراقبت هاي ویژه در بیماران 
چند  شده،  تصادفي  مطالعه  یک  کوید-19؛  به  مبتال  بستري 

مرکزي، دو گروه موازي، کورنشده
◂◂   بررسي تاثیر داروي آربیدول در درمان بیماران بستري مبتال به 

COVID-19 : یک کارآزمایي بالیني تصادفي شده
◂◂  پیشگیري از بیماري COVID-19  بعد از تماس با بیمار 
از هیدروکسي کلروکین در  استفاده  با  به ویروس کرونا  مبتال 

سطح جامعه
◂◂  فرموالسیون دو فرآورده ي خوراکي طبیعي )شربت و محلول( 
و ارزیابي  اثر آن در بیماران مبتال به  COVID-19 به روش 

کارآزمایي بالیني
◂◂  مطالعه کارآزمایي بالیني 2 سو کور تعیین اثربخشي فراورده 
هومیوپاتي ایپکاک )Ipecac( در کنترل تظاهرات بالیني بیماري 

کووید 19
◂◂  مطالعه کارآزمایي بالیني بررسي اثر پیوند سلول هاي بنیادي 
مزانشیمال)MSCs(  مشتق از بند ناف از نظر ایمني و کارایي در 

درمان عوارض ناشي از کرونا ویروس جدید در انسان
در  بویایی  اموزش  و  گلوکوکورتیکویید  درمانی  اثر  بررسی    ◂◂

)IRCT  بیماران مبتال به کویید 19 با اختالل بویایی )فاقد کد
◂◂  بررسی نقش داروی ناپروکسن بعنوان درمان کمکی همراه 
با درمانهای استاندارد و اثر بخشی آن در بهبود زودرس و کاهش 

)IRCT  فاقد کد( COVID-19   میزان مرگ و میر بیماران
◂◂  بررسی کارایی و ایمنی اثر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمال 

)IRCT  مشتق از بند ناف در درمان کووید 19 )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي کرمان

◂◂  بررسي تاثیر پروتکل درماني طب سنتي شامل فراورده طب 
سنتي  بر پایه کتیرا همراه با چاشني غذایي بر روي  بهبود عالیم 
بیماران مبتال به کرونا  )COVID-19( تحت درمان با پروتکل 

مرسوم در بیمارستان هاي شهر کرمان
بنیادي  هاي  سلول  وریدي  داخل  تزریق  تاثیر  بررسي     ◂◂
مزانشیمي پالپ دندان در درمان بیماران مبتال به پنوموني ناشي 

از ویروس کووید19
◂◂   بررسي تاثیر تجویز تري گلیسرید با زنجیره متوسط  خوراکي 
بر پیش آگهي و سیر بیماري در  بیماران سرپایي مظنون به بیماري 

کوروناویروس 19 در مراجعین به مراکز درماني کرمان
◂◂  بررسي تاثیر مداخالت روانشناختي بر سالمت روان پرسنل 
درمانگاه هاي مرجع  و  بیمارستانها  در  بهداشتي-درماني شاغل 

دانشگاه علوم پزشکي کرمان در دوره شیوع کرونا ویروس
◂◂  بررسي تاثیر عصاره آبي میوه ي گیاه مورد در درمان بیماران 

.)COVID-19( سراپایي مظنون به ابتال به ویروس کرونا
◂◂  بررسي تاثیر فرآورده سنتي جو و عناب و سپستان و صمغ 
عربي در درمان بیماران سراپایي مظنون به ابتال به ویروس کرونا 

)COVID-19(
◂◂  طراحي و ساخت واکسنهاي حامل و ساب یونیت ویروس 
COVID-19  بر پایه تک یاخته لیشمانیا ماژور تضعیف شده و 
بررسي عدم بیماریزایي و ایمیونژنیسیته در موش و میمون و انجام 
کارآزمایي بالیني فاز I براي تعیین عدم بیماریزایي و ایمنوژنیسیته 

  )IRCT  واکسن در افراد داوطلب )فاقد کد
◂◂   مطالعه اثربخشي فراورده گیاهي طب سنتي ایران )کپسول( در 
بیماران مبتال به  ویروس کورونا COVID-19 به روش کارآزمایي 

  )IRCT  بالیني )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 COVID-19 بررسي اثر پالسمای بیماران بهبود یافته از   ◂◂
)IRCT  فاقد کد(

◂◂   بررسی اثر بخشی دمنوش اندام هوایی گاوزبان ایران در کنترل 
عالئم خفیف تا متوسط ظاهری بیماری کووید 19، یک مطالعه 

)IRCT  بالینی )فاقد کد
 Evaluation of Administration of  ◂◂
 Methylprednisolone as a Therapeutic
 Option in the Novel Coronavirus: A
)IRCT  فاقد کد( Randomized Controlled Study
های  شاخص  بر  مجازی  ای  مشاوره  برنامه  تاثیر  بررسی    ◂◂
فیزیولوژیک، استرس، اضطراب و افسردگی تیم درمانی مراقبت 

)IRCT  کننده از بیماران مبتال به کووید 19 )فاقد کد
◂◂  بررسی تاثیر مداخالت روانی-آموزشی به روش چند رسانه ای 
و پیگیری تلفنی بر میزان استرس ادراک شده و تاب آوری بیماران 
مبتال به بیماری کرونا بستری شده در بیمارستان های وابسته به 

  )IRCT  دانشگاه علوم پزشکی شیراز )فاقد کد
 D ویتامین  متابولیت  یاری  مکمل  بخشی  اثر  بررسی    ◂◂
کارآزمایی  مطالعه   :COVID-19 با   ارتباط  در   )25OHD(

  )IRCT  بالینی تصادفی دو سو کور )فاقد کد
◂◂  تاثیر متیلن تاثیر متیلن بلو بر عملکرد تنفسی بیماران با 
تشخیص قطعی ابتال به کرونا ویروس بر عملکرد تنفسی بیماران با 

  )IRCT  تشخیص قطعی ابتال به کرونا ویروس )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز

◂◂  ارزیابي اثر درماني داروي گیاهي آمله بر بیماران مبتال به عفونت 
کرونا ویروس 2019، یک مطالعه دو سویه کور بالیني

◂◂  ارزیابي اثر درماني دمنوش گیاهي از ختمي و  شیرین بیان 
بر بیماران مبتال به عفونت کرونا ویروس 2019، یک مطالعه دو 

سویه کور بالیني
◂◂  بررسي تاثیر Tranilast در میزان  اثربخشي رژیم دارویي 
COVID-19 ضد ویروسي در درمان بیماران مبتال به فرم شدید

 ،6-IL  ,1-IFN-γ، IL میزان  بر  ناپروکسن  تاثیر  بررسی    ◂◂
به COVID-19 )فاقد  بیماران مبتال  TGFΒ و TNF-α در 

)IRCT  کد
از  غني  محلول  و  بهگرا  پالسماي  درماني  اثر  مقایسه    ◂◂
ایمنوگلوبولین مشتق از پالسماي بهگرا بر روي بیماران مبتال به 

کروناویروس 2019: یک کارآزمایي بالیني
داروي ضد  درماني  تاثیر  بررسي  بالیني  کارازمایي  مطالعه    ◂◂
و   Kaletra دارویي  رژیم  کنار  در   Tenofovir ویروسي 
 2019 ویروس  کرونا  بیماران  درمان  در   Chloroquine

)IRCT  فاقد کد( COVID-19
⚫ دانشگاه علوم پزشکي آبادان

استیل   N قرص  و   D3 ویتامین  تجویز  مقایسه  بررسي    ◂◂
سیستئین در بیماران کرونا مثبت بیمارستان آیت اهلل طالقاني 

آبادان و تاثیر آنها بر روند بهبودي بیماران
◂◂  مقایسه تاثیر سوفوسبوویر + داکالتاسویر )سووداک( و ریباویرین 

در بیماران کرونا مثبت با عالئم شدید
◂◂  بررسي  تاثیر ناپروکسن در روند بهبودي بیماران کرونا مثبت

◂◂  بررسي مقایسه اثربخشي ویتامین C در بیماران مشکوک 
علوم  دانشکده  در  بهبودي  روند  و    COVID-19 کرونا   به 

پزشکي آبادان
⚫ دانشگاه علوم پزشکي سمنان

◂◂  بررسي اثر مکمل یاري آلگومد، دمنوش پونه، بابونه، پنیرک و 
COVID-19 ختمي بر شدت و پیامدهاي بیماري کرونا ویروس
◂◂  مطالعه اثر بخشي داروي مالتونین ، ویتامین سي و زینک 
در بیماران مبتال به کوید 19 بستري در بخش مراقبتهاي ویژه 

بیمارستان کوثر سمنان
 )Convalescent Plasma CP( بررسي اثرات درماني  ◂◂
حاصل از بهبودیافتگان از بیماري کرونا در بهبود وضعیت بیماران بستري

◂◂  بررسي اثر تزریق GCSF  در بهبود بیماران مبتال به کرونا با 
لنفوپني زیر 1000 بستري در بیمارستان کوثر : یک کارآزمایي 

)IRCT  بالیني تصادفي شده )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي گناباد 

◂◂  بررسی میزان اثربخشی ایمونوگلوبولین تزریقی )IVIG( در 

⏪

⏪
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مقایسه با قرص کلترا) لوپیناویر/ریتوناویر( در بهبود بیماران مبتال به 
عفونت حاد تنفسی COVID-19: یک مطالعه کارآزمایی بالینی 

)IRCT  فاقد کد(
◂◂  بررسي تاثیر فرآورده طبیعي روغن ارده کنجد بر پایه طب 
ایراني بر عالئم بالیني بیماران مشکوک  به ابتالي کووید-19 )فاقد 

)IRCT  کد
اثربخشي قرص مالتونین بعنوان درمان کمکي در  ◂◂  ارزیابي 
بیماران مبتال به COVID-19: یک کارآزمایي بالیني دو سوکور 

)IRCT  تصادفي کنترل شده با پالسبو )فاقد کد
◂◂   بررسي تاثیر روشهاي مختلف تجویز رژیم ترکیبي شامل 
درمان  در  بتا  اینترفرون  و  وریدي  ایمونوگلوبولین  دگزامتازون، 
مطالعه  یک   :  19 کووید  بیماري  شدید  نوع  به  مبتال  بیماران 

)IRCT  کارآزمایي بالیني )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

Sofosbuvir/     مقایسه اثر بخشي و ایمني افزودن داروي  ◂◂
به  مبتالیان  در  استاندارد  درماني  رژیم  به   Velpatasvir

COVID-19
Sofosbuvir-“ مقایسه اثر بخشي و سالمت افزودن داروهاي  ◂◂
 ”Trifluoprazine“  و ”Daclatasvir“، ”Lithium
 COVID-19 COVI به درمان سرپایي استاندارد در مبتالیان به
◂◂  تأثیر استنشاق بخار آب بر شدت عالیم بیماری در بیماران 

)IRCT  مبتال به کووید 19 )فاقد کد
◂◂  بررسي اثربخشي کورکومین در بهبود بیماران سندروم حاد 

)IRCT  تنفسي ناشي از کوید-19 )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ایران

◂◂  کارآزمایي بالیني تاثیر دو رژیم درماني بر روي پیامد بالیني، 
پاراکلینیک و میزان بقاء بیماران مبتال به COVID-19 بستري 
در سه مرکز دانشگاهي در تهران: درمان استاندارد معرفي شده 
از سوي وزارت بهداشت، درمان استاندارد توام با عصاره دارویي 

برپایه شیرین بیان
◂◂  مطالعه بالیني تصادفي، داراي گروه  کنترل موازي و چند 
مرکزي به منظور بررسي اثربخشي و ایمني استفاده ازپالسماي 

COVID-19 افراد بهبود یافته در درمان بیماران مبتال به
◂◂  بررسي اثربخشي تجویز پالس کورتون در درمان بیماران دچار 

نارسایي حاد تنفسي ناشي از کووید 19
⚫ دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

با عفونت  بیماران   فلوپرازین در درمان  تري  تاثیر  ارزیابي    ◂◂
COVID-19 تایید شده: کارآزمایي بالیني تصادفي  برچسب باز

◂◂  مقایسه تاثیر ایمونوگلوبولین داخل وریدي وپالسماي افراد 
بهبود یافته در بهبود و ضعیت مبتالیان به کووید19: یک مطالعه 

کارازمایي بالیني شاهد دار
عفونت  که  بیمارانی  درمان  در  فلوپرازین  تری  تاثیر    ◂◂
بالینی  کارآزمایی  است:  شده  تایید  ها  آن  در   COVID-19

)IRCT  تصادفی، دو سوکور، پالسبو-کنترل )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

◂◂  بررسي ایمني و اثربخشي رژیم دارویي هیدروکسي کلروکین 
+ فاویپیراویر در مقایسه با هیدروکسي کلروکین + کلترا در بیماران 

بستري مبتال به کوید-19
ایراني(  فرآورده طب سنتي   ( کلوفان  تاثیر شربت  بررسي    ◂◂
برتظاهرات ریوي، سایر عالئم بالیني و آزمایشگاهي بیماران مبتال یا 

COVID-19 مشکوک به
 Convalescent Plasma بررسي تاثیر استفاده از   ◂◂
  COVID-19 در پیامد بیماري بیماران مبتال به Therapy
بستري در بیمارستان امام خمیني اردبیل: یک کارآزمایي بالیني 

)IRCT  فاقد کد(
⚫ دانشگاه علوم پزشکي ساوه

◂◂  بررسي اثرات داروهاي گیاهي )اکیناسه و زنجبیل( بر بهبود عالیم 
بالیني و بستري شدن در بیماران سرپایي مشکوک به کووید 19

◂◂  مقایسه اثربخشي درمان استاندارد با درمان استاندارد توام با 

ویتامین A در درمان بیماران مبتال به کووید 19
⚫ دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 COVID-19 بررسي اثر دم نوش انار در بهبود عالئم بیماران  ◂◂
بستري در بیمارستان هاجر شهرکرد: مطالعه کارآزمایي بالیني 

)IRCT  تصادفي دو سو کور )فاقد کد
◂◂   بررسي اثربخشي قرص انار به عنوان مکمل در درمان بیماران 
استان  هاي  بیمارستان  در  شده  بستري  کروناویروس  به  مبتال 

)IRCT  چهارمحال و بختیاري )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي بابل

◂◂   تعیین اثربخشی هموپرفیوژن در بیماران مبتال به ویروس کرونا 
COVID-19 بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی 

)IRCT  بابل )فاقد کد
◂◂   مقایسه اثر بخشی ترکیب داروی کلترا وهیدروکسی کلروکین 
با ترکیب داروی آربیدول همراه با هیدروکسی کلروکین در درمان 
بیماران مبتال به کرونا )COVID-19(  در بیماران بستری در 

)IRCT  بیمارستان آیت اله روحانی بابل )فاقد کد
⚫ دانشگاه علوم پزشکي قم

◂◂  مقایسه ی اثربخشی شربت اقحوان )بابونه ی گاو چشم( و بر 
عالیم بالینی و شاخص های پاراکلینیک بیماران بستری مبتال به 

nCOV-2019؛ کارآزمایی بالینی موازی
◂◂   بررسي اثر شربت زوفا بر عالیم بالیني و پاراکلینیکي در بیماران 

مشکوک به کرونا
⚫ دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه

بر  محور  خانواده  سازي  توانمند  الگوي  اجراي  تاثیر  بررسي 
استرس، اضطراب و رضایتمندي خانواده بیماران مبتال به بیماري 

COVID-19
⚫ دانشگاه علوم پزشکي جهرم

تأثیر استنشاق بخار آب بر شدت عالیم بیماری در بیماران مبتال به 
)IRCT  کووید 19 )فاقد کد

⚫ دانشگاه علوم پزشکي گیالن
بررسي اثربخشي داروي تري فلوئوپرازین در روند درمان، نرخ بقا و 
)IRCT  فاقد کد( COVID-19 سرعت بهبودي بیماران مبتال به

⚫ دانشگاه علوم پزشکي ایالم
بررسي اثربخشي داروي سلنیوم بر سرعت بهبودي بیماران  بستري 

)IRCT  فاقد کد( COVID-19 مبتال به
⚫ دانشگاه علوم پزشکي جیرفت

بررسي اثر مکمل گیاهي حاصل از ترکیب شکر سرخ، هلیله سیاه 
و مصطکي همراه با پرتکل درماني وزارت بهداشت بر سیر بیماري 

COVID-19
⚫ دانشگاه علوم پزشکي فسا

مقایسه میزان اثر بخشي پروتکل درمان دارویي کرونا ویروس با 
مصرف توام قرص خوراکي لوامیزول و اسپري فورموترول+بودزوناید 

با رژیم دارویي استانداردملي
⚫ دانشگاه علوم پزشکي قزوین

بررسي تاثیر تجویز فرموالسیون جدید حاوي نوسکاپین بر تظاهرات 
COVID-19 بالیني و ریوي بیماران مبتال به

⚫ دانشگاه علوم پزشکي گلستان
شامل  ترکیبي  رژیم  تجویز  مختلف  روشهاي  تاثیر  بررسي 
بتا در درمان  اینترفرون  ایمونوگلوبولین وریدي و  دگزامتازون، 
مطالعه  : یک  کووید 19  بیماري  نوع شدید  به  مبتال  بیماران 

کارآزمایي بالیني
⚫ موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

درمان  در  یافته  بهبود  کرونایي  بیماران  ي  پالسما  از  استفاده 
COVID-19 مبتالیان به

⚫ دانشکده داروسازي و علوم دارویي - دانشگاه علوم 
پزشکي آزاد اسالمي تهران 

بررسي اثربخشي آتورواستاتین در بهبود بالیني، پروگنوز و طول 
COVID-19 مدت بستري بیماران مبتال به عفونت

⚫ مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

بررسی ایمنی و اثربخشی داروی توسیلیزومب در درمان بیماران 
مبتال به COVID-19 شدید

⚫ کمیته ملي اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکي
درمان  با  توأم  دارویي  درمان   4 شده  تصادفي  کارآزمایي 
در  بیمارستان  در  بستري  بیماران  در   19 کوید  استاندارد 
مقایسه با درمان استاندارد به تنهایي- کارآزمایي چند مرکزي 

)SOLIDARITY در ایران )بخشي از مگاترایال

◆   اخالق در پژوهش
سال  اواخر  از  کرونا  جهانی  همه گیری  وقوع  با  همزمان 
نوپدید  ماهیت  آغاز شد،  از کشور چین  که  میالدی   2019
روش های  کشف  برای  تحقیق  انجام  بیماری  این  بودن 
نیاز  و  عمومی  مطالبه  یک  به  را  آن  درمان  و  پیشگیری 
و  علمی  جامعه  اساس  همین  بر  کرد.  تبدیل  اضطراری 
به کنترل  برای کمک  تکاپو  به  را  تحقیقاتی در سراسر دنیا 
همگام  واداشت.  گرفتار  بیماران  درمان  و  همه گیری  این 
بخش  در  ویّژه  به  ایران  پژوهشی  جامعه  کشورها،  سایر  با 
فناوری های پزشکی فعال شد و در حال حاضر  تحقیقات و 
تعداد  شده،  ایجاد  پاندمی  ماهیت  و  موجود  نیاز  اساس  بر 
شده  اجرایی  و  تصویب  پیشنهاد،   تحقیقاتی  پروژه  زیادی 
بهداشت، درمان  فعالیت های وزارت  ادامه گزارش  است. در 
پژوهش های  در  اخالق  رعایت  با  مرتبط  پزشکی  آموزش  و 
دبیرخانه  توسط  که  کووید-19  بیماری  با  مرتبط  پزشکی 
می شود  نظارت  و  هماهنگ  پژوهش  در  اخالق  ملی  کمیته 
آمده است. شایان ذکر است دبیرخانه کمیته ملی اخالق در 
روزی  شبانه  صورت  به  اخیر  هفته  چند  طول   از  پژوهش 
به  پاسخ  و  محققین  و  دانشگا ه ها  به  پاسخگویی  به  نسبت 
طریق  از  و  تلفنی  صورت  به  احتمالی  ابهامات  و  سؤاالت 

اقدام نموده است. الکترونیک  پست 

◂◂   تسریع روال ارزیابی اخالقی طرح های پژوهشی پیشنهادی: 
بر اساس استانداردهای تعریف و پذیرفته شده در حوزه علوم 
پزشکی ایران هر پروژه تحقیقاتی الزم است از لحاظ علمی و 
اخالقی مورد ارزیابی و داوری قرار گیرد. ارزیابی علمی بسته 
پژوهشی  شوراهای  توسط  دانشگاه ها  مقررات  و  پروژه  نوع 
مراکز  دانشکده ها،  پژوهشی  شوراهای  مانند  مختلف  سطوح 
اخالقی  ارزیابی  و  می گیرد  صورت  دانشگاه ها  یا  و  تحقیقاتی 
توسط کمیته ها یا کارگروه های اخالق در پژوهشی که توسط 
کمیته ملی اخالق در پژوهش مستقر در ستاد وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی اعتباربخشی شده اند، انجام می گیرد. 
با توجه به زمان بر بودن این روند کمیته ملی اخالق در پژوهش 
قانون  اساس  بر  که  کمیته  رییس  امضای  به  ابالغیه ای  طی 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت متبوع است، همه کمیته های 
اخالق در پژوهش را موظف نمود با ایجاد یک روال اضطراری 
را  حداکثر ظرف 4۸ ساعت طرح های پژوهشی دریافت شده 
بررسی و اعالم نتیجه نمایند. شایان ذکر است، با توجه به نقش 
محوری سازمان غذا و دارو در مورد کارآزمایی های بالینی که با 
پشتیبانی شرکت های دارویی انجام می گیرد، هماهنگی فوری 
با سازمان مذکور انجام شد و اینگونه طرح های پژوهشی نیز که 
معموالً به دلیل ماهیت پیچیده آنها روال تصویب طوالنی تری 
با همکاری جدی و مثال زدنی کمیته ملی اخالق در  دارند، 
بالینی سازمان غذا و دارو تسهیل  پژوهش و بخش مطالعات 
شد و روال تصویب آنها از چند هفته یا ماه به چند روز کاهش 
فعلی  شرایط  در  پژوهش  در  اخالق  کمیته های  وجود  یافت. 
و  علمی  پشتوانه  فاقد  مطالعات  انجام  از  است که  باعث شده 
در معرض خطر قرارگرفتن بیماران آسیب پذیر جلوگیری شود. 

قالب  در  جدید  پزشکی  مداخالت  همه  کردن  مستند    ◂◂
استاندارد  درمان  معرفی  عدم  وجود  با  پژوهشی:  ⏪طرح های 

⏪
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مداخالت  و  اقدامات  ناشناخته،  و  جدید  بیماری  این  برای 
درمانی پزشکی برای کمک به بیماران نمی تواند با استدالل 
اینکه  خصوصا   شود،  متوقف  استاندارد  درمان  وجود  عدم 
باشد.  انتهایی  مراحل  در  بیمار  و  نظر کشنده  مورد  بیماری 
شده،  پذیرفته  بین المللی  و  ملی  اسناد  راستا  همین  در 
اخالق  قواعد  و  اصول  رعایت  بر  تاکید  که  می دارند  اذعان 
عدم  معنی  به  استاندارد  درمان  وجود  عدم  و  پژوهش  در 
این  در  و  نیست  مرگ  خطر  معرض  در  بیماران  به  کمک 
اقدامی  اگر  شرایطی  با  که  می دهد  اجازه  پزشک  به  موارد 
بر  دهد.  انجام  می داند  الزم  بیمار خود  جان  نجات  برای  را 
همین اساس است که برای بیماران  مبتال به کووید-19 از 
شده  انجام  و  پیشنهاد  متنوعی  پزشکی  مداخالت  اول  روز 
استاندارد  یک  هیچ  بیماری  بودن  جدید  دلیل  به  که  است 
ضمن  اخالقی  استانداردهای  این  نمی آمده اند.  حساب  به 
می کند  ملزم  را  آنها  پزشکان  بالینی  قضاوت  به  احترام 
به  مجبور  بیماران  نجات  برای  که  خاص  شرایطی  در  که 
را  اقدامات  آن  حتما  می شوند،  بیمار  برای  اقداماتی  انجام 
در قالب پژوهش مستند کنند تا حتی اقدامات این چنینی 
در فضایی شفاف مدون شوند و به ایجاد شواهد علمی برای 
همین  بر  کنند.  کمک  آینده  در  استاندارد  درمان  ایجاد 
درمان  بهداشت،   وزارت  فناوری  و  تحقیقات  معاونت  اساس 
استانداردهای  یادآوری  با  نامه ای  طی  پزشکی  آموزش  و 
از معاونین پژوهشی دانشگاه ها درخواست نمود که   مذکور  
طرح های  قالب  در  را  مداخالتی  چنین  کردن  مستند  لزوم 
پژوهشی به پزشکان محترم یادآور شوند و بر حسن اجرای 
شرایط  مذکور  بخشنامه  اینکه  ضمن  نمایند.  نظارت  آن 
انجام مداخالت مورد نظر را بیان و در عین حال تصریح می 
کرد که این استانداردها به معنی مجوز انجام دلبخواهی هر 
مستند  توانند  نمی  و  نیستند  نامعقولی  و  نامربوط  مداخله 
علمی  منطق  و  شواهد  فاقد  و  معقول  غیر  اقدامات  انجام 

حتی با استدالل نجات بیمار قرار گیرند. 

بر همه طرح های پژوهشی تصویب شده  نظارت برخط     ◂◂
تحقیقاتی  پروژه های  همه  حاضر   حال  در  کشور:  سراسر  در 
که در  دانشگاه های علوم پزشکی کشور تصویب می شوند به 
محض تصویب و دریافت مصوبه یا همان کد اخالق در پژوهش 
از شروع مراحل اجرایی در سامانه کمیته ملی اخالق  و قبل 
 )ethics.research.ac.ir( در پژوهش به آدرس اینترنتی
که از مهرماه سال 1397 آغاز بکار کرده است، نمایه می شوند. 
دانشگاه های  پژوهشی  سامانه های  تمام  که  ملی  سامانه  این 
حاضر  حال  در  هستند،  متصل  آن  به  کشور  پزشکی  علوم 
بعد  مرحله  اولین  در  را  پژوهشی  طرح های  بر  نظارت  امکان 
عموم  دسترس  در  اینکه  است. ضمن  کرده  ایجاد  تصویب  از 
قرار دارد و همه افراد به ویژه محققان می توانند در هر لحظه 
با مراجعه به سامانه و استفاده از امکان جستجوی مصوبه که 
در آن فراهم شده است اطالعاتی در مورد دانشگاه ها، مجریان 
این  رو  این  از  و  آورند  دست  به  مصوب  طرح های  عناوین  و 
سامانه می تواند بستر بسیار مناسبی برای هم افزایی پژوهشی 
است که  نکته مهم  این  البته ذکر  ایجاد کند.  ملی  در سطح 
دانشگاه  ها در تصویب طرح های پژوهشی مستقل هستند و با 
این وجود در هفته های اخیر پرتال ملی اخالق در پژوهش به 
عنوان یک ابزار زیرساختی برای نظارت بر مصوبات کمیته  های 
با  و در چند مورد  است  بوده  بسیار مفید  پژوهش  اخالق در 
مشاهده طرح هایی که به نظر می رسیده احتماالً دقت الزم در 
مراحل تصویب آنها صورت نگرفته است، برای تضمین حقوق 
بیماران و جلوگیری از صدمه به آنها با هماهنگی و همکاری 
با دانشگاه تصویب کننده، مراحل اجرایی طرح متوقف  کامل 
باطل  مصوبات  تعداد  است.  شده  باطل  مربوطه  اخالق  کد  و 
شده حدود 20 طرح است.  ضمن اینکه طی بیانیه ای از همه  

پزشکان، محققین و همکاران ارجمند خواسته شده است که 
به  اگر  مذکور  سامانه  در  مصوب  طرح های  بررسی  ضمن  در 
مواردی برمی خورند که احتمال وجود اشکاالت جدی در آنها 
وجود دارد و یا فعالیت هایی که بدون ثبت کد اخالق آنها در 
انجام  ادعای  بهداشت،   وزارت  پژوهش  در  اخالق  ملی  پرتال 
پژوهش می شود، موضوع را از طریق ایمیل رسمی کمیته ملی 
فوراً   )ethics@behdasht.gov.ir( پژوهش  در  اخالق 

اطالع رسانی بفرمایند. 

پژوهشی  دستاوردهای  عمومی  اعالم  شرایط  تعیین     ◂◂
ملی  کمیته  فوق  نکات  رعایت  بر  عالوه  پژوهشگران:  توسط 
اخالق در پژوهش طی بخشنامه ای از همه محققین و مدیران 
توجه  با  نمود،  درخواست  متبوع  وزارت  دانشگاهی  و  ستادی 
جهت  در  و  جامعه  در  موجود  فعلی  التهاب  و  حساسیت  به 
در  علمی،  جامعه  به  نسبت  بی اعتمادی  ایجاد  از  پیشگیری 
مصاحبه،  قالب  در  اخبار  انتشار  هرگونه  از  فرایندها  این  طی 
انجام  اعالم  قبیل  از  مواردی  نمودن  و رسانه ای  اعالم عمومی 
کارآزمایی بالینی قبل از رسیدن به نتیجه قطعی یا قابل قبول 
و سایر مواردی که هنوز  به لحاظ علمی اثبات نشده است جدا 
پرهیز شود، تا اطالع رسانی های پراکنده و بعضا نادرست منجر 
به ایجاد امید واهی در جامعه نگردد. ضمن اینکه بر این نکته 
تاکید شد که اثربخشی هر فرآورده دارویی یا مکمل و... و یا 
روش های درمانی برای مقابله با بیماری تنها وقتی قابل اعالم 
عمومی است که به تایید سازمان غذا و دارو، معاونت تحقیقات و 
فناوری و یا ستاد مرکزی مقابله با کرونا در وزارت متبوع رسیده 
باشد. دبیرخانه کمیته ملی اخالق در پژوهش ضمن رصد دائمی 
اخبار مرتبط با همه گیری کرونا، نسبت به شناسایی موارد نقض 
این بخشنامه اقدام نمود و بالفاصله به افراد مذکور تذکر داد 
که ضمن جلوگیری از تکرار موارد مشابه، در مواردی منجر به 
مصاحبه مجدد افراد و اصالح اخبار نادرست پخش شده گردید.

◆   حمایت مالی از پژوهش
به  تومان  میلیارد  تاکنون 20  وزارت  مقام محترم  با مساعدت 
مجرب  انسانی  نیروی  و  پژوهشی  زیر ساخت  که  دانشگاه هایی 
داشته و یا دانشگاه هایی مانند گیالن و قم و مازندران که در 
کانون بحران بودند توزیع شده است که به عبارتی 42 دانشگاه 

تا به امروز از این اعتبار بهره مند شده اند.

◆   پایش پژوهش ها  و انتشار نتایج
ویروس کورونا 2019  با موضوع  پژوهشی  تاکنون 1677 طرح 
در دانشگاه های علوم پزشکی موفق به کسب مجوز اخالق از 71 
کمیته شده است که در جدول بعد پراکندگی دانشگاهی آن را 

مالحظه می کنید.
تعداد مقاالت منتشر شده از ایران در زمینه کووید 19 تا تاریخ 6 
اردیبهشت  ماه بیش از 265 مقاله است در حالی که مقاالت منتشر 

شده در دنیا در این تاریخ به تعداد 6۸04 مورد  رسیده است.

◆   حمایت از طرح های کالن و فرادانشگاهی
بیماری  یا   2-SARS-COV ویروس  با  مقابله  منظور  به 
پزشکی  علوم  تحقیقات  توسعه  ملی  مؤسسه   ،19 کووید 
این  با  پژوهشی  طرح  های  از  حمایت  فراخوان  )نیماد(  ایران 
اعالم   1399 اردیبهشت ماه   20 لغایت   6 تاریخ  از  را  موضوع 
که  است  ریال  میلیارد   ۸0 فراخوان  این  اعتبار  کل  نمود. 
طرح  های  از  حمایت  اولویت  ها  موضوعی  لیست  اعالم  ضمن 
زمینه ای  چند  و   )multicentral( مرکزی  چند 
)multidisciplinary( را در دستور کار قرار داده است. 
اطالعات بیشتر در مورد این فراخوان در وب سایت مؤسسه به نشانی

قابل دسترس است.

توزیع طرح های مصوب دانشگاه ها بر اساس مصوبه کمیته اخالق- 
به روزشده تا تاریخ ۶ اردیبهشت ۹۹

25۱دانشگاه علوم پزشکي تهران- معاونت تحقیقات و فناوري
۱۳5دانشگاه علوم پزشکي مشهد
9۳دانشگاه علوم پزشکي شیراز

80دانشگاه علوم پزشکي مازندران
66دانشگاه علوم پزشکي بقیه اهلل )عج(

6۳دانشگاه علوم پزشکي ایران
62دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي- مسیح دانشوري

58دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي- معاونت تحقیقات و فناوري
47دانشگاه علوم پزشکي تبریز

۳9دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
۳9دانشگاه علوم پزشکي کرمان

۳9دانشگاه علوم پزشکي قم
۳6دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

۳4دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- دانشکده پزشکي
29دانشگاه علوم پزشکي اردبیل
28دانشگاه علوم پزشکي اراک
28دانشگاه علوم پزشکي گناباد

27دانشگاه علوم پزشکي گلستان
27دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- معاونت تحقیقات و فناوري

26دانشگاه علوم پزشکي بابل
26دانشگاه علوم پزشکي سبزوار
26دانشگاه علوم پزشکي گیالن
25دانشگاه علوم پزشکي همدان
2۳دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد
2۳دانشگاه علوم پزشکي لرستان

2۳دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان
22دانشگاه علوم پزشکي البرز
2۱دانشگاه علوم پزشکي فسا

20دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان
۱7دانشکده علوم پزشکي آبادان
۱4دانشگاه علوم پزشکي بیرجند
۱4دانشگاه علوم پزشکي شاهرود
۱۳دانشگاه علوم پزشکي  زنجان
۱۳دانشگاه علوم پزشکي ایالم
۱۳دانشگاه علوم پزشکي قزوین
۱2دانشگاه علوم پزشکي جیرفت
۱2دانشگاه علوم پزشکي سمنان

۱2دانشگاه علوم پزشکي شهید صدوقي یزد
۱2دانشگاه علوم پزشکي کردستان
۱۱دانشگاه علوم پزشکي زاهدان

۱۱مؤسسه نیماد )تفویض اختیار از کمیته ملی(
۱0دانشکده علوم پزشکي ایرانشهر
۱0دانشگاه علوم پزشکي جهرم

9دانشکده علوم پزشکي سیرجان
9دانشگاه علوم پزشکي یاسوج

8دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه
7دانشگاه علوم پزشکي ارومیه

6دانشکده علوم پزشکي  نیشابور
6دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسالمي ایران

5دانشکده علوم پزشکي  اسفراین
4دانشگاه علوم پزشکي آزاد اسالمي تهران- داروسازي 

4دانشکده علوم پزشکي ساوه
4دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

۳دانشگاه علوم پزشکي کاشان- دانشکده پزشکي  و دندانپزشکي
2دانشگاه علوم پزشکي بابل- پژوهشکده سالمت 

2دانشگاه علوم پزشکي شهید بهشتي- دانشکده پزشکي
2دانشکده علوم پزشکي بهبهان

2دانشگاه علوم پزشکي زابل
2مرکز آموزشي تحقیقاتي درماني قلب و عروق شهید رجایي

۱دانشگاه علوم پزشکي تهران- پژوهشکده بیماري هاي گوارش و کبد
۱پژوهشگاه تربیت بدني و علوم ورزشي

۱جهاد دانشگاهي مشهد
۱دانشگاه علوم پزشکي شیراز- دانشکده پزشکي

۱دانشگاه علوم پزشکي تهران- دانشکده دندانپزشکي
۱دانشکده علوم پزشکي مراغه

۱دانشگاه آزاد اسالمي - واحد اصفهان )خوراسگان(
۱دانشگاه تربیت مدرس

۱دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي
۱دانشگاه علوم پزشکي کاشان

۱کمیته ملي اخالق در پژوهش هاي زیست پزشکي
۱موسسه عالي آموزشي و پژوهشي طب انتقال خون

۱677مجموع
http://nimad.ac.ir/content/202/COVID-19-Call
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امسال وارد ششمین سال اجراي طرح تحول سالمت شده ایم 
و این در حالي است که با اجراي این طرح بسیاري از مصوبات 
معوقه حوزه سالمت به سرانجام رسید و بیش از هشت میلیون و 
هشتصد هزار نفر که از هیچ نوع پوشش بیمه سالمتي برخوردار 
نبودند، تحت پوشش بیمه همگاني قرار گرفتند. اجرای این طرح 
عالوه بر اینکه موجب توسعه نظام سالمت و رضایتمندی مردم 
و  نشان دهد  را  کاربرد خود  مهم  بزنگاه  در یک  توانست  شد، 
که  روزها  این  در  که  آورد  فراهم  را  امکاناتی  و  ها  زیرساخت 
کشور با همه گیری کرونا و تحریم دست و پنجه نرم می کند 

موثر واقع شود. 
 

عضو  یک  دولت  اطالع رسانی  پایگاه  ا  نقل  به  وبدا  گزارش  به 
تجهیزات  و  امکانات  مقایسه  با  مجلس  بهداشت  کمیسیون 
پزشکی کشور قبل و بعد از طرح تحول سالمت گفت:  کنترل 
شیوع ویروس کرونا بدون طرح تحول سالمت، امکان پذیر نبود. 
معاون سابق وزارت بهداشت نیز طرح تحول سالمت را اقدامی 
ارزشمند از دولت تدبیر و امید  در راستای تحقق عدالت در نظام 
سالمت عنوان کرد و گفت: اگر طرح تحول سالمت نبود امکان 

پاسخگویی به حجم زیاد مراجعات و مدیریت این بیماری نبود.
◆   مهمترین دستاوردهای طرح تحول سالمت

به  بیماران  دسترسی  افزایش  بیماران،  پرداختي  سهم  کاهش 
ملزومات مصرفی، ارتقاء بیمارستان های دولتی در ارائه خدمات، 
ماندگاري پزشکان در مناطق محروم، افزایش قابل توجه تعداد 
اقالم  افزایش  و  سالمت  الکترونیک  پرونده  بیمارستانی،  تخت 
دارویی در بیمارستان ها از مهمترین دستاوردهای طرح تحول 

سالمت  است که موجب رضایتمندی مردم شده است.
◆   کاهش سهم پرداختي بیماران

نبود توان مالی از مهمترین چالش های مردم برای بهره مندی 
با  از خدمات سالمت پیش از اجرای طرح تحول سالمت بود. 
اجرای کامل قانون بیمه همگانی در دولت یازدهم و ابتدای دولت 
دوازدهم، بیش از هشت میلیون و هشتصد هزار نفر که از هیچ 
نوع پوشش بیمه سالمتی برخوردار نبودند، تحت پوشش بیمه 

همگانی قرار گرفتند.
یکي از اهداف منظور شده در طرح تحول سالمت، کاهش پرداخت 
هزینه هاي درمان از جیب مردم بوده است. تا پیش از اجرای طرح، 
سهم پرداختی بیمار از هزینه بستری به صورت میانگین 37 درصد 
بوده است. البته در مورد برخی از بیماران این رقم تا 95 درصد 
هم می رسید که اتفاقا پرهزینه ترین پرونده ها را شامل می شد. 
ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان برای خرید دارو، تجهیزات 
مصرفی و تصویربرداری های پزشکی امری رایج بود که اگر هزینه 
های آنها به رقم فوق الذکر اضافه شود، سهم بیمار از هزینه های 
درمانی بیشتر نیز می شده است. با اجرای طرح تحول سالمت، 
سهم پرداختی بیماران دارای بیمه پایه سالمت از خدمات بستری 
در بیمارستان های تحت پوشش وزارت بهداشت در مناطق شهری 
به 6 درصد از کل پرونده و برای روستانشینان، عشایر و ساکنان 
شهرهای زیر 20 هزار نفر به 3 درصد از کل پرونده کاهش یافت. 

◆   افزایش دسترسی بیماران به ملزومات مصرفی
ها  بیمارستان  در  موجود  دارویی  اقالم  تحول،  طرح  اجرای  با 
از 320 قلم به 750 و به همین ترتیب دسترسی به ملزومات 
بیمار دیگر الزم نبود خود  افزایش یافت. در واقع  نیز  مصرفی 
برای تهیه آنها اقدام کند. در بخش تصویربرداری نیز مواردی 
قالب  در  نبود،  آنها موجود  تامین  امکان  ها  بیمارستان  در  که 
دارای  بیمارستان  به  بیماران  بیمارستانی،  بین  ارجاع  زنجیره 

خدمت مذکور فرستاده می شدند و هزینه ای هم بابت انتقال با 
آمبوالنس به بیماران تحمیل نمی شد. همه هزینه های مذکور 
برای  )و  درصد   10 فقط  بیمار  و  شده  بیمار  پرونده  وارد  نیز 

روستانشینان برابر با 5 درصد( از کل هزینه را می پرداخت.
◆   ارتقاء بیمارستان های دولتی در ارائه خدمات

قبل از اجرای طرح تحول سالمت بیمارستان های دولتی وابسته 
به وزارت بهداشت از نظر ارائه خدمات سرپایی ضعیف عمل می 
کردند و به طور معمول بیماران برای دریافت خدمات تخصصی 
به این بیمارستان ها مراجعه نمی کردند. با اجرای طرح تحول 
سالمت و ارائه خدمات تخصصی سرپایی در قالب کلینیک های 
ویژه، سه هدف کالن محافظت مالی مردم در برابر هزینه های 
درمانی، بهبود عدالت در دسترسی به خدمات درمانی و ارتقاء 

کیفیت خدمات درمانی تأمین شد. 
◆   ماندگاري پزشکان در مناطق محروم

ماندگاري  سالمت،  تحول  طرح  دستاوردهای  از  دیگر  یکی 
تحول  اجرای طرح  از  قبل  است.   مناطق محروم  در  پزشکان 
خدمات  طرح  نیروی  عنوان  به  متخصص  پزشکان  سالمت، 
تخصصی به مناطق محروم اعزام می شدند و در اغلب موارد به 
دلیل نبود اقدامات الزم تشویقی برای ماندگاری آنها در مناطق 
محروم، این مناطق را ترک می کردند. حال با اجرای طرح تحول 

شاهد رشد 3 برابری تعداد پزشکان در مناطق محروم هستیم.
همچنین  افزایش دسترسی مردم به خدمات سطح 2 و 3 در 
برابری در خدمات  مناطق محروم کشور شامل رشد حدود 3 
کامل  حذف  و  بستری  خدمات  درصدی   65 رشد  و  سرپایی 
زیرمیزی در مناطق محروم نیز از دیگر دستاوردهای طرح تحول 

سالمت در 6 سال گذشته بوده است.
◆   ساخت ۳1۶۰۰ تخت بیمارستانی جدید

 کل تخت های بیمارستانی کشور در سال 1392 حدود ۸4000 
تخت بود که بیش از نیمی از آن ها فرسوده و با طول عمر باالی 
4 دهه بودند. بر این اساس با اجرای طرح تحول سالمت  31600 
تخت بیمارستانی جدید در پنج سال و نیم ساخته شد. همچنین 
نوسازی کامل 45000 تخت بیمارستانی موجود، راه اندازی 37 
و  اورژانس  از 1500 تخت  بیش  افزایش  اورژانس هوایی،  پایگاه 
بهسازی 1۸0 بخش اورژانس در کشور از دیگر دستاوردهای طرح 

تحول سالمت است.
عالوه بر این ساخت و تجهیز 24۸3 تخت مراقبت های ویژه جدید 
icU از دیگر اقدامات وزارت بهداشت طی 6 سال گذشته بوده 
است. پیش از  این کل تخت های مراقبت های ویژه در سال 1392 

معادل  5700 عدد بود.
اقامتگاه  بهداشت،  خانه  شامل  بهداشتي  واحد   7500 ساخت 
تیم پزشکی، مرکز بهداشتی - درمانی روستایی، پایگاه سالمت، 
واحد   17000 از  بیش  تجهیز  و  بهسازی  بازسازی،  تعمیر، 
بهداشتی و ساخت و تجهیز 251 کلینیک ویژه دارای 6440 
مطب تخصصی نیزازدیگر اقدامات انجام شده و از دستاوردهای 

طرح تحول سالمت است.
همچنین در بخش حمایت از سیاست های جمعیتی و ترویج 
زایمان طبیعی نیز اقدامات متعددی انجام شد. در راستای ترویج 
زایمان طبیعی و حفظ حریم خصوصی مادران ساخت و تجهیز 
2672 واحد اختصاصی زایمان طبیعی  در 366 بلوک زایمانی 
دیماه 1397  تا  تخت  ها 1۸16  گزارش  اساس  بر  شد.  انجام 

تکمیل شده و مابقی 92 درصد پیشرفت داشته اند. 
◆   پرونده الکترونیک سالمت

تا پایان سال 1396 برای بیش از 74 میلیون نفر از جمعیت کشور، 

■  اقدامات و دستاوردهای طرح تحول سالمت در ششمین سال اجرای آن؛ 

کنترل شیوع کرونا با طرح تحول سالمت 
خانواده  پزشک  شد.برنامه  تشکیل  سالمت  الکترونیک  پرونده 
روستایی در مناطق روستایی، شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت 
و عشایر، جمعیتی حدود 2۸ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داد. 
همچنین سهم پرداختی بیماران از نسخ بستری از 54 درصد در 
سال 1392 به 10 درصد رسید. خودکفایی در تولید دارو یکی 
دیگر از دستاوردهای طرح تحول سالمت بوده است.  گزارش ها 
نشان می دهد بازار دارویی ایران در سال 1395 با قیمت مصرف 
کننده به بیش از 4500 میلیون دالر رسید که 70 درصد از سهم 
این بازار متعلق به فرآورده های تولید داخل بود. همچنین با اجرای 
صعب  بیماران  جیب  از  پرداخت  میزان  سالمت  تحول  طرح 
العالج و خاص از میانگین 45 درصد در نیمه اول سال 1392 به 

11 درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافت.
◆   افزایش اقالم دارویی در بیمارستان ها

ها  بیمارستان  در  دارویی  اقالم  تحول سالمت  طرح  اجرای  با 
از 340 قلم به 750 قلم رسید که افزایش حدود 50 درصدی 
داشت. همچنین میانگین کمبود اقالم دارویی و تجهیزات در ماه 
از 170 قلم به 30 قلم کاهش پیدا کرد. از سویی در سطوح ارائه 
کننده مراقبت های اولیه سالمتی )مراکز و خانه های بهداشت( 
تعداد اقالم دارویی از 350 قلم به 440 قلم افزایش پیدا کرد و 7 
قلم مکمل دارویی در این مراکز ارائه شد که قبل از طرح تحول 

سالمت در سال 1392 ارائه نمی شد. 
◆   کنترل شیوع ویروس کرونا بدون طرح تحول سالمت، 

امکان پذیر نبود
به دنبال اجرای طرح تحول سالمت اقدامات متعددی در بخش 
زیر ساخت های حوزه بهداشت و درمان اتفاق افتاد که اگر نبود 
این اقدامات، به حتم در دوران همه گیری کرونا کشور با بحران 

جدی مواجه می شد.
دکتر احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این 
خصوص به پایگاه اطالع رسانی دولت گفت: برای پی بردن به 
کافی  کرونا  ایام  در  تحول سالمت  دستاوردهای طرح  اهمیت 
است تا نگاهی به امکانات و تجهیزات پزشکی و بهداشتی کشور 

قبل از اجرای طرح با بعد از آن داشته باشیم.
او افزود: اگر تعداد تخت های بیمارستانی، تخت های ویژه آی 
سی یو و ان آی سی یو و افزایش تعداد اورژانس، آمبوالنس  و 
تعداد نیروهای انسانی در سال 92 را با سال 97 مقایسه کنیم 
می توان به درستی نتیجه گرفت  که کنترل شیوع ویروس کرونا 

بدون طرح تحول سالمت، امکان پذیر نبود.
سخنگوی فراکسیون غذا و دارو مجلس شورای اسالمی در بخش 
دیگری از اظهارات خود به افزایش تعداد خانه های بهداشت، مراکز 
و روستایی و همچنین ساخت  و مراکز جامعه شهری  سالمت 
درمانگاه های شبانه روزی در 6 سال گذشته اشاره کرد و گفت: 90 
درصد موفقیت کنترل شیوع ویروس کرونا ماحصل اجرای طرح 
تحول سالمت و جانفشانی های کادر پزشکی بوده است و ضروری 
است برای همه این موفقیت ها از آقای دکتر هاشمی که زحمات 

ارزشمندی برای اجرای طرح تحول سالمت کشیدند تشکر کرد.
علی اکبر سیاری، معاون سابق وزارت بهداشت  نیز پیش تر در 
گفتگو با پایگاه اطالع رسانی دولت، توسعه زیرساخت ها از جمله 
بیمارستان ها، افزایش تعداد تخت های ویژه آی سی یو و ان آی 
سی یو و توسعه تجهیزات را از دستاوردهای  مهم طرح تحول 
سالمت عنوان کرد و گفت: این امکانات موجب شد تا اقدامات 
موثری برای کنترل شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گیرد و در 
غیر این صورت ازدحام افراد در مراکز درمانی و نبود امکانات شرایط 
را سخت می کرد.  دکتر سیاری در بخش دیگری از اظهارات خود 
به راه اندازی سامانه ها برای شناسایی افراد مشکوک به کرونا اشاره 
کرد و گفت: در نتیجه این اقدام دولت، مسیر تشخیص و درمان 

تعیین شد و ساماندهی مناسبی در این زمینه صورت گرفت.
با اجرای طرح تحول سالمت میزان رضایتمندی مردم از خدمات 
پزشکی و بهداشتی افزایش یافته و دولت با اهتمام وِیژه آن را تا 

پایان راه ادامه می دهد.

اقدامات 
اپرک های علم و فناوری

فناوری و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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گزارش فعالیت پارک هاي علم و فناوري
در حوزه پیشگیري و مبارزه با ویروس منحوس کرونا

سابقه ورود نظام مند کشور به بحث فناوری و برنامه ریزی برای کامل کردن چرخه علم تا محصول و ثروت با اضافه کردن حوزه 
فناوری و نوآوری به عناصر قبلی )توسعه علمی و تحقیق و توسعه(، عماًل به دو دهه اخیر باز می گردد. در این حرکت نقش وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری بسیار مهم و پر رنگ بوده و توانسته است در این مدت هم به لحاظ سخت افزاری و هم به لحاظ نرم افزاری 
خروجی های مهمی را ارائه دهد. از جمله این تالش ها می توان به توسعه مراکز رشد و پارک هاي علم و فناوري در سراسر کشور 

اشاره کرد که نقش ارزنده ای را در توانمندسازي و توسعه اکوسیستم اقتصاد خالق و دانش محور ایفا کرده است.
برخی از آمارهای مهم عملکردی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری عبارتند از:

◆   روند توسعه پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور

◂◂    تعداد پارک های علم و فناوری از 36 پارک در سال 1393 به 43 پارک در سال  139۸ افزایش یافته است.
الزم به ذکر است اولین پارک علم و فناوري خصوصي وابسته به انجمن علم و فناوري ایرانیان در سال 1396 تأسیس شده است.

در این بخش یم خوانید: اقدامات اپرک های علم و فناوری
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◂◂    تعداد مراکز رشد از 154 مرکز در سال 1393 به 195  مرکز در سال 139۸ رسیده است.
تعداد و درصد مراکز رشد بر اساس وابستگي سازماني به صورت زیر نشان داده شده است:

فعالیت تعداد مراکز رشد در دو زمینه عمومي و تخصصي و درصد آن در جدول زیر ارائه شده است:

◂◂    به منظور بسط و توسعه مراکز فناوری، وزارت عتف با دستگاه ها و نهادهای اجرایی کشور 
مانند وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه دانشگاه های آزاد اسالمی، دانشگاه های علمی کاربردی و 

فني حرفه اي تفاهم نامه هایی امضا کرده است.

و مراکز رشد  فناوري  و  پارک هاي علم  و دانش بنیان مستقر در  فناور  ◆   واحدهاي 
واحدهاي فناور

◂◂    تعداد واحدهای فناور مستقر در این مراکز از 3400 واحد در سال 1392 به حدود 9213 
واحد در پایان سال 139۸ افزایش یافته است.

◂◂    تا پایان سال 139۸ تعداد 16۸2 شرکت مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
واحدهاي فناور، موفق به دریافت تأییدیه دانش بنیان از کارگروه ارزیابي مربوطه شده اند. این در 

حالي است که تعداد این شرکت ها در سال 1392 در کشور فقط 11 مورد بوده است.

◆   بودجه و اعتبارات
◂◂    بودجه مصوب شده پارک ها در سال 1392 معادل 139 میلیارد تومان بوده است. که با 
افزایش ظرف مدت 6 سال به 531 میلیارد تومان رسیده است. شایان ذکر است رشد 100 درصدي 

کل بودجه تخصیص یافته به پارک هاي علم و فناوري از ابتدای دولت دوازدهم، نشان از توجه خاص 
دولت به مقوله فناوری دارد.

◆   اشتغال زایي واحدهاي فناور
◂◂    عداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي فناور از 22 هزار نفر 
در سال 1391 به بیش از 59 هزار نفر در سال 139۸ رسیده است که قریب به ۸0 درصد آن را 
دارندگان مدرک کارشناسی به باال و 27 درصد آن را دانش آموختگان کارشناسی ارشد و دکترا 

تشکیل می دهند. 

◂◂    به منظور ارتقاء فعالیت نیروهای انسانی شاغل در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد اعم 
از نیروی انسانی شرکت ها و واحدهای فناور مستقر یا نیروهای انسانی ستادی، وزارت عتف اهتمام 

به برگزاری منظم دوره ها و کارگاه های آموزشی و توانمندسازی ملی و بین المللی کرده است.
◆   فروش و صادرات

◂◂    فروش شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد واحدهاي 
فناور در سال 139۸ بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده است و نسبت به سال 1392 بیش از 30 

برابر شده است.

◂◂    در سال 139۸ تعداد 1029 فناوري، خدمت و محصول تولیدي در پارک هاي علم و فناوري 
و مراکز رشد واحدهاي فناور به مبلغ بیش از 9۸ میلیون دالر به کشورهاي دیگر صادر شده اند 
که این صادرات از شروع سال 97 به دلیل برقراری شرایط تحریم افت 60 درصدی نسبت به سال 

قبل از خود داشته است . 

تعدادوضعیت مراکز رشد واحدهای فناور

59مراکز رشد وابسته به دانشگاه ها

۱۱0مراکز رشد وابسته به پارک هاي علم و فناوري

22مراکز رشد وابسته به دستگاه هاي اجرایي

۱مراکز رشد وابسته به نهادهاي عمومي

5مراکز رشد مشترک في مابین پارک هاي علم و فناوري و دانشگاه ها

درصدتعدادوضعیت مراکز رشد واحدهای فناور

۱4574عمومی

5026تخصصی
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◆   نگاهی به عملکرد پارک های علم و فناوری در مقابله با ویروس کرونا
اقدامات انجام شده در سال هاي گذشته براي تقویت پارک ها و مراکز رشد در اکوسیستم نوآوری 
و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري باعث توانمندي و تعامل هرچه بیشتر این مراکز 
شده است به طوري که در مواقع مورد نیاز کشور مي توانند در رفع نیازها و مقابله با چالش ها 

کارآمدی نقش افرینی کنند. 
پارک هاي  و  رشد  مراکز  در  مستقر  شرکت هاي  سریع  واکنش  در  تاثیرگذاري  این  بارز  نمونه 
علم و فناوري در تولید محصوالت با ارزش در حوزه مبارزه با ویروس کرونا است که ناشي از 
اراده و توان فناوران فعال در این مراکز و پشتیباني مستمر مراکز از ایشان است. از جمله این 

دستاوردها:  
◂◂    فعال شدن بیش از 400 شرکت و واحد فناور عضو پارک های علم و فناوری در حوزه کرونا 

که حداقل 60 درصد آنها جدیدا به حوزه های کاری ذیربط وارد شده اند.
◂◂    فعال شدن شرکت ها و واحدها در تمامی عرصه های مربوطه اعم از حوزه های مواد ضد عفونی ، 
ماسک و البسه حفاظتی، تجهیزات بیمارستانی خاص، کیت ها و ابزارهای تشخیصی، مواد دارویی 

و نرم افزارهای تخصصی
◂◂    تولید انواع دستگاه های مکانیزه و نیمه مکانیزه عفونت زدایی از محیط های جمعی و کاری

◂◂    تولید بیش از یک میلیون ماسک در روز و تولید بیش از یک و نیم میلیون لیتر مواد ضد 
عفونی کننده

◂◂    افزایش بیش از 6 برابری تولید ونتیالتورهای بیمارستانی و تولید ونتیالتورهای شخصی و خانگی
◂◂    تولید تب سنج های غیر تماسی

و  از شرکت ها  را در حمایت  ویژه ای  بسته های حمایتی  فناوری  و  پارک های علم  این  بر  عالوه 
از  با کرونا و همچنین پشتیبانی ویژه  از شرایط خاص مبازه  واحدهای فناور آسیب دیده ناشی 
شرکت ها و احدهای فناور فعال شده در مبارزه با کرونا پیش بینی کرده اند که از جمله به موارد 

زیر می توان اشاره کرد:
◂◂    صیانت از شرکت های فناور )بخشودگی اجاره بها، استمهال سررسید چک ها، تمدید افزایش 

مدت قرارداد شرکت ها و هسته های فناور و ...(
◂◂    ارائه تسهیالت جهت کمک به واحدهای آسیب پذیر

◂◂    کمک در جهت افزایش بیش از سه برابری تولید اقالم و محصول های مرتبط با کرونا
◂◂    انجام تعامالت الزم جهت تسریع در روند اخذ مجوزهای الزم محصول های مرتبط با کرونا

◂◂    انجام تمهیدات الزم جهت افزایش فروش محصوالت شرکت ها )استفاده از امکانات فروش آنالین(
◂◂    ارتباط با نهادهای مالی و حمایتی جهت اخذ کمک برای واحدهای فناور 

◂◂    تدوین پروتکل های بهداشتی مقابله با ویروس کرونا و ارائه به همکاران ستادی و شرکتهای تابعه
◂◂    پوشش رسانه ای و اطالع رسانی فعالیت های انجام شده پارک و شرکت های مستقر و تعامل 

با نهادهی خبری مانند صدا و سیما و جراید

نمودار عملکرد مراکز توسعه فناوري در مبارزه با ویروس کرونا

گزارش  شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱37۶/۰۱/2۶سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱0,۳60,000)میلیون ریال(

54۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

7,۳6۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۳9تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
5,200,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها:
◂◂    بخشودگی 30% از اجاره ماهانه فضاها در سه ماهه اسفند 9۸، اردیبهشت و خرداد 99

◂◂    بخشودگی اجاره فضاها در فروردین ماه سال 99
◂◂    همکاری و هماهنگی با صندوق پژوهش و فناوری جهت تامین سرمایه در گردش و تامین 

تجهیزات شرکت  های مرتبط
◂◂    انجام آزمایشات فیلتراسیون، بیوتکنولوژی، نانو، شیمی، مواد و الکترونیک جهت صحت سنجی 

و تایید عملکرد محصوالت
◂◂    تبدیل تماس های تلفنی داخلی به مستقیم برای انتقال تماس ها و تسهیل در دسترسی به 

خدمات الکترونیکی شهرک
◂◂    انتخاب 4 فناوری کلیدی مورد نیاز کشور در شرایط کنونی و تشکیل گروه های کاری متشکل 

از شرکت های با سابقه مرتبط جهت هماهنگی و دست یابی به این فناوری ها و محصوالت
◂◂    حفاظت از کارکنان با تشویق دورکاری و تعبیه دستگاه های ضدعفونی کننده و تب سنج 
در ورودی ساختمان های اصلی و ضدعفونی اتوبوس ها به صورت دوبار در روز و ساختمان ها به 

صورت روزانه
◂◂    باال بردن سرعت خدمات الکترونیکی و تقویت بستر فناوری اطالعات و کم کردن بروکراسی 

در شهرک
◂◂    هماهنگ سازی و تقویت روابط همکاری بین شرکت های شهرک جهت ایجاد و تکمیل سریع 

زنجیره های تولید
◂◂    یافتن شرکای تجاری و بازرگانی برای شرکت های تولیدکننده محصوالت مقابله با کرونا

اقدامات آموزشی انجام گرفته در خصوص پایداری کسب و کارها در شرایط خاص مقابله 
با بیماری کرونا

◂◂    انتشار اطالعات و مطالب کاربردی و تخصصی در خصوص پایداری کسب   وکارها و مدیریت 
بحران در سطح مدیران شرکت ها

◂◂    تشویق شرکت ها به دادن مرخصی به پرسنل و اخراج نکردن آنها با استفاده از حمایت های 
مالی دولت

◂◂    انتشار اطالعات و مطالب در مورد انجام دورکاری جهت کم کردن هزینه ها و کنترل شیوع بیماری
تعامالت ویژه با نهادهای ذی ربط و سایر اقدامات صورت گرفته در خصوص مقابله با بیماری کرونا
◂◂    ارسال نامه و ارائه حضوری محصوالت و خدمات شرکت های مرتبط با این موضوع در ستاد 

کرونا استان اصفهان
◂◂    پیگیری  کتبی و شفاهی از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نیز اداره کل 

استاندارد استان جهت تسریع در اخذ مجوز و استانداردهای الزم برای شرکت های واجد شرایط
◂◂    تهیه و ارسال معرفی نامه برای 19 شرکت به مراجع ذی صالح و نیز پیگیری درخواست های 

کتبی مجوز 19
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فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

مواد ضدعفونی کننده دست زیست فرآورده سپاهان
۱5000 لیتر در روز)ژل و اسپری(

مواد ضدعفونی کننده دست بهین آب زنده رود
20000  لیتر در روز)ژل و اسپری(

۳000  لیتر در روز  محصوالت ضدعفونی کننده دست، زخم و سطوحبهبود تجهیز بهین اندیش

۱000  لیتر در روز -ژل ضدعفونی کننده دستمهیاران سالمت پایا

۱000  لیتر در روز – توقف- عدم مجوز غذا -مواد ضدعفونی کننده دستشرکت بهزیست آیریک
و دارو

500  لیتر روزانه-ژل ضدعفونی کنندهکشت اندیشان جویا

۳000 لیتر در روز -توقف تولید- عدم مجوز -محلول ضدعفونی کنندهآیریک تشخیص
غذا و دارو

5000 لیتر در روز - در انتظار مجوز محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوحروشن رای سپاهان

۱000  لیتر در روز-محلول های ضدعفونی کننده دست و سطوحطب تجهیز پایا
۳000  لیتر در روز-محلول  ضدعفونی کننده سطوحنانو واحد صنعت پرشیا

۳5 دوربین در روز تولید دوربین اندازه گیری دمای بدن فروسرخنیک اندیشان نوآور

آرین تجارت ماندگار

 دستگاه  اتمایزر ضدعفونی کننده دست

۱0 دستگاه در روز

 دستگاه  اتمایزر ضدعفونی کننده محیط

دستگاه هاي ضدعفوني کننده با اشعه UV جهت ضدعفوني وسایل سرور پویان رستاخیز
7  دستگاه در روز شخصي

5  دستگاه در روز -دستگاه ژنراتور ازون )پورتابل و ثابت( با قابلیت ضدعفوني کنندگي باالهوشمند الکتریک قدرت آوا
۱0000  ماسک روزانهتولید ماسک سه الیه و کاپیالیاف توانمند
500  عدد ماسک N95 روزانهتولید ماسک نانو بیمارستانیکارا پاالیه

۳000  ماسک N95 روزانهتولید ماسک نانو بیمارستانینانو تار پاک
5000  ماسک N95 و N99 روزانهماسک نانو )N95  و N99(اکسین سبز اسپادان



44

ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

۱0 خط تولید و ماسک و ۱50000 ماسک -ساخت خط تولید ماسک تولید ژل ضدعفونیبهیار صنعت سپاهان
سه الیه روزانه

پروشات فیلتر

- فیلترهای با گرید و راندمان باال برای فیلتراسیون انواع ویروس )برای 
استفاده در بیمارستان ها، فرودگاه ها و کارخانجات داروسازی(

- فیلترهای کیسه ای با راندمان باال برای فیلتراسیون انواع ویروس 
)برای استفاده در بیمارستان ها، فرودگاه ها و کارخانجات داروسازی(

-
روزانه 2

تست استاندارد برای ماسک های معرفی شده 
از مراجع نظارتی

سفارشات افزایش محسوس داشته است سامانه دورکاری کیهانپیام پرداز

شرکت مهندسی پیام مشرق

- سامانه بیستون )غربالگری هوشمندانه الکترونیکی جایگزینی برای 
قرنطینه(

- سامانه رهتاب )راهکار هوشمندانه تنظیم الکترونیکی بازار )شبکه 
توزیع و فروش کاال های تنظیم بازاری در استان اصفهان(

۱ سامانه-

سفارشات افزایش یافته ۱0 تا ۱2 برابر قبل سامانه آموزش مجازی آموزگرامپایا هیدرولیک جم

حدود 200 درصد افزایش بیمارستانی مخازن اکسیژن بیمارستانیپیشران زمهریز

پیشنهاد طرح آماده شده-ساخت بیمارستان پیش ساخته 400 تختخوابیگنبد سپید

بسته به نیاز-تغییری نداشته تولیدکننده کنترل باکس و هندست تخت بیمارستان-خدماتیهوشیار صنعت اسپادانا

۳0 درصد افزایش تولیدکننده شیرآالت هوشمندبرنا بینش درخشان

شرکت پنتا ) پژوهشگران نانو 
تکنولوژی ایران(

ساخت دستگاه ضدعفونی کننده هوا و از بین برنده انواع 
میکروب،باکتری و ویروس نظیر ویروس کرونا، گیت های 

ضدعفونی کننده
۱5 دستگاه در روز-

در مرحله آزمایش-تولید نمونه اولیه کنترلر دستگاههای کمک تنفسیشرکت آریا الکترونیک خمسه

سامانه برگزاری آزمون آنالین- سامانه نظرسنجی آنالین- سامانه ثبت شرکت سرافراز رایان قاصدک
۱00% افزایش تولید-و توزیع پرسشنامه های تحقیقاتی و فرم آنالین
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گزارش  پارک علم و فناوری  یزد
پارک علم و فناوري یزد در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۰/۰۶/۱3سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
4,50۱,0۱2)میلیون ریال(

۳09تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,6۳5تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
500,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    تدوین بسته حمایتی ویژه مالی از منابع پارک جهت کمک به شرکت ها شامل امهال چک های 
سررسید اسفند 98 به اردیبهشت 99

◂◂    تخفبف ۱00 درصدی اجاره بها شرکت ها در فروردین 99
◂◂    امهال تسهیالت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در راستای حمایت از شرکت ها

◂◂    اختصاص مبلغ 8800 میلیون تومان وام از طریق صندوق پژوهش و فناوری استان یزد
◂◂    مکاتبه و مذاکره با مراجع ذی ربط جهت مساعدت در تخصیص منابع، صدور مجوزها و تسهیل 

در امور تولید و توزیع اقالم تولیدی در سطح جامعه
◂◂    پوشش رسانه ای و اطالع رسانی به جامعه و هماهنگی با صدا و سیما جهت معرفی شرکت ها و 

محصوالت آن ها
◂◂    تدوین گزارش فعالیت شرکت های خدماتی و تولیدکننده اقالم مرتبط با بیماری کرونا تا 

تاریخ ۱۳99/۱/۱9

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت مدیسا پلیمر
با همکاری مرکز ملی پرتو فرایند 

یزد به منظور استرلیزه کردن
تولید روزانه ۱0000 ماسکپارچه نانوفیلتر حاوی ذرات گوگرد

تولید روزانه 2000 لیتر ژل ضدعفونی کننده دستشرکت پارس سیگماد

شرکت نانو کیمیای کویر
تولید روزانه 20 تن ژل ضدعفونی کننده دست  و محلول پوویدون آیدون

تولید روزانه ۱5 تن محلول ضدعفونی کننده سطوح

تولید کیت های تغلیظ ژنوم ویروس کرونا و تعیین اثربخشی شرکت آرا پژوهان امین
روزانه بیش از ۳0 تست ضدعفونی کننده های تولیدی

دستگاه ضدعفونی کننده صنعتیشرکت مهرنگار مهریز
RS22000 و RS12000میزان تولید ساالنه 500 دستگاهمدل

افشره نگهدارنده سورفکتانتی زنیانشرکت ریز زیست فناوران
تولید روزانه 2000 لیتراسپری آنتی باکتریال الیفوزوم

شرکت تولیدی ژیوان زیست 
فناوری روژه

کیت تشخیص مولکولی بیماری COVID 19- بر پایه 
) TaqMan Realtime PCR  Multiplex PCR (

تولید روزانه 40,000 تست 

RNJia Virus Kit کیت استخراج نوکلئیک اسید ویروسی به نام-

شرکت فنی مهندسی طیف 
زمین

)INFRARED( تولید ۱000 دستگاه تب سنجتولید تب سنج لیزری

پیاده سازی 5 دستگاه کیوسک سالمت اجرای کیوسک سالمت



46

ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی
پارک علم و فناوري آذربایجان شرقی در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱,6۳۳,854)میلیون ریال(

۳00تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱4۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

8تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
9,000,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    تخفیف 50 درصدی اجاره بهای دفاتر شرکت ها برای سه ماه اول سال ۱۳99

◂◂    تعویق سه ماهه چک های بازپرداختي که سررسیدشان براي سه ماهه اول سال۱۳99 می باشد.
◂◂    حمایت مالي از شرکت هایي که تولیدشان در راستاي مبارزه با کرونا می باشد تا سقف 500 میلیون 

ریال و به صورت سرمایه در گردش با تنفس یک ساله
◂◂    ساخت تیزر تبلیغاتي براي ۳0 شرکت  به منظور حمایت از فروش محصوالت آن ها

◂◂    ایجاد سایت اینترنتي برای ۳0 شرکت به منظور حمایت از فروش اینترنتي شرکت هاي متأثر از ویروس کرونا
◂◂    تمدید یکساله استقرار شرکت های فناوری که انتهاي قراردادشان در سه ماهه اول ۱۳99 مي باشد.

◂◂    توزیع مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش یکبار مصرف در میان کارکنان
◂◂    نصب دستگاه ضدعفونی در ورودی ساختمان های پارک

◂◂    ضدعفونی کردن فضاهای عمومی و محل های تماس
◂◂    تعویق تجمعات و برنامه های جمعی، جشنواره های و گپ تایم های ماهیانه

◂◂    حذف الزام ثبت اثر انگشت در دستگاه های ثبت حضور و غیاب و تمهید راهکارهای جایگزین

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

سیستم آموزش واقعیت افزوده تگ یونیفایدشرکت سبز فناوران آراد

۱0 دستگاه تولید  سیستم مکانیزه ضدعفونی داخل کابین اتوبوسشرکت امید نقش سازه دماوند

شرکت صنایع صبح پارالر
۱4دستگاه تولید دستگاه اکسیژن ساز)ونتیالور(

۱500 دستگاهدستگاه تب سنج با قابلیت اتصال به موبایل

2 دستگاه تولید دستگاه ضد عفونی فضاهای اداری، کارگاهی و صنعتیشرکت آراز ماشین

۱000 عدد تولید  کیت تشخیص ویروس کروناشرکت علم محور فراژن

شرکت دانش گستران آذرساختار )2 تن (
شرکت شیمی صنعت رشد سهند ) 2 تن کنسانتره( 

) 40 تن محلول آماده )5 درصد(
4 تنتولید محلول  ضد عفونی بر پایه نانو ذرات کوانتوم

۱0 دستگاه تولید دستگاه ضدعفونی کننده اشخاصشرکت آلتین یول تبریز

۱ دستگاه-تولید سمپاش چند منظوره دستی و پشت خودرویی و پشت تراکتوری الکترواستاتیکشرکت فناوری های پیشرفته حامد

شرکت پویا راهبرد آذربایجان ) 200 دست (
500 دستتولید لباس ایزولهشرکت رایان پلیمر آرتا ) ۳00 دست (

۱000 عدد-تولید ماسک های هیتر دارشرکت پویا راهبرد آذربایجان

۱000 عدد-تولید پد جاذب رطوبتشرکت رایان پلیمر آرتا
شرکت رایان پلیمر آرتا )۱0000 عدد (

شرکت پویا راهبرد آذربایجان )۱000عدد(
شرکت  صنایع صبح پارالر)500  عدد(

شرکت نیکا طب گستر اران)ارس( )۳0000 عدد(
شرکت راد پویا طب ارس)۱50 عدد(
شرکت تورال تاج نانو ارس)۱50عدد(

4۱800 عدد-تولید ماسک

شرکت پویا راهبرد آذربایجان )۱000 لیتر(
شرکت نیکا کیمیا گران ارس)9000 لیتر(

شرکت راد پویا طب ارس ) 280 لیتر(
شرکت تورال تاج نانو ارس)۱200 لیتر(

۱۱480 لیتر-تولید ماده ضدعفونی کننده
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری خراسان  رضوی
پارک علم و فناوري خراسان رضوي در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
2,055,072)میلیون ریال(

۳42تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

4,504تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
40,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

و دانش بنیان
◂◂    پیگیری اجرایی شدن شرایط فورس ماژور قراردادهای شرکت های فناور و دانش بنیان که با ایجاد 

شرایط فعلی امکان انجام تعهدات شرکت و کارفرما نمی باشد.
◂◂    تسهیل در پرداخت اجاره بهای فضا و زمین ها و افزایش مدت زمان پرداخت اجاره و انتقال بخشی 

از بازپرداخت به سال ۱400
◂◂    افزایش سقف اعتبارات خدماتی و حمایتی و امکان جایجایی سرفصل های اعتبارات جهت 

نگهداشت نیروی انسانی و همچنین سایر موارد مرتبط با مشکالت ناشی از شرایط
◂◂    تعویق بازپرداخت تسهیالت شرکت ها فعال برای مدت ۳ ماه و در صورت ادامه وضعیت تمدید آن

◂◂    کمک به بازاریابی و زنجیره تامین و تجهیز شرکت از طریق شبکه های موجود
◂◂    تخصیص تسهیالت ویژه جهت کمک به تحقق و توسعه شرکت ها در زمینه مقابله با کرونا ، 

نگهداشت نیروی انسانی، بازپرداخت تسهیالت از سایر نهادهای مالی
◂◂    اخذ مشکالت شرکت ها و مذاکره با نمایندگان شرکت های فناور و دانش بنیان جهت ارائه راهکاری 

گذر از شرایط بحران
◂◂    اختصاص بخشی از منابع و اعتبار پارک به عنوان یارانه سود تسهیالت به شرکت های فناور و 

دانش بنیان
◂◂    اطالع رسانی محصوالت و خدمات شرکت ها در حوزه مقابله با کرونا در رسانه های داخلی و 

بین المللی

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    پیگیری تخصیص بیمه بیکاری برای پرسنل شرکت ها با امکان بازگشت دوباره به شرکت فناور 

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

تولید دستگاه های ونتیالتور افزایش ظرفیت تولید  ICU و شرکت دانش بنیان احیا درمان پیشرفته
تجهیز بیش از ۳000روزانه ۳0 دستگاه سی تی اسکن

شرکت فناور و دانش بنیان آرون زیست 
روزانه ۱00000 عدد لوله  لوله آزمایشگاه خونگیری جهت تست کروناطب

-خونگیری

پلتفرم ارتباط معلمین، دانش اموز و والدین جهت ارائه برنامه آموزش شرکت دانش بنیان دایاموز
بیش از 50000 دانش آمور در - و پیگیری

26 استان، نمایندگی افغانستان

ابزارهای تله مدیسن و اپلیکیشن تماس صوتی تصویری بیمار و پزشک شرکت دانش بنیان همراه دکتر
---و غربالگری کرونا

۱. استریل کننده ابزار پزشکی با استفاده از بخار پراکسید هیدروژن استارت آپ دانش بنیان داریا دانش بارثاوا
وارمر سرم 2. ظرفیت دستگاه ضدعفونی کننده محیط

با ظرفیت ۱50؛ تا فضای 
-600 مترمکعب 

دستگاه پرتابل تولید اتانول 80 درصد از انواع محصوالت کشاورزی شرکت مشاوران تخمیر خراسان
6 دستگاه با ظرفیت ماهانه -دارای قند یا نشاسته

800 لیتر

- ترموتر پروبی جنیوس )دستگاه های اندازه گیری دمای بدن(شرکت دانش بنیان یکتا نانو فناوران طوس
اندازه گیری دمای بدن با تلرانس 

0,۱ ، مطابق با استانداردهای 
ASTM & CFM

شرکت دانش بنیان سازه های اطالعاتی 
راژمان )مسیریاب نشان(

افزودن الیه جدید مربوط به کرونا به مسیریاب نشان با قابلیت نمایش 
نواحی پرتردد عابران پیاده در شهرها، مراکز تست و بیمارستانهای 

مخصوص پذیرش بیماران کرونا
4 میلیون

-نصب

--لباس استاندارد محافظ مخصوص کادر مراکز درمانیشرکت فناور توس درمان طب

شرکت فناور اکسیر طب ستاره حیات 
مشهد و شرکت فناور الکترومد پرشین 

توس
--شیلد محافظ صورت

 نمونه سازی کیت تشخیص ویروس کروناشرکت دانش بنیان سامان داروی هشتم
افزایش تولید بیش از 2 
برابری داروی فاکتور 8 
نوترکیب در سال 99

-

--پروژه تحقیق و توسعه پنل تحلیل دیتا وضعیت کرونا در سیستم سهندشرکت دانش بنیان بهپویان امین منتظر
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  گیالن
پارک علم و فناوري گیالن  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
252,060)میلیون ریال(

292تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱50تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۳0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

مسئولیت های اجتماعی پارک علم و فناوری گیالن در بحران کرونا
◂◂     آگاهی بخشی به مردم با حضور در برنامه های استانی صدا و سیما

◂◂     اهدای مواد ضدعفونی و تجهیزات به بیمارستان های استان
◂◂    خدمات فاصله گذاری الکترونیکی

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    شناسایی و حمایت از ایده ها، محصوالت یا خدمات و اقدامات خالقانه و مسئله محور )چالش 

کرونا(
◂◂    بسته حمایتی پارک اعم از امهال جک ها، کمک هزینه اجاره بها، بیمه بیکاری، تسهیالت 

مالی و مشاوره های آنالین

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

20 روزکاری برای یک  ساخت ماشین تولید ماسک سه الیهشرکت گیالن پارس
دستگاه

فروش 5 دستگاه به شرکت های 
دارویی و مرتبط

--تولید ماسک و گان بهداشتیهسته فناور آقای باقریان

-20 عدد در ماه دستگاه تصفیه هوا با خاصیت ضد ویروسیشرکت نیک اقتصاد آرتمن

-5 عدد در ماه دستگاه تیوب پرکن تمام خودکار ژل های بهداشتیشرکت ماشین آالت ساسانیان

-۱00 عدد ماهانه دستگاه تصفیه کننده هوا و نابودکننده ویروس کروناشرکت راهبران توسعه پارسی گیل

--دستگاه ونتیالتور  )تنفس مصنوعی(شرکت فن آوران الکترومکانیک کاسپین

واحد تحقیق و توسعه شرکت صامت 
تک خزر

با برند تجاری نیوصاد

محلول ضدعفونی کننده صنعتی

۱0000 لیتر مواد ضدعفونی 
-روزانه

45 هزار لیتر در روز۱0 شرکت

-

-

-
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  سمنان
پارک علم و فناوري سمنان  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
998,4۱0)میلیون ریال(

۱9۳تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

880تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

8تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱,۱50,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    جلوگیری از گسترش
◂◂    تقویت شرکت های فعال و دارای محصول مرتبط در بازار

◂◂    حمایت ویژه از شرکت های دارای محصول آماده ورود به بازار
◂◂    کمک به توسعه ی محصوالت جدید و تولید برای شرایط خاص کشور

◂◂    ارایه خدمات مشاور و آموزش
◂◂    همچنین این پارک ضمن یک تحقیق پیماشی و تماس با تمامی واحدهای تحت پوشش 
برای احصای مشکالت و مسایل واحدها، یک کارگاه آموزشی 4 ساعته برای تطبیق فعالیت های 

واحدهای فناور با شرایط سخت فعلی را برنامه ریزی نموده است.

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت نانو شرق ابزار توس 
)نانوشات(

Mic75 مدل UV 50 دستگاه در ماه سیستم ضـد عفونی کننده

طراحی کریدور ضدعفونی کننده ورودی های مراکز پرتردد )برای ضدعفونی کردن سطوح، 
در مرحله ی طراحی و برآوردهای اقتصادی افراد و بارهای ورودی(

- اسپری اتوماتیک ضدعفونی کننده محیط های پرخطرشرکت نوآوران صنعت کاج

شرکت داروسازی کیمیا طیران 
۱0,000 لیتر در روز تولید انواع مواد ضد عفونی با برند کتزیازکریا

تولید نانو ذرات آنتی میکروبیال بر پایه الکل برای تهیه فرموالسیون های  ضد عفونی کننده شرکت زیست نانو شاهوار
۳000 لیتر در روز های دست و صورت در قالب اسپری, ژل و کرم

شرکت توسعه گران فناوری 
جاوید البرز

- سامانه عمده فروشی آنالین بریسل

- هایپر مارکت آنالین وبرود

شرکت نو فناوران ستاره برتر 
آسیا

) face shield( 200 عدد در روز محافظ صورت

۱2 عدد در روز ونتوری

۱0 دستگاه در روزونتیالتور پرتابل

شرکت علم گستران صنعت آرتا 
۱5 دستگاه در روز ونتیالتورجاوید آسیا

شرکت گام بلند تمدن

انواع بلوک های بتنی نما به صورت بتن شفاف و غیر شفاف جهت اجرا در دیوار و کف 
ساختمان ها و انواع نماهای داخلی و خارج ساختمان که بوسیله ترکیبات خود قابلیت خود 

تمیز شوندگی و همچنین تصفیه هوا را دارند
۱000 متر مربع در روز در صورت راه اندازی خط  

تولید

آسفالت سرد پلیمری با قابلیت خود تمیز شوندگی و تصفیه هوا و در رنگ های متنوع و 
500 متر مربع در روز مختلف

۱0 دستگاه در روزدستگاه ویروس کش تابشیشرکت تیبا الکترونیک آسمان
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  فارس

پارک علم و فناوري فارس  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
686,۱48)میلیون ریال(

۳۱۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

2,۱6۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱9تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
608,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    حمایت مالی و اعطای تسهیالت به شرکت های فعال در حوزه کرونا

◂◂    ارائه بسته حمایتی و تشویقی برای حمایت از کلیه شرکت ها
اقدامات آموزشی انجام گرفته:

◂◂    ارائه دوره های آموزشی مجازی جهت برنامه ریزی تطبیقی با شرایط حاضر
◂◂    ارائه بسته های آموزشی در حوزه های مختلف با اولویت حفظ مشتری

تعامالت ویژه با نهادهای زیربط:
◂◂    تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی برای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک

◂◂    تعامل به سازمان پدافند غیرعامل برای اجرای پروژه های مشترک
◾ علوم پزشکی برای انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک

◾ تعامل به سازمان پدافند غیرعامل برای اجرای پروژه های مشترک
◾ قرارداد مشترک با دانشگاه شیراز برای تولید ماسک و محلول های ضدعفونی

◾ طرح تولید واکسن کرونا با مشارکت و همکاری با دانشگاه شیراز
◂◂    طرح تولید واکسن کرونا با مشارکت و همکاری با دانشگاه شیراز

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

نمونه اولیهتولید دستگاه تنفس مصنوعی قابل حمل )ونتیالتور پرتابل(کاوشگران داده های سالمت

نمونه اولیهتولید تست سریع )Rapid test( تشخیص کرونابرج و بارو فارس

نمونه اولیهتولید دستگاه ردیاب رگ جهت تشخیص بیماران مبتال به کرونافراهوش الکترومکانیک آرسام

نمونه اولیهدستگاه آمبو برقیچتر سبز صنعت باربد

نمونه اولیهتولید دستگاه گوشی مری دیجیتالفراهوش الکترومکانیک آرسام

-ساخت نرم افزار »چی دیلی« خرید اقالم مصرفی روزانه به صورت غیر حضوریپیک فرزانه ویان

-راه اندازی بازارچه اینترنتی جاشیر)در شهرستان استهبان( www.jashir.comنوآوران کارآفرینان برخط

-تهیه دیتابیس شبکه توزیع اقالم بهداشتی و پایش مناطق آلودهتجارت مکان مبنا زیما

-تولید دستگاه ازن ژنراتور برای استریل کردن تجهیزاتنانو فناوران آریو پارس ویرا

2000 عدد در روزتولید ماسکتعاونی 6۱۱ شهرستان ممستی

-دستگاه تولید ماسکپتک شیراز

-تولید صنعتی ماسکشیراز پلین

-تولید دستگاه ازن ژنراتور O3 جهت ضدعفونی هوا و آب با قدرت شستشو و ازبین بردن ویروس جدیدراسا ابتکار سازان

فارس طبیب تکنولوژی
-بیوسنسور تشخیص ویروس

-تولید بیومواد ضدعفونی کننده

-تونل ضدعفونی کننده LA940112هسته فناوران پارسیان

-واکسنشرکت دانش بنیان پردیس رشد مهرگان

-شیلد محافظ صورتسان شید

--باکس محافظ آئروسل

-فروشگاه اینترنتی محصوالت فناورانه تولید محتوای اموزشی برای دانش اموزان استعدادهای درخشان کشورارتباط پژوهان متین

-اماده سازی بستر کمک به اقشار اسیب پذیر با ایجاد کارت های اعتباریثانیه پردازان

تولید ۱0,000 لیتر در هفتهمحلول و ژل ضدعفونی کننده دستزیست فناوری نوین هستی

توسعه ذخایر زیستی جلبک های فارس

در هفته-

رادین فرادید پتروصنعت

زیست فناور یاخته صبا آرنا

کیان شیمی صنعت پردیس

زیست فناور فراکشت نوید
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عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  مرکزی

پارک علم و فناوري مرکزی  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
5۳4,0۱9)میلیون ریال(

۱9۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,080تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱۱تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
2,5۱0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    هدایت و حمایت شرکت های فناور مستقر در پارک و مرکز رشد در جهت تولید انواع وسایل 

و تجهیزات پیشگیری از ابتال به بیماری
◂◂    فعالیت های واحدهای فناور )پرداخت تسهیالت تا مبلغ 700 میلیون ریال، بخشودی هزینه 

های استقرار، اعمال تخفیفات ویژه جهت خدمات قابل ارائه و ...(
◂◂    معرفی شرکت های فناور فعال در زمینه تولید مواد ضدعفونی کننده، تجهیزات و ...، به نهادها 

و دستگاه های ذی ربط با هدف بکارگیری ظرفیت های تولیدی و توانمندی های این شرکت ها
◂◂    آماده سازی و توسعه زیرساخت های الزم جهت ارائه خدمات پارک و مرکز رشد بصورت 
مجازی )جذب و پذیرش واحدها، جلسات داوری طرح ها، جلسات شورای مرکز رشد و پارک، 

ارزیابی واحدها، دوره های آموزشی، خدمات مشاوره و منتورشیپ(
◂◂    اطالع رسانی و آگاهی بخشی به کارکنان پارک و واحدهای فناور از طریق تهیه و چاپ 

پوسترها، بروشورها و مستندات علمی معتبر با موضوع پیشگیری از ابتال و شیوع کرونا
◂◂    تهیه و توزیع اقالم بهداشتی نظیر ماسک و انواع مواد ضدعفونی کننده )محصوالت واحدهای 

فناور مستقر( میان پرسنل پارک و واحدهای فناور مستقر

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

بهار طب امین

2500 عدد لباس های لمینیت شده ضد آب )گان(

N95 2000 عدد ماسک

۳000 عدد ماسک اکسیژن

ICU 500 عدد ست بیهوشی ونتیالتور

CCU 500 عدد ست تنفسی ونتیالتور

۱500 عدد ماسک ونچوری

)T-Piece( ۱500 عددتی پیس ریکاوری تنفسی

2500 عدد سوند نازال اکسیژن

کیان پاالیش رادمان

بر اساس سفارش طراحی و ساخت خط تولید ماسک

N95 ۱500 عدد ماسک

۳500 عدد ماسک ۳ الیه

5 دستگاهدستگاه ضدعفونی کننده هوا با استفاده از UV ویژه فضاهای بیمارستانی و درمانیآراد انرژی پویا

50 دستگاهتب سنج تماسی دیجیتال لیزری غیرتماسیگسترش صنعت خاورمیانه

2000 عدد اسپری مواد ضدعفونی کننده گیاهی نانوخوشه چینان مرکزی
5000 لیتر بالک

 کیان فرآیند اراک
۱000 لیتر محلول ضدعفونی کننده شیمیایی سازگار با پوست

بر اساس قرارداد طراحی فرآیند خطوط تولید الکل

۱000 عدد   کیت های تشخیص ویروس Covid-19زیست فناوران سانا آزما
کیت ۱00 تستی

-سرویس دهنده سامانه مدیریت آموزش مجازی ویژه آموزشگاه ها  www.vExpert.irفناوری توسعه ابری آریا
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  کرمان

پارک علم و فناوري کرمان  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۱/۰5/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
977,5۱0)میلیون ریال(

202تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,055تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۳80,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

◂◂    حمایت مالی 100 درصدی جهت اخذ استانداردها، مجوزها و هزینه آزمایشگاهی به مؤسساتی 
که محصوالتی در خصوص مقابله با بیماری کرونا تولید کنند.

◂◂    تخفیف 100 درصدی اجاره بها دفاتر برای اسفند 9۸ و فروردین 99
◂◂    تخفیف 50 درصدی اجاره بها دفاتر برای اردیبهشت و خرداد 1399

◂◂    تمدید سه ماه قرارداد هسته هیا دوره پیش رشد که پایان قراردادشان در اسفندماه 9۸ یا سه 
ماهه اول سال جاری می باشد.

◂◂    حمایت مالی تا سقف 50 درصد در حوزه تبلیغات از شرکت های مستقر و حمایت 100 
درصدی از شرکت هاي که در حوزه مقابله با ویروس کرونا فعالیت دارند.

◂◂    برگزاری جلسات پارک به صورت مجازی )جلسات کمینه های پذیرش، ارائه خدمات مالی، 
شورای فناوری، کمیته فنی و معماری و کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی(

اقدامات آموزشی انجام شده در خصوص پایداری کسب و کارها در شرایط خاص مقابله با کرونا
◂◂    تهیه محتوای آموزشی

◂◂    برگزاری وبینارهای آموزشی توسط مرکز رشد و شتاب دهی کسب و کار بانوان در خصوص 
راهکارهای جلوگیری از بحران مشاغل در دوران کرونا

◂◂    شرکت کارشناس آموزشی پارک در وبینارهای برنامه ریزی شده از طریق سایت ایوند جهت 
بررسی و کسب تجربه در خصوص برنامه ریزی برای برگزاری وبینار توسط پارک

تعامالت ویژه با نهادهای ذی ربط و سایر اقدامات انجام شده
◂◂    همکاری با مرکز نوآوری و شتاب دهی تگ در خصوص فراخوان جذب ایده ها و محصوالت 

فناورانه و نوآورانه در زمینه مبارزه با کرونا و دوران پسا کرونا
◂◂    هماهنگی با مرکز نوآوری و شتاب دهی تگ جهت ایجاد زیرساخت های الزم برای برگزاری وبینار

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    استمهال بازپرداخت وام هایی که سرررسید آن ها از اسفندماه 9۸ تا پایان خرداد 99 می باشد 

به مدت 4 ماه
◂◂    حمایت مالی تا سقف 50 میلیون تومان با بازپرداخت یکساله برای مؤسساتی که از شیوع 

بیماری کرونا متأثر شده اند.
◂◂    حمایت مالی تا سقف 250 میلیون تومان به شرکت های مستقر جهت تولید محصوالت 

مقابله با بیماری کرونا 

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

ساخت نمونه در حال تستونتیالتور پرتالپدیده عصر علم و فناوری کریمان

کیمیانوش سالمت
اتانول %70

در حال اخذ مجوز از سازمان 
صمت و غذا و دارو

500 لیتر در روزریشه گستر ویرا

کیا سم

اسپری ضدعفونی کننده 500 میلی لیتری

۱000 لیتر در روز

مایع ضدعفونی کننده )پت کتابی 450 میلی لیتری(

مایع ضدعفونی کننده )پت کتابی 250 میلی لیتری(

مایع ضدعفونی کننده )پت استوانه ۱25 میلی لیتری(

مایع ضدعفونی کننده )پلی اتیلن استوانه 500 میلی لیتری(

مایع ضدعفونی کننده سطوح 4 لیتری

نانو نخبگان فاتح اروند
اتانول 70 %

در حال تولید آزمایشگاهی

2 تن در ماهکارمانیا اکسیر دارو
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عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  پردیس
پارک علم و فناوري پردیس  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱382/۱2/۰7سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
82,976,000)میلیون ریال(

277تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

4,745تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

40تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
420,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    تامین مالی؛
◂◂    تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولیدات شرکت ها؛

◂◂    انجام مکاتبات مربوطه با مراجع متولی مانند سازمان غذا و دارو و اداره کل تجهیزات پزشکی 
برای تسریع در فرایند اخذ مجوزهای الزم؛

◂◂    تامین محل استقرار خط تولید؛
◂◂    معرفی به آزمایشگاه های همکار وزارت بهداشت جهت انجام تست های فنی؛

◂◂    ایجاد شبکه در داخل پارک برای همکاری بین شرکت های مختلف.

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

تقویت کننده های سیستم ایمنی بدن شامل الکتوکر، فمی زیست تخمیر
۱0 تن محصوالت ضدعفونی -الکت، فمی الکت توپالس، کیدی الکت، روژویت

کننده در روز

در حال حاضر این محصوالت 
در بسیاری از داروخانه های 
سراسر کشور قابل تهیه است.

میکروپاک )ضدعفونی کننده دست و پوست بدون نیاز به بایرپل فناور
توقف خط به دلیل عدم دریافت 5 تن در هر روز شستشو با آب(

حواله الکل

در حال اتمام الکل4 تن در روز-ضدعفونی کننده دست برپایه الکلمروا بن

کیت تشخیص ویروس کرونا از طریق استخراج آنتی بادی های 
در مرحله تحقیقات۱0,000 در روز-بدن انسان

کیت تشخیص ویروس کرونا PCR Real Timeلیووژن فارمد
LiCovid ۱00,000 تست در هفته-با نام تجاری

مدت زمان واکنش: 2 ساعت
مراحل نهایی اخذ مجوز از 

انستیتو پاستور

ماشین بیهوشی و ونتیالتور تحریک سیستم تنفسی برای مراقبت الکترونیک برتر
 از بیماران

این شرکت قرارداد خود را 
با وزارت بهداشت منعقد 

نموده و تا پایان اردیبهشت 
99 مقرر شده است که ۱00 
دستگاه به وزارت بهداشت 

تحویل دهد.

برای بیماران مبتال قبل از ورود 
به آی سی یو

50 دستگاه AFM در ماه و  دستگاه نانوسکوپ الکترونی )AFM(آراپژوهش
TEM ۱0 دستگاه

مورد استفاده برای مطالعه 
ساختار ویروس

برای بیماران بخش مراقبت - مانیتورهای عالئم حیاتی بیمارانپویندگان سالمت
)ICU( های ویژه

-- ونتیالتور

دستگاه فروش اتوماتیک )Vending Machin( برای فروش پارس وندینگ
--غیر حضوری محصوالت
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فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

دستگاه فروش اتوماتیک )Vending Machin( برای فروش توسعه اندیش اسپادانا
---غیر حضوری محصوالت

توسن تجهیز

ظروف کاغذی یکبار مصرف بیمارستانی ضد آب و گیاهی )شامل 
---لگن زیر بیمار، لوله ادرار و رسیور(
---تخت شستشو و ضدعفونی بیمار

---دستگاه ابزار شوی

200 عدد در ماه با همکاری  گیت شستشو با مواد ضدعفونی
شرکت آرمین شگرف

به تازگی مجوز آن را دریافت 
کرده اند.

--خدمات دورکاری و مرکز ارتباطسفیر آبی آرام
شامل خدمات تماس، پشتیبانی 
فنی، مدیریت سفارشات، چت 

آنالین، تلفن گویا

سینوهه پاد

---استریالیزر پالسما

-50 دستگاه در ماه دستگاه امحای زباله بیمارستانی

---اتوکالو بخار
آموزش الکترونیکی بر پایه VOIP )کالس درس مجازی با صدای بهار

---حضور همه دانش آموزان کالس(
---نرم افزارهای اتوماسیون برای تسهیل دورکاری کارکناننرم افزاری و سخت افزاری ایران )نوسا(

---شستشوی ابزار پزشکی با تکنولوژی اولتراسونیکپارس نهند

۱00 لیتر در هر هفته ضدعفونی کننده بر پایه نانو ذرات نقره )بدون الکل و مانند آن(پایدار ابتکار آرمینا
در حال حاضر به دلیل عدم 

تأمین نقره، خط تولید متوقف 
است.

-تست سالمت ریه )اسپیرومتر(پاسارگاد طب ایرسا
برپایه نانو ذرات نقره و الکل۳000 لیتر در روز-ضدعفونی کننده سطوحزیست یار مهراندیش

برمبنای گاز اوزون۳00 محصول در ماه ضدعفونی کننده میوه و مواد غذاییطراحان الکترونیک مبتکر آرتا آریا

ضدعفونی کننده محیط با استفاده از تکنولوژی یونیزاسیون هوای کاشف فرازان وطن )فراز تک(
برای تجمعات و مدارس و --محیط

بیمارستان ها و ...

---ضدعفونی کننده دستسنجش دقیق طول
---پلتفرم اتصال نیاز بیمارستان ها و مراکز حمایتی با خیرینرخش شهر

تکاپو زیست
کیت تشخیص ویروس کرونا به روش استخراج نوکلئیک اسید 

  )DNA & RNA(
PCR Real Time

۱00,000 تست  در هر -
هفته

کیت های ساخته شده این شرکت 
به انستیتو پاستور ارسال شده است 

برای ارزیابی و تایید عملکرد.
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گزارش  پارک علم و فناوری  دانشگاه تهران
پارک علم و فناوري دانشگاه تهران  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱384/۰5/۰2سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۳,896,758)میلیون ریال(

28۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

2,856تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    استفاده از توانمندی شرکت های حوزه فناوری علوم شناختی و روانشناسی در زمینه کاهش 
آسیب های شناختی و روانی ناشی از بحران ویروس کرونا

◂◂    ارائه خدمات توانمندساز و حمایتی توسط پارک ها به کسب و کارها برای نحوه فعالیت پس 
از بحران کرونا

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

تولید کیت تشخیص ویروس کرونا بر اساس روش PCR ولیوژن فارمد
Real-time PCRدر مرحله تولید انبوه

در حال اخذ مجور برای تولید انبوه تولید ونتیالتور خانگی و بیمارستانیتجهیزسازان امید سبز

5000 محلول ضدعفونی الکلی با حجم 60 میل محلول ضدعفونی الکلیسبز دارو جهان
5000 محلول ضدعفونی الکلی با حجم 60 میل

50  هزار عدد تولید روزانه ماسک بهداشتی ماسک های بهداشتیفن پایا

شربت کالیک  که در درمان بیماری هایی نظیر آنفوالنزا که در درمان نوتک فار
45 هزار عدد در طول روزبیماری کرونا نیز موثر است.

فن افزار دانش
سامانه کلینیکال ترایال کشوری داروی فاویپیراویر

طرح مدیریت ترافیک بیماران کرونا مثبت سرپایی با ارجاع سطح 2 
به ۳

همکاری مستقیم با ستاد ملی کرونا و ورود ۱08۳ بیمار به سیستم
*  در حال اجرای پایلوت آن در بیمارستان مسیح دانشوری با 

حکم ستاد ملی کرونا هستیم.

پاالیه گستر سیمرغ 
روزانه ۳0هزار عدد ماسک ماسک سوپاپ دار و بدون سوپاپایرانیان

-محلول ضدعفونی کنندهایده نو فارمد
این شرکت، فرمول و حق معنوی بهره برداری از مایع ضدعفونی 

فرموله شده را به یک شرکت تولید دارویی واگذار کرده است.
به همین دلیل ارسال عکس به اسم این شرکت از نظر قضایی و 

حقوقی اشکال خواهد داشت.

دانش فروزان صنعت بینا
محصول مه پاش بعالوه ماده ضدعفونی ازون جهت ضدعفونی کردن 
افراد ورودی به فضاهای موردنظر از طریق عبور از تونل این محصول 

بدون اینکه اثر خیسی داشته باشد.

استفاده شده در مراکز زیر:
بیمارستان مسیح دانشوری

بیمارستان امام خمینی
سپاه پاسداران انقالب اسالمی

آجا ) ارتش (
ناجا ) نیروی انتظامی (
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فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

ارائه رایگان تمامی اشتراک ها و خدمات سرویس جلسات آنالین به پایوران مه  داده پویش
https://rubru.me آدرس

2500 ثبت نام
6000 برگزاری جلسه

قرارداد با سازمان حج و زیارت ولی فقیه
سازمان فرهنگ ارتباطات اسالمی، ره آوران فنون شیمی و دیوار 

هم در حال استفاده از این محصول هستند.

طرح و توسعه اتصال 
سرویس اتاق ابری ویدئوکیک  )SaaS(یکپارچه

ارائه سرویس اتاق ابری ویدئو کیک برای بیش از ۱ میلیون نقطه 
ساعت )در هر نقطه ممکن است بیش از یک نفر تحت پوشش قرار 
گیرد – آمار نفر ساعت چند برابر نقطه ساعت خواهد بود( و بیش 

از 50 سازمان در مقیاس کشوری

سوئیچ های تلفنی برای سامانه تلفنی 40۳0 و انجام امور پشتیبانی صنایع ارتباطی آوا
شبانه روزی سامانه سوئیچ مرکز تماس مذکور

یک میلیون تماس روزانه با سامانه 40۳0
الزم به توضیح ااست تا تاریخ 29 اسفند 98، طبق اعالم مسئولین 
وزارت بهداشت بیش از 26 میلیون نفر در کشور از لحاظ ابتال به 
کرونا غربالگری شده اند که 20 میلیون نفر از آنها از طریق سامانه 

تلفنی 40۳0 انجام شده است.

نیک تک فناوری

) Real-Time PCRrtPCR( ساخت نمونه اولیه دستگاه
دستگاه )Real-Time PCR rtPCR ( وسیله الکترونیکی-اپتیکی 
است که با قراردادن کیت های تشخیصی )بطور مثال کیت تشخیص 
کرونا( در داخل نمونه های گرفته شده از بیمار در مدتی کوتاه )حدود 
یک ساعت( وجود یا عدم وجود ویروس در نمونه بیمار را تشخیص 

می دهد

نمونه اولیه

تولید کنتور هوشمند و مودم قرائت از راه دور برقسنجش افزار آسیا
۳۱5 )دستگاه  کنتور هوشمند(

۱۱00 دستگاه )مودم قرائت از راه دور برق(
از ابتدای اسفند تا نیمه فروردین

سیستم های داده محور بینا

سامانه مکان یابی و هوشمندسازی بیمارستانی مبتنی بر اینترنت اشیا
جهت :

 ۱. کاهش عفونت های بیمارستانی با نظارت دقیق بر بهداشت دست 
)Hand Hygiene Compliance(

2. افزایش دقت و سرعت پایش تماس  یافتگان  
)Contact Tracing(

-

-توانبخشی با واقعیت مجازیآسان درمان آریا

فناوری اطالعات و 
ارتباطات آوین

راه اندازی سرویس رایگان ویدیوکنفرانس به نام   
)Meeet https://meeet.ir ( بدون نیاز به الگین و یا ساخت 

حساب کاربری جهت تسهیل ارتباطات در شرایط فعلی
-

چارگون

مجموعه نرم افزاری دیدگاه
)نرم افزار یکپارچه سازمانی در دو بستر وب و همراه شامل بیش از سی 
نرم افزار کاربردی در حوزه های اتوماسیون اداری، منابع انسانی، مالی، 

لجستیک و مدیریت فرآیندها (
-

-تولید بسته های هوشمند پایش سالمتراهکار هوشمند سینا
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فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

-ارائه سرویس پرداخت در محل و سرویس درگاه پرداخت اینترنتیراهکار نوین زیبال

راهکارهای هوشمند پیراد
پلتفرم های تخصصی تسویه حساب بانکی ملی و بین المللی از جمله 
PayBar )مدیریت عملیات پرداخت بار (، PayNet ) بانکدای باز( 

و TuristPay )توریستی گردشگری(
-

-نرم افزار تحت وب یکپارچه تیم یارتیم یار کیش

راهکارهای هوشمند سامیز
نرم افزار سامیز

-)سامانه میز خدمت الکترونیکی(

-سامانه حساب کتابمهندسی آدان نیک افزار

سیستم IVR صوتی و سیتم قصه گویی تلفنی برای کودکان و ارزش گستران اویسا
-نوجوانان

--طراحی و تولید سیستم محاسبان دات نتحساب رایان پارس

کارت اتصال هوشمند، کارت بروشور هوشمند، کارت هوشمند پارس همراه
--سفارشی سازی شده، کارت ویزیت هوشمند

-گواهی امضای الکترونیکیارتباطات فرهنگ آزما

لرزه نگار پارسیان
استند ضدعفونی هوا و سطوح
-و ضدعفونی کننده های  هوا

مهندسی فناوری های نوین 
پایوند

دستگاه پایوفای  
نرم افزار تردد پایوفای  

RFID انبار مکانیزه بارکد و  
سیستم تردد و سامانه سفارش غذا  -

-
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گزارش  پارک علم و فناوری  دانشگاه تربیت مدرس

پارک علم و فناوري دانشگاه تربیت مدرس  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱384/۰5/۰5سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
5۳8,028)میلیون ریال(

۱40تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱۳۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
920,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    بخشش اجاره سه ماهه اسفند، فروردین و اردیبهشت برای واحدهای فعال

◂◂    تمدید قراردادهای به اتمام رسیده واحدهای فناور، تا انتهای خرداد ماه و عدم نیاز به مراجعه حضوری 
◂◂    به تعویق انداختن سررسید چک واحدهای آسیب دیده از کرونا تا پایان خرداد ماه

◂◂    ارائه تسهیالت قرض الحسنه تا سقف 100 میلیون تومان
◂◂    بازاریابی برای محصوالت مرتبط با حوزه کرونا

◂◂    خرید محصوالت مرتبط با مبارزه با کرونا از واحدهای فناور و اهدا به مراکز نیازمند در راستای 
مسئولیت اجتماعی

◂◂    انجام مکاتبات با مراجه ذی ربط در گمرک، وزارت بهداشت، صندوق نوآوری و شکوفایی و ... 
به منظور تسهیل امور شرکت ها

اقدامات آموزشی انجام گرفته:
◂◂    رصد کامل اخبار، گزارش های منتشر شده، وبینارها و ... در سطح ملی و بین المللی در مورد 
تأثیر کرونا بر حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... با نگاه ویژه به کسب و کارهای 

نوپا و بازنشر آن ها در وبسایت و کانال پارک

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

دیبا نوآوران آزما
-کیت سریع سرولوژیک برای تشخیص بیشتر آنتیبادی علیه بیماری کورونا

نمونه اولیه
Covid19 طراحي همزمان ۳ عدد واکسن پپتیدی نوترکیب برعلیه کرونا-

دکتر مجید ساده دل
بعد از ۳ ماه، ماهیانه ۱50 عدد طراحي و ساخت دستگاه ونتیالتور آرمان افزار نوآوران پارس

تحرک فناور رباتیک

دلتا

-ماسک دستگاه اکسیژن

-کیسه ساکشن یکبار مصرف بهمراه پودر جامد کننده

-شیلد محافظ صورت

-شیلد محافظ صورتصنعت بازار
-دستگاه ضدعفوني کننده دست با برند DeterAidبارکاو پویا بینش

مروابن و درخش شیمي فرایند

محلول ضدعفوني سطوح و پوست

2000 محلول در روز

-پترو ساحل صنعت شیمی پارس

-شایگان تجهیز تخشا

-قرص جوشان ضدعفوني کننده ظروف )بویژه ظروف اطفال و نوزادان( بدون آبکشي ثانویهرهاورد زیست پویش

-ماسکبسپار فراورش ایرانیان

بازتاب طراحي در تولید )ژینورا( با 
همکاری شرکت جویندگان راه سالمت 

زندگی )جرس(
-

-ربات خودکار ضدعفونيفن آوری نوین قرن
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گزارش  پارک علم و فناوری  کرمانشاه

پارک علم و فناوري کرمانشاه  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۶/۰3/23سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱,9۳8,478)میلیون ریال(

27۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,794تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۳0تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱,۳50,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    پیگیری و ارتباط با دستگاه های متولی )سازمان صمت و علوم پزشکی( در راستای تسهیل فرآیند 

و کاهش زمان اخذ مجوزهای الزم بین 24 تا 72 ساعت
◂◂    تأمین منابع مالی الزم )خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی و منابع پارک(

◂◂    راه اندازی و ارتقای ظرفیت های 7 خط تولید
◂◂    اشتراک گذاری دانش فنی، تجهیزات و نیروی انسانی بین 4 واحد فناور

◂◂    اختصاص حمایت مالی ویژه اجاره بها به کلیه شرکت های مستقر
◂◂    لحاظ تنفس سه ماهه برای تسهیالت دریافتی واحدهای فناور در سه ماهه اول 1399

◂◂  حمایت مالی ویژه به میزان حداکثر 100 میلیون تومان به صورت سرمایه در گردش از واحدهای 
فناوری که تولیدات آن ها در راستای مبارزه با بحران کرونا می باشد.

◂◂    ایفای نقش در برنامه تاب آوری کسب و کارهای نوپا )تدوین آیین نامه حمایتی(
◾  رایگان کردن سه ماهه هزینه خدمات استقرار

◾ تعویق چک های بازپرداخت به مدت سه ماه
◾ لحاظ دوره تداوم سه ماهه قرارداد برای کلیه هسته ها و شرکت های رشدی

◾ ایجاد خط مشاوره آنالین در مباحث تداوم کسب و کارها، چالش های حقوقی و قراردادهای متأثر از بحران کرونا

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

۳ در ماه دستگاه نانو الکتروریسیپارس نانوریس

نورسا دایان درمان

دستگاه ویدئو برونگوسکوپ

تولید نمونه اولیه و در حال اخذ مجوز دستگاه ویدئو الرنگوسکوپ

دستگاه الرنگوسکوپ فایبر اپتیک

پارس نانوریس
95N 45000 عدد در ماه -ماسک

۱200 هزار عدد در ماهماسک های صنعتی (غیر از کارگاه ها و منازل(

ابزارسازان درمانگر
N95 تولید ماسک های غیر

40000 عدد در روز)سه الیه جراحی، یک الیه بلون، یک الیه اسپان، نانو ماسک(
هشیار صنعت اورامان

مجتمع جهان زرکاوان کرمانشاه
۱80 هزار عدد در ماه شیلد محافظ صورت

ایده سازان رستاوستا

2500 عدد در روز گان و لباس محافظابزارسازان درمانگر

بهناد طب پارسیان؛ آسیا رایان تک؛ 
کیمیا فرایند بیستون؛ ساینا سالمت 

پارس؛ پارس دانا فن
۱872۳۳ لیتر در روز محلول و ژل ضدعفونی

2 مورد سامانه های RUMA و BehSunسان طب کرمانشاه

روانشناختی هاتف؛ گروه یادگیری ادیب 
اندیشه فردا؛ موسسه فرهنگی دیجیتال 

گالتکسان زاگرس
-ارائه خدمات مشاوره ای آنالین، تیزر آموزشی و انیمیشن، محتوای الکترونیکی
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گزارش  پارک علم و فناوری  همدان

پارک علم و فناوري  همدان  در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری خلیج فارس )استان بوشهر(

پارک علم و فناوري  خلیج فارس )استان بوشهر(  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱38۶/۰8/۱3سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
980,000)میلیون ریال(

۱98تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱00تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

9تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
900,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱38۶/۱2/۰5سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱۱0,000)میلیون ریال(

۱2۳تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱20تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۳0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    100 درصد تخفیف در اجاره بهای دو ماه اول سال 1399 برای واحدهای فناور مستقر در 

مراکز رشد
◂◂    50 درصد تخفیف در اجاره بهای دو ماه اول سال 1399 برای موسسات فناور مستقر در پارک

و  واحدها  کلیه  برای  ماه 139۸  اسفند  اجاره بهای  پرداخت  در  ماهه  مهلت سه  افزایش      ◂◂
موسسات فناور و اجاره بهای دو ماه اول سال 1399 برای موسسات فناور

◂◂    تمدید 3 ماهه مدت استقرار برای واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد )این بند شامل 
واحدهایی که مهلت قانونی استقرار آن ها در پایان سال 139۸ به پایان رسیده است نمی شود. (

◂◂    استمهال سه ماهه بازپرداخت تسهیالتی که سررسید آن  ها دو ماهه اول سال 1399 می باشد.
◂◂    اولویت دهی و تسهیل در ارائه خدمات و حمایت های مالی و کمک در اطالع رسانی و معرفی 

محصوالت به واحدهایی که تولیدات آن  ها در راستای مبارزه با ویروس کرونا می باشد.
◂◂    تسهیل در صدور مجوز فناوری سال 1399 که تولیدات آن  ها در راستای مبارزه با ویروس 

کرونا می باشد بدون در نظر گرفتن بدهی مالی آن ها به پارک

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    تخفیف 50 در صدی اجاره بها  فضای استقرار واحد های فناور در فروردین و اردیبهشت 1399

◂◂    تعویق باز پرداخت تسهیالت واحد های فناور تا پایان اردیبهشت 1399 

اقدامات آموزشی انجام گرفته  در خصوص پایداری کسب و کارها در شرایط خاص مقابه 
با بیماری کرونا 

◂◂    تدوین فایل های آموزشی 
◂◂    برگزاری جلسات مشاوره تخصصی به واحدهای فناور بصورت ویدئو کنفرانس 

◂◂    برگزاری کارگاه آموزشی برای واحدهای فناور بصورت ویدئو کنفرانس

با  مقابله  خصوص  در  شده  انجام  اقدامات  سایر  و  ذیربط  های  نهاد  با  ویژه  تعامالت 
بیماری کرونا 

◂◂    پیگیری جهت دریافت فوری تسهیالت واحدهای فناور از صندوق نوآوری و شکوفایی برای 
تولید محصول در این خصوص

◂◂    پیگیری جهت اخذ فوری مجوزهای تولید از سازمان غذا و دارو و سایر سازمان های مرتبط 
◂◂    هماهنگی و نشست با ستاد مبارزه با بیماری کرونا استان جهت تسهیل فرایندهای تولید 

واحدهای فناور
◂◂    پیگیری و هماهنگی جهت تامین مواد اولیه شرکت ها

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت دانش بنیان 
ساغر فن پارس

400 عدد در روز لباس کاورال ایزوله

شرکت زانیار بینش 
نوآور

البسه بیمارستانی ضد میکروبی 
نانو

500 ست در روز 

شرکت ارمغان سالمت 
الوند فراز

ژل و محلول ضدعفونی کننده 
دست و سطوح

 
5 هزار ژل و 5 هزار 
محلول ضدعفوني 

کننده در روز

شرکت پیشرو تحقیق 
نوین الوند

۳000 عدد در روز حفاظ طلقي صورت

شرکت بادرنگ طب 
کوستان

محلول بره موم جهت تقویت 
سیستم ایمنی بدن

2000 عدد در روز 

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت نانو مواد کربنی 
ویرا

تولید ژل و محلول ضدعفونی 
کننده دست بر پایه نانو 

فناوری
5000 عدد 

۳00 عدد شیلد محافظ صورتشرکت بوم آژند هیرون

شرکت فنی مهندسی 
بلند پروازان پویا

600 لیتر تولید الکل

ایده پردازان ژاله 
خورشید

۱50 سرویس سوپر مارکت آنالین

موسسه محمد رسول 
اهلل )ص(

تولید ماسک و شیلد محافظ 
صورت

800 عدد 
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فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

بهداد طب ایمن 
500 عدد در روز پد الکلیماهان

دنیای سبز مدرن

دستگاه اًزون ساز 
)استریل کردن هوا و 

محیط(

ظرفیت تولید روزانه 
یک تا دو عدد )همراه با 

طراحی و نصب(

انواع محلول 
۱,000 لیتر در روز ضدعفونی کننده

آوا ژن پویش

انواع محلول 
ضدعفونی کننده

50,000 لیتر در روز

کیمیاگران علم و 
4,000 لیتر در روزصنعت رویان

کارا سورن مهرگام 
۱,000 لیتر در روزپردیس

شرکت آریل فناوران 
۱,000 لیتر در روزصنعت

پژوهشکده توسعه 
صنایع شیمیایي 

ایران
500 لیتر در روز

پژوهشکده گیاهان 
۱0,000 لیتر در روزدارویي

توپازژن کاوش
کیت تشخیص ویروس 

کرونا

تولید کیت تشخیص COVID-19 بر پایه تکنیک 
مولکولی RT-PCR با سرعت تشخیص یک ساعته 

و ضریب کارایی باالتر از نمونه های مشابه

در حال گذراندن مراحل اخذ مجوزآوان زیست کاوش

گزارش  پارک علم و فناوری  البرز

پارک علم و فناوري البرز در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱387/۰۱/۱8سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
400,000)میلیون ریال(

۱۳0تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

287تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱00,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    صدور بیش از 50 معرفي نامه جهت اخذ مجوزهاي الزم از دانشگاه علوم پزشکي استان، سازمان 
غذا و دارو و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز براي شرکت ها طي کمتر از یک ماه

◂◂    راه اندازی بیش از 1000 مترمربع فضاي تولیدي کارگاهی جدید به واحدهاي فناور توانمند 
متقاضي جهت کار شبانه روزي

◂◂    تامین 330 میلیون تومان تسهیالت به 3 واحد فناور تولید کننده ماسک و مواد ضدعفوني کننده
◂◂    معرفي بیش از 200 محصول-شرکت فناوران پارک البرز از قبیل انواع ماسک، محلول هاي 

ضدعفوني کننده، دستگاه اوزون ساز، تونل استریل و تب سنج لیزري، به سازمان هاي مختلف
◂◂    برنامه ریزي جهت بخشودني بخشي از اجاره بهاي برخي از واحدهاي فناور مستقر در پارک و 

مراکز رشد
◂◂    تمدید 3 تا 6 ماهه مهلت واحدهاي فناور مراکز رشد جهت انتقال از پیش رشد به رشد و 

از رشد به پارک

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

تجهیز الکترونیک 
اکسون

 تب سنج دیجیتالی
قرارداد تولید 20,000 
دستگاه در نیمه اول 

سال

۱00 تونل در روز تونل ضدعفونی کننده

دستگاه کاور حرارتی 
۱,000 عدد در روز اتوماتیک کفش

پک ضدعفونی کننده 
UV برای وسایل/ 

محیط
2,000 عدد در روز 

طرح های صنعتی 
فلورد

 دستگاه ونتیالتور
نمونه اولیه ساخته شده 

و درحال اخذ مجوز 
می باشد.

کارا پلیمر سبحان

ماسک

2,000 ماسک در روز 

8,000 ماسک در روز کیفیت پژوهان خاتم

۳,000 ماسک در روزآیدا تجهیز طب

تولیدی و تحقیقاتی 
پرسا

انواع محلول 
20,000 لیتر در روزضدعفونی کننده

کارا پلیمر سبحان

لباس های بیمارستانی 
کادر درمان

۳,000 دست در روز

جهاددانشگاهي واحد 
200 دست در روزامیرکبیر
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گزارش  پارک علم و فناوری  قزوین

پارک علم و فناوري قزوین در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱387/۰4/۱7سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
897,095)میلیون ریال(

۱0۳تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

490تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
2,200,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

◂◂    تعویق سه ماهه اعتبارهایی حمایتی که سررسید آنها اسفند 9۸ یا سه ماهه اول 99 است.
◂◂    ارایه خدمات مشاوره رایگان تجارسازی و بازاریابی با استفاده از مشاوران و روسای اتاق 

بازرگانی استان

اقدامات آموزشی انجام گرفته در خصوص پایداری کسب و کارها 
از طریق  بحرانی  کار در شرایط  و  راهنمای مدیریت کسب  و کتابچه های  ارسال کتب      ◂◂

سامانه های ارتباط الکترونیکی برای تمامی واحدهای فناور 
◂◂    برنامه ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی اقتصاد پس از کرونا 

◂◂    هماهنگی جهت نشست های ویدیو کنفرانسی خدمات صندوق نوآوری
◂◂    هماهنگی جهت نشست های ویدیو کنفرانسی خدمات کریدور توسعه صادرات معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری

تعامالت ویژه با نهادهای ذیربط و سایر اقدامات 
◂◂    هماهنگی با معاونت غذا و داروی استان جهت تسهیل فرایند اخذ مجوز

◂◂    هماهنگی با سازمان صمت جهت تسهیل فرایند اخذ مجوز
◂◂    هماهنگی و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل:

◾  استفاده از ظرفیت اعضای هیات علمی جهت مشاوره در تولید محصوالت در حوزه مبارزه با 
ویروس کرونا

◾  تامین رایگان محصوالت ضدعفونی کننده برای بیمارستانها / نهادهای معرفی شده از سوی دانشگاه
◂◂    هماهنگی با معاونت اقتصادی استانداری جهت صدور محصوالت تولیدی حوزه کرونا

◂◂    هماهنگی با صدا و سیمای جهت معرفی محصوالت ضدعفونی کننده و ماسک تولیدی 
◂◂    هماهنگی با معاونت فرهنگی سپاه استان جهت استفاده از بیلبردهای در اختیار ایشان در 

سطح استان جهت معرفی محصوالت

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    30 درصد تخفیف در اجاره بهای سه ماهه اول سال )فصل بهار( برپایه نرخ سال 9۸

◂◂    حمایت از شرکت های دارای محصول در حوزه مبارزه با ویروس کرونا شامل:
◾  هماهنگی و پیگیری اخذ مجوزها از معاونت غذا و داروی استان و سازمان صمت

◾  در اختیار گذاردن فضای کارگاهی جهت تولید
◾  هماهنگی با معاونت فرهنگی سپاه جهت استفاده گسترده از بیلبردهای سپاه در کل استان 

به رایگان تولید تیزر 
◾  ساخت تیزر تبلیغاتی

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

سی هزار لیتر در روزمحلول ضدعفونی کننده دست و سطوح لوران )بدون الکل(چیستاسازان نوتاش فرتاک

پنج هزار لیتر در روزمحلول ضدعفونی کننده دست و سطوح حامی دنت کلین )بدون الکل(زیست فناوران کاسپین

بیست هزار لیتر در روزمحلول ضدعفونی کننده دست دکودرم )دو مدل الکلی و غیر الکلی(یاس پردیس دارو

ده هزار لیتر در روزمحلول ضدعفونی کننده دست ُرزانا )دو مدل الکلی و غیر الکلی(کیمیا پژوهش ماهان

سی هزار لیتر در روزمحلول ضدعفونی کننده دست ستول )بدون الکل(صنایع شیمیایی فرهمند

5 دستگاه در هفتهسامانه ضدعفونی با فناوری اوزوننصر آب پاالیش

4 دستگاه در هفتهتونل ضدعفونی کننده تمام اتوماتیکشایگان الکتریک

مرکز تحقیقات سپاه استان )مستقر در 
پانزده هزار در روز-ماسک سه الیه سادهپارک( با همکاری واحد فناور کارنو

تولید نمونه اولیه و در حال تدارک تهیه دستگاه ضدعفونی الکترواپتیکیآشکار پرتو پویا
زیرساخت جهت تولید انبوه
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  دانشگاه سمنان

پارک علم و فناوري دانشگاه سمنان در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

پارک علم و فناوري خراسان جنوبی در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱387/۰4/۱7سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
897,095)میلیون ریال(

۱0۳تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

490تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
2,200,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱38۹/۱2/25سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۳42,248)میلیون ریال(

۱45تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

7۱2تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

8تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱,500,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    اختصاص تسهیالت ویژه اعتباری از منابع پارک برای شرکت های فعال در زمینه مقابله با 

کرونا به مبلغ 40 میلیون تومان برای هر شرکت
◂◂    تأمین فضای کار مورد نیاز و همچنین پوشش بخشی از هزینه های کارگاهی و آزمایشگاهی 

شرکت های فعال در زمینه مقابله با کرونا
◂◂    تخفیف 50 درصدی در اجاره بها دفاتر شرکت ها برای اسفند 139۸ و فروردین 1399

◂◂    تعویق دو ماهه بازپرداخت تسهیالت حمایتی شرکت های آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا
◂◂    ارائه خدمات مشاوره تلفنی و آنالین برای واحدهای فنارو در حوزه های مختلف از جمله 

مشکالت بوجود آمده ناشی از شیوع بیماری کرونا جهت جلوگیری از مراجعات حضوری
◂◂    تشکیل جلسه هم افزایی با واحدهای فناور دارای پتانسیل تولید محصوالت در راستاي مقابله 

با ویروس کرونا مورخ 139۸/12/21 و بررسی مشکلت و موانع پیش روی آن ها
◂◂    بهره مندی پارک از برخی تجهیزات و مواد ضدعفونی کننده مرتبط با بیماری کرونا تولید 

شده توسط شرکت های فناور مستقر
◂◂    ضدعفونی کردن کلیه ساختمان های پارک و فضاهای استقرار واحدهای فناور

◂◂    تمدید غیرحضوری قراردادهای استقرار و اجراه واحدهای فناور به مدت دوماه در راستای 
جلوگیری از مراجعات واحدهای فناور

◂◂    برگزاری کمیته ارزیابی طرح های پیشنهادی شرکت های فناور مربوط به مقابله با ویروس 
کرونا و تأیید علمی و فنی 4 شرکت؛ معرفی طرح های منتخب و تأیید شده به دانشگاه علوم 
پزشکی سمنان و اتاق بازرگانی تهران جهت بهره برداری الزم از توانمندی های شرکت های منتخب 

و پیگیری اداری طرح ها
◂◂    پیگیری و انجام امور اداری واحدهای فناور به صورت دورکاری و آنالین در راستای کاهش 

آسیب ناشی از شیوع ویروس کرونا

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    بخشودگی اجاره بها 3ماهه ابتدای سال 99 واحدهای فناور صدمه دیده از بحران کرونا

◂◂    خدمات مشاوره آنالین به واحدهای فناور توسط مشاورین طرف قرارداد کلنیک صنعت در 
مباحث کسب و کارها و چالش های حقوقی و قراردادهای متاثر از بحران کرونا
◂◂    تعویق 6 ماهه چک اجاره بهای سه ماهه پایانی سال 9۸واحدهای فناور

◂◂    تمدید 3 ماهه قراردادهای واحدهای فناور در مرحله پیش رشد و رشد که پایان قراردادشان 
در اسفند 9۸ و یا 3ماهه 99 می باشد.

◂◂    با توجه به چالش برگزاری جلسات حضوری و به منظور عدم اختالل در فعالیت شرکت ها در 
پرداخت تسهیالت اسفند 9۸ به آنها، جلسات شورای پارک، شورای مرکز رشد و کمیته مالی به 

صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.
◂◂    پرداخت تسهیالت 500 میلیون ریالی با تنفس شش ماهه به شرکت های آسیب دیده از کرونا 

و 700 میلون ریالی به شرکت های فعال در این حوزه
◂◂    استمهال 3 ماه در بازپرداخت وام هایی که سر رسید آنها اسفنده ماه 9۸ و یا ابتدای سال 

99 می باشند.
◂◂    پرداخت هزینه تبلیغات شرکت های فعال در زمینه مقابله با ویروس کرونا و تخصیص فضای 

ویژه به شرکت هایی که اقدام به تولید محصوالت در این زمینه کردن
◂◂    خرید ماسک توسط پارک از شرکت فنی و مهندسی فوت و فن و توزیع آنها بین شهروندان 

کم برخوردار
◂◂    گزارش جلسات و پیگیری الزم توسط پارک از سازمان های غذا و دارو، استانداری، اداره 
به منظور اخذ سریع مجوزها و حمایت های  فناوری اطالعات و صدا و سیما  ارتباطات و  کل 
الزمشان از واحدهایی که اقدام به تولید محصوالت و یا ارائه سرویس به شهروندان در شرایط 

فعلی داشته اند.

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

مهندسی پویان صنعت 
قومس

دستگاه های تب نما آنالین ویژه بیماری های ویروسی در 
روزانه 20 دستگاهسه مدل پرتابل، ثابت و موبایلی.

محلول ضدعفونی کننده سطوح و معابر بر پایه آب و آسا رایان گستر
روزانه 20 تنبدون الکل )محلول پراستیک اسید(

اپلیکیشن جامع سالمت ویژه پیشگیری و خود مراقبتی حامی پرداز کومش
در مقابل ویروس کرونا )نیوشه(

محصول نهایی 
طراحی و ساخته 

شده

لیزر پرتو سازان

دستگاه غیرفعال کننده میکروب )باکتری، قارچ،  
ویروس و ...( بر پایه امواج الکترومغناطیس جهت 

استریل کردن فضاها با همکاری معاونت پژوهشی و 
آزمایشگاه تشخیص کرونا دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نمونه آزمایشگاهی 
ساخته شده و در 

مرحله تست

تونل ضدعفونی کنندهنوین صنعت نپنی
UV محفظه ضدعفونی کننده اشیا با اشعه

محصول نهایی 
ساخته شده

شرکت تولیدی کندر
)واحد تحقیق و 

توسعه(

مایع ضدعفونی کننده دست بر پایه الکل )76 درصد( 
در حجم های 250 سی سی، 400 سی سی، 500 سی 

سی، 4 لیتری، ۱0 لیتری و 20 لیتری

از ابتدای اسفند 
تاکنون بالغ بر ۱40 

هزار لیتر

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

شرکت ارسطو حائری

570 تن ضدعفونی کننده سطح

روزانه 800 لیتر الکل 70 %

دستگاه ضدعفونی کننده شرکت آتریاد بیرجند
-سطوح به کمک المپ یو وی

هسته فناور تک دوز

روزانه 4000 عدد ماسک

روزانه 500 عدد محافظ
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  خوزستان

پارک علم و فناوري خوزستان در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱388/۰4/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱,288,000)میلیون ریال(

۱88تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,502تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
90,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

◂◂    تمدید کلیه قراردادهای اجاره تا پایان خرداد 1399 و با نرخ سال 139۸
◂◂    تخفیف مال االجاره به میزان 20 درصد برای ماه های اسفند 139۸ و فروردین 1399

◂◂    تعویق 3 ماهه تسهیالت سررسیده شده
◂◂    تخصیص اعتبارات ویژه برای شرکت های فعال در حوزه مقابله با کووید 19

◂◂    اعطای تسهیالت و حمایت مالی در حد امکان به شرکت هایی که کسب و کار آنها به دلیل 
وجود مشکالت ناشی از شیوع ویروس کووید 19 تحت تاثیر قرار گرفته است.

◂◂    برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مقابله با کووید 19
◂◂    برگزاری جلسات مجازی هم اندیشی جهت بیان مشکالت و انتقال تجربیات و افزایش روحیه 

مدیران عامل شرکت های آسیب دیده از ویروس کووید 19
◂◂    کاهش تعداد کارکنان در قالب دورکاری مبتنی بر مصوبات ستاد مقابله با کووید 19 ملی 

و استانی
◂◂    انجام فعالیت های پیشگیرانه از جمله پایش و غربالگری کارکنان پارک و مراجعین، غیر 
فعال سازی سیستم حضور و غیاب انگشت زنی، نصب استند و بروشور رعایت نکات بهداشتی و 
راه های پیشگیری طبق دستورالعمل ستاد مقابله با کووید19، توزیع ژل و ماسک و ضدعفونی 

مکان های مختلف پارک به صورت روزانه.
◂◂    برگزاری جلسات و شوراهای پارک به صورت مجازی و وبینار

◂◂    تعطیلی فضاهای اشتراکی به منظور حفظ فاصله اجتماعی
حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    تمدید کلیه قراردادهای استقرار تا پایان تیرماه 1399

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت آوان طب

روزانه 2500 لباس محافظ کادر  لباس محافظتی برای پرسنل بیمارستان
درمان

تحویل به ۱4 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر 
کشور

محلول های ضد عفونی دست و تجهیزات 
بیش از ۳000 هزار لیتر محلو  برای پرسنل بیمارستان

ضد عفونی
در اختیار بخش بهداشتی استان خوزستان قرار 

داده است.

شرکت اکسین نیرو اهواز
دستگاه های استریل کننده محیط و سطوح با 

 استفاده از پرتو فرابنفش
تولید دو مدل دستگاههای 

استریل کننده محیط و سطوح 
با استفاده از پرتو فرابنفش

این محصوالت در معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی جندی شاپور در آزمایشگاه مرجع 
کرونا اهواز، بیمارستان امیرالمومنین تامین 

اجتماعی اهواز و بیمارستان ولیعصر خرمشهر 
نصب شده است.

شرکت دشت آفتاب سوسن
ضدعفونی هوایی معابر با استفاده از پهپاد 

این تجهیز برای انجام ضدعفونی هوایی معابر - جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
مورد استفاده قرار گرفته است.

- نرم افزار جامع کرونا ویروسشرکت پویا تکنولوژی فراز

در برنامه کرونا ویروس اطالعات جامعی درباره 
نحوه پیشگیری و روش های مراقبت ارائه شده 
است همچنین در بخش های فرهنگ سازی، 

دانشنامه و اخبار، اطالعات بروز جهانی از 
ویروس کرونا در اختیار کاربر قرار می گیرد.

- بازی کودکانه "دنیای کرونایی"استودیو بازی سازی دیاکو
بازی دنیایی کرونایی باهدف آشنایی کودکان 
با کرونا ویروس و آموزش مراقبت های الزم 

مبتنی بر بازی طراحی شده است.

شرکت پیشگام دقیق سازان 
-- شیرهای پدالیاندیشه مارون
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  هرمزگان

پارک علم و فناوري هرمزگان در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

پارک علم و فناوري خراسان شمالی در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۰/۰3/25سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
54,754)میلیون ریال(

66تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۳۳7تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
50,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱3۹۰/۰۶/۰7سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۳76,5۱۱)میلیون ریال(

9۳تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

476تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
20,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    تخفیف 100 درصدی اجاره بهاء دفاتر شرکت ها در اسفند 9۸ و فروردین 99

◂◂    تخفیف 50 درصدی اجاره بهاء دفاتر شرکت ها در اردیبهشت و خرداد 99
◂◂    امهال سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیالت واحدهای فناور )اسفند 9۸ ، فروردین و اردیبهشت 99(

◂◂    ارائه تسهیالت حمایتی با شرایط ویژه برای شرکت های دارای محصول و یا خدمت برای کنترل 
بیماری کرونا )حمایت مالی از شرکت هایی که تولیدشان در راستای مبارزه با کرونا می باشد. (

◂◂    حمایت های تبلیغاتی از شرکت های فعال )ساخت تیزر تبلیغاتی، سایت اینترنتی، تهیه 
مستندات تبلیغاتی و....(

◂◂    تعویق سه ماهه چک های بدهی شرکت ها به پارک برای سه ماه اول سال 99
◂◂    اجرای پروتکل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس

◾  تهیه و توزیع بسته های حاوی محلول ضد عفونی، ماسک و دستکش بین نیروهای سازمانی 
و واحدهای فناور

◾  اجرای پروتکل حضور یک سوم نیروی انسانی در محل کار و زمان بندی نحوه حضور و انجام 
فعالیت ها به صورت دورکاری

◾  ضدعفونی متناوب ساختمان های پارک و مراکز رشد بجنورد، شیروان و اسفراین
◂◂    معرفی و اطالع رسانی خدمات و محصوالت واحدهای فناور در فضای مجازی، مصاحبه های 

خبری و برنامه های تلویزیونی:
◾  معرفی محصوالت و خدمات واحدهای فناور از طریق شبکه استانی اترک به صورت انجام 

مصاحبه و تهیه گزارش خبری
◾  تهیه اینفوگرافیک از خدمات و محصوالت شرکت ها برای اطالع رسانی در فضای مجازی و 

کانال های ارتباطی پارک
◾  طراحی صفحه ای در سایت پارک برای معرفی خدمات و محصوالت شرکت ها برای اطالع رسانی به مردم

◾  اطالع رسانی و تبلیغات خدمات و محصوالت واحدهای فناور از طریق کانال های ارتباطی پارک و 
شبکه مجازی

◾  تهیه تیزر تبلیغاتی برای تعدادی از واحدهای فناور 
◾  هماهنگی با اتاق بازرگانی استان برای همکاری در فروش محصوالت ضد عفونی

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

تولید نمونه اولیهدستگاه تب سنج غیرتماسیهسته فناور کنجد
شرکت صنعت 
الکترونیک قاره

راه اندازی پلتفرم آنالین خرید اینترنتی 
سروینا

ارتباط فروشگاه های سطح 
شهرها با

شرکت دانش بنیان 
بردارپرداز هوشمند

سامانه تشخیص هوشمند بیماری کووید 
۱9 با پردازش تصویر CT و یادگیری 
عمیق به عنوان ابزار کمک تشخیصی

حوزه حمل و نقل و وشهروندان

شرکت بهار عصاره 
فاروج

تولید محلول  های ضدعفونی کننده برپایه 
طراحی سامانهالکل

هسته فناور خانه 
مرحله ساخت نمونهگیت محلول پاشهوشمند

مرحله ساخت نمونهونتیالتور ارزان قیمتتیم اعضاي هیات علمی
-محصوالت ضدعفونی کنندهدانشگاه آزاد بجنورد

شرکت دانش بنیان 
فرآیند شیمی سبز

تولید محلول همراه با قرص کلین این 
پالس

7هزارلیتر محلول غلیظ تا کنون 
)حدود 2 میلیون لیتر محلول نهایی(

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

شرکت کیمیای
باغ طبیعت با 
همکاری انجمن

داروسازان 
استان، با 
مساعدت 

معاونت
داروی هرمزگان

-۱00 لیتر-الکل %70

محلول ضدعفونی 
کننده دست

)استریل کننده(
استفاده پزشکان و ۳00 لیتر

مراکز درمانی استان

شرکت فناوران 
زیست سبز دریا

محلول پاک کننده و 
۳75 لیتر بهداشتی قوی دست

مناسب انواع باکتری 
ها و ویروس ها از 

جمله کرونا

هرمز طب )نوبت دهی -
- آنالین(

پرتال نوبت دهی 
اینترنتی، همراه با 

اطالع رسانی پیامکی، 
ساعت دقیق نوبت 

فرد و پنل های 
مدیریتی کاربر، 
پزشک، منشی، 

درمانگاه و...
به منظور جلوگیری 

از ازدحام مراکز 
درمانی

اپلیکیشن خدماتی -
- آنالین کارباما

ارائه خدمت 
ضدعفونی کردن 
خانه و محل کار 
با توجه به شرایط 

موجود

-

اپلیکیشن و سایت 
فروش

بسته های آموزشی 
درس کار و فناوری

--
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  مازندران

پارک علم و فناوري مازندران در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۰/۰۶/28سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱,6۱۱,990)میلیون ریال(

۱89تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

957تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱4تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
2,460,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

تخفیف در اجاره بها برای خرداد ماه سالجاری(
◂◂    تخصیص آنی اعتبار حمایت برای شرکت هایی که برای مقابله با کرونا اقدامات مؤثر انجام 

داده و خواهند داد.
◂◂    تعویق سه ماهه اعتبارهای حمایتی که سررسید آن ها سه ماه اول سال 1399 می باشد.

◂◂    اعطای تسهیالت و سرمایه در گردش به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا بسته به شرایط 
شرکت و افزایش سطح حمایت از شرکت هایی که تعدیل نیروی کار نداشته باشند.

◂◂    کمک به تسهیل صدور مجوزهای قانونی در سطح استان و کشور برای شرکت هایی که در 
حوزه محصوالت و خدمات مرتبط با کرونا فعال شدند.

◂◂    تمدید کلیه قراردادهایی که در سه ماهه ابتدایی سالجاری به اتمام می رسند. دریافت و 
کارسازی الکترونیکی درخواست فسخ قرارداد شرکت ها )تبادل و امضای حضوری مستندات در 

صورت اتمام قرنطینه از ابتدای تیرماه انجام خواهد شد. (
◂◂    ایجاد بستر آنالین خرید و فروش اینترنتی رایگان برای کسب و کارهای داخل شهر ساری 

توسط میونت
◂◂    برگزاری جلسات آنالین گروهی با شرکت های به طور مستمر، تالش در حفظ روحیه آن ها 

و کمک به حل مشکالت ایجاد شده
◂◂    به اشتراک گذاری مطالب مرتبط با دورکاری و توصیه های اجرایی در حفظ فعالیت شرکت

◂◂    ارائه خدمات جاری به صورت آنالین نظیر جلسات جذب، پذیرش، نظارت، ارزیابی و ...
◂◂    تدوین سند اجرایی برای حوادث غیر مترقبه و انجام دورکاری

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    تخفیف اجاره بهای دفاتر در اختیار واحدهای فناور مستقر )30درصد در اسفند ماه 139۸، 
100 درصد تخفیف برای فروردین ماه 1399، 70 درصد تخفیف در اردیبهشن ماه و. 40 درصد 

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

پوشش حیات سبز

با پایه گیاهی متشکل از عصاره های - ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات
گیاهی، ضد قارچ و ضد باکتری

۳ تن در روز-ضد عفونی کننده دست

صنعت سبز طبرستان

محلول ضدعفونی کننده محوطه ها و فضاهای عمومی

 

-۳0تن در روز
5 تن محلول الکلی در حجم های محلول الکلی ضدعفونی کلیه سطوح

-۱، 4، ۱0، 20 و 220 لیتری

5 تن ژل الکلی در حجم های 250 ژل الکلی برای ضدعفونی دست
-میلی لیتری، ۱ و 4 لیتری

مدار گستر فناور چالوس

کنترل میکروارگانیسم های بیماری زا نظیر قارچ ها، باکتری ها و 
ویروس ها؛ افزایش اکسیژن و بهبود کیفیت هوا؛ ضدعفونی بالش و 
ملحفه ها در هتل ها و بیمارستان ها؛ تصفیه طباله های بیمارستانی و 
تصفیه پساب بیمارستانی؛ تولید آب خالص برای مصارف دارویی و 

آزمایشگاهی؛ استریل وسایل آزمایشگاهی و پزشکی

-
کاهش بو و گازهیا آلی در 

هوای بیمارستان و سرویس های 
بهداشتی؛ کاهش بیماری ها و 

حذف مواد شیمیایی

کاسپین هوا دریا
پهپاد محلول پاش

--

---شرکت دانش بنیان ابرتک

--بی خطرساز زباله های عفونیشرکت خزر الکترونیک

قابل استفاده برای نوزادان، اطفال و قابلیت تولید انبوه در زمان کمونتیالتور پرتابل تکشو الکترونیکتکشو الکترونیک
بزرگساالن

--گان جراحالکترو گستر کسرا
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  لرستان

پارک علم و فناوري لرستان در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری قم

پارک علم و فناوري قم در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۰/۰۶/28سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
408,697)میلیون ریال(

۱70تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

4۳2تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
400,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱3۹۰/۰7/2۶سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
546,947)میلیون ریال(

92تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

7۱۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱,0۳0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    تخفیف 30 درصدی اجاره بهاء برای شرکت های مستقر عالوه بر تخفیف های آیین نامه ای 

موجود )تا 70 درصد( برای سه ماه اول سال 99
◂◂    استمهال سه ماهه اقساط تسهیالت دارای بازپرداخت با تاریخ سررسید سه ماه اول سال 99

◂◂    حذف محدودیت های آیین نامه ای مربوط به الزام شرکت های مستقر به حضور تمام وقت 
کارکنان

◂◂    اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه )با کارمزد 4 درصد( مازاد بر 
حمایت های آیین نامه ای

◂◂    برنامه ریزی برای برگزاری دوره های مشاوره ای و آموزشی مجازی با موضوعات مربوط به 
پایداری کسب و کارها در شرایط بحران کرونا

◂◂    حمایت ها و اقدامات صورت گرفته به منظور رفع موانع پیشروی شرکت ها و واحدهای فناور 
)113 تحت پوشش(

◂◂    تعامالت، مکاتبات و پیگیری های الزم در خصوص تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای 
مربوطه برای تولید محصوالت مقابله با کرونا توسط شرکت های عضو

◂◂    معرفی شرکت های دارای ظرفیت تولید اقالم و تجهیزات مقابله با بیماری کرونا به صدا و 
سیما و سایر رسانه های جمعی

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

۱0 هزار دستلباس بیمارستانینانو ابزار پارس

دارو درمان سلفچگان
200 هزار لیترمواد ضدعفونی کننده دست و سطوح

۱0 هزار لیترژل ضدعفونی کننده

سایا پردیس آرنیکا

۱5 هزار عددماسک سه الیه
2 هزار بطریمواد ضدعفونی کننده الکلی

5 هزار بطریمواد ضدعفونی کننده پایه وایتکس
طراحی شده و آغاز تولیدلباس بیمارستانی
طراحی شده و آغاز تولیدمحافظ صورت

قرآن و عترت تبیان
ماسک نانوی سه الیه N95 با دو الیه 

SMS ۱60 هزار عددبیرونی اسپان باند و یک الیه داخلی

Melt با پارچه N99 طراحی شدهماسک پنج الیه

شرکت فاتحان علم
کیمیای پارسیان

700 لیترمحلول ضدعفونی کننده
۱22 لیترژل ضدعفونی کننده

ثمره طیبه

غذا داروی فراسودمند با هدف تقویت 
سیستم ایمنی و از بین بردن ضعف بدن
به نا مهای سگاس )۱( و )2(، سگا و 

شربت گاش

در حد محدود

6 هزار عدد بطری کوچکمواد ضدعفونی کننده سطوحنانو بتن امین
)توزیع رایگان(

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

میکروب آزما پارس

کیت تشخیص 
ویروس کرونا

ژل و محلول 
ضدعفونی کننده 

دست

-
در مرحله تست نهایی توسط 
انیستو پاستور و جهت تولید 

هفته ای 8000 کیت

تا کنون ۳0 هزار لیترمهان سپهر تابان

داروسازی دکتر 
تا کنون 45 هزار لیترجهانگیر

تا کنون 5 هزار لیترزاگرس فارمد

روزانه ۱2000 عدد بطری بایر افالک
70 سی سی

کشت و صنعت 
خرمان

الکل و محلول
تا کنون ۱00 هراز لیتر ضدعفونی کننده

تا کنون ۳8 هراز عددماسک تنفسیآیریک پردازش شبرو

نرم افزار سیستم فناوری اطالعات آرکا
نوبت دهی اینترنتی

تکمیل نرم افزار وآماده 
بارگذاری و بهره برداری
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

پارک علم و فناوري چهارمحال و بختیاری در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری  سیستان و بلوچستان

پارک علم و فناوری  سیستان و بلوچستان در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۰/۱2/۰7سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
660,000)میلیون ریال(

۱24تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

6۳۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱۳تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
22,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱3۹۱/۰3/3۰سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
255,000)میلیون ریال(

۱6۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

750تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
20,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    اختصاص حمایتی ویژه اجاره بها به کلیه شرکت های مستقر در پارک برای سه ماهه اول سال 

1399 )بخشودگی 100 درصد اجاره بها(
◂◂    لحاظ تنفس سه ماهه اعتبارهای حمایتی که سررسید آن ها اسفندماه 139۸ و یا سه ماهه 

اول سال 1399 می باشد.
◂◂    تمدید زمان سه ماهه جهت ارائه گزارش آن دسته از هسته/واحدهایی که تاریخ ارائه پیشرفت 

آن ها در ماه های اسفند 139۸، فروردین و اردیبهشت 1399 بوده است.
◂◂    تمدید زمان سه ماهه قرارداد استقرار هسته/واحدهایی که قرارداد استقرار آن ها در ماه های 

اسفند 139۸، فروردین و اردیبهشت 1399 به اتمام رسیده است.
◂◂    اعطای تسهیالت به شرکت های فعال در حوزه مبارزه با کرونا

◂◂    اعطای تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا
◂◂    حمایت ویژه برای تهیه اقالم تبلیغاتی

◂◂    حمایت ویژه برای برگزاری جلسات راهبری به صورت غیر حضوری
◂◂    اطالع رسانی آموزشی از طریق وی سایت پارک، پوسترهای ویژه و شبکه هیا اجتماعی در اختیار پارک
◂◂    برنامه ریزی جهت برگزاری دورهای آموزشی بر خط و مشاوره هیا تخصصی تلفنی و برخط

◂◂    تسهیل اخذ مجوزهای تولید )پروانه بهره برداری، سیب سالمت و ...( از معاونت غذا و دارو و 
دانشگاه علوم پزشکی برای تولید محصولالت مرتبط با کرونا

◂◂    تأمین فضای کالبدی مورد نیاز برای تولید
◂◂    جذب سرمایه گذار برای تولید اقالم مرتبز

◂◂    تسهیل در تأمین مواد اولیه
◂◂    مشاوره های مدیریتی توزیع در بازار

◂◂    آماده سازی محیط کاری استریل شده جهت فعالیت شرکت ها

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    مساعدت در بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطا شده به واحدهای فناور

اقدامات آموزشی انجام گرفته در خصوص پایداری کسب و کارها در شرایط خاص مقابله 
با بیماری کرونا

◂◂    آموزش در خصوص رعایت فاصله دو متری با ارباب رجوع، استفاده از ماسک های تنفسی 
و دستکش در محیط کاری، لزوم انجام اکثر فعالیت ها از طریق دور کاری و شیفت بندی پرسنل

◂◂    نصب پوسترهای آموزشی چگونگی با مقابله با ویروس کرونا در محیط پارک و پخش تیزرهای 
آموزشی از تلویزیون شهری پارک

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

دستگاه دوخت آلتراسونیک با قابلیت دوخت تا ۱5 نویا ماسک
-سانتي متر با دستگاه هاي جانبي )دستگاه تولید ماسک(

2000 لیترمحلول ضد عفونی بر پایه نقرهزیست یار مهراندیش و
500 لیترمحصوالت آنتی باکتریال)ضدعفونی کننده (مادر دارو

-دستگاه تولید ماسکگل اترا یکتا

فرا صوت زاگرس
-پک التراسونیک خطوط تولید ماسک

محلول ضدعفوفی کنند بر اساس فرمول سازمان جهانی 
)WHO(5000 لیتربهداشت

ضدعفونی کننده سطوح بر پایه  ترکیب آمونیوم زیست رویش
چهارتایی

۳000 لیتر 
روزانه

-دستگاه تولید ماسک فیلتر دارپویا پرتو چهارمحال
200 لیتر روزانهاتانول 99/9آتیه سازان نگین فراز
۳0000 عدددستکش ساقه دار یکبارفناوران پیشتاز فاطر

500 لیتراتانول96کاوش تکاوران نواوران دام
-سامانه آموزش مجازیالکل سهیل رایکا تیدا

-بستر برگزاری جلسات مجازیتوسعه ایده پردازی دابا زرین

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

۱000 عدد در روزماسک تنفسینوین حرکت پارس
موشن گرافی برای شهرداری زاهدان در رابطه با 

رعایت توصیه های بهداشتی کرونا
50 عدد در روزگان

ابر پردازان جوان اندیش 
زاهدان

استارت آپ خدماتی تامین مایحتاج ضروری 
خانوار و تحویل درب منزل )وبسایت و اپلیکیشن(

در حال اخذ مجوزهای ماده ضدعفونی کننده بر پایه عصاره گیاه مورینگازیست بوم زاهدان
تولید از معاونت غذا و دارو

اپلیکیشن خرید آنالین مایحتاج ضروریهسته فناور آنیف
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  گلستان

پارک علم و فناوري گلستان  در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۱/۱۰/۱7سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
2,200,000)میلیون ریال(

۱2۳تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

6۱5تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

6تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
2,500,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    اعطای تسهیالت به شرکت ها به مبلغ 200 میلیون تومان

◂◂    اقدامات الزم در جهت تسریع اخذ مجوزهای الزم
◂◂    تأمین مواد اولیه و تخصیص فضا تولیدی در ساختمان پارک

◂◂    تأمین 6 میلیارد تومان سرمایه در گردش برای شرکت ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت دانش بنیان به بان شیمی

تولید مواد ضدعفونی کننده

۳5 هزار لیتر در روز
تأمین ۱00 درصد نیاز استان و 60 درصد نیاز 
بیمارستان های سایر استان ها از طریق افزایش 

تولید

4 هزار لیتر در روزشرکت دانش بنیان پارت کیمیا گرگان

از طریق تغییر خط تولید

شرکت دانش بنیان کشت و صنعت و 
داروسازی گیاه اسانس

۱000 لیتر در روز

داروی تقویت سیستم بدنی

-40 هزار فروش در ماه

--شرکت دانش بنیان نیاک

در حال دریافت مجوزات الزم برای فرهیختگان توسعه اندیشه پایدار
-تولید ۱000 بسته در روز

شرکت شتابگران فناوری گلستان

تولید دستگاه اتوماتیک ضدعفونی کننده 
-۱40 دستگاه تا به امروزدست

دستگاه الکتریکال و
قابل حمل مهپاش گرم

)۱  لیتر / ۳000 مترمکعب)
--

طراحی و ساخت نمونه اولیه Thermal پارسه پژوهان پوینده مهر
Fogger-سرعت باالی رفع آلودگی

مناسب برای سطوح غیرقابل دسترسی

-طراحی سامانه غربالگری

قابلیت غربالگری کووید ۱9 توسط معاونت
بهداشتی، داوطلبین ادارات و بسیج برای کل

جمعیت استان بصورت غیرحضوری و تلفنی؛ 
امکان ثبت و توزیع داروهای درمانی مرتبط با
بیماری کووید ۱9 برای بیماران سرپایی؛ 

قابلیت پیگیری روند درمان بیماران شناسایی
شده و خانوار آنها.
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  کردستان

پارک علم و فناوري کردستان در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۱/۱2/27سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۳45,۱۳2)میلیون ریال(

۱0۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

687تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱۳تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
6۳0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

◂◂    دسته بندی واحدهای فناور و معرفی آن ها بهه مشاورین و منتورهای پارک جهت بررسی 
بیشتر و کارشناسی وضعیت شرکت ها و واحدهای فناور بر اساس پرسشنامه های طراحی شده، 
تحلیل نتایج جمع آوری شده، تعریف و ارائه بسته های حمایتی بر اساس نتایج حاصله متناسب با 

نیاز هر یک از واحدها
◂◂    بخشودگی اجاره فضای واگذار شده به واحدهای فناور در اسفند 139۸ و دو ماهه اول سال 1399

◂◂    پرداخت 30 درصد حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان واحدهای فناور در سه ماهه اول سال 
1399 به منظور حفظ اشتغال در صورت عدم پرداخت توسط سایر ارگان های ذی ربط دولتی

◂◂    ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و منتورینگ به واحدهای فناور به صورت رایگان در سه 
ماهه اول سال 1399

◂◂    مهلت سه ماهه به واحدهای فناور جهت بازپرداخت اقساط وام های با سررسید در سه ماهه 
اول سال 1399

◂◂    ضدعفونی کردن فضاهای فیزیکی پارک و واحدهای فناور
◂◂    پرداخت تسهیالت به واحدهای فناور متقاضی به منظور توسعه محصوالت شرکت ها بر 
مبنای ایده محوری یا محصوالت مرتبط با ویروس کرونا به میزان پیشنهاد شده توسط اتاق فکر و 
در چارچوب آیین نامه ها و مقررات با مدت زمان 66 ماه خواب و 1۸ ماه بازپرداخت با نرخ 4 درصد

◂◂    تأمین امکانات سرور برای کلیه واحدهای فناور متقاضی
◂◂    تعامالت ویژه با نهادهای ذی ربط )حضور ریاست پارک در جلسات ستاد مدیریت بحران 
استان، مذاکره با ادارات صمت، اتاق بازرگانی، اصناف و شرکت های پیشگام جهت راه اندازی پلتفرم 

بازار آنالین(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    بررسی وضعیت کلیه شرکت های مستقر در پارک از طریق تماس تلفنی و تکمیل فرم بررسی 
وضعیت شرکت ها در شرایط کرونا و میزان تأثیرپذیری آن ها از این وضعیت و تهیه گزارش تحلیل 

به منظور ارائه خدمات متناسب با نیاز ان ها توسط همکاران پارک

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

ژیوان طب آسیا
۱0 تن در ماه محلول ضد عفونی بر پایه الکل

2 تن در ماه-ضد عفونی کننده برپایه ترکیبات چهار ظرفیتی آمونیوم

۳000 عدد در روز محلول ماسک پنج و سه الیهصنعت ساینا سپهر

میدیا تجهیز شیمی
افزودنی ضدعفونی کننده )بیمارستانی( بر پایه نمک های آمونیوم نوع چهارم پلیمرهای مایع 

5 تن در ماه یونی

۱0 عدد در ماه گیت ضدعفونی کننده خودرو، تجهیزات و اشخاصپویا ایده پرداز صنعت امید کردستان

کاوش هوشمند کارا
) full body ( 500 دستگاه در ماه دستگاه اسپری ضدعفونی اتوماتیک

5 تن در ماه-محلول ضدعفونی کننده

شهرآرایان نواندیش زریبار

۱000 عدد در روز-ماسک سه الیه

20 دست در روز لباس بیمارستانی

تیروژ کاران غرب

۱0/000 عدد در روز-ماسک سه الیه

50 دست در روز لباس های بیمارستانی

5 دستگاه در ماه-دستگاه وینتیالتور مرکزی
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  دانشگاه آزاد اسالمی

پارک علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹3/۱۰/۱3سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
2,۳00)میلیون ریال(

۳50تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

950تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱0تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

توسعه صنعت و فناوری کشت و 
زرع تاک

مواد ضدعفونی 
کننده سطوح

نمونه اولیه

۱5000 لیتر در روز
-شرکت آکو رزین نامدار

شرکت دانش بنیان آتیه حکمت 
آبتین

در مرحله جذب سرمایه

شرکت دانش بنیان نحقیقاتی 
خالقیت بروجن

-
۳8000 عدد در روز-ماسک

تولید نمونه اولیه و حمایت کیت تشخیصزیست فناوران طب شفا
-در راستای جذب سرمایه

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

2 تن در ماه تولید ضدعفونی کننده بر پایه بر مومهه نگوینی گوالنی کردستان

-سیستم مدیریت و آموزش آنالینساراتی

-نویت دهی اینترنتی پزشکان و مراکز درمانیعمران و خانه گستر

-بازارچه اینترنتی برای کسب و کارهای کوچککارزان

بیش از 25000 کاربر سامانه و نرم افزار رایگان مشاوره تخصصی پزشکان در خصوص ویروس کرونااهورا پرداز کردستان

بیش از ۱00 سفارش در روز فروشگاه اینترنتی مان مارتژیر سامانه خیال

- فروشگاه اینترنتی سنه اگرینسنه آگرین



72

ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

گزارش  پارک علم و فناوری  دانشگاه صنعتی شریف

پارک علم و فناوري دانشگاه صنعتی شریف در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹3/۰7/۰۹سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱,440,000)میلیون ریال(

95تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,907تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱0تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
500,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    تخصیص خط اعتباری حمایتی به واحدهای فناور 250 میلیون تومانی به واحدهای فناور 
)استارت اپ ها و دوره رشد( برای تقویت و آماده سازی خود در ارتباط با انجام فعالیت در شرایط بحران

◂◂    3 ماه مهلت در پرداخت اجاره اسفندماه 9۸ برای شرکت های دوره رشد
◂◂    100 درصد تخفیف اجاره 2 ماهه اول سال 99 برای شرکت های دوره رشد

◂◂    50 درصد تخفیف اجاره 2 ماهه اول سال 99 برای شرکت های دوره پسارشد )مجتمع 
فنی شماره 3(

◂◂    3 ماه تمدید مدت استقرار برای شرکت های دوره رشد
◂◂    3 ماه تمدید دوره شتاب دهی برای استارت آپ ها

◂◂    ایجاد امکان تداوم فعالیت واحدهای فناور با رعایت پروتکل های بهداشتی و شرایط دورکاری
◂◂    تسریع و تسهیل در صدور توصیه نامه برای واحدهای فناور فعال در حوزه مبارزه با ویروس کرونا

◂◂    تولید و انتشار مطالب مرتبط و تدارک دوره های آموزشی آنالین

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

-سامانه تشخیصی ماری یا استفاده از هوش مصنوعیگروه تحقیقاتی آی مد

اپلیکیشن ماسک، پلتفرم جمع آوری داده های بیماران و مکملی یرای فاصله گیری اجتماعی، دانشکده مهندسی کامپ وتر
-پایش و درمان مبتالیان

-دستگاه اکسیژن ساز خانگیزیست تجهیز دانش پویا

امکان تولید در مقیاس باالونتیالتور ارزان قیمتآرسین تابش نگاران فناور

-ماسک نقره مای شیلد با قابلیت شستشوتوسعه فناوری های نوین سالمت پارسا

ماسکسالمت سینا
5000 در روز-

راد سپهر
6000 در روز-

۱000 لیتر در روز-مواد ضدعفونی کننده

-پوشش های استریل کننده سطوح با ماندگاری باالایر پاک یوم شریف

تأمین بخش مهمی از نیازهای دانشگاهمحلول های ضدعفونی کنندهمؤسسه تحقیقاتی و آموزشی نور

200 لیتر در روزالکل ضدعفونی کننده دستسپنتا پلیمر شریف

روزانه ۱5000 لیترمحلول آنتی باکتریال نانوشرکت شریف نانو پارس
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گزارش  پارک علم و فناوری  آدربایجان غربی

پارک علم و فناوری  آدربایجان غربی در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹3/۰۹/۱5سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
229,۳57)میلیون ریال(

۱02تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

5۳6تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۱4تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
80,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

◾ بخشودگی اجاره سه ماهه سال 99
◾ مهلت دهی 4 ماهه بازپرداخت وام هایی که سررسید آن ها از آذرماه 9۸ تا پایان خرداد سال 

99می باشد
◾ پرداخت حمایت مالی حداکثر تا 700 میلیون ریال با بازپرداخت یکساله برای موسساتی که از 

شیوع بیماری covid-19  متاثر گردیده اند.
◾ ساخت تیزر تبلیغاتی برای تمامی واحدهای فناور با حمایت 50 درصدی و حمایت 100 درصدی 

برای واحدهایی که در مقابله با کرونا ویروس فعالیت دارند
◾ کمک به تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای فناور جهت تولید محصوالت مقابله با کرونا

◾ حمایت مالی 100 درصدی جهت اخذ استانداردها و مجوزهای و هزینه های آزمایشگاهی به 
واحدهایی که محصوالت مقابله با کرونا تولید می کنند. 

سایر اقدامات انجام شده
◂◂    برنامه ریزی و انجام فراخوان برگزاری رویداد مجازی با موضوع: نوآوری و خالقیت در مقابله با 

کرونا ویروس در قالب رویداد شتاب 
◂◂    انجام مکاتبات متعدد با دانشگاه علوم پزشکی استان و معرفی محصوالت مرتبط با مقابله با ویروس 

کرونا تولید شده توسط واحدهای فناور جهت تسهیل فرایند اخذ مجوزهای الزم
◂◂    تشکیل جلساتی با فرماندار شهرستان ارومیه به همراه جمعی از مدیران واحدهای فناور تولیدکننده 

محصوالت مرتبط با مقابله با کرونا ویروس و ارائه پیشنهادات جهت همکاری 

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    تصویب و اجرای بسته حمایتی ویژه به منظور کاهش اثرات منفی گسترش ویروس کرونا بر 
کسب و کارها شامل:

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

200 عددکیت خانگی سنجش متانولنوین نوند

ایده پردازان 
دانش 

الکترونیک پایا

دستگاه ضدعفونی کننده با 
استفاده از فیلترهای هپا بر 
مبنای تکنولوژی پالسمای 

UV سرد و اشعه

25 دستگاه

بهینه فرایند 
الکترونیک فیدار

تب سنج غیر تماسی
برنامه ریزی برای 
تولید روزانه 250 

دستگاه

سامانه طراح 
کیان

۱0 دستگاه در ماهپهباد سمپاش

آذین پودر 
تجهیز

نانوداروی کمکی تسریع 
7 کیلوگرماثربخشی درمان کرونا

اکسیر طبیعت 
رونیاس

محلول ضدعفونی کننده 
4000 لیترمیکروسیلور

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

نانو داروی طب 
نوین لوتوس

ژل ضدعفونی کننده نانو با 
۱000 لیترماندگاری بیشتر از الکل

بهینه سازان 
طب ابزار

تصفیه هوا با فیلتر هپا بر 
UV ۱00 عددمبنای کربن اکتیو و اشعه

آوای امید آوینا
محلول ضد عفونی کننده 

۱000 لیتربیوسیلن

آی سورن نوژن
گیره ماسک جهت حذف 

۱00000 عددپروسه دوخت در تولید ماسک

صنعت تجارت 
ساتل

-پلتفرم خرید اینترنتی

آماتیس 
ویرابرگ

اپلیکیشن اطالع رسانی و 
معرفی کردن مراکز با خدمات 

غیر حضوری
-

-نرم افزار آموزش مجازیبیلیم یولی
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گزارش  پارک علم و فناوری  اردبیل

پارک علم و فناوري اردبیل در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹3/۱۰/۱3سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
67,86۱)میلیون ریال(

۱68تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱97تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

20تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱,200,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

◂◂    اعطای تسهیالت به فناوران فعال در پیشگیری و کنترل ویروس کرونا
◂◂    جانمایی تیم های جدید فعال در پارک

◂◂    مکاتبه با دستگاه های اجرایی استان حسب درخواست شرکت های فناور در کمترین زمان
◂◂    تمدید قراردادهای شرکت ها در فروردین ماه

◂◂    حمایت های مالی و معنوی برای اخذ مجوزهای الزم از دستگاه های مربوطه برای محصوالت 
طراحی شده شرکت های فناور توسط پارک

دانش بنیان  به شرکت  تومان  میلیون  و دویست  میلیارد  میزان یک  به  تسهیالت  ◂◂    جذب 
الکترونیک پردازش سبالن از صندوق نوآوری و شکوفایی

◂◂    اختصاص مبلغ 3 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه )با کارمزد 4 درصد( برای محصوالت 
فناوران مربوط به پیشگیری از کرونا

◂◂    اختصاص یک میلیارد و نهصد میلیون ریال برای ایده های فناوری که در راستای پیشگیری 
از کرونا فعالیت دارند.

تعامالت ویژه با نهادهای ذی ربط:
و مکاتبات  فناور جلسات متعدد  توسط شرکت های  اجرا شده  ایده های  و  به طراحی  عنایت  با 
متعددی با دانشگاه علوم پزشکی، معاونت غذا و دارو، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، 
استاندار محترم، رئیس کل محترم دادگستری استان و معاونین  بیمارستان های سطح استان، 

محترم استان در پارک و در محل استقرار شرکت ها رونمایی شد.
حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    ۸0 درصد تخفیف در اجاره بهاء برای ماه های اسفند 9۸ و فروردین 99

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت دانش بنیان 
الکترونیک پردازش 

سبالن

ربات حکیم اهدا به بیمارستان امام 
-- خمینی اردبیل

N95 تولید ۱0000 عدد در روز تولید ماسک-

شرکت پویش سالمت 
ضدعفونی معابر عمومی با قابلیت عرض۱2 متر، ارتفاع ۳ متر و سرعت -ماشین ضدعفونی کننده شهریتصویر

حرکت 20 کیلومتر در ساعت

شرکت پویش سالمت 
تصویر

تولید کابین ضدعفونی کننده 
- اولتراسونیک

اهدا و نصب ۱0 دستگاه در بیمارستانهای امام خمینی اردبیل و گیالن 
درخواست از طرف پارک علم و فناوری کشور آذربایجان جهت ارسال 

CKD تکنولوژی و صادرات به صورت

شرکت طراحی و ساخت 
ماشین آالت دانه های 

قوی

طراحی و ساخت دستگاه تولید ماسک 
روزانه ۳0000 عدد جراحی

ساخت 2 دستگاه به سفارش استان آذربایجان شرقی
ساخت 2 دستگاه به سفارش استان مرکزی
ساخت 2 دستگاه به سفارش استان اردبیل

شرکت دانش بنیان 
رادیس صنعت هوشمان 

آرتاویل

طراحی و ساخت دستگاه تولید ماسک 
N95 ساخت 2 دستگاه برای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(روزانه ۱0000 عدد

ساخت ۳ دستگاه برای تولیدکننده اقالم تجهیزات پزشکی

در حال آزمایش بالینی در بیمارستان امام خمینی )ره( اردبیل- ماسک حرارتی جهت افزایش دمای ریهشرکت ماسک حرارتی
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حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    تأمین منابع مالی از طریق پارک و بانک ملی جهت حمایت از تولید محصوالت شرکت ها
◂◂    تأمین فضای استقرار جهت تولید محصوالت بدون محدودیت زمانی

◂◂    همکاری و پیگیری همه جانبه در اخذ مجوزهای موردنیاز از مراجع ذی صالح )تعامل با 
تولید  مجوز  اخذ  فرآیند  در  تسریع  استان جهت  داروی  و  غذا  معاونت  و  علوم پزشکی  دانشگاه 
محصوالت، تعامل با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان جهت تسریع در اخذ مجوز تولید 
و راه اندازی خط تولید در مقیاس های مختلف، تعامل با ستاد استانی مقابله با کرونا جهت انجام 
هماهنگی ها و تعامل با معاونت غذا و داروی استان جهت تأمین اتانول موردنیاز شرکت اوکسین 

شیمی بهداشت اسپرلوکس به منظور تولید ژل و محلول ضدعفونی کننده(
اثرات کرونا بر کسب و کار  اراده توصیه ها و پیشنهادات مؤثر در کاهش  ◂◂    اطالع رسانی و 

شرکت ها از طریق فضای مجازی

گزارش  پارک علم و فناوری ایالم
پارک علم و فناوري ایالم در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹4/۰7/2۱سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱2۱,760)میلیون ریال(

۱2۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

959تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
70,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت دانش بنیان حامي 
ایده صنعت غرب

تولید ماسک تنفسی سه 
الیه و پنج الیه استریلیزه 

HN- شده با گاز ازون
C19

500 ماسک در روز 

شرکت فناور اوکسین 
شیمی بهداشت 

اسپرلوس

تولید ژل و محلول 
2500 لیتر در روز ضدعفونی کننده

شرکت دانش بنیان شهر 
آذین پردیس

تولید الکل سفید جهت 
200 لیتر در روز ضدعفونی

شرکت دانش بنیان 
هوشمند توانا ربات زانا

محصول۱: تولید باکس 
ضدعفونی کننده موبایل و 

دسته کلید
محصول2: دستگاه  
ضدعفونی کننده هوا و 
سطوح با استفاده از گاز 

ازون
میزان تولید روزانه

به میزان اخذ 
سفارش

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت لباس ایزوله

50 عدد در روز لباس ایزوله مخصوص کادر درمان

تامین نیاز کادرهای درمانی استان
درخواست از طرف پارک علم و فناوری کشور آذربایجان جهت ارسال 

CKD تکنولوژی و صادرات به صورت
درخواست از طرف کشور عمان برای صادرات

5 عدد در روز ویدیو الرنگسکوپ
تعداد ۳0 عدد در حال استفاده در بیمارستان

درخواست از طرف پارک علم و فناوری کشور آذربایجان جهت ارسال 
CKD تکنولوژی و صادرات به صورت

مرکز طراحی و قالب 
نمونه اولیه تولید و در مرحله تولید انبوه- عینک طبی و شیلد محافظ صورتسازی

شرکت  دانش بنیان 
روزانه 5000 بطری 250  تولید ژل ضدعفونی کنندهافشره سبز نانو

-سی سی

تونل ضدعفونی کننده برای مکان های شرکت ایزو تونل
عمومی و بیمارستان ها

نصب در بیمارستان امام خمینی اردبیل
نصب در ورودی شهرستان نمین

شرکت خدمات پزشکی 
ارتباط دادن 20 پزشک با ده هزار کاربر )بصورت رایگان( سامانه خدمات پزشکی آنالینآنالین

شرکت رادین پژوه پارش 
آزما

ضدعفونی کننده هوا پالسما-ازون
o3 استفاده از فناوری پالسما آرک برای تبدیل اکسیژن محیط به گاز ازون

فرایند تزریق و تولید گاز ازون بصورت اتوماتیک و هوشمند در بازه زمانی ۱0 ثانیه و تکرار آن از ۳0 
دقیقه تا ۱0 ساعت متغیر می باشد
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گزارش  پارک علم و فناوری  زنجان

پارک علم و فناوري زنجان در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۶/۰۱/27سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
84,000)میلیون ریال(

96تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

720تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

۳تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱50,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    مدیریت فضاهای اداری
◂◂    ضدعفونی ساختمان پارک استان، دفتر واحدها و هسته های فناور مستقر و مرکز نوآوری

◂◂    لغو تمامی رویدادها و برنامه های آموزشی، فناوری پارک 
◂◂    حضور و همکاری در جلسات ستادهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا استانی

◂◂    هم افزایی واحدهای تولیدکننده مواد ضدعفونی کننده
◂◂    هم افزایی با واحدهای تولید کننده لباس و پوشش محافظ

◂◂    هم افزایی با واحدهای تولیدکننده ماسک
◂◂    تجهیز خدمات تجارت الکترونیک در فروشگاه های استان

◂◂    تقویت و جهت دهی واحدهای فناور فعال مستقر در پارک جهت تشخیص کرونا

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

200 تن در روزضدعفونی کننده نانو نقرهتجهیز گاما

ضدعفونی کننده دست و شیمی سبز اشراق
20 تن در روزسطح

زیست تجهیز آزما 
آپادانا

کیت تشخیص و ابداع روش 
۱0هزار کیت در ماه درمان کورونا

پویا اندیش باران 
سالمت

محلول ضدعفونی کننده 
-دست بر پایه الکل

5 تن در روز

ژل ضدعفونی کننده دست بر 
-پایه الکل

محلول ضدعفونی کننده 
-سطح و ابزارآالت برپایه الکل
محلول ضدعفونی کننده 

-سطوح ومعابر
محلول ضدعفونی کننده 

-سطح نانو بر پایه الکل

داروی کیمیا 
سالمت خاورمیانه

ضدعفونی کننده پوست و 
۳ تن در روزسطوح

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

فناوران آریو تندر
ماسک فیلتر دار دائمی با 

ماسک 2000 در روز فیلتر قابل تعویض

شیلد ۱2000 در روز شیلدفناوران آریو تندر

یاسین طب ابهر
تولید البسه یکبار مصرف 
بیمارستانی/لباس سرهمی 

لمینه و ایزوله/گان
۳000 دست در روز 

جامین زیست 
آرشام

تجهیز آزمایشگاه به 
40 تست PCR در روز تشخیص ویروس کرونا

هسته فناور-دکتر 
آهنگری

ساخت دستگاه گندزدایی با 
استفاده از امواج UV برای 
کلیه مکان ها و تجهیزات، 

مانیتورینگ بیماران کرونایی 
با امواج مکانیکی ریه و 

الکترومغناطیسی

بسته به سفارش  
مشتری

هسته فناور- دکتر 
جعفریان

کیت تشخیص سریع کرونا 
5000 کیت با ۱00  به روش مولکولی

واکنش در روز

هسته فناور-
مهندس آهنی

50 عدد در ماه ونتیالتور موبایل قابل حمل

رایانش ابری داده 
پرداز آریا

خدمات کانتکت سنتر 
CONTACT CENTER-۱0,000 نفر در هفته
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گزارش  پارک علم و فناوری  کهگیلویه و بویراحمد

پارک علم و فناوری  کهگیلویه و بویراحمد در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

پارک علم و فناوري دانشگاه شهید بهشتی در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۶/۰۱/27سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
92,6۱۱)میلیون ریال(

۳5تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱65تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

-تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
-میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱3۹5/۰5/۰3سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۱,455,۳74)میلیون ریال(

98تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

447تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

5تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
7۳0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها

◂◂    اطالع رسانی مستمر در راستای مراقبت از سالمت کارمندان پارک و شرکت های مستقر 
در خصوص لزوم استفاده از مواد ضدعفونی کننده، تالش در جهت حفظ سالمت محیط و فضای 

کاری و شرایط بهداشتی فضاهای عمومی و..   
◂◂    اعالم آمادگی در خصوص همراهی و تسهیل امور مساعدت و حمایت از هر گونه اقدامی که 

در راستای مقابله با بیماری کرونا  باشد
◂◂    تعویق سه ماهه دریافت اجاره بها از شرکت ها و واحدهای فناور

از  امکان استفاده  لزوم و  برای کارمندان ستادی در مواقع  ◂◂    فراهم نمودن بستر دورکاری 
مرخصی استحقاقی

◂◂    شناسایی شرکت های فعال با حوزه های مرتبط در راستای پیشگیری و شیوع بیماری 
کووید-19 به منظور استفاده از توانایی و ظرفیت آن ها 

◂◂    تماس با شرکت ها و واحدهای فناور به منظور کمک و حضور در صحنه مقابله با بیماری کرونا
◂◂    اعالم فراخوان و دعوت از کلیه شرکت ها و واحدهای فناور به منظور پیوستن به پویش 

مقابله با کرونا
◂◂    برگزاری کلیه جلسات به صورت غیر حضوری

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت دارویی 
دانش بنیان 
هوگر دارو 

دانش

تولید آنتی بیوتیک 
وسیع  الطیف قرص 

لینزولید 600 میلی گرمی 
)باکتوگر 600(

250 بسته 20 
تایی در سال 

۱۳98

اثر بخشی باال در 
درمان بیماری های 

عفونی به ویژه 
عفونت های ریوی

شرکت 
دانش بنیان نانو 

دارو البرز

نانو داروی گیاهی 
کورکودن

۳2000 قوطی 
۳0 تایی در سال 

۱۳98

با خاصیت 
ضد التهابی قوی 
و تنظیم سیستم 

ایمنی

شرکت پویا 
پرتو پیشرفته

پلتفرم آنالین خدمات 
ارایه خدمات -سالمت خانگی گارودا

بهداشتی

شرکت 
مهندسی 

راهکار طب 
آزما

فعال کردن سرویس 
جواب دهی اینترنتی براي 
آزمایشگاه ویروس شناسی 
کیوان و ۱0 آزمایشگاه 

دیگر

---

فراهم آوردن پذیرش 
از راه دور براي برخی 
بیمارستان هاي دولتی

--
بیمارستان فیروزگر، 
بیمارستان رسول 

اکرم و ...

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت 
مهندسی 

پزشکی الکترو 
طب آسیا

اسپری 
 ضدعفونی کننده

در یک نوبت 
۱500 عدد و در 
نوبت دوم ۱000 

عدد
-

شرکت شکوفا 
خالق کارو

ساخت نمونه 
اولیه دماسنج 
غیرتماسی 
)مادون قرمز(

 --

طراحی 
کابین های 

ضدعفونی کننده

قرارگرفتن در مراکز پر تردد، ورودی 
مراکز خرید ) فروشگاه ها، پاساژها، 

میادین میوه و تره بار و ...(، ورودی مراکز 
اداری و ارگان های دولتی، ورودی بانک ها 
و موسسات، ورودی مدارس و دانشگاه ها، 

ایستگاه های مترو، اتوبوس و تاکسی
شرکت پیشرو 
صنعت آوران 
رایان گچساران

پهپادهای 
 محلول پاش

گندزدایی هوایی مراکز درمانی و 
محل های پرتردد شهرهای یاسوج و 

دوگنبدان

گروه پیشتازان 
نوآوری

طراحی و 
راه اندازی 

بستری جهت 
فروش آنالین 

محصوالت

حمایت از اصناف حوزه کاالی دیجیتال  
بویژه تلفن همراه

شرکت هونام 
سی سخت

اپلیکیشن برنو 
تأمین آنالین - مارکت

مایحتاج شهروندان از 
فروشگاه های معتبر 

شهر
شرکت حکیم 

رایانه دنا

فروشگاه 
اینترنتی خرید 
مایحتاج زندگی

 -

شرکت فرساد 
پژوهان رایمند

راه اندازی 
بستری آنالین 
جهت آموزش 
غیرحضوری 
دانش آموزان 
مقاطع مختلف 
در قالب یک 

اپلیکیشن تلفن 
همراه

 -
جبران زیان های 
علمی تعطیلی 

مدارس
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گزارش  پارک علم و فناوری  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۱3۹3/۱۰/۱3سال تأسیس پارک
67,86۱مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد )میلیون ریال(
۱68تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱97تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري
20تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد

۱,200,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
توضیحاتظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت کیفیت تولید 
تکاپو )کیتوتک(

اسپری ضدعفونی کننده دست کیتوتک؛ 
اسپری ضدعفونی کننده سطوح و وسایل؛ فوم 

ضدعفونی کننده دست کیتوتک
-۱0000عدد در ماه 

گروه صنعتی هوشمند 
آسیا )شرکت گستران 

صنایع پارس(

تب سنج سبک و دستی با دقت با نام تجاری 
GSN-Fev101

 -
تشخیص تب افراد از فاصله 5 سانتی متری از پیشانی که نسبت به 
تب سنج های اروپائی با دقت باال، ارزان بودن و در دسترس عموم 

بودن است.

طبا زیست پلیمر )تریتا(
اسپری ضدعفونی کننده )هایپرکلین( دست بر 

Hyper clean پایه بنز الکونیم با نام تجاری
اسپری ضدعفونی کننده )هایپرکلین( سطح بر 

Hyper clean پایه بنز الکونیم با نام تجاری
ضدعفونی کننده دست-

ضدعفونی کننده سطح

تولید ماسک های سوپاپدار با فناوری نانو و نانو فناوران خاور
قابل استفاده برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا از طریق مجاری - راندمان باال

تنفسی

محلول مولتی اکسیدانت سورولیت و سوروکت با ایده  گران سورن آب
sorokat و Sorolyt نام تجاری

قابل استفاده جهت ضدعفونی نمودن سطوح. دست. میوه و سبزیجات.
آب آشامیدنی شامل چهار اکسیدانت قوی )کلر، دی اکسید کلر، اوزون و اکسیژن(

با قابلیت حذف قوی میکروارگانیزم های مختلف بر پایه الکترولیز غشایی
نمک خوراکی به دلیل عاری بودن این محلول از ترکیبات سدیمی و کلسیمی

شاره فراز پایدار
دستگاه اوزون ژنراتور ویژه ضدعفونی هوا 

دستگاه اوزونایزر جهت تولید اب اوزون دار 
Assonated water

جهت استفاده دراتاقک های استریک با خاصیت ضدعفونی تجهیزات پزشکی ماسک ها و گان ها و 
غیره با قابلیت تولید آب با خاصیت ضدعفونی کنندگی باال

مهندسان پایش وضعیت 
امیرکبیر

دستگاه پالس اکسیمتر انگشتی با نام تجاری 
POMED19

دستگاه اندازه گیری درصد اکسیژن اشباع خون با استفاده از انگشت )در هنگام بیماری کرونا ریه 
شخص بیمار دچار آسیب می شود تا قبل از درگیری شدید و شروع سرفه ها و حتی تب، سطح 

اکسیژن خون بدن بیمار افت پیدا میکند تا حدود 9۳(
قابل استفاده در منزل، محل کار صنایع و مشاغل مختلف، مراکز بهداشت، بیمارستان ها و ... جهت 
غربالگری و تشخیص قبل از بروز عالئم بیماری و همچنین امنیت خاطر و کاهش اضطراب ناشی از 

احتمال بروز بیماری...

کیت تشخیص بیماری کرونا با نام تجاری سالمت یار دایان
Rayan kit کیت تشخیص مولکولی کرونا در یک ساعت از طریق 50000 تست در روز

real-time pcr

دستگاه ضدعفونی کننده سطوح و کاالها با استفاده پارس پالسما تابان
ppt-oz100 دستگاه ضدعفونی وسایل و کاالهای کوچک قابل استفاده در منازل، ۱000 دستگاهاز تکنولوژی اوزون با نام تجاری

ادارات و سازمان ها با استفاده از خاصیت اکسیدکنندگی مولکول اوزون

تصفیه هوا با کاربرد فضاهای خانگی، صنعتی و نیمه صنعتی- دستگاه تصفیه هواپیام پرشین پردیس

-اپلیکیشن بهزیهمراه سالمت زندگی
اپلیکیشن بهزی با ارائه خدمات آموزش، پشتیبانی و پایش برای بیماران از سوی کادر درمان از 
شیوع کرونا جلوگیری کرده و با ایجاد ارتباط با یک پزشک یا مرکز درمانی با استفاده از خدمات 

مراکز درمانی از راه دور موجب کاهش رفت و آمدهای غیرضروری شده است.

شیلد پزشکی محافظ صورت با نام تجاری ریز فناوران باران
Disposable face shield- -پوشش محافظ صورت جهت استفاده کارکنان مرکز خدمات درمانی

پرتو پرداز مهر )مهر 
تشخیص تب از فاصله 40 سانتی در فروشگاه ها و مراکز پر رفت و آمد500 دستگاه تب سنج لیزری یا مادون قرمز غیر تماسیاپتیک(

پارک علم و فناوري دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک نگاه )سال 1۳98(:
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گزارش  پارک علم و  فناوری  نرم و صنایع فرهنگی

پارک علم و فناوری  نرم و صنایع فرهنگی در یک نگاه )سال 1۳98(:

گزارش  پارک علم و فناوری زیست فناوری )قشم(

پارک علم و فناوري زیست فناوری )قشم( در یک نگاه )سال 1۳98(:

۱3۹۶/۱۱/۰4سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
۳00,۱۱0)میلیون ریال(

40تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

525تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

60تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۳۱0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

۱3۹۰/۰7/2۶سال تأسیس پارک

مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد 
546,947)میلیون ریال(

92تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

7۱۱تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري

2تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد
۱,0۳0,000میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته درراستای پیشگیری بیماری
◂◂    تهیه اقالم بهداشتی ازقبیل ماسک، دستکش و موادضدعفونی کننده دست و سطوح

◂◂    اقدام به فاصله گذاری اجتماعی براساس پروتکل های صادره ستاد ملی مبارزه با کرونا و 
متعاقب آن کاهش فعالیت کارکنان و شیفت بندی وانجام دورکاری

◂◂    اقدام مستمر به ضدعفونی سطوح و سرویس کارکنان
◂◂    آموزش نحوه صحیح پیشگیری از ابتال به بیماری

◂◂    اقدام به کاهش فعالیت یا تعطیلی شرکت ها و موسسات غیر ضرور مستقر در پارک
◂◂    تعطیلی واحدهای اقامتی پارک و عدم ارائه خدمات

◂◂    لغو جلسات شورای علمی و فناوری و کمیته های جذب و استقرار واحدهای فناور
◂◂    حتی المقدور برقراری جلسات بصورت آنالین

◂◂    ثبت ورود وخروج کارکنان بهصورت دستی و عدم ثبت از طریق دستگاه انگشت زنی
◂◂    ضدعفونی آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی در اختیار شرکت های مستقر در پارک

◂◂    ارائه تسهیالت به شرکت های فناورکه در شرایط بوجود آمده دچار بحران شده اند.

حمایت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع موانع پیش روی شرکت ها
◂◂    حمایت جهت اخذ مجوزهای الزم جهت تولید محصوالت مقابله با کرونا

◂◂    راه اندازی سامانه مجازی پارک و برگزاری دوره های آموزش آنالین از ابتدای سال 1399
◂◂    حمایت از شرکت های فعال در حوزه های تولید بازی های رومیزی، پویانمایی، صنایع دستی 

و اسباب بازی
◂◂    بخشودگی 50 درصد اجاره بها اسفند ماه 139۸ و 100 درصد اجاره بها فروردین ماه 1399

◂◂    استمهال چک های ارائه شده از طرف واحدهای فناور و شرکت ها تا سررسید آن از اسفند ماه 
139۸ تا خرداد ماه 1399 به مدت سه ماه

◂◂    رایزنی با مؤسسات مالی جهت اخذ وام های کم بهره جهت کمک به شرکت های آسیب دیده و 
فعال در حوزه های فرهنگی )بانک رسالت، صندوق پژوهش و فناوری سپهر و صندوق کارآفرینی امید(

◂◂    رایزنی با صندوق نوآوری و شکوفایی جهت تسریع در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری 
صنایع خالق جهت ارائه تسهیالت الزم به شرکت ها و واحدهای فناور با مشارکت معاونت علمی 

ریاست جمهوری
◂◂    ساخت تیزر تبلیغانی از شرکت ها و واحدهای فناور که در فاز اول 10 شرکت در حال انجام می باشد.

◂◂    رایزنی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جهت جلب حمایت مادی و معنوی از شرکت ها و 
واحدهای فناور در حوزه های فناور مرتبط در شرایط اقتصادی مقابله با کرونا

با وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در حوزه صنایع دستی و  رایزنی      ◂◂
گردشگری جهت جلب حمایت مادی و معنوی از شرکت ها و واحدهای فناور در حوزه های فناور 

مرتبط در شرایط اقتصادی مقابله با کرونا
◂◂    کمک به شرکت ها و واحدهای فناور جهت افزایش تولیدات موردنیاز در حوزه صنایع فرهنگی 

مقابله با کرونا
◂◂    حمایت از شرکت های فعال در حوزه توریسم درمانی با ارائه مشاوره و درمان های از راه دور 

)استان ایالم به صورت پایلوت آغاز به کار نموده است. (
◂◂    تدوین پروتکل بهداشتی جهت مقابله با کرونا در پارک و لزوم رعایت این پروتکل از طریق 

همکاران پارک و شرکت های فناور

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

قشم تندرست  -تولید و سرویس و نگهداری سی تی اسکنتابشگران 
قشم صنعت  سبکراسپینا  پرتابل  20ونتیالتور 
انرژی سبز کیلوگرمژل استریل بر پایه آلووراطراحان   200

داروی تقویت ایمنی بدن بر پایه جلبک های سالمت گیاه دریا
20لیتر در روزدریایی

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدعنوان محصولنام شرکت

فرشته مدسازان 

۱000 عدد در روزماسک

طراحی و تولید پک اتاق عمل )پیراهن، شلوار، 
-کاله و پاپوش(

-طراحی و تولید لباس ایزوله
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گزارش  مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۱382/۱۰/۰2سال تأسیس پارک
2,968,0۳7مجموع فروش شرکت هاي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد )میلیون ریال(
۱۳۱تعداد واحدهاي فناور )اعم از شرکت و هسته( مستقر در پارک  ها و مراکز رشد )تجمیعي(

۱,۱82تعداد فناوران شاغل در پارک هاي علم و فناوري و مراکز رشد علم و فناوري
2۳تعداد فناوری ، خدمات و محصوالت صادر شدة پارک ها و مراکز رشد

-میزان صادرات دانش بنیان توسط پارک ها و مراکز رشد )دالر(

مرکز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در یک نگاه )سال 1۳98(:

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت پوشاک 
نانو پیشرو

ماسک سه الیه قابل 
روزانه 5000 عددشستشو

شرکت نانو 
تارپاک

ماسک صنعتی ارتقا یافته با 
نانو الیاف

N99 روزانه 
 N95  -  4000عدد

روزانه 6000عدد
روزانه ۱000عدد 
ماسک کاسه ای

شرکت توسعه 
فناوري نانو 

الکترونیک کران

 ساخت منابع تغذیه، مدارات 
الکترونیک قدرت، مدارات 

ولتاژ باال
 ساخت تجهیزات پزشکی 

ICU مانند دستگاه ونتیالتور

ماهانه 500   
  ماهانه ۳0 تا 50

شرکت آژینه ابزار 
پارس

ماسک های ایمنی نانوئی 
FFP2 ,N95روزانه ۱0000 عدد

دستکش نانوئی یکبار مصرف
روزانه 20000 عدد-نیتریل ضد باکتری و ویروس

عینک ایمنی دارای محافظ 
روزانه 2000 عدد-کامل چشم

شرکت مهندسی 
آرمیتا

تولید از یک ماه آینده-پارچه های سه الیه

الکل %96
روزانه 5000 لیتر 

الکل %76

شرکت شمیم 
شریف

۱000 دستگاه در  دستگاه اٌزون ژنراتور
سال

پکیج هاي انعقاد و 
در سال 20 دستگاه-شناورسازي الکتریکي

در سال 20 دستگاه-پکیج هاي الکتروشیمیایي

در سال 5000 کیلو-کاتالیست اُزون

۱00 دستگاه در سال ساخت دستگاه اکسیژن ساز

فعالیت های شرکت هاي مستقر در پارک در راستاي مقابله با ویروس کرونا
ظرفیت تولیدتصویر محصولعنوان محصولنام شرکت

شرکت شیمی 
فناور آروشا

محلول ضدعفونی کننده 
روزانه ۱ تن سطوح

گروه فناوری 
یسان

تولید دستگاه تصفیه هوایی 
مبتنی بر فناوری پالسماي 

سرد
ماهانه 250 دستگاه   -

-   در حال اخذ مجوز

شرکت 
دانش بنیان بهینه 

فرآیند آزما

کالیبراسیون انواع تب سنج 
 غیرتماسی

۳0000 عدد در سال 
کالیبراسیون 

دماسنج های پزشکی 
غیر تماسی براساس 

استانداردهای 
 ASTM بین المللی

E1965

شرکت آریا 
تشخیص سالمت

-Sars-Cov کیت رپید
Ab-2  ماهانه ۳000 تا

۳500 عدد

کیت تشخیص مقدار متانول 
-در محلول های الکلی

شرکت دانش 
بنیان پرتونگار 

تجهیز امین

طراحی و ساخت دستگاه 
قلم پالسمایی

طراحی و ساخت دستگاه 
ضدعفونی کننده پالسمایی

 ارتقا و بهینه سازی 
سیستم های هواساز

دو دستگاه قلم 
پالسمایي ساخته 

شده و آمادگي براي 
ساخت دو دستگاه 

دیگر وجود دارد

شرکت پشتیباني 
و فني اویا کیش

ساخت گیت تردد فردي ضد 
عفوني کننده تمامي بدن،
 گیت ترددخودرویي 

ضدعفوني کننده 
سطوح و لباس جدید 

Air – با سیستم  PPE
Ventilation

کاله فوق سبک هوشمند با 
قابلیت فعال شدن اتوماتیک 

ظرف مدت 20 روز

-
در حال آماده سازي 
زیرساخت براي تولید 

تا دو ماه آینده

شرکت ایده آزما 
آریا

PCR طراحي و ساخت 
ده دستگاه دستگاه

اقدامات 
 پژوهشگاه ها و موسسات پژوهیش

فناوری و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان



8۱

خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

اقدامات 
 پژوهشگاه ها و موسسات پژوهیش

فناوری و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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گزارش اقدامات صورت گرفته 

 مراکز پژوهشی وابسته به وزارت عتف 
در ارتباط با بیماری کرونا

◆  مقدمه
کروناویروس ها : )Coronaviruses( خانواده بزرگی از ویروس ها 
و زیر مجموعه کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی 
معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس، مرس و 
کووید- 19 را شامل می شود. کروناویروس ها در دهۀ 1960 کشف 
شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسط دهه 19۸0 ادامه 
داشت. این ویروس به  طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع 
پیدا می کند، با این حال تاکنون هفت نوع کروناویروس منتقل شده 
به انسان، کشف شده است. آخرین نوع آن ها، کروناویروس سندرم 
حاد تنفسی SARS-CoV( 2-2(، در دسامبر 2019 در شهر 

ووهان چین با همه گیری در انسان شیوع پیدا کرد.  
امروزه به دلیل ظهور همه گیری جهانی کووید -19، جهان با 
یک وضعیت اضطرار شدید بهداشت عمومی مواجه شده است. 
چگونگی واکنش کشورها در هفته های پیش رو، در تاثیر گذاری 

بر مسیر پیشرفت همه گیری ملی حائز اهمیت خواهد بود. 
همه گیری کووید -19 در حال حاضر یک تهدید عمده علیه 
آمار  آخرین  اساس  بر  که  ای  گونه  به  است،  جهانی  بهداشت 
منتشر شده، تا تاریخ 23 فروردین ماه 1399 تعداد 1699019 
مورد ابتال و تعداد 102774 مورد مرگ و میر گزارش شده است. 

)گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری- شماره 
443- 23 فروردین 99(

نشانه های  از  می تواند  عالئم  کروناویروس،  نوع  به  توجه  با 
سرماخوردگی عادی تا تب، سرفه، تنگی نفس و مشکالت حاد 
تنفسی باشد. همچنین بیمار ممکن است سرفه های چند روزه 
ظاهراً بدون دلیل نیز داشته باشد. کروناویروس مرس، برخالف 
سارس، نه تنها دستگاه تنفس بلکه ارگان های حیاتی دیگر بدن 
مثل کلیه و کبد را نیز درگیر می کند. در موارد حاد مشکالت 
انعقادی  نارسایی حاد تنفسی، اختالالت  گوارشی نظیر اسهال، 
خون و نارسایی کلیه نیز گزارش شده است که این مورد می تواند 

بیمار را به همودیالیز نیازمند کند 
عالئم کرونا ویروس جدید که منجر به بیماری کووید می شود، 
معموالً چند روز پس از آلوده شدن فرد به ویروس شروع می شود. 
افراد ممکن است عالئم کمی دیرتر ظاهر شوند.  اما در بعضی 
شامل:   می توانند  عالئم  انجام شده  تحقیقات  و  آمارها  براساس 
تب )در حدود 44 درصد افراد هنگام پذیرش و حدود ۸9 درصد 
افراد هنگام بستری(، سرفه خشک )در حدود 6۸ درصد موارد(، 
اختالل تنفسی، احساس خستگی و درد عضالنی )در 11 تا ٪14 
موارد(، اسهال )در حدود 4 درصد موارد( باشند. به طور متوسط 

گزارش اقدامات صورت گرفته مراکز پژوهشی 
وابسته به وزارت عتف در ارتباط با بیماری کرونا

گزارشی از تالش جمعی در پژوهشگاه ملی مهندسی 
ژنتیک و زیست فناوری برای مقابله با  بیماری کرونا

سایت »پاال« در موزه ملی علوم و فناوری ایران آغاز 
به کار کرد

اقدامات موزه ملي علوم و فناوري در راستاي 
پیشگیري، اطالع رساني و کاهش عوارض ابتال به 

ویروس کرونا

کاهش محسوس میزان متوسط رشد روزانه ویروس 
در ایران

اهم اقدامات انجام شده در پژوهشگاه شیمی و 
مهندسی شیمی ایران در راستای پیشگیری، درمان و 

کاهش عوارض مرتبط با بیماری ویروس کرونا

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران در همکاری با 
دانشگاه تهران دستگاه کمک تنفسی منبع باز ارزان 

قیمت  را توسعه می دهد

طراحی وساخت انواع لباس ایزوله

در این بخش یم خوانید:  اقدامات پژوهشگاه ها و موسسات پژوهیش

⏪
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

دوره نهفتگی عالئم، چهار روز بوده است. حدود 1۸ درصد از بیماران با بیماری غیر شدید و حدود 3 
درصد از بیماران با عالئم شدید، هیچگونه مشکلی را در رادیولوژی یا سی تی اسکن خود نشان ندادند. 
لنفوسیتوپنی یا کاهش تعداد لنفوسیت های در گردش خون در حدود ۸3 درصد افراد در هنگام 
پذیرش، مشاهده شد. برخی از افراد هیچ عالمتی ندارند، یا فقط عالئم خفیف دارند. اما در افراد دیگر، 
کووید- 19می تواند منجر به مشکالت جدی مانند ذات الریه، عدم دریافت اکسیژن کافی و حتی مرگ 

شود. این نشانه ها بیشتر در افرادی که مشکالت زمینه ای دیگری دارند، دیده می شود. 
با توجه به ظرفیتها و امکانات واحدهای پژوهشی و سیاست های مرتبط با وزارت عتف در این 
زمینه، در ذیل به گزارش عملکرد مراکز پژوهشی وابسته به این حوزه جهت اطالع و بهره برداری 

الزم ارائه می گردد.
 

◆  موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دانشگاه ها عالوه بر نقش های معمول پژوهشی، آموزشی و خدمات تخصصی معمول ، رسالت اجتماعی 
در جهت خیر عمومی دارند. همانطور که اعضای هیأت علمی جزء نخبگان و گروه های مرجع جامعه 
محسوب می شوند، انتظار می رود در جهت مسؤولیت های اجتماعی دانشگاه نیز مشارکت کنند. 
مسوولیت دانشگاه آزادسازی دانش و عمومی سازی آن است، اثربخشی اجتماعی دانش و دموکراتیزه 
کردن علم به عنوان یک دارایی عمومی انسانی است. و دانشگاه یکی از نهادهای اصلی هر کشور است 
)نورشاهی، 1396(. مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها »یک رویکرد اخالقی و توسعه مفهوم شهروند 
متمدن با تشویق دانشجویان، اعضای هیئت علمی برای فراهم آوردن خدمات اجتماعی به اجتماع 
محلی یا ارتقاء تعهد محیطی، زیست بومی به منظور توسعه پایدار محلی و جهانی است« )واسیلو، 
2010؛ به نقل از حسنی و همکاران، 1393(. در سال های اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی به 
صورت ویژه در دستور کار بسیاری از دانشگاه ها قرار گرفته است و بسیاری از آنها در تالش هستند به 
شیوه های مختلف و با توجه به ظرفیت های مادی و انسانی که در اختیار دارند در این زمینه رسالت 
علمی خود را به صورت عملی در محیط های دانشگاهی و بیرون از دانشگاه متبلور سازند. از اینرو، 
دانشگاه ها صرفاً فراهم کنندگان خدمات آموزشی و پژوهشی نیستند؛ بلکه شکل دهنده هویت افراد 
 .)2003 .Sullivan(مسئولیت پذیر نسبت به کشور خود و سایر کشورهای جهان نیز هستند
همانگونه که مبانی علمی مسئولیت اجتماعی دانشگاه مؤید دیدگاه کمیسیون اروپا  است که تأکید 
می کند، هر سازمانی تأثیراتی بر جامعه دارد و به میزان این تأثیر باید مسئولیتپذیر و پاسخگو باشد. 
بنابراین، دانشگاه نیز به مثابه یک سازمان باید مسئولیت پیامدهای ناشی از استراتژیها، ساختار، 
سیاستها و عملکردهایش را برعهده بگیرد؛ لذا، به منظور درک بهتر الگوی نوین مدیریت دانشگاه، 
در نظرگرفتن دیدگاه کمیسیون اروپا حائز اهمیت است. از منظر این دیدگاه، مسئولیت اجتماعی 
دانشگاهی به عنوان »تعهد ضمنی از جانب دانشگاه محسوب می شود که علت وجودی آن، گسترش 
و اجرای اصول و ارزشهای عمومی و اختصاصی ، از طریق عملکردهای دانشگاه از قبیل مدیریت، 
آموزش، پژوهش و پروژه های خارجی است و به این ترتیب، دانشگاه سعی در اجرای رضایت بخش 

مسئولیت های برگرفته از جامعه دارد« )شفائی یامچلو و همکاران، 1397: 191(. 
در ماه های اخیر و با شیوع و همه گیر شدن ویروس کرونا در ایران و جهان، بار دیگر اهمیت و جایگاه 
دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه تحقیق، مطالعه و شناخت ابعاد مبهم و ناشناخته 
این بحران جهانی مطرح شده است. دانشگاه  با توجه به موقعیت و ظرفیت هایی که در اختیار دارد، 
به ویژه دانشکده ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، می تواند  بر اساس مقوله مسئولیت اجتماعی و نقش 
کارآمدی در این بحران ایفا کنند  و این امر بسیار حائز اهمیت است. در این  سلسله گزارش های 
مطالعه  سریع ، سعی بر آن است تا تجربه ها و اقدامات دانشگاه ها و موسسات آموزشی – پژوهشی 
شناخته شده در سراسر جهان در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی خویش در قبال جامعه و ساختار 
سازمانی خود در ارتباط با همه گیری ویروس کرونا مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد  . بنابراین، چند 
دانشگاه مطرح دنیا از کشورهای مختلف که اقدامات و عملکردهای قابل قبول و مفیدی در زمینه 
مقابله با شیوع و کنترل ویروس کرونا داشته اند به اختصار شرح داده خواهد شد )در این گزارش دو 

دانشگاه جانز هاپکینز و دانشگاه آکسفورد مورد بررسی قرار گرفته است(. 

دانشگاه جانز هاپکینز : ارائه راهبرد برون رفت از بحران

دانشگاه جانز هاپکینز قدیمی ترین و یکی از معتبرترین دانشگاه های تحقیقاتی ایاالت متحده آمریکا 
است که در شهر بالتیمور  در ایالت مریلند  قرار دارد. این دانشگاه در 22 ژانویه 1۸76 شروع به فعالیت 
کرد و به نام تأمین کننده مالی آن، جانز هاپکینز نامیده شد. کمک هفت میلیون دالری جانز هاپکینز 
به این دانشگاه، که بیش از نیمی از آن خرج ساخت بیمارستان دانشگاه جانز هاپکینز شد، بزرگترین 
کمک نوع دوستانه تاریخ آمریکا تا آن زمان بود. این دانشگاه الگوی مدیریتی خود را از دانشگاه های 
برجسته آلمانی آن زمان که پژوهش- بنیاد بودند برگرفت و از این رو نخستین دانشگاه پژوهشی آمریکا 
لقب گرفت. هم اینک نیز پس از گذشت سال ها همچنان با جذب بودجه پژوهشی ساالنه بیش از دو 
میلیارد دالر از نهادهای دولتی همچنان صدرنشین پژوهش در میان دانشگاه های آمریکا است. جانز 
هاپکینز همواره از زمان تأسیس خود یکی از معتبرترین دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی جهان 
محسوب شده و از گزینشی ترین دانشگاه های آمریکا به شمار می آید. برای بیش از سی و پنج سال 
پی درپی بنیاد ملی علوم آمریکا این دانشگاه را در رتبه نخست سرمایه گذاری و هزینه مالی در رشته های 
علمی، پزشکی، و مهندسی در میان تمامی دانشگاه های آمریکا به  شمار آورده  است. از زمان تأسیس این 
دانشگاه در سال 1۸76، سی و شش برنده جایزه نوبل به این دانشگاه وابسته بودند که نخستین آن ها 
وودرو ویلسون ، رئیس جمهور آمریکا، بود که در رشتۀ تاریخ و علوم سیاسی از این دانشگاه دکترا گرفت. 

البته هجده تن از برندگان نوبل جانز هاپکینز در رشته های فیزیولوژی و پزشکی بوده اند. 
دانشگاه جانز هاپکینز در ایاالت متحده یکی از فعال ترین و بنام ترین دانشگاه های جهان در حوزه 
تحوالت مربوط به شیوع ویروس کرونا یا به اصطالح کووید 19 است. در زمینه ارائه آمار و اطالعات 
درباره ویروس کرونا در جهان و آمریکا یکی از معتبرترین و قابل استنادترین منابع موجود است. 
کارشناسان دانشگاه جانز هاپکینز در حوزه بهداشت عمومی، بیماری های عفونی و آمادگی اضطراری 

جزء پیشگامان در حوزه مطالعات، آگاهی بخشی و مقابله با ویروس کرونا قرار دارند. 
نمودار شماره 1: روند تکامل شیوع ویروس کرونا در ده کشوری که بیشتر آمار مبتال را داشته اند.

این دانشگاه با طراحی یک وبسایت ویژه در خصوص تحوالت مربوط به کرونا به طور کلی و همزمان 
در چند حوزه در زمینه اطالع رسانی، آگاهی بخشی، آخرین تحوالت مربوط به همه گیری ویروس کرونا 
چه در داخل و چه در خارج از آمریکا با طبقه بندی و استفاده از نمودار و ترسیم جداول بسیار فعال 
است. به طور کلی فعالیت های دانشگاه جانز هاپکینز را در ارتباط با همه گیری ویروس کرونا می توان 
به صورت کلی در دو حوزه جهانی و داخلی تقسیم بندی کرد. در مجموع فعالیت های صورت گرفته 
در این دو حوزه جوانب مختلفی را در بر می گیرد که شامل: آگاهی بخشی، اطالع رسانی و پژوهش در 
حوزه مقابله و یافتن درمان برای بیماری است. برای مثال، به محض ورود به وبسایت رسمی دانشگاه 
در قالب وبسایت و بخشی مجزا و ویژه تحوالت مربوط به ویروس کرونا مورد پوشش قرار گرفته است. 
همانطور که در شکل شماره یک نیز به خوبی مشخص است آخرین آمار و اطالعات مربوط به تعداد 
مبتالیان، مرگ و میر و بهبودیافتگان در سراس جهان به طور مرتب به روز شده و در اختیار افکار 
عمومی قرار می گیرد. همچنین، آخرین پرسش ها و تحقیقات انجام شده در مورد این ویروس در 

 .)2020 ,Johns Hopkins University(اختیار خوانندگان قرار گرفته است
شکل شماره 1: آمار لحظه به لحظه تعداد مبتالیان، فوتی ها و بهبود یافتگان ویروس کرونا در 

سراسر جهان
 

دانشگاه جانز هاپکینز خود را تنها به ارائه آمار و اطالعات در مورد ویروس کرونا و اصالع رسانی درباره 
آخرین تحوالت آن محدود نکرده است بلکه در زمینه ارائه راهکار و راهبرد های برون رفت از این 
معضل بسیار فعال است. در حقیقت، این دانشگاه با اتخاذ رویکردی فراگیر و ارائه راهبرد نقش قابل 
توجهی در گذار از بحران همه گیری ویروس کرونا ایفا می کند. دانشگاه جانز هاپکینز با ارائه سندی 
علمی و عملی به صورت فعاالنه وارد حوزه مقابله با همه گیری ویروس کرونا شده است. در این سند که 
تحت عنوان »یک برنامه ملی برای یافتن فراگیر موارد ابتالی به ویروس کرونا و ردیابی موارد تماس 
در ایاالت متحده«، ارائه شده است، هدف ، کمک به مسئوالن بهداشت عمومی و تصمیم گیرندگان 
در همه سطوح ملی، ایالتی، محلی و قبیله ای در توسعه توانایی ها و ظرفیت های الزم برای مقابله با 
موارد ابتال و ارتباط آنها با سایر افراد است که نقش قابل توجهی در کاهش همه گیری بیماری دارد 

 .)2020 .%%%%%% %%% %% %%(
محققان دانشگاه جانز هاپکینز با الهام از تالش های صورت گرفته در سایر کشورهای جهان در مورد 

⏪
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ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

مقابله با شیوع ویروس کرونا از جمله کره جنوبی، سنگاپور، نیوزلند و چین به این نتیجه رسیده اند که 
یکی از موفق ترین راه های مقابله با ویروس و کاهش تبعات آن اتخاذ یک راهکار منسجم، فراگیر و 
فعاالنه در زمینه شناسایی، آزمایش و قرنطینه موارد مبتال و مشکوک است. از این رو، آنها طرحی / 

راهبردی را ارائه دادند که حول سه محور اصلی متمرکز است:
◂◂    افزایش تعداد آزمایش های  مربوط به تشخیص ویروس کرونا در کمترین زمان ممکن )این 

آزمایش ها باید شامل تمام افراد مشکوک و حتی کسانی که هیچگونه عالئمی نیز ندارند باید باشد؛
◂◂    استخدام و به کارگیری حداقل 100 هزار نیروی و کادر درمان جدید که کارویژه آنها در زمینه 
شناسایی و ردیابی موارد مثبت است و بررسی ارتباطات و تعامالت آنها که ممکن است موجب انتقال 

بیماری شده باشد؛
◂◂    قرنطینه افراد مبتال و کسانی که با آنها در ارتباط بوده اند و فراهم کردن زمینه برای بازگشت 
دوباره به روند نرمال زندگی و همچنین تخصیص حداقل 3.6 تریلیون دالر به افراد و کادر درمان 
جدید که مسئول شناسایی و ردیابی موارد مبتال و ارتباطات و تعامالت آنها هستند و افرادی که در 

نتیجه شیوع ویروس کرونا کسب و کارهای خود را از دست داده اند.
 اقدامات صورت گرفته در محیط دانشگاه جانز هاپکینز و در ارتباط با دانشجویان

دانشگاه جان هاپکینز در ارتباط با امور مربوط به خود دانشگاه و دانشجویان نیز تمهیدات قابل توجهی 
در زمینه های مختلف اندیشیده است که به شرح زیر می باشد. 

جدول شماره 1: تمهیدات دانشگاه جانز هاپکینز برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

دانشگاه جانز هاپکینز در واکنش به همه گیری ویروس کرونا و تمهیدات اندیشیده در این زمینه یکی از 
مصداق های عینی در حوزه تبلور مسئولیت پذیری دانشگاهی در قبال جامعه و خود جامعه دانشگاهی 
است. این دانشگاه و مسئوالن آن با توجه به جایگاه و موقعیت منحصر به فرد دانشگاه در حوزه آموزش، 
پژوهش و مطالعات علمی پزشکی توانسته است که واکنشی فراتر از انتظار داشته باشد. با توجه به 
وضعیت بحرانی و حساسی که آمریکا و جهان در مورد همه گیری ویروس کرونا با آن مواجه هستند، 
جانز هاپکینز توانسته است که یک قدم فراتر از انتظارات برداشته و عالوه بر پژوهش و مطالعه در زمینه 
شناخت بهتر ویروس کرونا و امکان یافتن درمانی برای آن، وارد فاز سیاست گذاری و ترسیم راهبرد کالن 
برای برون رفت از این بحران شده است )Watson and et al. 2020(. روزنامه واشنگتن پست 
)Sun and et al. 2020( با تیتر » سرانجام راهبردی برای شکست ویروس کرونا پدیدار شد، اما نه 
از کاخ سفید« در یازدهم آوریل بر اهمیت جایگاه دانشگاه جانز هاپکینز و متخصصانی که با این دانشگاه 
همکاری دارند تاکید می کند. در واقع، در غیاب سیاستمداران و دولتمردانی مسئولیت پذیر و متعهد، این 
دانشگاه جانز هاپکینز است که مسئولیت اجتماعی خویش را به بهترین وجه ممکن عینیت می بخشد. 
این اقدام دانشگاه جانز هاپکینز در ارائه راهبرد ملی برای مقابله با ویروس کرونا مورد توجه چهره ها و 

سازمان های مختلفی از جمله کمیسیون غذا و دارو آمریکا قرار گرفته است. 

دانشگاه آکسفورد انگلستان

ویروس همه گیر کووید19 جنبه های مخفی و کمتر دیده شده در ساختار جوامع مختلف را عیان 
کرد. این ویروس نشان داد که جامعه ما نیازمند یک اصالح و بازنگری جدی و فوری است. نابرابری ها، 
اختالفات و کمبودها را در جوامع مختلف برجسته کرد. وابستگی و تاثیر متقابل جوامع را در جهان 
امروز و اینکه یک اشتباه در یک نقطه از جهان چگونه می تواند تمام دنیا را دستخوش آشوب و تغییر 
کنند نمایان ساخت. لزوم ارتباط، هم یاری و مشارکت میان افراد، جوامع و کشورها را دوچندان کرد 
و اهمیت و حیاتی بود آنچه که »مسئولیت اجتماعی« خوانده می شود را صد چندان کرد. مسئولیت 
اجتماعی که نه تنها در سطح فردی بلکه باید در سطح محلی، ملی و بین المللی به خوبی درک شود، 
فرهنگ سازی شود و حتی در صورت لزوم در برنامه ها و چارت های آموزشی به صورت تخصصی 

گنجانده شود. 
دانشگاه ها می توانند به عنوان کانون های علم آموزی و خرد در زمینه ایجاد آگاه اجتماعی و شفاف سازی 

پیشرو بوده و  در عین حال تمهیداتی در راستای تقویت آن در پیش بگیرند از جمله: 
◂◂    تشویق دانشجویان به مشارکت در کارها و فعالیت های بشردوستانه و داوطلبانه از جمله 
جمع آوری کمک یا تسریع فرایند آگاهی بخشی در میان مردم با توجه به سطح شناخت علمی 

که دارند؛
◂◂     مفهوم سازی سیاست ها و ابتکاراتی که تعهد به تقویت ارزش های با محوریت مسئولیت اجتماعی 

را در دستور کار دارند؛
دانشگاه آکسفورد در زمینه شناخت و مقابله با ویروس کرونا بسیار فعال بوده و در زمینه های مختلف 
تمهیدات و برنامه های گسترده ای برای آگاهی بخشی و مقابله اندیشیده اند. دانشگاه آکسفورد در زمینه 
آگاهی بخشی و در سطح عمومی اقدامات توصیه ای را ارائه کرده است که در جدول شماره 2 به 
اختصار توضیح داده شده است. توصیه ها و راهنمایی های مربوط به دورکاری و کار، حفظ سالمتی و 

بهبود روحیه است؛ و تداوم فرایند یادگیری در دوران قرنطینه است.

جدول شماره 2: تمهیدات دانشگاه آکسفورد در دوران قرنطینه

در راستای رسالت دانشگاه آکسفورد در زمینه آگاهی بخشی و آموزشی که به صورت دورکاری انجام 
شد؛ توضیح و تشریح نحوه الگوسازی های ریاضی در مورد چگونگی شیوع ویروس کرونا است. بدین 
منظور رابین تامپسون ، پژوهشگر اپیدمیولوژی ریاضی در آکسفورد، در یک ویدئو آموزشی که در 
لینک زیر  موجود است به چگونگی ساخت و تحلیل مدل سازی های ریاضی در مورد ویروس کرونا و 
پیش بینی رفتار و ابعاد مختلف شیوع آن در قالب مدل های ریاضی پرداخته است. دانشگاه آکسفورد 

 تمهیدات حوزه

فعالیت های 
علمی و آموزشی 

دانشگاه

●  مسئوالن دانشگاه به فراخور نیاز گروه های از کارشناسان و متخصصان را در مراکز مختلف 
تعیین می کنند تا در مورد تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر روند فعالیت های دانشگاه بررسی های 

الزم را انجام داده و در صورت نیاز تصمیمات مقتضی را اعمال کنند. 
●  مقامات دانشگاه تصمیم گرفته اند با توجه به وجود زیرساخت های الزم تمام کالس ها و 
فعالیت های آموزشی معمول لغو شده و همه واحدهای درسی و آموزشی به صورت آنالین 

برگزار خواهد شد. 
●  در رابطه دوره دکتری و دانشجویانی که زمان دفاع و بازه زمانی آنها برای فارغ التحصیل 
شدن در شروف اتمام است، مسئوالن دانشگاه تمهیداتی اندیشیده اند که تا حد امکان با این 

دانشجویان همکاری های الزم انجام شود.
●  تمام پژوهش ها و مطالعات علمی غیرضرور تا اطالع ثانویه لغو شد.

●  امکان دسترسی به ساختمان ها و امکان دانشگاه برای افراد تا اطالع ثانویه ممنوع است.
رویدادها و 

خدمات
●  تمام رویدادهای علمی و ورزشی از قبیل کنفرانس، پنل، مسابقات ورزشی، نشست های 
اعضای هیات علمی و اساتید در گروه ها و دانشکده ها و دانشگاه تا اطالع ثانویه برگزار نخواهد شد. 

●  تمام سفرهای علمی و غیرعلمی که با حمایت دانشگاه صورت می گرفت تا اطالع ثانویه سفر
کنسل است.

آمار به روز شده
●  هر روز آمار دقیق و جزئی مختص شهر مریلند در رابطه با تعداد مبتالیان و مرگ و میر 
ناشی از ویروس کرونا ارائه می شود. همچنین تمهیدات اندیشیده شده در سطح شهر روزانه بر 

روی سایت و وسایل ارتباط جمعی اعالم می شود.

سالمتی

به  بهداشت  و حفظ  زمینه سالمت  در  راهنمای های الزم  و  توصیه ها  آخرین  روز  ●  هر 
دانشجویان ارائه می شود. 

●  در صورت مشاهده و بروز هر گونه عالئم بیماری به دانشجویان و اساتید توصیه شده است 
که در اولین فرصت با مراکز درمانی و مشاوره سالمتی که مختص دانشجویان و اعضای هیات 

علمی است تماس گرفته شود. 
●  در صورت وجود عالئم ابتال به ویروس کووید ۱9 در کمتر از 24 ساعت زمینه تست پزشکی 

برای دانشجو فراهم می شود. 

توصیه ها و 
تمهیداتراهنمایی ها

دورکاری، حفظ 
سالمتی و 

بهبود روحیه، و 
یادگیری

●  سعی کنید در بازه زمانی که به کار تخصیص می دهید درست همانند روزهای معمول در 
لباس رسمی باشید.

●  تالش کنید که زمانی دورکاری در منزل با ساعات حضور در محل کار یکی باشد و دوستان 
و همکارانتان را از ساعات دورکاری در منزل آگاه کنید )مثالً از 9 صبح تا ۱۳ بعد از ظهر(؛

●  اگر برایتان امکان دارد اتاقی را در منزل همانند محل کار خود آماده کنید و هماهنگی های 
الزم را با اعضای خانواده داشته باشید تا در ساعات دورکاری مزاحم شما نشوند.

●  در صورتی که در زمان دورکاری ایجاد ارتباط و نشست با همکاران و روسا در قالب جلسات 
آنالین الزم بود، بهتر است که در اتاق مهیا شده برای دورکاری سیستم کامپیوتر و لپ تاپ 
خود را کامالً به روز کرده و در زمینه ایجاد ارتباط صوتی و تصویری با کیفیت اطمینان حاصل 
کنید؛ بنابراین نصب نرم افزارهای مناسب برقراری ارتباط صوتی و تصویری الزم و حیاتی است؛

●  اساتید با دانشجویان، روسا با زیرمجموعه، مدیران با کارکنان الزم است به صورت مرتب و 
منظم از طریق اسکایپ، واتساپ و سایر نرم افزارهای ارتباط جمعی در تماس باشند.

●  حفظ توازن بین زندگی و کار در شرایط قرنطینه بسیار ضروری است و نباید این توازن تا 
جای ممکن منحرف شود.

●  در دوران قرنطینه اگر وقت دارید بر روی مهارت های کار کنید که در شغل و توسعه کاری 
و حرفه ای شما می تواند تاثیرگذار باشد.

●  کتابخانه دانشگاه آکسفورد به عنوان یکی از غنی ترین کتابخانه های جهان امکانات و 
تمهیدات الزمی اندیشیده است تا نه تنها دانشجویان بلکه تمام افراد بتوانند به بخش عظیمی 

از کتاب ها و منابع آن به صورت رایگان و مجازی دسترسی داشته باشند.

⏪

⏪



85

خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

و پژوهشگر ارشد آن تامپسون به زبان ساده و قابل فهم به تشریح مراحل، فرایند، داده ها و چگونگی 
محاسبه های انجام گرفته برای طراحی یک مدل اپیدمیک می پردازد و در حقیقت مسئولیت اجتماعی 
را که دانشگاه به عنوان کانون علم و دانش که نسبت به جامعه در حوزه آگاهی بخشی بر عهده دارد 

در قالب یک ویدئو آموزشی یک ساعته به انجام می رساند. 
 

پژوهش های دانشگاه آکسفورد در زمینه کووید19: تاسیس یک مرکز تحقیقاتی پیشرفته 
مختص پژوهش در زمینه ویروس کووید و طراحی نرم افزار تشخیص ویروس کووید19

19دانشگاه آکسفورد در کنار بسیاری از تمهیدات و زمینه های تحقیقاتی که در کوتاه مدت که 
می تواند به نجات جان افراد کمک کند، تالش های زیادی در زمینه پژوهش در مورد کووید19 در 
دست انجام دارد از جمله: نظارت، مدل سازی و تأخیر در گسترش بیماری. کشف ساختار ژنتیکی و 
توپوگرافی ویروس؛ توسعه ابزار برای تشخیص سریع بیماری؛  و پیشرو در آزمایشات مربوط به تولید 

مواد درمانی و واکسن است. 
در همین حال، در سطح محلی و شهری، در آکسفورد محققان در حال همکاری با بیمارستان  
دانشگاه آکسفورد – ان اچ اس  - برای کاهش فعالیت های تحقیقاتی بالینی هستیم، تا به محققان این 
امکان داده شود تا تحقیقات در مورد ویروس کووید19 را در اولویت قرار داده و مستقیماً از نیازهای 
بالینی فشرده NHS پشتیبانی کنند. روشن است که جامعه دانشگاهی برای مقابله مؤثر با بحران 
ویروس کووید19 نیاز به همکاری با دولت ها، سرمایه داران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی دارد.  
دانشگاه آکسفورد سابقه طوالنی در پاسخ به موارد اضطراری بهداشتی داشته است و در طی شیوع 
ابوال در سال 2014 دانشمندان این دانشگاه نقش موثری در تسریع روند کشف واکسن داشتند.  
نقاط قوت دانشگاه آکسفورد در تحقیقات پیرامون بیماریهای عفونی و سالمت بین المللی، در کنار 
کارهای مهم دیگر در زمینه تولید واکسنهای ضروری و فوری، جایگاه این دانشگاه را در موقعیت 
مناسبی نسبت به سایر دانشگاه ها قرار داده تا در درک بهتر پیرامون کنترل مؤثر این بیماری همه گیر 

یاری کننده باشیم.
مرکز فاندری آکسفورد ، یک مرکز کارآفرینی در دانشگاه آکسفورد است که امروز یک برنامه عملی 
دو بخشی را برای تسریع در یافتن راه حل های کارآفرینانه برای بحران پیش آمده در زمینه همه گیر 
کووید19 و افزایش مقاومت و فرصت الزم برای پاسخگویی مراکز درمانی در برابر فراگیری موج 

بیماران آغاز کرده است. 
تیم حاضر در این مرکز از یک کارگروه جهانی با بیش از 60 محقق، کارآفرین برجسته، سیاست 
گذاران، سرمایه گذاران، رهبران تجاری و افراد خیرخواه تشکیل داده است. این مرکز شامل شبکه 
وسیعی از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و متخصصان خبره دانشگاهی در حوزه های مختلف دانشی 
است. در زیرمجموعه این مرکز 32 شرکت و نهاد نوپا )استارتاپ( قرار دارد که در حال حاضر 13 
شرکت از آنها به صورت جدی در زمینه ویروس کرونا فعال است. این سرمایه گذاری ها شامل یک 
بستر از راه دور GP برای بیماران است که بتوان از راه دور آنها را مورد ارزیابی قرار داد و در صورت 

لزوم آنها را برای درمان های تخصصی فراخواند و در صورت امکان از راه دور مداوا کرد. 
این مرکز با توجه به وضعیت خطیری که جهان و بریتانیا در آن به سر می برد، این مرکز با تمرکز 
منابع مالی حامیان و درخواست از تمام پژوهشگران و متخصصان به صورت 24 ساعته و بدون وقفه 
در طول هفته در حال پژوهش بر روی یافتن راه های ممکن مقابله با این بیماری است. همچنین، این 
مرکز با توجه به شبکه وسیع دانشگاهی که در اختیار دارد، طی فراخوانی از تمام دانشجویان، اساتید 
و کارکنان خود درخواست کرده که در صورت هرگونه پیشنهاد، ابتکار و راه حل در زمینه مقابله با 
شیوع ویروس کرونا دارند؛ می توانند ایده ها و پیشنهادهای خود را با مدیران و مسئوالن مرکز در میان 

  .)2020 ,Oxford University( بگذارند
یکی از پیامدهای مهم و قابل توجه همه گیری ویروس کووید19 بروز اختالالت و اثرات روانی در 
بیماران و اطرافیان آنها است. اختالالت روانی و تاثیرات منفی که این همه گیری بر روی افراد به 
ویژه کودکان و سالخوردگان دارد بسیار عمیق و نگران  کننده است. بنابراین، دانشگاه آکسفورد و 
متخصصان فعال در حوزه مقابله با ویروس کرونا پیشنهاد می کنند که کشورها و نهادهای علمی و 

تخصصی به صورت ویژه بر روی پیامدهای روان شناختی ناشی از همه گیری ویروس کرونا متمرکز 
شوند؛ چون عدم توجه به این مهم می تواند پیامدهای زیانباری برای افراد و کلیت جوامع درگیر 
داشته باشد. این پژوهش که توسط گروهی از پژوهشگران از جمله پروفسور  اندی پرزیبیلسکی  از 
خود دانشگاه آکسفورد و آیرنه تَریسی  انجام گرفته است نشان می دهد که در این چند ماه تنها تعداد 
بسیار اندکی از پژوهشگران و پژوهش های انجام شده به جوانب روان شناختی کووید19 مربوط است 
و این در حالی است که پیامدهای روانی این همه گیری نه تنها در زمان حال بلکه در آینده نیز بسیار 
خطرناک خواهد بود)Przybylski & Tracey. 2020(. این پژوهشگران از مقامات و نهادهای 
فعال در حوزه جمعیت شناسی می خواهند تا به صورت دقیق تمام موارد استرس، نگرانی، دپرشن، 

اختالالت روانی، خودآزاری، و خودکشی را رصد و مورد مطالعه قرار دهند. 
یکی دیگر از اساتید دانشگاه آکسفورد به نام پیتر هوربی  و تیم تحقیقاتیش از همان روزهای اول اعالم 
شیوع ویروس کووید19 در چین و شهر ووهان، به صورت جدی و فعال به همکاری با متخصصان 
چینی در زمینه شناخت و چگونگی مقابله با این ویروس پرداخت. او و همکارانش بر روی داروهای که 
برای درمان بیماران HIV استفاده می شود، متمرکز شدند تا شاید بتوانند از روی مطالعه این قبیل 
داروها بتوانند داروی موثر برای مقابله با ویروس کرونا کشف کنند. تالش های که کماکان ادامه دارد 

و هنوز به نتایج مشخص و قطعی نرسیده است. 
در اقدام نوآورانه دیگر، گروهی از محققان دانشگاه آکسفورد به سرپرستی پروفسور کریستوفر فریزر  
یک نرم افزار ویژه برای موبایل به منظور شناسایی و تشخیص مبتالیان به ویروس کووید19 طراحی 
کرده اند که می تواند موارد ابتال را به سرعت تشخیص داده، تدابیر احتیاطی الزم را به سایر افراد و 
شخص مبتال گوشزد کند و در نتیجه از همه گیری بیشتر ویروس جلوگیری کند. این نرم افزار که 
بر اساس شناسایی دیجیتال کاربران کار می کند، طبق آنچه که الگوسازی اپیدمیولوژیکی  خوانده 
می شود می تواند به جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کمک کند البته این در صورتی ممکن است که 
حداقل کمی بیش از 50٪ از کاربران این نرم افزار را بر روی گوشی های خود نصب کنند. کارکرد این 
نرم افزار بدین شکل است که کاربرانی که آن را نصب کرده اند خیلی سریع از طریق شبکه گسترده ای 
که ایجاد شده است به هم وصل می شوند؛ وقتی که یکی از کاربران عالئم و نشانه های ابتال را در خود 
داشت یا این احتمال را داد، خیلی زود این هشدار به سایر کاربران انتقال داده می شود تا در اسرع وقت 
تمهیدات الزم برای به حداقل رساندن ارتباط با کاربر مورد نظر را لحاظ کنند. همچنین به فرد مبتال 
یا مشکوک هشدار داده می شود تا خود را به نزدیکترین کلینیک یا مرکز درمانی معرفی کند و یا در 
صورت صالحدید، خود را در خانه قرنطینه کند. افراد اگر این نرم افزار را نصب کرده باشند و با توجه 
به دستورالعمل و راهنمای های تشخیصی که بر روی آن قرار دارد خود را مورد ارزیابی قرار دهند و 
در صورت وجود عالئم مشکوک خود را قرنطینه و سپس به مراجع بیمارستانی ذیربط معرفی کنند، 
می تواند در شیوع بیماری و کنترل آن بسیار مثمر ثمر باشد. عملکرد این نرم افزار در شکل شماره 2 

به روشنی تشریح شده است . 
شکل شماره 2: نحوه عملکرد نرم افزار طراحی شده برای مقابله با همه گیری و تشخیص ویروس کرونا 

در دانشگاه آکسفورد

و  ایده ها،  و  نوآوری ها  ارائه  و  پیشقراوالن طرح  آکسفورد  دانشگاه  ارشد  پژوهشگران  و  پرفسورها 
پژوهش های جدید در زمینه مطالعات مربوط به شناخت هر چه بیشتر ویروس کووید19 هستند. 
پیشتر به بررسی برخی از این فعالیت ها اشاره کردیم و در اینجا الزم است به تازه ترین پژوهشی اشاره 
شود که توسط جنیفر بیم داوود  و همکارانش در زمینه گروه های جمعیتی آسیب پذیر در برابر ویروس 
کرونا است . در مطالعه که توسط این تیم گروهی انجام شده است روشن شده است که کشورهای با 
بافت جمعیتی سالخورده که یک پدیده غالب در کشورهای توسعه یافته است، با خطر مرگ بیشتری 

●  مستطیل قرمز رنگ نشانه فردی است که عالئم را در خود دارد و در نرم افزار آن را گزارش کرده است.
●  دایره های آبی رنگ نزدیک ترین افراد به مورد مبتال را نشان می دهد که خود را قرنطینه کرده اند.

●  دایره های بنفش دومین سطح از ارتباط با افراد قرنطینه شده را نشان می دهد که خود را قرنطینه کرده اند.
●  شانگر دماسنج به معنای معاینه و بررسی افراد بعد از 7 روز به منظور حصول اطمینان از سالمت آنها است.

●  مربع های قرمز به معنای قرنطینه خانگی است. 
●  نشانگر َکیت سیاه رنگ به معنای انجام تست ویروس کرونا بر روی فرد یا افراد است.

●  نشانگر َکیت آبی رنگ به معنای انجام تست ویروس کرونا روی فرد مورد نظر و سپس اطالع رسانی به افرادی 
که با او در ارتباط بوده اند.

●  نشانگر دایره به همراه عالمت مثبت به معنای تست مثبت ابتال به ویروس کرونا است
●  مربع های سفید رنگ به معنای عدم قرنطینه خانگی است.

⏪

⏪
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در نتیجه ابتال به ویروس کرونا مواجه هستند. این موضوع زمانی توجهات را به سوی خود جلب کرد 
که شیوع ویروس کرونا در ایتالیا به یکباره موجی از مرگ و میرهای گسترده را در پی داشت به 
طوری که آمار فوت شده های ناشی از کرونا خیلی سریع به عدد هزار نفر در روز رسید. این در حالی 
بود که کشور کره جنوبی که خیلی پیشتر با شیوع این ویروس روبرو شده بود آمار مرگ و میر بسیار 
پایین تری را ثبت کرده بود. با بررسی هرم جمعیتی دو کشور پژوهشگران متوجه شدند که گروه سنی 
باالی 65 سال در ایتالیا حدود 23.3 درصد از کل جمعیت است و این در حالی است که این گروه 
سنی تنها 14 درصد از کل جمعیت کره را تشکیل می دهد. بنابراین، آمار مرگ و میر ناشی از ویروس 
کرونا در ایتالیا 1.7 برابر کشور کره جنوبی بود. یکی دیگر از عواملی که موجب افزایش چشمگیر موارد 
مرگ و میر در ایتالیا می شود الگوی اجتماعی و تعامل بین نسلی در این کشور است. سبک زندگی و 
تعامالت خانوادگی در ایتالیا به نحوی است که ارتباط بین فرزندان و والدین نسبت به سایر کشورهای 
اروپایی از جمله آلمان بسیار بیشتر و فعاالنه تر است و همین امر موجب شد تا دی و بازدید فرزندان 
و والدین سالخورده آنها باعث شود که گسترش ویروس کرونا و انتقال آن از طریق فرزندان به والدین 
خود سریع تر و گسترده تر باشد. همچنین برای روشن تر شدن ابعاد تاثیر هرم جمعیتی، پژوهشگران 
نرخ مرگ و میر را در دو کشور با اندازه جمعیت مشابه اما توزیع سنی بسیار متفاوت شبیه سازی 
کردند: برزیل، جایی که 2٪ از جمعیت باالی هشتاد سال سن دارند و نیجریه، جایی که تنها ٪0/2 
از جمعیت باالی ۸0 سال سن دارند. براساس ساختار سنی، مرگ و میر ناشی از ویروس کووید19 
در برزیل سه برابر بیشتر از نیجریه بود. البته در این تحلیل نباید تراکم جمعیت و ظرفیت سیستم 

.)2020 ,Beam Dowd and et al( سالمت کشورها را  نیز نادیده گرفت

◆  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
پژوهشگاه جهت تشخیص و مقابله با ویروس کرونا، اقدامات و فعالیت های زیر را انجام داده است:

◂◂    راه اندازی مرکز تشخیص ویروس کرونا
●  با تالش مسئوالن و همکاران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری مرکز تشخیص 
کرونا در ساختمان مستقل کلینیک پژوهشگاه آماده بهره برداری شده است. این راه اندازی با همکاری 

انستیتو پاستور و مذاکره با مسئول بخش کرونای انستیتو پاستور آغاز شد.
●  بخش های مختلف و آزمایشگاه های این مرکز و چگونگی فعالیت پرسنل با حفظ سطح استاندارد 
تامین دستگاه  نمونه و در صورت  از ظرفیت تشخیص حدود 600  و  ایمنی طراحی شده است 

RNA Extraction تا 1000 نمونه در روز برخوردار است.
●  ورود و خروج مواد، مراحل انجام کار و اصول ایمنی و دستورالعمل ها تماما بر طبق دستور العمل 

های سازمان بهداشت جهانی )WHO( است.
●  دکتر آزادمنش مدیر بخش تشخیص کرونا در انستیتوپاستور و دکتر جزایری استاد ویرولوژی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو کمیته کشوری کرونا در وزارت بهداشت از بخش های مختلف 

مرکز و آزمایشگاه های آن بازدید کردند و دستورات الزم را صادر کردند که اجرا شد. 
●  این مرکز پس از تایید و صدور مجوز توسط وزارت بهداشت و درمان، از روز 9۸/12/2۸ آماده انجام 
تستهای نمونه های آزمایشی بوده و از آن تاریخ پذیرش نمونه های تشخیصی را شروع نموده است 

که تا این تاریخ تعداد 1100 تست توسط این مرکز انجام شده است.
●  این موضوع مورد تاکید سازمان پدافند غیر عامل کشور و قدردانی ستاد کرونا در استان 

تهران بوده است.
◂◂    آموزش نیروی انسانی

●  نیروهای تخصصی بکارگرفته شده توسط پژوهشگاه دوره آموزشی مراحل تشخیص کرونا را در 
انستیتو پاستور گذراندند و در حال ارائه خدمات تخصصی هستند. 

●  با بررسی ظرفیت های ملی و دانش آموختگان و همکاران وزارت متبوع، موضوع تاسیس مراکز 
همکار در سطح استان های دیگر در حال بررسی است.

◂◂     تولید کیت های تشخیصی کرونا
این پژوهشگاه با توجه به نیاز کشور و کمبود کیت های تشخیصی کرونا و در هماهنگی با مراجع 
ذیربط جلسات متعدد کارشناسی با متخصصان برگزار نموده است و کارگروه های تخصصی تعیین و 
نهایتا پروتوتایپ 3 کیت شامل: کیت استخراج سریع RNA، کیت Master Mix و کیت ریل 
تایم PCR تهیه و جهت ارزیابی و تایید، تحویل انستیتو پاستور ایران شده است. بدیهی است پس 

از تایید این کیت ها، تولید انبوه با همکاری بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان و ارسال به 
سراسر کشور مد نظر خواهد بود.  

◂◂     تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی
تشکیل 9 کارگروه  تخصصی متناظر با عناوین موجود در ابالغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
دانشگاه های سراسر کشور در خصوص کرونا، با سرپرستی اعضای هیات علمی مجرب به شرح زیر 

انجام شده است:
●   کارگروه مطالعات سلولی و ژن درمانی مرتبط با کرونا، مدیر کارگروه: دکتر زمردی پور

●   کارگروه مطالعات اپیدمیولوژی گسترش و مهار ویروس در جمعیت ایران و جهان، مدیر کارگروه: 
دکتر صادقی

●   کارگروه ساخت واکسن و داروهای موثر برای پیشگیری و درمان کروناویروس و پلنتی بادی، مدیر 
کارگروه: دکتر سلمانیان

●   کارگروه تولید مواد ضدعفونی کننده موثر و کاربردهای نو مرتبط با کروناویروس و کنترل کیفی 
عملکرد مواد مذکور، مدیر کارگروه: دکتر آرپنائی

●   کارگروه مطالعات ژنومی کروناویروس ایرانی و بیوانفورماتیک، مدیر کارگروه: دکتر ملبوبی
●   کارگروه مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد موثر آنها، مدیر کارگروه: دکتر حق بین

●   کارگروه فارماکوژنتیک داروها، مدیر کارگروه: دکتر هوشمند
●  کارگروه مطالعات تاثیر فاکتورهای مهارکننده ویروس و تقویت کننده سیستم ایمنی برای مقابله 

با ویروس، مدیر کارگروه: دکتر امین موسوی
●   کارگروه ساخت کیت تشخیصي کرونا، مدیر کارگروه: دکتر میرزا احمدي

◂◂    پژوهش و  فناوری
●  هماهنگی با دانشگاه ها و مراکز علمی تابعه وزارت عتف جهت پژوهش های ماموریت گرا

●  ارسال فراخوان عمومی و خاص برای روسای دانشگاه ها و اعضای هیات علمی و شرکتهای دانش بنیان
●  اخذ طرح ها و پیشنهادهای پژوهشی اعضای هیات علمی از دانشگاه های سراسر کشور؛ که تاکنون 

تعداد 127 طرح پیشنهادی به این پژوهشگاه واصل شده است. 
●  ارزیابی طرح ها، ایده ها و پرهیز از طرح های موازی و تکراری

●  بررسی و تایید طرح های پیشنهادی در کارگروه های تخصصی
پس از بررسی پروپوزال های پیشنهادی، برای اجرای پروپوزال های تایید شده اقدامات الزم معمول 

شده است.
◂◂    اجرای طرح ملی ردیابی ویروس کرونا در ایران

این طرح در دو بخش راه اندازی آزمایشگاهی و ایجاد تیم بیوانفورماتیک انجام شده است. مراحل 
انجام عملی پروژه شامل مطالعات بیوانفورماتیک،  طراحی پرایمر، ارزیابی میزان قرابت ژنتیکی، 
مطالعات آزمایشگاهی، برنامه ریزی جهت ایجاد جمع آوری داده های بالینی بوده است. همردیفی 
داده های ژنومی و ژنی جمع آوری شده در جهت ردیابی ویروس بر مبنای ژن کدکننده نوکلئوکپسید 
انجام و درخت فیلوژنی جهت بررسی ارتباط و فاصله ژنتیکی نمونه های مختلف ترسیم شده است. 
داده حاصل در نرم افزار Nextstrain در پایگاه GISAID  قابل دسترسی است که به طور 
مستمر مطالعات تکمیل خواهد گردید. همچنین الزمه اجرای بهینه این طرح، دسترسی به کلیه توالی 
های ژنی و ژنومی ویروس استخراج شده، مشخصات بیمار، روند و نتیجه درمان و وضعیت مسافرت 
بیمار پیش از بستری در بیمارستان از سراسر کشور است. در این راستا مذاکراتی با مراکز تحقیقاتی 
مانند انستیتو پاستور، بیمارستان ها، محققان و مراکز اجرایی مانند مرکز تحقیقات نیاژن نور در جهت 
مشارکت داده های خود در این پروژه صورت گرفته است. این فرآیند در آینده گسترش بیشتری 
خواهد یافت. در جهت سهولت ثبت مشخصات و مشارکت هرچه بیشتر محققان فرم جمع آوری 

داده به صورت آنالین ایجاد شده که از لینک Yun.ir/crona2020 قابل دسترسی می باشد.
◂◂    کانون تفکر مقابله با کرونا

کانون تفکر Covid-19 با مشارکت متخصصان مرتبط و اعضای هیات علمی این پژوهشگاه راه 
اندازی شده است تا از مشورت و همفکری های آنها در جهت تعیین راهبردها و راهکارهای اساسی 
رفع این مشکل استفاده شود. در این کانون تفکر؛ آخرین دستاوردهای علمی، گزارش های تخصصی 

مختلف و دیدگاه های متخصصان مطرح و ارائه می شود.
◂◂    هماهنگی و همکاری

به منظور ارتقای هماهنگی و همکاری با سازمان ها و موسسات مختلف، اقدامات مختلفی به شرح 
زیر انجام شده است:

●  هماهنگی و حضور در جلسات ستاد مدیریت کرونا در تهران با مسئولیت آقای دکتر زالی
●  هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مکاتبات الزم و ابالغ وزارت متبوع به دانشگاه ها

●  هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انستیتو پاستور ایران
●  هماهنگی با اداره آزمایشگاههای وزارت بهداشت 

●  همکاری با مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری جهت استفاده از تجهیزات دستگاههای ریل 
RNA تایم و استخراج اتوماتیک

●  شناسایی افراد و گروه های فعال علمی- تخصصی 
◂◂    اطالع رسانی

⏪●  مصاحبه با خبرگزاری ایسنا جهت گزارش راه اندازی مرکز تشخیص مولکولی کرونا

⏪
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●  مصاحبه با خبرگزاری ایرنا جهت گزارش فعالیتهای مختلف پژوهشگاه برای مقابله با کرونا
●  مصاحبه با خبرگزاری مهر جهت گزارش فعالیت های ماموریتهای ابالغی وزارت علوم

●  اطالع رسانی در گروه های مختلف روسای دانشگاه ها و سایر گروه ها در فضای مجازی
●  تهیه کلیپ اطالع رسانی از فعالیت ها و عملکرد پژوهشگاه

●  اطالع رسانی در سایت اینترنتی پژوهشگاه و سایت اینترنتی وزارت علوم
http://Nigeb.ac.ir , http://msrt.ir

◆  موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی
گزارش عملکرد موسسه در حوزه ارتقاء سالمت جامعه در شرایط خاص فعلی و شیوع بیماری کوید-

19 به شرح زیر می باشد:
◂◂     استفاده از آب پالسمایی در ضدعفونی مراکز بیمارستانی

پس از شیوع بیماری کوید-19 در کشور و اعالم نیاز به ضدعفونی کانون های گسترش ویروس 
کرونا، این موسسه با توجه به بهره مندی از مرکز تحقیقات و خدمات پالسما که با مشارکت بخش 
خصوصی در سال 1397 تاسیس و راه اندازی شده بود، برای اولین بار در کشور استفاده از فناوری 
پالسما و آب شارژ در فضای پالسما را به عنوان ماده ضدعفونی کننده و عامل نابودسازی ویروس 
کرونا در مراکز گسترش این بیماری مانند بیمارستان ها را به صورت رسمی به استانداری خراسان 
رضوی اعالم نمود )پیوست(. در همین ارتباط فعالیت هایی در زمینه معرفی آب پالسمایی برای ضد 
عفونی بیمارستان ها در تهران انجام شد که مورد استقبال گسترده ای قرار گرفت. به دنبال دریافت 
درخواست های متعدد از مراکز مختلف در تهران، عملیات ضد عفونی در بیمارستان شهدای یافت 
آباد، نیروی هوایی و نیز میادین تره بار در مناطق 5 و 1۸ شهرداری تهران و نیز دانشگاه علوم پزشکی 
ایالم )پیوست(  به صورت رایگان انجام شد. همچنین طی چند مرحله ساختمانهای اداری استانداری 
خراسان رضوی با مواد فوق ضدعفونی شد. در حال حاضر هم تقاضای بیمارستان امام حسین )ع( 
مشهد )وابسته به سپاه پاسداران بوده و مرکز بستری بیماران کرونایی در مشهد( جهت استفاده از 

این ماده در حال اجرا  می باشد.
◂◂    تولید الکل از پسماند کارخانجات صنایع غذایی

نیاز گسترده کشور به مواد  با بیماری کوید-19 و  با جهادگران و مدافعان عرصه مبارزه  همگام 
ضدعفونی کننده بر پایه الکل این موسسه با رصد اوضاع و شبکه سازی در حوزه تولید این محصول 
استراتژیک از مواد اولیه، فرایند و تخلیص، فعال کردن کارخانه ای که عمال از خط تولید خارج شده 
بود را با استفاده از منابع ارزان و جدید )پسماند کارخانجات صنایع غذایی( به سمت تولید الکل سوق 
دهد.  الزم به ذکر است با بهینه شدن خط تولید تا اواخر فروردین این مجموعه قادر به تولید روزانه 

یک تن اتانول 96 درصد به روش تخمیر خواهد گردید.
)Clean Corridor( سامانه ضدعفونی کننده سطحی افراد    ◂◂

دستگاه تونل_پاک اولین سامانه ایرانی که توسط متخصصان و مهندسین ایرانی زیر نظر این موسسه 
طراحی و ساخته شده است که به صورت تمام اتوماتیک با تولید آئروسول )Aerosol( از آب 
شارژ شده در فضای پالسمایی، اقدام به ضدعفونی و میکروب زدایی سطحی از پوشش لباس، کفی و 
رویه کفش به عنوان اصلی ترین عوامل انتقال ویروس می نماید. همچنین این سامانه دارای سیستم 
تب سنجی هوشمند و بدون دخالت اپراتور و نمایشگر داخل اتاق و بیرون جهت اطالع نگهبان برای 
ورود افراد به داخل اماکن عمومی و سازمانی می باشد. شایان ذکر است فرد هیچگونه حرکتی در 
طول مسیر انجام نمیدهد بلکه توسط کاموایلر جابجایی انجام می شود. این سامانه با قرار گیری در 
درب ورودی واحدهایی که با ارباب رجوع سروکار دارند نظیر ارگان های نظامی، دولتی، بانک ها، 
مجلس، شورای شهر، هتل ها، فرودگاه ها، بیمارستان ها، رستوران ها و دیگر اماکن عمومی می تواند 
با گندزدایی سطوح و البسه در کوتاه نمودن زنجیره انتقال تاثیر گذار باشد. این سامانه هم اکنون آماده 

رونمایی و بهره برداری می باشد.
◂◂    سایر فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء سالمت و ایمنی جامعه

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در راستای ماموریت ملی خود در زمینه ارتقاء سطح سالمت 
جامعه از طریق ارائه محصوالت غذایی سالم و مغذی، پروژه های متقاضی محور متعددی را به انجام 
رسانده که نتایج آن به صنعت غذایی مربوطه واگذار شده است.که برخی از این پروژه ها مراحل 
تولیدی را سپری نموده و اکنون در بازار و در اختیار عموم جامعه می باشند. محصوالت غذایی توسعه 
 D یافته در این موسسه، عالوه بر دارا بودن نقش اصلی به عنوان غذا، به دلیل غنی سازی با ویتامین
با استفاده از فناوری نانو )افزایش کارایی و پایداری در محصول(، میکروارگانیسم های مفید، پپتیدها و 
سایر ریزمغذی ها دارای خواص فراسودمندی نظیر تامین نیازهای ضروری بدن به ویتامین ها، کاهش 
استرس و در نهایت ارتقاء سطح ایمنی بدن در مقابله با بیماری هایی نظیر کووید-19 می باشند. 
همانطور که مستحضرید بر اساس گزارش های علمی متعدد اثر بخشی محصوالت پروبیوتیک، سین 

بیوتیک و ویتامینD در کنترل بیماری کوید-19 اثبات شده اند. 
◂◂    عناوین برخی از پروژه های مرتبط عبارتند از:

●  بررسی اثر باکتری های پروبیوتیک درون پوشانی شده بر بهبود عالئم بیماری در کودکان مبتال 
به بیش فعالی

●  بررسی اثر مکمل های اینولین و باکتری های پروبیوتیک ریزپوشانی شده بر خواص حسی، 
رئولوژیکی و ماندگاری نان سین بیوتیک

●  بهینه یابی شرایط تولید نبات فراسودمند حاوی سویه پروبیوتیک
●  بهینه یابی فرآیند تولید و فرموالسیون شکالت کم کالری کاهنده استرس حاوی سویه پروبیوتیک

●  تولید بستنی پروبیوتیک حاوی بتاگلوکان حاصل از ضایعات قارچ دکمه ای و بررسی اثر آن بر 
عملکرد سیستم ایمنی در بیماران مبتال به سرطان پستان

●  تولید و ارزیابی میکرو کپسول های حاوی کلسیم و ویتامین D جهت غنی سازی چای سیاه کیسه ای
●  تهیه شکالت غنی شده )فراسودمند( با کلسیم، و ویتامین های D و امگا 3

●  غنی سازی نان جو با ویتامین D درون پوشانی شده و بررسی تاثیر آن بر شاخص های سالمت 
افراد مبتال به دیابت نوع 2

◆  پژوهشگاه مواد و انرژی
پژوهشگاه مواد و انرژی در ابتدای شیوع ویروس کرونا در راستای سیاست های کالن ابالغی از سوی 
ستاد مقابله با ویروس کرونا و همچنین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طی جلسات فوق العاده 
استراتژی زیر را در چند مرحله جهت مواجه و مبارزه با شیوع این ویروس اتخاذ و در حال اجرا دارد:

◂◂    برنامه تولید محلول و ژل ضد عفونی کننده دست
با بررسی به عمل آمده توسط واحد آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه مشخص شد که تعداد زیادی از ژلها 
و محلول های ضد عفونی کننده در بازار فاقد استاندارد الزم و حتی فاقد خاصیت ضد میکروبی می 
باشند و با قیمت بسیار باالیی به فروش می رسند که عالوه بر تهدید سالمت جامعه هزینه زیادی 

را به مردم تحمیل 
می کند. از این رو با توجه به وجود پایلوت تولیدی در پژوهشگاه مواد و انرژی در اقدامی سریع تغییر 
کاربری پایلوت به تولید مواد ضد عفونی کننده در دستور کار قرار گرفت و پیگیری های متعددی از 
سازمان صمت استان، اداره غذا و داروی استان و نیز سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت جهت اخذ 
مجوزهای الزم به عمل آمد )پیوستهای 1-3(. همچنین به موازات آن با پشتیبانی علمی و همکاری 
پژوهشگاه و شرکتهای مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه و نیز بخش خصوصی تولید ژل ضد عفونی 
کننده دست آغاز گردید که در فاز اول بیش از یکصد هزار عدد ژل با کیفیت استاندارد تولید و با 

قیمت پایین روانه بازار و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

◂◂    تصویب طرح تولید آزمایشگاهی نانوپوشش های آنتی ویرال در جلسه فوق العاده  
شورای پروهشگاه

با توجه به ترغیب اعضای هیات علمی پزوهشگاه به انجام طرحهای پژوهشی بر اساس تجربیات و 
تخصصهای موجود در پژوهشگاه در جلسه فوق العاده شورای پژوهشگاه طرحهای ارائه شده بررسی 
و طرح "تولید آزمایشگاهی نانو پوشش آنتی وایرال کرونا ویروس )کوید-19( جهت استفاده در 
ماسک و البسه" با قید فوریت به تصویب رسید و علیرغم مواجه شدن با تعطیالت نوروزی طرح 
فوق تامین اعتبار و اجرای آن در تعطیالت نوروزی با همکاری انستیتوپاستور ایران در جریان می 
باشد. همچنین طرح تولید صنعتی نانو ذرات فوق تهیه و جهت همکاری متقابل به پژوهشگاه 

ژنتیک ارسال گردیده است.
◂◂    برنامه های پیشگیرانه و حفاظت از همکاران و محیط پژوهشگاه

برای این منظور اقدامات زیر برناه ریزی و در حال اجرا می باشد:
●  کلیه کارکنان با برنامه ریزی و هماهنگی مدیر واحد مربوطه بدون آسیب به وظایف و ماموریت 

های واحد، می توانند از مرخصی استحقاقی و همچنین مرخصی ذخیره شده خود استفاده نمایند.
●  رستوران پژوهشگاه تعطیل اعالم گردید.

●  ساعت فعالیت پژوهشگاه متناسب با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تغییر می یابد.
●  فعالیتهای آزمایشگاه مرکزی اعم از اخذ نمونه و دریافت جواب به صورت غیر حضوری انجام می 

گردد و از حضور فیزیکی در آزمایشگاه ها و واحدهای پژوهشگاه اجتناب می گردد.
●  کالس های درس تعطیل اعالم گردید و مقرر شد اساتید دروس خود را به صورت آنالین و در 

⏪
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بستر سیستم آموزش مجازی پژوهشگاه ارائه نمایند.
●  دفاعیه پایان نامه های دانشجویی به تعویق افتاده و در صورت لزوم به صورت مجازی برگزار 

خواهد شد.
●  به منظور آگاه سازی کارکنان این مجموعه و همچنین مشارکت در آگاه سازی عمومی، اطالعیه های 
آموزشی از سوی پزشک پژوهشگاه تهیه و اطالع رسانی می گردد، همچنین بنرهای آموزشی در مورد 

پیشگیری از ابتالء به کرونا ویروس در محوطه پژوهشگاه و بیرون از پژوهشگاه نصب می گردد.
●  از کلیه کارکنان و مراجعه کنندگان در هنگام ورود به پژوهشگاه کنترل دمای بدن صورت گیرد 
و در صورت مشاهده تب از ورود فرد مربوطه ممانعت به عمل آمده و با هماهنگی پزشک پزوهشگاه 

اقدام الزم به عمل خواهد آمد.
●  در بین کارکنان ماسک و دستکش یک بار مصرف توزیع می گردد.

●  فضاهای عمومی، واحدها و فضاهای اداری، فضاهای آموزشی و کارگاهی، نمازخانه، سرویس های 
بهداشتی و کلیه محوطه های پژوهشگاه به طور مستمر ضد عفونی می گردند. 

◆  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
اقدامات پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمي ایران که در راستای انجام مسئولیت اجتماعي خود برای 

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و کاهش آالم مبتالیان به این ویروس به شرح ذیل می باشد:
●  طراحی ماسک پلیمری آنتی باکتریال چندین بار مصرف با فیلتر پارچه ای قابل تعویض ارزان قیمت. 
●  در این راستا طرح اولیه ماسک تهیه شده و تاییدیه اولیه برای تهیه نمونه اول و اخذ تاییدیه 
نهایی آن از معاونت اجرایی اداره کل تجهیزات پزشکی اخذ شده است. طرح مذکور به چند کارخانه 
تولید کننده ارائه شده و مشکالت فنی آنها برای تهیه این ماسک بصورت مشاوره رایگان در حال 

برطرف سازی است.
●  راه اندازي خطوط تولید محصوالت مختلف از قبیل ژل ها و مواد ضدعفوني کننده دست، مواد 
ضدعفوني کننده معابر عمومي، با برندهاي آویستا و کلینول با ظرفیت بیش از 15000 لیتر در روز 
و همچنین تولید پلي اتیلن اصالح شده با قابلیت اتوکالو به منظور ساخت و بسته بندي محصوالت 
بهداشتي با برند کارابند با ظرفیت تولیدي 5000 تن در سال، در شرکت هاي دانش بنیان مستقر 

در مرکز رشد فناوري پلیمر.
●  راه اندازي خط تولید محلول ضدعفوني کننده دست در شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمي 
در محل این پژوهشگاه و توزیع رایگان آن در سطح جامعه و اطالع رساني اقدامات انجام شده از 

طریق رسانه ملي
●  اعالم آمادگی این پژوهشگاه به اداره کل تجهیزات پزشکی کشور برای چاپ سه بعدی تمامی 
قطعات پلیمری مصرفی و یا معیوب دستگاه های تنفس مصنوعی بیمارستان ها که منتظر ارسال 

قطعات مورد نیاز از سوی آن اداره کل هستیم.
●  در راستای کمک به بهبود حال بیماران مبتال به ویروس کرونا، همزمان با دانشگاه های برتر دنیا 
همچون MIT به سفارش و پیگیری این پژوهشگاه در همکاری با اساتید رشته هاي مهندسي برق 
و مهندسی پزشکی دانشگاه تهران، دستگاه کمک تنفسی ارزان قیمت )تا 30 میلیون ریال( طراحی 
و نمونه اولیه آن ساخته شد که درحال رایزنی با اداره کل تجهیزات پزشکی برای اخذ تاییدیه اولیه 
جهت انجام آزمایش های بالینی است  و در صورت تایید، نقشه و اسناد مهندسي این دستگاه به 

صورت باز در اختیار تولیدکنندگان براي تولید انبوه و ارزان قیمت قرار خواهد گرفت.

◆  سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری بیماری:

خالصه و روش اجراي طرح:
میزان سرایت بسیار باالی کرونا ویروس نوین-2019، ستاد ملی مبارزه با این ویروس در کشورمان را 
بر آن داشته تا با اعمال سطوح پیشگیری بر "فاصله گذاری اجتماعی" و/یا "فاصله گذاری هوشمند"  
اهتمام ورزد. با شرایط عالم گیر بیماری، فقدان واکسن و داروی موثر یکی از توصیه های سازمان 
بهداشت جهانی و مرکز کنترل و پیشگیری بیماری )CDC( تاکید مکرر در انجام حداکثری آزمون های 
تشخیصی و غربالگری افراد قرار گرفته است. در این بین عالوه بر بیماران مبتال به کووید-19 با عالئم 
حاد تنفسی، ناقلین بدون  عالمت یکی از چالش های در پیش رو در جوامع جهت کنترل این همه گیری 
بوده و بکارگیری روش های غربالگری سریع و ساده در راستای مدیریت و کنترل بیماری نقش مهمی 
را ایفا می نمایند. سه روش فعلی در ساخت کیت های تجاری  و تشخیصی کروناویروس نوین-2019 
عبارتند از: 1( روش  واکنش زنجیره ای پلیمراز همپا )Real-time PCR(، 2( روش سرولوژیکی، 

3( روش تکثیر همدما بواسطه حلقه )LAMP( )شکل 1(

     
شکل 1: اصول روش Real-time PCR )چپ(، سرولوژیکی و ELISA )وسط( و روش تکثیر 

همدما بواسطه حلقه )LAMP( )راست(
شناسایی  جهت  کشور  در  مجوز   دارای  آزمایشگاه   125 از  بیش   1399 اردیبهشت  ابتدای  تا 
کرونا ویروس نوین-2019 به روش Real-time PCR فعال شده ا ند. با توجه به بیماریزایی و 
سرایت باالی این ویروس، شرایط و سناریوهای وخیم احتمالی پیش رو، در نظر گرفتن تمهیدات الزم 
جهت شرایط خارج از توان آزمایشگاه ها و امکان پشتیبانی فعالیت صنوف مختلف و سالمت افراد 
در جامعه، پژوهشگران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران را بر آن داشت تا در ادامه پروژه 
پژوهشی ملی خاتمه یافته مرتبط با موضوع اقدام به طراحی و ساخت آزمایشگاهی کیت میدانی ساده 

و سریع تشخیص این ویروس نمایند.
 )Loop-mediated Isothermal Amplification/LAMP(   روش تکثیر همدما بواسطه حلقه
یک روش شناسایی مولکولی نوظهور در هزاره سوم میالدی است که جای خود را در تشخیص 
میکروارگانیسم ها بویژه عوامل بیماری های عفونی از جمله ویروس ها باز نموده است. این روش در 
مقایسه با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز )PCR( از حساسیت، اختصاصیت و سرعت باالتر در تکثیر 
اسید نوکلئیک برخوردار بوده و انجام چرخه تکثیر DNA در شرایط هم دما را جهت شناسایی میدانی 

میکروارگانیسم ها مناسب ساخته است.
از آنجا که در این روش کلیه مراحل تکثیر در یک دما صورت می گیرد به دستگاه پیچیده و گران قیمت 
و تعمیرات احتمالی هزینه بر نیازی نبوده و انجام آزمون بصورت میدانی با  قابلیت افزایش مقیاس 
جهت بهره برداری وجود دارد. برخی مزایای کلی در استفاده از این روش عبارتند از: الف( اختصاصیت 
باال )بعلت استفاده از 6 تا ۸ پرایمر بجای 2 پرایمر(، ب( حساسیت باالتر )در حضور کمتر از 10 نسخه 
از ژنوم ویروس(، ج( عدم نیاز به دستگاه گران قیمت، د( قابل استفاده توسط پرسنل با حداقل آموزش، 
ه( امکان افزایش مقیاس و اجرا در شرایط میدانی، و( تاثیرپذیری کمتر روش در برابر مهارکنندگان 
واکنش )مثل ممانعت کننده های موجود در نمونه بیمار(، ز( قابلیت ساده تولید انبوه، ح( قابلیت قرائت 

ساده و سریع نتایج )شکل2(.     

شکل 2: راه اندازی روش تکثیر همدما بواسطه حلقه )LAMP( بمنظور بکارگیری در شناسایی 
کرونا ویروس نوین-2019

عنوان طرح: طراحی و ساخت کیت میدانی تشخیص ساده و سریع کروناویروس-2۰۱۹ بر پایه  روش 
)RT-LAMP( تکثیر همدما بواسطه حلقه با رونویسی معکوس

نوع طرح:
◻اجرایي،  ◼ ارجاعی ،  ◻مشترک

نحوه تأمین اعتبار:
 %۱00◼ سازمان،       %۱00◻
مشارکت کننده ،            ◻مشترک

محل اجرا:
سازمان پژوهش هاي علمي و 

صنعتي ایران

مجري طرح:
دکتر محسن واعظ

ناظر طرح: 
ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه 

زیست فّناوری     و 
کد طرح:

مشارکت کننده:
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک 

و زیست فّناوری، وزارت عتف
:اعتبار اولیه

مدت اجرا:  ۱2 ماه )با تمدید(400,000,000 ریال    

شرح فازهاي اجرایي

وضعیت اجرامدت زمان )روز(شرح فعالیت

√7مطالعات تکمیلی فاز ۱

 > √۱4>سفارش مواد اولیه، آماده سازی فضا، محلول هافاز 2
√۱4راه اندازی تکنیکفاز ۳

۱4 تهیه کنترل مثبتفاز 4
۱4راه اندازی تکنیک با استفاده از کنترل مثبتفاز 5

بررسی تکنیک بر روی نمونه ها )اسیدنوکلئیک استخراجی فاز 6
۱4>ارسالی از مراکز(

2۱بهینه سازی اولیه تکنیکفاز 7
۱4>بررسی مقایسه ای تکنیک با روش Real-time PCR همکارانفاز 8
7تهیه گزارش نهایی فاز اولفاز 9

⏪

❚❚
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◆  تاسیس، راه اندازی و فعالیت مرکز تشخیص مولکولی کرونا

و  کوید19  ویرس  مورد  در  عمومی  سازی  آگالهی  هرچند 
اسفند  اوایل  در  و  پیشتر  ها  رسانه  طریق  از  کرونا  بیماتری 
ولی  بود،  شده  آغاز  پژوهشگاه  اساتید  و  پژوهشگران  توسط 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر  ابالغ  به  توجه  با 
مهندسی  ملی  پژوهشگاه  همکاران  و  مسئوالن  تالش  با 
در  کرونا  مولکولی  تشخیص  مرکز  فناوری  زیست  و  ژنتیک 
ساختمان مستقل کلینیک پژوهشگاه آماده بهره برداری شد. 
ایام تعطیالت، فقدان دسترسی  این راستا قرار گیری در  در 
ایمنی)دستگاه های هود،  به تجهیزات عمومی و تخصصی و 
 ،)... و   RNA Extraction و   Real Time PCR
ایمنی  سطح  رعایت  لزوم  مبرز،  انسانی  نیروی  وجود  عدم 
های  دشواری   )Biosafety level  3( مرکز  در  باال 
برنامه ریزی، هماهنگی  با  ایجاد نمود. بحمدهلل  قابل توجهی 
ستاد  همکاری  با  بموقع  اقدامات  و  مستمر  های  پیگیری  و 
آزمایشگاه  و  مختلف  های  بخش  تهران  استان  در  کرونا 
سطح  حفظ  با  پرسنل  فعالیت  چگونگی  و  مرکز  این  های 
تخصصی  خدمات  ارائه  آماده  و  طراحی  ایمنی  استاندارد 
پژوهشگاه  توسط  شده  بکارگرفته  تخصصی  نیروهای  گردید. 
پاستور  انستیتو  در  را  کرونا  تشخیص  مراحل  آموزشی  دوره 

گذراندند و در حال ارائه خدمات تخصصی هستند. 

ورود و خروج مواد، مراحل انجام کار و اصول ایمنی و دستورالعمل 
جهانی  بهداشت  سازمان  های  العمل  دستور  طبق  بر  تماما  ها 

)WHO( است.
بهداشت  وزارت  توسط  مجوز  صدور  و  تایید  از  پس  مرکز  این 
های  نمونه  تستهای  انجام  آماده   9۸/12/2۸ روز  از  درمان،  و 
آزمایشی کرونا Covid-19 بوده و از آن تاریخ پذیرش نمونه 
های تشخیصی را شروع نموده است. فعالیت این مرکز در یک 
ماه گذشته در ایام تعطیالت رسمی )اعیاد نوروز، شعبانیه، روز 
جمهوری اسالمی، روز طبیعت و...( و فراغت و تعطیلی موقت سایر 
مراکز جهت تجدید قوا و رفع خستگی، مستمرا ادامه داشته و به 
هیچ وجه متوقف نبوده است. تاکنون حدود 3000 نمونه توسط 

این مرکز ارزیابی و نتایج آن به مراجع ذیربط ارسال شده است.
قابل ذکر است که این اقدام وزارت و پژوهشگاه متبوع در جهت 
شناسایی بیماران مبتال مورد تاکید سازمان پدافند غیر عامل 
کشور و قدردانی ستاد کرونا در استان تهران بوده است.که تا 30 
فروردین ماه سال جاری بیش از 400 ساعت کار بی وقفه در این 

مرکز انجام شده است.
سیستم طراحی شده در این آزمایشگاه دارای ایمنی سطح باالیی 
است که سالمت کلیه افرادی را که در آن مشغول به کار هستند و 
سالمتی محیط زیست را تضمین می کند، بنابراین محیط مناسبی 
برای انجام تحقیقات پیشرفته و تشخیص در زمینه بیماری های 

ویروسی می باشد. 
این مرکز  ظرفیت تشخیص 1200 نمونه در روز را داراست و می 
تواند با توجه به نیاز بخش درمانی کشور در دو شیفت کاری این 

مقدار نمونه را بررسی نماید.

◆   تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی

به  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزیر  ابالغیه  براساس 
منظور ساماندهی طرح هی پژوهشی و فناوری، این پژوهشگاه 
با  ابالغیه  عناوین موجود در  با  متناظر  9 کارگروه  تخصصی 
و  محققان  عضویت  و  مجرب  علمی  هیات  اعضای  سرپرستی 
زیر تشکیل داد و طی  به شرح  اعضای هیات علمی ذیصالح 
فراخوان طرح های پژوهشی و فناوری مقابله با کرونا متضمن 
عنوان، چکیده طرح، اهمیت، زودبازده بودن و اعتبار مورد نیاز 

را به دانشگاه های سراسر کشور اطالع رسانی  نمود. 
 

●  کارگروه مطالعات سلولی و ژن درمانی مرتبط با کرونا
●  کارگروه مطالعات اپیدمیولوژی گسترش و مهار ویروس در 

جمعیت ایران و جهان
برای پیشگیری و  ●  کارگروه ساخت واکسن و داروهای موثر 

درمان کروناویروس و پلنتی بادی
●  کارگروه تولید مواد ضدعفونی کننده موثر و کاربردهای نو 

مرتبط با کروناویروس و کنترل کیفی عملکرد مواد مذکور
●  کارگروه مطالعات ژنومی کروناویروس ایرانی و بیوانفورماتیک

●  کارگروه مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد موثر آنها
●  کارگروه فارماکوژنتیک داروها

●  کارگروه مطالعات تاثیر فاکتورهای مهارکننده ویروس و تقویت 
کننده سیستم ایمنی برای مقابله با ویروس

●  کارگروه ساخت کیت تشخیصي کرونا

گزارشی از تالش جمعی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برای مقابله با  بیماری کرونا

بیش از 4۰۰ ساعت کار بی وقفه در یک ماه
در پی شیوع و اپیدمی ویروس کرونا در کشور و 
با توجه به نقش محوری و کلیدی که دکتر منصور 
فناوری  و  تحقیقات  علوم  محترم  وزیر  غالمی 
زیست  و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه  به 
فناوری سپرد تا با هماهنگی و تجهیز امکانات و 
بهره مندی از تمامی ظرفیت ها، ایده ها و تالش 
های همگانی اقدامات الزم را بعمل آورد. محققان 
و پژوهشگران پژوهشگاه در جلساتی که با هیات 
رییسه پژوهشگاه داشتند برای این ماموریت مهم 

فعالیت خود را در چندین محور عملیاتی  کردند.

آنچه در ادامه می آید گزارشی از تالش همه جانبه 
و  ژنتیک  مهندسی  ملی  پژوهشگاه  در  جمعی  و 

زیست فناوی برای مقابله با کرونا است:
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در این فراخوان ها تالش شد تا ضمن هماهنگی با دانشگاه ها 
بنیان  دانش  شرکتهای  و  عتف  وزارت  تابعه  علمی  مراکز  و 
مستقر در پارک ها و مراکز رشد، ایده ها، طرح های فناوری 
و پژوهش های ماموریت گرا و زود بازده مد نظر قرار گیرند، از 
ایده ها و طرح های موازی و تکراری پرهیز شده و تمرکز منابع 
بر اولویت ها صورت پذیرد. پس از اخذ طرح ها و پیشنهادهای 
پژوهشی اعضای هیات علمی از دانشگاه های سراسر کشور؛ که 
تاکنون تعداد 165 طرح پیشنهادی به تدریج به این پژوهشگاه 
اکثر طرح ها  انجام شده و  ارزیابی طرح ها  واصل شده است، 
تعیین تکلیف شده اند. تعدادی نیز در حال انجام آخرین مراحل 
اصالح و تکمیل می باشند فعالیت طرح های پذیرش شده با 

ابالغ اعتبار و مکاتبه با مجریان شروع شده است.

◆   کانون تفکر مقابله با کرونا
کانون تفکر Covid-19 با مشارکت متخصصان مرتبط و اعضای 
هیات علمی این پژوهشگاه راه اندازی شده است تا از مشورت 
راهکارهای  و  راهبردها  تعیین  جهت  در  آنها  های  همفکری  و 
اساسی رفع این مشکل استفاده شود. در این کانون تفکر؛ آخرین 
دستاوردهای علمی، گزارش های تخصصی مختلف و دیدگاه های 

متخصصان مطرح و ارائه می شود.
 

◆   اجرای طرح ملی ردیابی ویروس کرونا در ایران
طرح ملی ردیابی ویروس کرونا در ایران؛ طرحی ملی و با اهمیتی 
است که نتایج آن برای بخش تحقیقات و درمان در زمینه های 
های  سویه  تعیین  کرونا،  ویروس  پراکنش  الگوی  گوناگون 
مختلف، طراحی و کشف دارو، طراحی واکسن، فارماکوژنتیک 
و پزشکی شخصی کاربرد دارد. این طرح در دو بخش راه اندازی 
آزمایشگاهی و ایجاد تیم بیوانفورماتیک انجام شده است. نتایج 
  GISAID پایگاه  در   Nextstrain افزار  نرم  در  حاصل 
قابل دسترسی است که به طور مستمر مطالعات تکمیل خواهد 
گردید. همچنین الزمه اجرای بهینه این طرح، دسترسی به کلیه 
توالی های ژنی و ژنومی ویروس استخراج شده، مشخصات بیمار، 
روند و نتیجه درمان و وضعیت مسافرت بیمار پیش از بستری 
در بیمارستان از سراسر کشور است. در این راستا مذاکراتی با 
مراکز تحقیقاتی مانند انستیتو پاستور، بیمارستان ها، محققان و 
مراکز اجرایی مانند مرکز تحقیقات نیاژن نور در جهت مشارکت 
داده های خود در این پروژه صورت گرفته است. این فرآیند در 

آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.

◆  تولید کیت های تشخیصی کرونا
این پژوهشگاه با توجه به نیاز کشور و کمبود کیت های تشخیصی 
کرونا و در هماهنگی با مراجع ذیربط جلسات متعدد کارشناسی 
با متخصصان برگزار نموده است و کارگروه های تخصصی تعیین 
 ،RNA و نهایتا پروتوتایپ 3 کیت شامل: کیت استخراج سریع
کیت Master Mix و کیت ریل تایم PCR تهیه و جهت 
ارزیابی و تایید، تحویل انستیتو پاستور ایران شده است. درحال 
های  شرکت  و  مراکز  سایر  سوی  از  مختلفی  اقدامات  حاضر 
این  نیاز  در صورت  است.  انجام شده  زمینه  این  در  خصوصی 

اقدام پژوهشگاه قابل پیگیری می باشد.
 

◆  هماهنگی و همکاری در ستاد کرونا
یکی از نکات مهم مد نظر این پژوهشگاه ارتقای هماهنگی و 
مقابله  جهت  در  مختلف،  موسسات  و  ها  سازمان  با  همکاری 

انجام شده  با کرونا بوده است. در این راستا اقدامات مختلفی 
پژوهشگاه ضمن هماهنگی، در جلسات ستاد  است. مسئوالن 
با وزارت  اند. همچنین  مدیریت کرونا در تهران حضور داشته 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  فناوری،  و  تحقیقات  علوم، 
وزارت  آزمایشگاههای  اداره  ایران،  پاستور  انستیتو  و  پزشکی 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 
و مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری هماهنگی، مشارکت 

و همفکری داشته اند.
 

◆   فراخوان همکاری مشترک و اطالع رسانی گسترده
این پژوهشگاه با هدف بهره مندی از همه ظرفیت های علمی و 
تخصصی برای مقابله با کرونا، به شرح زیر مصاحبه های خبری 
روابط  همکاری  با  و  تهیه  را  مختلفی  های  فراخوان  و  برگزار 
عمومی وزارت علوم برای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراکز علمی و 
شرکت های دانش بنیان و سایر مراجع ذیربط ارسال نموده است. 

●  مصاحبه با خبرگزاری ایسنا جهت گزارش راه اندازی مرکز 
تشخیص مولکولی کرونا

●  مصاحبه با خبرگزاری ایرنا جهت گزارش فعالیتهای مختلف 
پژوهشگاه برای مقابله با کرونا

های  فعالیت  گزارش  جهت  مهر  خبرگزاری  با  مصاحبه   ●
ماموریتهای ابالغی وزارت علوم

روسای  مختلف  های  گروه  در  ها  فراخوان  رسانی  اطالع    ●
دانشگاه ها و سایر گروه ها در فضای مجازی

●  تهیه کلیپ اطالع رسانی از فعالیت ها و عملکرد پژوهشگاه
●  اطالع رسانی در سایت اینترنتی پژوهشگاه و سایت اینترنتی 

وزارت علوم
http://nigeb.ac.ir
http://msrt.ir

     

همچنین دکتر منصور غالمی در اوایل اردیبهشت ماه سال جاری 
از این مرکز تخصصی بازدید نمود که تصاویر مربوط به بازدید 

مذکور نیز در ادامه گزارش پیوست قابل مشاهده می باشد.
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تمامی کشورها صرف نظر از سطح توسعه یافتگی و جایگاهی که در 
اقتصاد و مناسبات جهانی دارند از بدو مشاهده نخستین آثار شیوع 
کرونا، رفتارهای مشابهی را در خصوص حفظ سالمت شهروندان و 

مهار ویروس کشنده کرونا به کار گرفته اند.
یکی از اهداف جهان شمول مبارزه با شیوع کرونا تامین امنیت و 
سالمت شهروندان است. فاصله گذاری های فیزیکی یکی از اصول و 

پروتکل های جهانی برای دستیابی به هدف مذکور است.
موزه ملي علوم و فناوري ایران همگام با توصیه هاي وزارت بهداشت و 
ستاد مقابله با کرونا و همچنین تأکید وزیر علوم، فناوری و تحقیقات 
و در راستاي پیشگیري، اطالع رساني و همچنین جلوگیري و 
مبارزه با ویروس کرونا، اقداماتي را در دو بخش پیشگیري از ابتالي 
کامندان و پرسنل مجموعه و همچنین تمهیدات آتي براي کاهش 
بار استرس جامعه و آگاهي بخشي عمومي جهت کنترل بیماري 
انجام داده است که در ذیل به مهمترین این موارد اشاره مي شود:

اقدامات و تمهید برنامه های آتی جهت اطالع رساني عمومي 
و کاهش عوارض بیماری در جامعه

 palanews.inmost.ir راه اندازی سایت
این رسانه در 5 بخش و با هدف پاسخگویی به دغدغه ها و سواالت 
عموم مردم در موضوع ویروس کرونا ، زیر نظر موزه ملی علوم و 

فناوری با ریاست دکتر سیف اله جلیلی فعالیت می کند 

صورت  به  روانشناختی  و  عمومی  های  توصیه  سایت  این  در 
اینفوگرافیکی و زبان ساده ارائه می شود. این سایت به صورت تعاملی 
بوده و مخاطبان می توانند سواالت خود را پرسیده و پاسخ مربوطه 

را از متخصصین دریافت نمایند. محتوای تولیدی از جمله پادکست، 
فیلم و … با همکاری متخصصان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها 

تهیه شده است.

اطالع رسانی دقیق  به منظور  ایران  فناوری  و  موزه ملی علوم 
پاالیش  معتبر،  علمی  مطالب  ارائه  کرونا،  بیماری  زمینه  در 
با  آموزشی  پادکست های  تولید  شایعه ها،  از  موثق  اطالعات 
اخبار  بازنشر  و  مختلف  حوزه های  در  کارشناسان  مشارکت 
معتبر به زبان ساده، اقدام به راه اندازی سایت »پاالیش اخبار 

و اطالعات )پاال(« نمود
به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری ایران، با توجه 
شیوع بیماری کرونا و حجم گسترده پیام ها و  شایعاتی که مردم 
با آن مواجه هستند، این موزه قصد دارد تا با همراهی گروهی 
از پزشکان، پرستاران و کارشناسان دلسوز، فداکار و بسیار آگاه 
حوزه بهداشت و درمان و همکاری شماری از چهره های برجسته 
ارتباطات و رسانه، روان شناسی، جامعه شناسی، تربیت  علوم 
اخبار  پاالیش  به  اقدام  جهان  و  ایران  در  تغذیه  علوم  و  بدنی 
ارائه  و  موثق  اطالعات  از  شایعه ها  جداسازی  کرونا،  به  مربوط 
تولیدی  خبرهای  و  پادکست  قالب  در  معتبر  علمی  مطالب 
پرداخته و توصیه هایی که دست کم به تایید سه کارشناس آگاه 
و کارآزموده رسیده باشد را با زبانی ساده در سایت »پاال« به 

آدرس www.palanews.inmost.ir انتشار دهد.
براساس این گزارش، موزه ملی علوم و فناوری به همین منظور 
از شما عزیزان دعوت می کند با هم رسانی این اخبار و اطالعات 
مجموعه  این  مختلف،  پیام رسان های  و  مجازی  شبکه های  در 
را در انجام این امر خطیر یاری رسانید. همچنین، شما عزیزان 
مطالب این سایت را می توانید در صفحه اینستاگرام موزه به آدرس 

iran_science_museum دنبال کنید.
شماره   با  می توانند  حوزه  این  در  مشارکت  برای  عالقه  مندان 
به  را  خود  مطالب  یا  گرفته  تماس  واتساپ 09۱98962007 

آدرس ایمیل  palanews@inmost.ir ارسال کنند.
 

 بیانیه این کارگروه به شکل ذیل است:
»هموطنان گرامی

این روزها که شیوع گسترده ی بیماری کرونا به مهم ترین نگرانی 
مردم و از جمله اصلی ترین خبر رسانه ها در سراسر جهان تبدیل 
شده است، شوربختانه بازار داغ شایعه و خبرهای نامعتبری که برای 
پیشگیری از این بیماری یا مقابله با آن در کشور منتشر می شود، 

درد و رنج این بیماری را برای ما ایرانیان دو چندان کرده است. 
بسیاری از مردم از روی نوع دوستی و نیکخواهی به طور گسترده 
این خبرها را در شبکه های اجتماعی بازنشر می دهند و از قضا، 
اقدامی  می کنند.  عمل  بی پایه  توصیه های  این  به  هم  شماری 
نسنجیده و خطرناک که تاکنون صدمه هایی به مراتب بزرگ تر از 

خود بیماری بر جسم و جان هم میهنان عزیزمان وارد کرده است.
موزه ملی علوم و فناوری قصد دارد تا با همراهی گروهی از پزشکان، 
پرستاران و کارشناسان دلسوز، فداکار و بسیار آگاه حوزه بهداشت 
و درمان و همکاری شماری از چهره های برجسته علوم ارتباطات و 
رسانه، روان شناسی، جامعه شناسی، تربیت بدنی و علوم تغذیه در 
ایران و جهان اقدام به پاالیش خبرهایی از این دست کند. شایعه ها 
را از اطالعات موثق جدا و مطالب علمی معتبر و توصیه هایی که 
دست کم به تأیید سه کارشناس آگاه و کارآزموده رسیده باشد را 

با زبانی ساده انتشار دهد.
امید که در این روزهای سخت، این آگاهی رسانی، از بیم مردم 
ویروس  این  با  نبرد  میدان  سلحشوران  دوش  از  باری  و  بکاهد 

نامهربان بردارد.

سایت »پاال« در موزه ملی علوم و فناوری ایران آغاز به کار کرد

اقدامات موزه ملي علوم و فناوري در راستاي پیشگیري، اطالع رساني و کاهش عوارض ابتال به ویروس کرونا

■ در راستای اطالع رسانی دقیق در مورد بیماری کرونا:
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کاهش محسوس میزان متوسط رشد روزانه ویروس کرونا در ایران
در ماه اول از  ۱6.55 درصد نسبت به ماه دوم  به  3 درصد 

⏪

به گزارش اداره روابط عمومی و همکاري های علمی بین المللی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( ، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: اطالعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱9 
)Visualizer 19-ISC COVID( نشان می دهد که بر اساس آمار رسمی، میزان رشد متوسط 
روزانه مبتالیان ویروس کووید-۱9 در دنیا  در طول ۱0 روز اول اردیبهشت ماه از 4,72 درصد به 2,96 

درصد کاهش یافته است. 
دهقانی افزود: بر همین اساس، آمار مبتالیان کشور از اول الی دهم اردیبهشت از 822۱۱ نفر به 9۳657 
نفر افزایش یافته که حاکی از میزان رشد متوسط روزانه ۱,۳ درصد می باشد. این در حالی است که 

میزان رشد متوسط روزانه انتشار ویروس در ایران در ۱0 روز آخر فروردین 2,45 درصد بود. 
وی گفت: تحلیل آمارهای حاصله نشان دهنده ادامه روند کاهشی رشد انتشار ویروس می باشد. 
متوسط رشد روزانه مبتال به ویروس در ماه اول ) ۱0 اسفند الی ۱0 فروردین ( برابر با ۱6,55 درصد 
بود که در ماه دوم یعنی ۱0 فروردین الی ۱0 اردیبهشت به ۳ درصد کاهش یافته است. همچنین، 
میزان بهبود یافتگان کشور از 69,۳7 درصد به 80,2 درصد ارتقا یافته و از این نظر بعد از کشور چین 
با میزان بهبود یافته 9۳,67 درصد دومین کشور و کشور آلمان با 76,46 سومین کشور دنیا می باشد. 

در حال حاضر میزان متوسط بهبودی در دنیا  ۳۱,4 درصد است.
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)ISC(، جهت تسریع فرایند اطالع رسانی در زمینه یافته های 
پژوهشگران، سیاست گذاران حوزه سالمت  به  و کمک  ویروس کووید-۱9  مورد  در  علمی  جدید 
را  نماگرکووید-۱9  سامانه  جهانی،  گیری  همه  به  مطلوب  دهی  پاسخ  نیز  و  مردم  عموم  و 
این  اندازی کرده است. اطالعات  بیماری راه  بروز  ابتدای  از   )Visualizer 19-ISC COVID(
پایگاه شامل جدیدترین مقاالت علمی تمام متن منتشرشده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت 
انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه گیری بیماری کووید-۱9 بوده و با جستجو در 
آن تازه ترین آمار مبتالیان، مرگ و میر، درمان شدگان و همچنین نسبت های ابتال به جمعیت به 
تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی- مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه 
)https://maps.isc.gov.ir/covid19( بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان 
اسالم )ISC(  )https://www.isc.gov.ir(  در دسترس می باشد. این سامانه همچنین به درخواست 
سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت )D8( برای بهره برداری کشورهای عضو، 
در هفته گذشته با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت 
اجتماعی سازمان  HSP D8(D8( و نیز مرکز بهداشت جهانی )Chatham House( لندن به 

صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس       
قرار گرفت. 

سرپرست ISC گفت: در حال حاضر حدود 904۳ مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص 
ویروس کووید –۱9 در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس 
محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطالعات فوق به طور روزانه به روز رسانی می شود. از این 
تعداد پژوهش، کشورهای چین، آمریکا و انگلیس به ترتیب با ۱555، ۱۳۳2و 6۳5 مقاله بیشترین 
مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله 
ایتالیا، کانادا، فرانسه، آلمان و استرالیا به ترتیب در جایگاه بعد هستند. ضمنا جمهوری اسالمی  ایران با 

۱29 مقاله جایگاه  دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق در خصوص ویروس کووید-۱9 دارد. 
دهقانی اظهار داشت: در این سامانه همچنین مجموعه ای از دستورالعمل ها و پروتکل های صادر شده 
توسط سازمان های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی )WHO( در حوزه بهداشت، سالمت 

و مقابله با شیوع بیماری کووید –۱9  قرار دارد که می تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.
کلیه نتایج و آمار در سامانه کووید –۱9 به همراه تحلیل آنها، مربوط به کشورهای مطرح دنیا، متوسط 
نرخ رشد روزانه در بازه های زمانی مختلف، درصد بهبودی و نیز درصد فوتی در دو ماه اخیر در جدول 

زیر نشان داده شده است: 
آخرین اطالعات موجود در این سامانه نشان می دهد که در طول یک ماه اخیر از ۱۱ فروردین الی ۱0 
اردیبهشت ) اول فوریه الی 29 فوریه سال 2020( تعداد کل مبتالیان در دنیا از  66۳۱24 مورد به 
۳2۱8۱8۳ مورد افزایش یافته و در مجموع افزایش ۳85 درصدی و رشد متوسط روزانه 5,4 درصد 
داشته است. با این حال میزان رشد متوسط روزانه این ویروس در دنیا در بازه های زمانی مختلف 
یکسان نبوده و رفتار متفاوتی داشته است. میزان رشد متوسط روزانه این ویروس در دنیا  در )۱۱ 
الی 20 فروردین(  برابر با 8,64  درصد، )2۱ الی ۳0 فروردین(  برابر با 4,72  درصد و در ۱0 روز 
اول اردیبهشت به 2,96 درصد کاهش یافته است.  بررسی ها نشان می دهد که تاکنون از میزان کل 

مبتالیان دنیا، میزان ۳۱,4۱ درصد بهبود یافته و  7,۱  درصد فوت یافته اند. 
دهقانی در ادامه گفت: بررسی آمار رسمی حاکی از کاهش مستمر متوسط نرخ رشد روزانه انتشار 
ویروس در ایران در یک ماه اخیر بوده است. در حالی که میزان رشد متوسط روزانه انتشار  ویروس در 
کشور در ماه اول یعنی از ۱0 اسفند الی۱0 فروردین برابر با ۱6,55 درصد بود. این میزان در ماه دوم 

یعنی از ۱۱ فروردین ماه  الی ۱0 اردیبهشت ماه به ۳ درصد کاهش یافته است.  جهت اطالع در ۱۱ 
فروردین تعداد کل مبتالیان برابر با ۳8۳09  نفر بود که در ۱0 اردیبهشت  به 9۳657 نفر افزایش 
یافت.  محاسبه میزان متوسط رشد روزانه در بازه های ۱0 روزه  نشان می دهد که در بازه زمانی ۱۱ 
الی 20 فروردین میزان رشد متوسط روزانه  برابر با 5,۳7  درصد و در بازه زمانی 2۱ الی ۳0 فروردین  
برابر با 2,45 درصد و در ده روز اخیر ) ۳۱ فروردین الی ۱0 اردیبهشت(  به ۱,۳7درصد کاهش یافته 
است. در عین حال میزان  بهبود یافتگان کشور از 69,۳7 درصد  به 80,2  ارتقا یافته و از این نظر 
ایران بعد از کشور چین )با میزان بهبود یافته 9۳,67 درصد( دومین کشور دنیاست. کشورهای آلمان با 
76,4 درصد و اسپانیا با 58,25 در مرحله بعد قرار دارند. درصد فوت شدگان کشور 6,۳7 درصد بوده 
که کمتر از متوسط جهان ) 7,۱ درصد( است. کشورهای انگلیس و فرانسه  با ۱8,48 درصد و ۱4,8 

درصد در صدر میزان فوت شدگان کشورها قرار دارند. 
دهقانی گفت: تحلیل آمار موجود در سامانه نماگرکووید -19ISC  نشان می دهد که کاهش درصد 
متوسط نرخ رشد روزانه تقریبا برای همه کشورهای مطرح دنیا وجود داشته و بخصوص میزان فوق 
در ۱0کشور مورد مطالعه کاهش محسوسی داشته است. به طور خاص نرخ متوسط رشد روزانه ابتال 
به ویروس در دهه آخر فروردین و دهه اول اردیبهشت کشور آمریکا به ترتیب از 5,8 درصد  به ۳,۳8 
درصد، اسپانیا از 2,98 درصد به ۱,78 درصد، ایتالیا از 2,5۳ درصد به ۱,۳ درصد، فرانسه از ۳,۱ درصد 
به 0,86 درصد، آلمان از 2,56  درصد به ۱,04 درصد، انگلیس از 7 درصد به ۳,25 درصد، ترکیه از 
8,5 درصد به ۳,۱5 درصد، روسیه از ۱9 درصد به 8,77 درصد، ایران از 2,45 درصد به ۱,۳2 درصد، 

چین از 0,۱۱ درصد به 0,02 درصد و برزیل از 7,76 به 7,46 درصد کاهش یافته است. 
وی ادامه داد: بیشترین درصد بهبود یافتگان در میان کشورهای یاد شده متعلق به چین با 9۳,67 
درصد، ایران با 80,2  درصد، آلمان با 76,46 درصد، اسپانیا 58,25 درصد، برزیل 4۳ درصد، فرانسه 
28,98،  ایتالیا 2۳,۱2 درصد، آمریکا ۱۳,86 درصد، روسیه ۱۱,69 درصد،  ترکیه ۱0,۱9 درصد بوده 

است. میزان متوسط بهبود یافته دنیا ۳۱,4۱ درصد می باشد.
بیشترین درصد فوتی در میان کشورهای دنیا متعلق به کشور انگلیس با ۱5,8 درصد، فرانسه با 
۱4,48 درصد، ایتالیا با ۱۳,6 درصد، اسپانیا با ۱0,25 درصد، برزیل با  6,95 درصد،  ایران با 6,۳7 
درصد، آمریکا با 5,8 درصد، چین با 5,6  درصد، آلمان با 4,0۱ درصد، ترکیه با 2,6۳ درصد و روسیه 
با 0,98 درصد به ترتیب بیشترین میزان فوتی را داشته اند. ضمنا میزان متوسط فوتی دنیا 7,۱ درصد 

بوده است.
https://maps.isc.gov.ir/covid19/#/world

)Visualizer 19-ISC COVID( ۱9-سامانه نماگرکووید

https://maps.isc.gov.ir/covid19/#/d8
http://developing8.org/

)-Visualizer D8 19-ISC COVID (D8  سامانه نماگرکووید - ۱9  سازمان

)http://developing8.org( 
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آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-۱۹ پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC(-یک ماه اخیر

درصدکل
فوت 

 درصد کل
بهبود

  متوسط  نرخ رشد
 روزانه3۱ فروردین
الی ۱۰ اردیبهشت

  متوسط  نرخ رشد
 روزانه 2۱ الی 3۰

فروردین

 متوسط نرخ رشد
 روزانه ۱۱ الی 2۰

فروردین

 متوسط نرخ رشد
 روزانه  ۱۰ اسفند الی

۱۰ فروردین

آمار
۱۰ اردیبهشت 

آمار
3۰ فروردین 

آمار
2۰ فروردین 

آمار
۱۰ فروردین کشور

7,09 ۳۱,4۱ 2,96 4,72 8,64 7,۱۱ ۳,2۱8,۱8۳ 2,405,77۱ ۱,5۱8,02۳ 66۳۱24 دنیا
5,8 ۱۳,86 ۳,۳8 5,8 ۱۳,4۱ 28,76 ۱064۱94 76۳7۳2 4۳4927 ۱2۳578 آمریکا

۱0,25 58,25 ۱,78 2,98 6,5۳ 29,6 2۳6899 ۱98674 ۱48220 78799 اسپانیا
۱۳,6 2۳,۱2 ۱,۳ 2,5۳ 4,2 ۱6,75 20۳59۱ ۱78974 ۱۳9422 92472 ایتالیا
۱4,48 28,98 0,86 ۳,08 ۱0,9 24,85 ۱66420 ۱52894 ۱۱2950 40۱74 فرانسه
۱5,8 NIL ۳,25 7,06 ۱2,02 25,8 ۱6522۱ ۱20067 607۳۳ ۱9522 انگلیس
4,0۱ 76,46 ۱,04 2,56 6,88 24,9 ۱6۱5۳9 ۱45742 ۱۱۳296 58247 آلمان
2,6۳ ۱0,۱9 ۳,۱5 8,49 ۱7,85 ۳4,58 ۱۱7589 86۳06 ۳8226 7402 ترکیه
0,98 ۱۱,69 8,78 ۱9,05 ۱9,49 2۳,99 99۳99 4285۳ 7497 ۱264 روسیه
6,۳7 80,۱9 ۱,۳2 2,45 5,۳7 ۱6,55 9۳657 822۱۱ 64586 ۳8۳09 ایران
5,6 9۳,67 0,02 0,۱۱ 0,06 0,۱ 82858 82747 8۱865 8۱4۳9 چین
6,95 4۳,0۱ 7,46 7,86 ۱4,64 6,82 79۳6۱ ۳8654 ۱8۱45 46۳0 برزیل

 

دیگر  با  نیز همگام  ایران  مهندسی شیمی  و  پژوهشگاه شیمی 
راستای  در  پژوهش  و  علمی  مراکز  و  پژوهشگاهها  دانشگاه ها، 
پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با بیماری ویروس کرونا 

اقدامات و دستاوردهایی بشرح زیر داشته است:

◆   اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری بیماری
◂◂   کنترل حرارتی روزانه کلیه افراد در بدو ورود به پژوهشگاه و 

توزیع مواد ضد عفونی کننده بین پرسنل
◂◂   لغو کلیه مراسم ها و برنامه های مربوط به مرکز همایشها و 
تعطیل نمودن همه کالسهای آموزشی و برگزاری آنها به صورت 

مجازی
◂◂   عدم برگزاری نماز جماعت و تعطیل نمودن رستوران و برقراری 

دورکاری برای پرسنل
◂◂    ضدعفونی کردن روزانه تمام سطوح و ارایه آموزش های الزم 

◆  اقدامات صورت گرفته در راستای درمان بیماری
دارویـــی  موثـــره  مـــواد  تولیـــد  جهـــت  اقـــدام   ◂◂
بهداشت  وزارت  تایید  مورد   )Favipiravir &Remdesivir(
توســـط پژوهشـــگاه و شـــرکت های مرکز رشـــد مستقر 
◂◂   ارائه 4 طرح به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
پژوهشگاه ژنتیک با موضوع "معرفی دارو بر پایه مواد موثره گیاهان 
دارویی و داروهای تایید شده سازمان غذا و دارو برای مهار عملکرد 
کرونا ویروس جدید با استفاده از روش های مدلسازی و شبیه 

سازی مولکولی" توسط اعضای هیات علمی پژوهشگاه

◆  دستاوردها و تجهیزات ساخته شده جهت پیشگیری و 
درمان بیماری

◂◂   اجرای طرح نیمه صنعتی تولید اتانول با ظرفیت ۱ تن در روز 
و در حال افزایش تولید آن

◂◂   تولید مواد ضدعفونی کننده دست در شرکت های مستقر در 
مرکز رشد پژوهشگاه 

◆  اقدامات و برنامه های آتی جهت کاهش عوارض بیماری 
در جامعه

◂◂   افزایش ظرفیت تولید اتانول به میزان روزانه ۱0 تن با توجه 
به پتانسل های موجود در پژوهشگاه و حمایت بخش خصوصی
◂◂   سنتز مواد موثره دارویی دیگر در خصوص درمان بیماری

◆   دیگر فعالیت های مرتبط جهت رفع مشکالت و مسایل 
مرتبط با شرایط بوجود آمده

◂◂   تولید کیت تشخیص اتانول از متانول )جهت پیشگیری از 
تقلب در تولید مواد ضدعفونی کننده بر پایه اتانول( در این راستا 
محققان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به ساخت کیت 
با یک آزمون ساده و سریع  اند که می توان  ارزان قیمت شده 
متانول را تشخیص داد و عرضه این کیت به بازار می تواند کمک 
شایانی به جلوگیری از تقلب در تولید مواد ضد عفونی کننده بر 

پایه الکل نماید.
◂◂   بخشیدگی اجاره بهای 2 ماه شرکت های مستقر در مرکز 

رشد پژوهشگاه

اهم اقدامات انجام شده در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
در راستای پیشگیری، درمان و کاهش عوارض مرتبط با بیماری ویروس کرونا

⏪

❚❚
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طراحی وساخت انواع لباس ایزوله

 پژوهشگاه پلیرم و پرتوشیمی ایران در 

همکاری اب دانشگاه هتران دستگاه کمک تنفیس 

منبع ابز ارزان قیمت  را توسعه یم دهد

تیمی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران،  پژوهشگاه و 
یک شرکت دانش بنیان در تالش اند تا یک دستگاه کمک 
دارای  که  بیمارانی  برای  را  باز  منبع  )ونتیالتور(  تنفسی 
COVID-19 هستند ، بسازند. این گروه یک ونتیالتور 
اولیه موجود  با مواد  امکان ساخت  آسان  با  و  کم هزینه 
در بازار ایران را طراحی کرده اند و به زودی و پس از اخذ 
تاییدیه های الزم، مشخصات فنی و نقشه های آن را در 

اختیار عموم قرار می دهند.
همکار  و  پژوهشگاه  علمی  هیئت  عضو  نسب  بهزاد  دکتر 
در این پروژه گفت: بیمارستان های سراسر جهان کمبود 
دستگاه های تهویه کننده را تجربه می کنند، که معموالً 
به  مبتال   19-COVID به  مبتال  بیماران  معالجه  برای 
بیماری شدید تنفسی استفاده می شود. به دلیل ساختار 
پیشرفته و هزینه باالی تولید دستگاه ها ، امکان تولید سریع 
آنها در مقادیر زیاد امکان پذیر نیست. بنابراین ، ما در تالش 
هستیم تا در طی این همه گیری در سراسر جهان دستگاه 

کمک تنفسی اتوماتیک ساده  و ارزان قیمتی را بسازیم.
از مکانیسمی تشکیل شده  فناوری  این  اساس  افزود:  وی 
به  مشخصی  سرعت  با  را  هوا  نیاز  مورد  حجم  که  است 
سیستم تنفسی بیمار منتقل می کند .این سیستم همچنین 
به متخصصان مراقبت های بهداشتی اجازه می دهد که در 
صورت بروز  موارد اضطراری مانند از جمله قطع برق در 
بیمارستان، هوا را به صورت دستی پمپ کنند. برای ساخت 
ایران  بازار  در  موجود  قطعات  و  مواد  از  مکانیکی  قطعات 
استفاده شده بطور مثال برش لیزر پلکسی گالس  و فلز 
در طراحی بدنه و چرخ دنده ها استفاده شده و یک کنترلر 
ساده  برای راه اندازی  موتور با سرعت و فشار مورد نظر 
طراحی شده است. این سیستم به صورت ماژوالر و با نقشه 
کنندگان  تولید  و  دانشگاهیان  تمامی  تا  باز طراحی شده 
به  باشند.  داشته  همکاری  آن  توسعه  زمینه  در  بتوانند 
کارگیری این دستگاه های ارزانقیمت در کنار ونتیالتورهای 
مرسوم می تواند به نجات جان  افراد بیمار بیشتری در زمان 

پیک همه گیری کمک کند.

رشد  مرکز  در  مستقر  ایلیا  فرایند  کوثر  بنیان  دانش  شرکت 
فناوری پلیمر موفق به ساخت دستگاه اکسیژن ساز  شده است.

دستگاه اکسیژن ساز نمونه سازی شده در این شرکت، به منظور 
بهبود عملکرد گردش خون و بهبود کیفیت تنفس و خواب بیمار 

مهندسی معکوس شده است.
دکتر شاملو مدیرعامل این شرکت دانش بنیان درباره ویژگی های 
دستگاه اکسیژن ساز گفت: این دستگاه، دارای وزن 4 کیلوگرم و 
ابعاد کوچکی بوده که موجب قابل حمل شدن دستگاه می گردد. 

این دستگاه که برای بیماران

دقیقه،  در  لیتر   ۳ مقدار  است  قادر  دارد  ای  ویژه  اهمیت 
اکسیژن تولید کند. این دستگاه که صدای کمی را نیز تولید 
می کند توسط یک آدابتور به برق شهر متصل می گردد. از 
دیگر ویژگی این دستگاه، دارا بودن یک مدار الکترونیکی تایمر 
بوده که مصرف کننده می تواند پس از مدت مشخصی دستگاه 

را خاموش کند.

ساخت دستگاه اکسیژن ساز

شرکت مهندسی فناوران الماس مانا واحد فناور مستقر درمرکز 
لباس  انواع  وساخت  طراحی  به  موفق  پلیمر  پژوهشگاه  رشد 
ایزوله جهت محافظت از کادر درمان وپرسنل امدادی و خدمت 
این شرکت  تیم فنی  به کرونا گردید.  بیماران مبتال  به  رسان 
دراسفندماه همزمان با شیوع بیماری کرونا با تکیه برتجربیات 
طراحی  به  شروع  فردی  محافظ  لباسهای  ساخت  سوابق  و 
ونمونه سازی لباسهای ایزوله کردند که حاصل آن 4 نوع لباس 
یکبارمصرف وقابل شستشو بوده است.این امربا کمک وپشتیبانی 
آماد  ومعاونت  ایران  وپتروشیمی  پلیمر  پژوهشگاه  رشد  مرکز 
عمومی سپاه ومراودات با سازمان غذا ودارو انجام گرفتنه است 
.این شرکت پس از ایجاد خط تولید با ظرفیت ۱000دست لباس 
ایزوله درروز اقدام به ایجاد ظرفیت تولید 5000ماسک جراحی 
ایزوله  لباس  از۳0000دست  بیش  تاکنون  است.  کرده  درروز 
گردیده  از 9شهرارسال  بیش  به  ۳الیه  ماسک  و۱00000عدد 
است. بیمارستانهای سطح تهران، اورژانس تهران، بیمارستانهای 
شهرستانهای نطنز، الشتر، اردبیل، تهران وشهرداریهای بیرجند، 
بجنورد، قم،کرج، اورژانس تهران و آماد عمومی سپاه پاسداران 
راستا  این  در  اند.  بوده  شرکت  این  محصول  کاربران  ازجمله 
طراحی وتهیه مواد اولیه، انجام فرآیندهای مواد اولیه وخطوط 
تولید پوشاک و آزمایشگاههای همکاراستاندارد به طور مستقیم 
محصوالت  اند.  بوده  فعال  و4تولیدی  2آزمایشگاه  :۱۱شرکت، 
مرتبط با مقابله با ویروس کرونا که توسط این واحد فناور توسعه 

پیدا کرده و به تولید رسیده عبارتند از:

◆  لباس ایزوله یکبارمصرف 
disposable protective cloth

●   لباس ایزوله محافظ یکبار مصرف به دلیل ممانعت ازعبور 
وگازهای  ویروسها  میکروبها،  ذرات،  عبور  دربرابر  را  بدن  هوا 

مضرحفاظت می کند.
●  جنس پارچه: اسپان باند پلی پروپیلن لمینه شده با غشای 
پلیمری پلی اتیلن ؛  وزن پارچه: 55گرم برمترمربع ارایه شده در 2 

سایز L, XL  می باشد.
●  مدل ساده بیشترین فروش رو داشته به شهرهای اهواز، بیرجند، 
بجنورد، نطنز و اورژانس تهران و تعدادی از بیمارستانهای تهران، 
درمانگاهها و شهرداریها )آرامستان ( در حد ۱5000 دست ظرف 
مدت یکماه. همچنین ۱5000 دست لباس ایزوله به آماد عمومی 

 ۱5( گردید  تحویل  سپاه 
اسفند تا ۱5 فروردین(.

●  ظرفیت فعلی تولید 500 
 out بصورت  روز  در  دست 

 source

◆  لباس ایزوله آب بندی شده
●  دراین لباس از غشای پلیمری تنفس پذیر استفاده شده که در 
اصطالح عامه به ضد تعریق معروف است و تمامی درزهای دوخت 
با نوار آب بندی پوشانده شده است . این لباس آزمونهای سطح 4 

استاندارد AAMI Pb70  را دارد. 

◆  لباس ایزوله قابل شستشو
در این لباس از یک ترکیب ۳ الیه استفاده شده که ویژگیهای ممتاز 

آن بشرح زیر است:
●  الیه خارجی از جنس پلی استر ضد آب

●  الیه میانی یک فیلم پلی اورتان متخلخل با ضخامت 20 میکرون 
با قابلیت انتقال بخار آب به خارج  این لباس نسبت به شستشوهای 

مکرر و با مواد ضد عفونی کننده در 
دمای زیر 50 درجه مقاوم است.

اطمینانی  قابل  گزینه  لباس  این 
برای بیمارستانها که دارای الندری 
می باشند است و سطح 4 استادارد
AAMI pb70 را پوشش می دهد.

◆  لباس اتاق تمیز ضد آب
برای مصارف  یافته  ارتقا  استاتیک  آنتی  پارچه  از  لباس  این  در 
  AAMI pb70 بیمارستانی استفاده شده که سطح ۳ استاندارد
را پوشش می دهد. این لباس قابل شستشو و اتوکالو تا بیش از 

۱00 بار می باشد.

◆  ماسک جراحی
●  روش تولید : دوخت                                                                     
●  الیه بندی : 2 الیه از اسپان باند 

SSMMS25 گرمی
●  بسته بندی : سلیفون ۱0 عددی و جعبه 20 عددی داخل 

کارتن

◆ ماسک نیمه بدون سوپاپ
●  روش تولید : دوخت

●  الیه بندی : ۳ الیه اسپان باند 
 SSMMS 25 گرمی

اقدامات 
دانشگاهی مراکز 

فناوری و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان



95

خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

اقدامات 
دانشگاهی مراکز 

فناوری و  تحقیقات  علوم،  وزارت 

در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان
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جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری
در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت عتف

به  کوید ۱۹ در جهان،  بیماری  و  کرونا  ویروس  با شیوع 
کوتاه،  زمانی  گذشت  با  آن  انتقال  باالی  سرعت  علت 
مقاطع  تمام  تعطیلی  سیاست  کشورها  از  بسیاری 
بنابر  و  گرفتند  پیش  را  آموزشی  مؤسسات  و  تحصیلی 
آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو، این سیاست منجر به 
تعطیلی سراسری مؤسسات آموزشی در ۱۶5 کشور شد 
و بیش از ۱/5 میلیارد دانش آموز و دانشجو را که حدود 
87 درصد از کل ثبت نام کنندگان جهانی برای تحصیل 
در همه مقاطع آموزشی را شامل می شد، تحت تاثیر قرار 
داد. در ایران نیز از ابتدای اسفندماه ۹8 و همزمان با آغاز 
نیمسال دوم تحصیلی ۹8-۹۹، تمامی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، آموزش 

حضوری خود را متوقف نمودند. 
از این رو، توسعه و اجرای برنامه آموزش های غیرحضوری، در 
دستور کار معاونت آموزشی وزارت عتف قرار  گرفت. با بررسی 
که  شد  رسیده  بندی  جمع  این  به  امر،  بدو  در  شده  انجام 
محوریت آموزش های غیرحضوری در کشور و در کنار استفاده 
از تمام فناوری های پیشرفته آموزشی باید متکی بر آموزش 
آموزش  دهه  دو  پشتوانه  با  خوشبختانه  باشد.  الکترونیکی 
الکترونیکی در کشور و حضور همکاران و محققان ارزشمندی 
و هم  الکترونیکی  آموزش های  و  اطالعات  فناوری  در عرصه 
دانشگاهی،  جامعه  ارزشمند  همکاری  و  جمعی  تالش  چنین 
در این مسیر پیشرفت های شایسته ای حاصل شد، تا با توقف 

روند  احتمالی در  دانشگاه ها، آسیب های  آموزش حضوری در 
ارائه خدمات آموزشی به حداقل برسد. 

تالش های به انجام رسیده در این زمینه را می توان در چند محور 
زیر خالصه کرد:

◆  انتخاب راهبرد مناسب آموزشی
راهبرد  دانشگاه ها،  در  حضوری  آموزشی  فعالیت های  توقف  با 
تبدیل کردن تهدید کرونایی به فرصت روی آوری به روش های 
نوین آموزشی انتخاب شد تا دستیابی به اهداف زیر دنبال شود:

آموزش  توقف  از  ناشی  آسیب های  رساندن  حداقل  به     ◂◂
آموزشی  فعالیت  در  پدیدآمده  کاستی های  جبران  و  حضوری 

دانشگاه ها
◂◂   بهره مندی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از مزایای 

آموزش الکترونیکی
◂◂   افزایش توان و آمادگی مراکز آموزش عالی در صورت تداوم 
وقفه های  و  مشابه  شرایط  با  برخورد  در  و  شده  ایجاد  مشکل 

احتمالی ناشی از حمالت بیوتروریسمی بیگانگان

◆  اقدامات انجام شده:
◂◂   گام های اجرایی در مسیر ایجاد و گسترش آموزش های 

الکترونیکی
●  تصمیم گیری درباره فعالیت آموزشی دانشگاه ها با مشورت 
به  مرتبط  بخشنامه های  صدور  و  دانشگاه ها  آموزشی  معاونان 

در این بخش یم خوانید: اقدامات مراکز  دانشگاهی

جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش 
حضوری  در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی 

وابسته به وزارت عتف

اقدامات و برنامه های سازمان امور دانشجویان در 
مقابله با ویروس کرونا اعالم شد

اقدامات عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای در مقابله و 
پیشگیری از ویروس کرونا

اقدامات عملیاتی  دفتر ارتباط با جامعه و صنعت در 
مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا

پساکرونا؛ فرصتی برای همکاری بین المللی 
⏪دانشگاه هاست
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دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 
● تدبیر برای مواردی همچون: توجه به آموزش های برخط و برون 
خط و ایجاد و تقویت زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، 
برگزاری کارگاه های آموزشی برای آشنایی اعضای هیئت علمی 
با شیوه ها و ابزار آموزش غیرحضوری، ارتباط گیری با »کارگروه 
و  توانمندی ها  همرسانی  و  الکترونیکی«  آموزش های  تخصصی 
امکانات بین دانشگاه ها و نیز تدبیر برای جبران کاستی ها در ادامه 

نیمسال تحصیلی
● ارسال نمونه تجارب موفق دانشگاهی برای دیگر دانشگاه ها

● گزارش گیری مستمر از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در 
دو محور: اقدامات انجام شده و موانع احتمالی پیش رو 

● تشکیل »کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی« که این 
کارگروه با برگزاری جلسات متعدد )ویدئو کنفرانسی( و استفاده 
از حضور اعضای هیئت مدیره انجمن یادگیری الکترونیکی کشور 
و  واسط  حلقه  نقش  یونسکو،  الکترونیکی  یادگیری  کرسی  و 
پیش برنده آموزش های الکترونیکی در سطح دانشگاه های کشور 

را ایفا می کند. 
●  تالش برای تقویت زیرساخت ها در دانشگاه ها با درخواست 
از تأمین زیرساخت های دانشگاه ها برای آموزش های  پشتیبانی 

الکترونیکی
تهیه  با  رایگان  ترافیک  از  دانشگاه ها  بهره مندی  برای  اقدام    ●
و  عتف  وزارت  تایید  مورد  وبگاه های  فهرست  به روزرسانی  و 
دانشگاه ها و اعالم به سازمان فناوری اطالعات )وزارت ارتباطات(

●  ارائه نظرات پیشنهادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به 
مراجع تصمیم گیر

●  با توجه به آسیب اقتصادی مترتب بر دانشگاه ها و موسسات 
پیشنهادی  راهکارهای  غیرانتفاعی،  دولتی-  غیر  عالی  آموزش 
و  تدوین  این آسیب ها  از  این بخش و کاستن  از  برای حمایت 

ارائه شد.
به  اختیار  تفویض  و  آموزشی  مقررات  در  بازنگری   ◂◂

دانشگاه ها
در این مدت کوشش شد تا با صدور بخشنامه های تسهیل گر و 
منعطف، شرایط و ضوابط برای توسعه و گسترش آموزش های 

الکترونیکی مهیا شود و برای نمونه اقدامات زیر به انجام رسید:
●  افزایش سقف مجاز آموزش الکترونیکی در دانشگاه ها: بر پایه 
مقررات موجود دانشگاه ها صرفاً می توانند تا حداکثر 10 درصد 
برخی دروس خود را به صورت الکترونیکی ارائه دهند، از این رو 
به دانشگاه ها مجوز داده شد نسبت متناسبی از کالس های خود 
را در همه دروس و مقاطع تحصیلی به صورت الکترونیکی برگزار 

کنند
●  تسهیل تعامالت دانشگاهی و امکان مهمانی دانشجویان در 

دوره های آموزش الکترونیکی
رعایت  با  مجاز شدند  عالی  آموزش  موسسات  و  دانشگاه ها    ●
ضوابطی امکان آموزش حضوری دانشجویان دروه دکتری را از 

ابتدای اردیبهشت 99 فراهم آورند.
●  ضوابط برگزاری امتحانات و ارزشیابی پایان نیمسال تحصیلی 
با شرایط منعطف و قابل تصمیم گیری از سوی دانشگاه ها تدوین 

و ارائه شد.
●  دستور العمل آموزشی با محوریت آموزش های الکترونیکی 
در قالب سندی جامع و با عنوان  »موارد مستلزم تصمیم گیری 
و اقدام در حوزه آموزش دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در 
نیمسال دوم 99-9۸« تهیه و به عنوان راهنمای عمل در اختیار 

دانشگاه ها قرار گرفت
◂◂   آموزش، ترویج و فرهنگ سازی

با توجه به عدم آشنائی برخی از استادان دانشگاه ها با موضوع 
آموزش الکترونیکی و ابزارها و شیوه های آن و نیز مقاومت هایی که 
در برخی مراکز دانشگاهی نسبت به این موضوع شکل می گرفت، 

اقدامات ترویجی متعددی شکل گرفت که از آن جمله اند:
●  ارسال راهنمای عمل و نکات تربیتی و روان شناختی در زمینه 

آموزش های غیرحضوری
●  برپائی کارگاه های آموزشی در سطح دانشگاه ها و سطح ملی
●  انجام مصاحبه های متعدد رسانه ای و اطالع رسانی گسترده

●  راه اندازی وبگاه تخصصی آموزش الکترونیکی به عنوان پایگاه 
اینترنتی  پایگاه  نخست  صفحه  در  دسترسی  با  داده ها  جامع 

وزارت علوم
◂◂    سنجش و ارزیابی

دانشگاه ها  در سطح  الکترونیکی  آموزش  بودن  نوپا  به  توجه  با 
در این حد و گستره وسیع و در میانه سال تحصیلی، سنجش 
از  و  می نماید  ضروری  نیز  رسیده  انجام  به  اقدامات  ارزیابی  و 
و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آموزشی  معاونت  رو  همین 
کارگروه آموزش های الکترونیکی در حال گزارش گیری مستمر 
از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی بوده و این روند همچنان 

ادامه دارد.
در این زمینه قابل ذکر است که علی رغم موانع و مشکالت موجود 
و ناگهانی بودن شرایط تحمیل شده بر دانشگاه ها، در مدتی کوتاه 
گزارش هایی  به  استناد  با  و  ارزنده ای حاصل شد  پیشرفت های 
علوم  وزارت  آموزشی  معاونت  اختیار  در  فروردین  پایان  تا  که 
توسعه  در  کامیابی  به  اذعان  ضمن  می توان  است  گرفته  قرار 
آموزش های الکترونیکی، چنین نتیجه گرفت که نزدیک به 90 
درصد از مجموعه دانشجویان کشور تحت پوشش آموزش های 

الکترونیکی قرار گرفته   اند.
همان طور که گفته شد ظرف این مدت زمان نسبتاً کوتاه اقدام 
به حرکت به سمت آموزش غیرحضوری، بر اساس گزارش های 
دریافتی، قدرت و سرعت انطباق دانشگاه ها با شرایط پدید آمده 
مناسب بوده است و به ویژه دانشگاه های بزرگ کشور توانسته اند به 
خوبی و تا حد قابل قبولی خود را با وضعیت فوق العاده وفق دهند 

و از آسیب به فرایند آموزش نظام آموزش عالی ممانعت کنند.

◆  موانع و چالش ها
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در شرایط جدید تحمیل شده 
آموزش های  جایگزینی  و  حضوری  فعالیت های  توقف  از  ناشی 
الکترونیکی با برخی چالش ها و مشکالت نیز روبه رو شده اند که 

مهمترین آنها عبارتند از:
●  ضعف در کیفیت ارتباطات اینترنتی در برخی مناطق کشور، 
کمبود سرعت و پوشش خدمات اینترنتی، باال بودن هزینه های 
خدمات اینترنتی، فیلترینگ و محدودیت های موجود در استفاده 
از نرم افزارها و شبکه های اجتماعی خارجی، عدم دسترسی برخی 
دانشجویان به زیرساخت ارتباط اینترنتی، و نیز کم آشنایی برخی 

استادان با آموزش های الکترونیکی
●  آسیب به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و 
غیرانتفاعی که شهریه محور هستند و بقای آنها به مراودات مالی 
با دانشجویان بستگی دارد و از سویی تحمیل هزینه های جدید 
افزاری  نرم  و  افزاری  تدارک زیرساخت های سخت  و  تأمین  در 

آموزش الکترونیکی فشار بر آنها را افزایش داده است.

◆  نگاه به آینده
و  می آید  بر  دانشگاه ها  از  دریافتی  گزارش های  از  که  آنچنان 
ذکر این نکته که برای تطبیق با شرایط جدید زمان اندکی در 
عالی  آموزش  نظام  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  اختیار 
 90 به  نزدیک  میانگین  پوشش  در  توفیق  است،  بوده  کشور 
درصدی دانشجویان کشور در آموزش های الکترونیکی ارزشمند 

و قابل اتکا است.
و  علوم  وزارت  فعال  برخورد  تداوم  و  همراهی  با  رود  می  امید 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، تهدید کووید- 19 به فرصتی 
بی نظیر برای تحول در آموزش کشور و تقویت زیرساخت ها برای 
ارایه آموزش های متنوع غیر حضوری و باال بردن سطح تاب آوری 
نظام آموزش عالی کشور در مواجهه با شرایط مشابه احتمالی در 

آینده شود.

اقدامات و برانمه های سازمان امور 

دانشجویان در مقابله اب ویروس کروان اعالم شد 

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان اقدامات و 
برنامه های سازمان امور دانشجویان در مقابله با ویروس کرونا 
را در سرمرحله پیش از شیوع، حین شیوع و دوران پسا کرونا 

را تشریح کرد.
دکتر  دانشجویان  امور  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
مجتبی صدیقی گفت: سازمان امور دانشجویان از نخستین 
دستگاههای اجرایی کشور بود که پس از اعالم رسمی ورود 
ویروس کرونا برای مقابله با این ویروس دست به اقدام زد 
گفت: فراهم کردن تسهیالت برای خروج دانشجویان غیرایرانی 
از اقدامات اولیه این سازمان بود که در اسفندماه 9۸ انجام شد 
و اکثریت دانشجویان غیر ایرانی قبل از پایان سال 9۸ از کشور 

خارج شدند.
وی افزود: با خروج دانشجویان غیرایرانی از کشوربه دانشگاه ها 
تاکید شد زمینه استفاده از کالس های آموزشی به شیوه 
مجازی و آنالین برای آنان فراهم شود و برای مراجعات سایر 
دانشجویان به سازمان امور دانشجویان نیز دستورالعمل خاصی 

تدوین شد.
معاون وزیر علوم گفت: در نخستین روزهای  شیوع کرونا نیز 
به دانشگاه ها ابالغ شد نسبت به  تخلیه خوابگاههای دانشجویی 
و ضدعفونی کردن خوابگاهها و غذاخوری ها اقدام کنند و 
پروتکل ها و شیوه نامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی نیز به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابالغ شد.
وی افزود: در زمان شیوع ویروس کرونا استفاده از ظرفیت 
همیاران بهداشت و همیاران سالمت روان و مراکز مشاوره 
به  مشاوره  مراکز  و  گرفت  قرار  کار  دستور  در  دانشگاه ها 
دانشجویان در خصوص مدیریت بحران کرونا مشاوره های 

آنالین و مجازی ارائه کردند.
رئیس سازمان امور دانشجویان اظهار داشت: در همین راستا 
مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه ها با دانشجویان تماس تلفنی 
گرفته و ضمن اطالع از وضعیت دانشجویان به آنان در زمینه 

مقابله با کرونا مشاوره  دادند.
وی کمپین دانشجویی در خانه بمانیم را از جمله اقداماتی 
نام برد که توسط دانشجویان و با همکاری کانون های همیار 

سالمت و روان دانشگاه ها انجام شد.
دکتر صدیقی گفت: برای انجام اقدامات آموزشی و پیشگیرانه 
در مقابل کرونا به دانشگاه ها اعتبارات خاصی تخصیص و ابالغ 
شد و  صندوق رفاه دانشجویان نیز به دانشگاه ها این فرصت را 
داد تا اجاره بهای خوابگاههای دانشجویی را ترم جاری به این 

صندوق پرداخت نکنند.
ثبت  فرصت  دانشجویان  رفاه  افزود: همچنین صندوق  وی 
نام وام های دانشجویی را تا 15 اردیبهشت ماه تمدید کرد 

و دریافت اقساط  دانش آموختگان را تا سه ماه تعویق کرد.
رئیس سازمان امور دانشجویان به برنامه های این سازمان برای 
ایام پسا کرونا اشاره کرد و گفت: رسیدگی به وضعیت کارگران 
علت  به  دانشجویی  وخوابگاههای  ها  غذاخوری  پیمانکاری 

تعطیلی موقت این بخش ها در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در کنار تسهیالتی که برای دانشجویان خوابگاههای 
دولتی صورت گرفت، ارائه تسهیالت به خوابگاههای خودگردان 

و غیر دولتی نیز در حال برنامه ریزی است.
دکتر صدیقی ایجاد امادگی کامل در دانشگاه ها برای ضدعفونی 
کردن مکان های آموزشی، غذا خوری و خوابگاههای دانشجویی 
برای بازگشایی احتمالی دانشگاه ها را از دیگر اقدامات  سازمان 

امور دانشجویان برای ایام پسا کرونا نام برد.

⏪

❚❚
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رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور به بیان اقدامات عملیاتی 
این دانشگاه در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا پرداخت.

اقدامات  عمومی،   روابط  با  گفتگو  در  عمران  صالحی  ابراهیم 
عملیاتی دانشگاه فنی و حرفهای در مقابله و پیشگیری از ویروس 
کرونا را تشریح کرد و گفت: تولید ملزومات پزشکی و بهداشتی، 
طراحی و ساخت نمونه تصفیه هوای محیطهای بیمارستانی و 
تولید  و  مواد ضدعفونی کننده، طراحی  تولید  نانوفیلتراسیون، 
نمونه نیمه صنعتی تونل ضدعفونی کننده همراه، طراحی نمونه 
اولیه سیستمهای ضدعفونی کننده نانو شوینده با نانو سیال، تولید 
ماسک استاندارد بهداشتی، تولید گان جراحی، لباس محافظت 
دستکش  بیمارستانی،  ایزوله  لباس  پرستاری  پاپوش  پزشکی، 
بهداشتی، روتختی و روبالشتی بیمارستانی از اقدامات دانشگاه 

فنی و حرفهای در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا است.
وی با بیان اینکه در راستای پاسخ به مسائل اجتماعی کارگاههای 
طراحی و دوخت دانشگاه فنی و حرفهای در سراسر کشور فعال 
شدند گفت: آموزشکدههای فنی و حرفهای دختران و پسران در 
27 استان به تولید تعداد قابل توجهی از ماسک، مواد ضدعفونی 

کننده، لباس ایزوله و محافظت پزشکی پرداختهاند.
صالحی عمران گفت: همچنین فراخوانی برای دریافت کمکهای 
و  کارکنان  بزرگ  خانواده  مشارکت  با  غیرنقدی  و  نقدی 
دانشجویان دانشگاه فنی و حرفهای را آماده کردیم تا در کنار 
دیگر سازمانهای مردم نهاد برای تهیه تولید و تامین تجهیزات 

پزشکی و درمانی مورد نیاز اقداماتی را انجام دهیم.
رئیس دانشگاه فنی و حرفهای کشور گفت: جشنواره سراسری 
الگوی برتر آموزشهای الکترونیکی و مجازی با محوریت محتوا 
دروس کارگاهی و آزمایشگاهی نیز 5 تا 8 مرداد سال 99 در 

دانشکده انقالب اسالمی دانشگاه فنی و حرفهای برگزار میشود.
وی آمار کل تولید ملزومات پزشکی و بهداشتی را اینطور بیان 
جراحی  گان   ،2062060 بهداشتی  استاندارد  ماسک  کرد؛ 
پرستاری  پاپوش   ،۱6400 پزشکی  محافظت  لباس   ،۳74۳4

57900، لباس ایزوله بیمارستانی 26۳65، دستکش بهداشتی 
25000، ساق و کاله بیمارستانی ۱000، روتختی و روبالشتی 
بیمارستانی ۱200، تولید مواد ضد عفونی کننده ۱400 لیتر که 

در مجموع کل تولیدات 2228759 می شود.

اقدامات عملیاتی دانشگاه فنی و حرفه ای در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا

اقدامات عملیاتی  دفتر ارتباط با جامعه و صنعت  در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا

■  اقدامات عملیاتی دانشگاه فنی و حرفهای در مقابله و پیشگیری از ویروس کرونا؛

رسالت اجتماعی و ماموریت دانشگاه ها ایجاب می کند که حداکثر 
تالش و مساعدت را در جهت بهبود شرایط کشور و رفع مشکالت 
داشته باشند. امروزه کشور ایران با بحران های مختلفی روبروست 
که مشکالت فراوانی را برای مردم به همراه داشته است.  یکی از 
بحران های اخیر در حوزه سالمت که سرتاسر جمعیت و نظام 
سالمت کشور را با چالشی بزرگ روبرو کرده است، مساله همه 
گیری ویروس کرونا است که این بیماری را به یک بحران پیچیده، 
بغرنج و چند الیه با ابعاد جهانی تبدیل کرده و زندگی بشر را تحت 
بر آسیب های  این پدیده عالوه  قرار داده است. بی شک  تأثیر 
جسمی و جانی، تبعات و پیامدهایی نیز در زمینه های اقتصادی، 
 ... روانی، فرهنگی، اعتقادی، خانوادگی، سیاسی ، بین المللی و 
به همراه داشته است. مسلما دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 
همواره نقش مهمی در شناسایی، و ارائه راهکار های پژوهش محور 
و فناورانه در راستای حل بحران های ملی داشته است. خوشبختانه 
علی رغم مشکالت موجود، اقدامات مفید و موثری از سوی دانشگاه 
ها، پژوهشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی صورت پذیرفته است، 
به گونه ای که عمده داشته ها و دانش های خود را در این موقعیت 
حساس در جهت کاهش آسیب امواج این بحران به کار گرفته اند. 
تا کنون قریب به بیش از 70  دانشگاه ، پژوهشگاه و مرکز آموزش 
عالی گزارش خالصه ای از اقدامات انجام شده را به این دفتر ارسال 
نموده اند که از این تعداد نزدیک به 50 گزارش در قالب فرمت 

 اقدامات و دستاوردها

نام دانشگاه / پژوهشگاهاقدام/ دستاوردردیف

دانشگاه فردوسی مشهدطراحی و ساخت دستگاه سنجش سالمت از راه دور۱
دانشگاه حکیم سبزورایطراحی و ساخت کابین ابداع ضد عفونی کننده2
دانشگاه صنعتی کرمانشاهتولید الکل 87 درصد۳
دانشگاه صنعتی شریفبرگزاری سمینارهای مجازی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی کرونا4
دانشگاه تهرانتدوین استراتنژی های تاب آوری کسب و کار در بحران کرونا5
دانشگاه شهید بهشتیافزایش جذب ذرات ماسک ها با فناوری پالسما6
دانشگاه مازندرانساخت دستگاه افشانه اتوماتیک مواد ضد عفونی7
دانشگاه زنجانتولید اتانول زیستی8
دانشگاه صنعتی شریفتولید اپلیکیشن ماسک9
دانشگاه علم و صنعتسامانه سیاستگذاری هوشمند بحران های اپیدمیک۱0
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهمایش مجازی ابعاد انسانی- اجتماعی کرونا در ایران۱۱
دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفتهتولید پالسمای سرد برای ویروس زدایی۱2
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمیراه اندازی خط تولید اتانول۱۳

خواسته شده بوده که در ابتدای گزارش آمده و مابقی گزارش ها در 
قسمت انتهایی و با فرمت دریافت شده آورده شده است.  

فعالیت های صورت گرفته ذکر  تنوع  و  به گستردگی  توجه  با 

بر  و  بوده  گزارش حاضر ضروری  مقدمه  در  آنها  از  ای  خالصه 
این اساس در جدول ذیل سعی گردیده نمونه هایی از اقدامات و 

دستاوردها که بیانگر این فعالیت باشد ارائه گردید. 
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  COVID-19 طراحی داروی مهندسی شده برای درمان احتمالی

توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شهید رجائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید رجائی، گروه علوم زیستی 
این دانشگاه با محوریت دکتر سعید خلیلی و دکتر علیرضا ذاکری 
علوم  تربیت مدرس،  دانشگاه های  از  پژوهشگرانی  )با همکاری 
پزشکی بقیه اهلل، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی شاهرود( 
در راستای رسالت این گروه در پژوهش و تحقیق در زمینه علوم 
 19-COVID زیستی و زیست فناوری از ابتدای شیوع بیماری
در ایران شروع به مطالعه در این زمینه کرده و پس از مطالعات 
ابتدایی طرحی پژوهشی را تدوین کرده و پیش از شروع سال جدید 
به تصویب حوزه پژوهشی دانشگاه رسانده و شروع به اجرا نمودند.

بر اساس این گزارش، ایده ابتدایی این طرح استفاده از گیرنده 
ویروس کرونا ACE2  به عنوان یک داروی ممانعت کننده برای 
انتشار ویروس در سلول بود. بدین معنی که گیرنده سلولی ویروس 
کرونا در محیط آزمایشگاهی تولید گردد و پس از تزریق در بدن 
به رقابت با گیرنده طبیعی ویروس بر روی سلول ها پرداخته و با 
اتصال به ویرس مانع اتصال آن به سلول شده و مانع گسترش 

ویروس در سلول ها گردد.

این رویکرد از برتری تکاملی این گیرنده در اتصال به ویروس 
استفاده کرده و عالوه بر آن با توجه به منشا خودی که دارد 
قادر به اجتناب از آثار مضری خواهد بود که سیستم ایمنی 
بدن در اثر شناسایی مولکول های غیر خودی ایجاد می کند. 
بسنده  وحشی  گیرنده  به  تحقیقاتی  گروه  این  وجود  این  با 
مهندسی  بیوانفورماتیکی  ابزارهای  از  استفاده  با  و  نکرده 
از گیرنده ویروس  یافته  پروتئین به طراحی گونه ای جهش 
گیرنده  به  نسبت  بیشتری  رقابتی  مزیت  که  است  پرداخته 
گیرنده  این  در  هایی  با طراحی جهش  باشد.  داشته  طبیعی 
تمایل اتصال آن به ویروس افزایش داده شد و در کنار حذف 
نیز  پروتئازها  برابر  در  گیرنده  مقاومت  آن  آنزیمی  عملکرد 

افزایش داده شد.
بر اساس این گزارش، نتایج این پژوهش در قالب یک مقاله علمی 
در مجالت معتبر در حال بررسی برای چاپ می باشد. در صورت 
موفقیت بالینی این مولکول قدمی موثر در درمان این بیماری 
برای کشور و کل جهان برداشته خواهد شد. در همین راستا، 
ملزومات مطالعه بالینی این مولکول طراحی شده و در دست 
بررسی و تامین مالی توسط دانشگاه شهید رجائی و سایر مراکز 
علمی کشور می باشد. امید است با توجه به هزینه نسبتا باالی 
اجرای فاز بالینی این طرح مقدمات اجرای آن کشور عزیزمان 
ایران سریع تر فراهم گردد تا افتخار آن به نام کشور سربلندمان 
ثبت گردد و درمانی موثر و بدون وابستگی به کشورهای خارجی 

در اختیار هموطنان عزیزمان قرار گیرد.

پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه در راستای مقابله با 
به ساخت دستگاه ضد عفونی  بیماری کرونا، موفق  شیوع 

کننده اتوماتیک شدند. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه صنعتی کرمانشاه، 
با توجه به شرایط به وجود آمده و شیوع کرونا در سراسر دنیا 
و نیاز کشور به دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک به عنوان 
تجهیزی که می تواند در کاهش آلودگی محیطی موثر باشد، 
پژوهشگران دانشگاه صنعتی کرمانشاه با سرپرستی دکتررضا 
همتی، مدیر پژوهشی و فناوری، دکترسیروس همتی، مدیر 
آموزشی گروه مهندسی برق و همچنین همکاری مهندس 
سعید حقیری، کارشناس آزمایشگاه های گروه برق و جمعی 
از دانشجویان رشته مهندسی برق دانشگاه، آقایان: سید سینا 
اقدام به ساخت  احمدیان، رامین احمدی و علی احمدیان، 

دستگاه ضد عفونی کننده اتوماتیک کردند.
بر اساس این گزارش، دستگاه مذکور با کمترین هزینه نسبت 
به نمونه های مشابه داخلی و خارجی ساخته شده است و با 
توجه به لزوم رعایت نکات بهداشتی در استفاده از مواد ضد 
بخش های  نیاز  مناسب،  قیمت  با  می تواند  کننده،  عفونی 

مختلف کشور را با کم ترین هزینه بر آورده کند.
سال »جهش  عنوان  با  سال 99  نام گذاری  طبق  همچنین 
با  و  العالی(  )مدظله  انقالب  معظم  رهبر  توسط  تولید« 
حمایت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
صنعتی کرمانشاه، جهت استفاده از پتانسیل های دانشگاهی 
برای خدمت به کشور، دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک با 
کمترین هزینه نسبت به نمونه های مشابه در مرکز تحقیقات 

مهندسی برق دانشگاه صنعتی ساخته شد.
دستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک براساس تشخیص مانع 
عمل می کند؛ به این صورت که در صورت تشخیص دست 
انسان به عنوان مانع، سیگنالی را برای کنترل کننده مرکزی 
ارسال کرده و بورد مذکور، از طریق رله های حفاظتی، یک 
سیستم پمپاژ مایع را فعال می کند. سپس بر اساس میزان 
خروج مایع ضد عفونی کننده که در تنظیمات دستگاه در 
نظر گرفته شده است، مقداری مایع ضد عفونی را بر روی 

دست اسپری می کند.
در همین راستا در صورتی که دستگاه مذکور در مقیاس 
پایین تر  بسیار  نهایی  محصول  قیمت  شود،  تولید  انبوه 
اولیه خواهد بود و حتی می تواند به نصف قیمت  از نمونه 
نمونه های داخلی و یک چهارم نمونه های خارجی تقلیل یابد. 
دستگاه مورد نظر می تواند به راحتی نیاز دانشگاه را برطرف 
نموده و حتی برای استفاده در بخش های مختلف کشور اعم 
از بیمارستان ها و مراکز درمانی، ادارات، مدارس و دانشگاه ها 

مورد استفاده قرار بگیرد.

در راستای مقابله با شیوع بیماری کرونا صورت گرفت؛

ساخت دستگاه ضد عفوین کننده 
اتوماتیک توسط پژوهشگران 

دانشگاه صنعیت کرمانشاه

در  مستقر  نوشیروانی  هوشمند  فرابینای  شرکت 
نوشیروانی  صنعتی  دانشگاه  فناوری  رشد  مرکز 
بابل موفق به طراحی و ساخت دستگاه تب سنج 

غیرتماسی شده است. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه صنعتی نوشیروانی 
بابل، تجاری سازی این دستگاه در مدل های جیبی شروع شده و 
نمونه هایی از آن در مراکز دانشگاهی، صنعتی و درمانی در حال 
استفاده است و توسعه این محصول با حمایت مرکز رشد فناوری 
و انجمن حامیان علم و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

انجام شده است.
مهم ترین ویژگی های فنی این محصول شامل ترمومتر پزشکی 
برای سنجش  تنظیم شده  قرمز،  مادون  دیجیتالی  غیرتماسی 
دمای بدن، زمان اندازه گیری 0.5 ثانیه، دقت سنجش حرفه ای 
بصورت  تب  هوشمند  هشدار  دارای  گراد  سانتی  درجه   0.2
دیداری و شنیداری، مجهز به صفحه نمایش بزرگ با نور پس 
زمینه، قابلیت خاموشی خودکار صفحه نمایش پس از ۱0 ثانیه، 
دارای باتری قابل شارژ همراه با شارژر، قابلیت نگهداری شارژ 
باتری ۳ الی 4 هفته و طراحی ارگونومیک به فرمت موبایل، با 

استحکام باالی بدنه و دارای کلید لمسی است.

■                       در راستای مقابله با شیوع ویروس کرونا صورت پذیرفت؛                                   ■
طراحی و ساخت دستگاه تب سنج غیرتماسی توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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نشست مجازی روسای دانشگاه ها، معاونان وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری با حضور جمعی از سفرا و رایزنان کشورهای آسیایی و 

اروپایی برگزار شد.
به گزارش نشزیه عتف به نقل از دانشگاه عالمه طباطبایی، حسین 
سلیمی رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی در نشست مجازی روسای 
دانشگاه ها، معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  که با حضور 
جمعی از سفرا و رایزنان کشورهای آسیایی و اروپایی برگزار شد،در 
سخنانی با اشاره به فرصت های ایجاد شده در عرصه همکاری های 
بین المللی دانشگاهی بعد از شیوع ویروس کرونا گفت: در ماه های 
اخیر نهادهای دانشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان دچار 
تغییر و تحوالت چشمگیری شده اند و آنچه که به واسطه همه 
شهروندی  ایده  داده،  رخ  جهان  در   ۱9 کووید  بیماری  گیری 
دیجیتال را به سرعت تحقق بخشیده و تغییرات مهمی در معنا و 

سبک زندگی اجتماعی پدید آورده است.
وی با اشاره به این که هم اکنون شاهد شکل گیری ساحت نوینی 
از کنش های اجتماعی هستیم، افزود: امروزه از یک سو بنیان 
این  است که  تقویت شده  ناسیونالیستی  ایده های  و  ها  دولت 
امر به تضعیف اتحادیه های منطقه ای و فرایند پیشین جهانی 
شدن انجامیده است و از سوی دیگر، نقش رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی تحول یافته و نیاز به همکاری فرا مرزی برای کنترل این 
بیماری، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده و گونه نوینی از فرایند 

جهانی شدن در هر حال شکل گیری است.
این  در  کرد:  اضافه  خصوص  همین  در  سلیمی 

بی  فرصتی  ها  دانشگاه  میان، 
گسترش  برای  را  مانند 

آموزشی  های  همکاری 
مشترک  پژوهشی  و 

از  مندی  بهره  با 
نوین  های  تکنولوژی 
دست  به  ارتباطی 
اگرچه  اند.  آورده 

ها  تکنولوژی  این 
سال هاست که 

در دسترس 

بوده و امکان ارتباطات مجازی را فراهم کرده بودند، اما در اغلب 
کشورها، استادان، دانشجویان و پژوهشگران ترجیح می دادند که 
همچنان به روش های سنتی پیشین به تداوم همکاری های علمی 

مشترک بپردازند.
از  ناشی  دستاوردهای  بیان  با  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  رئیس 
شرایط جدید گفت: در ماه های اخیر کالس های درس، نشست ها 
و همایش های علمی و کارگاه های آموزشی در فضای مجازی، این 
ایده را به همراه خود آورده است که می توان با حداقل صرف هزینه 
و وقت، امکان بهره مندی دانشجویان و پژوهشگران را از برنامه های 

علمی در دانشگاه های گوناگون جهان فراهم آورد.
وی با تشریح اقدامات بین المللی انجام شده در دانشگاه عالمه 
طباطبائی بیان داشت: دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان بزرگترین 
دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در غرب آسیا، در دو ماه گذشته 52 
برنامه علمی بین المللی در فضای مجازی با همکاری دانشگاه هایی 
از روسیه، ترکیه، چین، قزاقستان، ازبکستان، اسپانیا، سوئد، کره 

جنوبی، هندوستان، بنگالدش و افغانستان برگزار کرده است.
سلیمی تصریح کرد: از این تعداد، 2۱ برنامه به صورت تدریس 
استادان دانشگاه عالمه طباطبائی ویژه استادان و دانشجویان دیگر 
اندیشمندانی  یا تدریس  و  برنامه سخنرانی  بوده و 27  کشورها 
از کشورهای دیگر برای استادان و دانشجویان ما بوده است. 4 
برنامه علمی نیز به صورت میزگرد مشترک با حضور استادانی از 
کشورهای گوناگون برگزار شده اند. به این ترتیب،  همکاری های 
المللی ما در دوران کرونا، به نسبت دوره مشابه در  علمی بین 
سال های پیش، از رشد چشمگیری برخوردار شده است.

رئیس دانشگاه با بیان این که این امور تنها به بخش 
ای  زمینه  اکنون  هم  و  نشد  محدود  آموزش 
مناسب برای همکاری های پژوهشی مشترک، 
گرفته  ای شکل  منطقه  در سطح  ویژه  به 
است، اضافه کرد: به ابتکار دانشگاه عالمه 
صدها  بار  نخستین  برای  طباطبائی،  
تن از استادان دانشگاه های 
مناطق گوناگون 
دو  در 

کشور ایران و افغانستان در فضای مجازی گرد هم آمده اند و با 
توجه به زبان و فرهنگ مشترک دیرینه میان این دو همسایه، 
زمینه ساز تبادل مقاالت و کتاب ها و اشتراک برنامه های علمی 

میان استادان دو کشور در این شبکه شده است.
وی ادامه داد: این شبکه دانشگاهی در حال شکل دهی به زیرمجموعه 
های تخصصی تر در زمینه همکاری های منطقه ای، همکاری های 
رسانه ای، مطالعات در زمینه میراث فرهنگی مشترک، مطالعات 
حقوقی مشترک، مطالعات ادبی تطبیقی و دیگر موضوعات می 
باشد. بر این باور هستیم که همکاری میان دانشگاهیان ایران و 
افغانستان می تواند سنگ بنای استواری برای گسترش این شبکه 
علمی در سطح سه منطقه بهم پیوسته آسیای مرکزی، آسیای 
جنوبی و آسیای غربی باشد. پیوندهای فرهنگیـ  تمدنی دیرینه در 

این مناطق نیز تسهیل کننده این همکاری ها خواهند بود.
سلیمی با اشاره به تالش های انجام شده در زمینه جلب پشتیبانی 
سازمان های بین المللی از همکاری های منطقه ای گفت: هم 
اکنون کرسی یونسکو در دانشگاه عالمه طباطبائی با ابتکار تشکیل 
ایرانی و افغانستانی برای تولید  گروهی مشترک از پژوهشگران 
محتوای آگاهی بخش اجتماعی در میان فارسی زبانان کشورهای 
منطقه با هدف پیشگیری و کنترل بیماری کرونا، توانسته است 
پروژه ای فراملی ارایه داده و از پشتیبانی مالی سازمان بهداشت 

جهانی برخوردار شود.
وی با بیان موفقیت های حاصل از اجرای این برنامه ها در مدت 
المللی  بین  فعالیت های گوناگون  این  بیان داشت:  زمان کوتاه 
در این اندک زمان، از آن رو توانسته اند شکل بگیرند که از یک 
سو انعطاف پذیری در شرایط متغیر، مالک عمل برنامه ریزان و 
مجریان این طرح ها در دانشگاه بوده و از همکاری گسترده استادان 
و دانشجویان نیز بهره مند شده است و از سوی دیگر، ضرورت 
همبستگی دانشگاهی برای یافتن راه حل های مشترک در برابر 

تهدیدی مشترک، بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید.
رئیس دانشگاه در پایان ضمن قدردانی از حسن نظر مسوولین 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اعطای رتبه برگزیده ویژه به 
دانشگاه عالمه طباطبائی در سطح ملی تصریح کرد: این دانشگاه 
آمادگی خود را برای همکاری با دانشگاه های داخلی و بین المللی 
به منظور گسترش همکاری های علمی در دوران کرونا و پساکرونا 

اعالم می کند.

پساکرونا؛ فرصتی برای همکاری بین المللی دانشگاه هاست



۱۰۱

خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

طراحی و ساخت دوربین حراریت 
هومشند توسط پژوهشگران 

دانشگاه محقق اردبییل
فناوران پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان موفق به طراحی و 
ساخت دستگاه تولید اشعه UVC برای از بین بردن باکتری ها 

و ویروس ها شدند .

دکتر  سمنان،  دانشگاه  از  نقل  به  عتف   نشریه  گزارش  به 
عجمی مدیر شرکت لیزر پرتوسازان و یکی از سازندگان این 
دستگاه با بیان اینکه یکی از روش های استریل کردن محیط 
است   UVC محدوده  در  فرابنفش  اشعه  تابش  از  استفاده 
گفت: جذب تابش UVC در محدوده 240 تا 280 نانومتر 
باعث پاره شدن زنجیره DNA و RNA شده به طوری که 
که  غیرفعال می شود  گونه ای  به  یا  باکتری کشته  یا  ویروس 

قادر به تکثیر نخواهد بود.
موج  طول  با  تابش  دارای  دستگاه  این  گفت:  عجمی  دکتر 
آن  پارامترهای  و  است  باال  ُکشی  توان جرم  با  نانومتر   254
ساخته  و  طراحی  ای  گونه  به  دما  و  جریان  ولتاژ،  قبیل  از 
شده اند که بیش از 90 درصد تابش آن روی طول موج 254 
نانومتر است و باعث استریل شدن سطوح و نابودی ویروس 

کووید ۱9 می شود.
دکتر رضا کی پور معاون فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه 
سمنان نیز گفت: فناوران »شرکت لیزر پرتو سازان« مستقر در 
پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان با مدیریت دکتر علی اصغر 

عجمی عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان، با همکاری »شرکت 
صنعتی  شهرک  در  مستقر  قومس«  نگار  ریز  تولیدی  صنایع 

سمنان، موفق به ساخت این دستگاه شدند.
باکتری ها و  اینکه این دستگاه می تواند  بیان  با  دکتر کی پور 
در  داشت:  اظهار  کند،  غیرفعال  و  برده  بین  از  را  ویروس ها 
کرونا  ویروس  شیوع  علت  به   UV تابش  منابع  حاضر  حال 
کمیاب شده و کشورهای معدود سازنده، تمام تولید خود را 
صرف استفاده داخلی می کنند و واردات آن نیز بسیار دشوار 

شده است.
وی به افزایش قیمت منابع تابش UV هم اشاره و خاطر نشان 
کرد: این محصول می تواند گام مهمی در رفع مشکالت ناشی 

از بحران کرونا در کشور محسوب شود.

شیوع  با  مقابله  راستای  در  کردستان  دانشگاه  پژوهشگران 
اتانول  با  تولید مواد ضدعفونی  کننده  به  ویروس کرونا موفق 

75درصد شدند.

با توجه  به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه کردستان، 
به نیاز مبرم کشور و منطقه به مواد مختلف ضدعفونی کننده 
قالب  در  کردستان  دانشگاه  در  کرونا،  بیماری  مهار  جهت 
کمپین مبارزه به کرونا اقدامات مختلفی جهت تولید و توزیع 

مواد ضدعفونی کننده مختلف صورت گرفت.
توانایی  و  دانشگاه  از ظرفیت های  استفاده  با  این خصوص  در 
اعضا هیئت علمی آن تولید اتانول )الکل طبی(، مواد ضدعفونی 
کننده کلردار و یک نوع افزودنی جهت افرایش اثربخشی مواد 
ضد عفونی کننده الکل دار با همکاری اعضا هیئت علمی گروه 

مهندسی شیمی و گروه شیمی در دستور کار قرار گرفت.
با  بالفاصله  شیمی  مهندسی  گروه  همکاران  راستا  این  در 
طراحی و ساخت فرمانتور مناسب تولید تخمیری الکل طبی 
اولین  از مواد قندی در دسترس آغاز نمودند و  با استفاده  را 
نمونه الکل طبی را با خلوص 75% بعد از حدود دو هفته در 
آزمایشگاه تولید نمودند. از اتانول تولیدی همراه با گلیسیرین و 

اندکی اسانس، حدود سی بطری ضدعفونی کننده دست تولید 
شد. بعد از تولید موفقیت آمیز اتانول طبی با کیفیت باال، در 
حال حاضر مطالعات اولیه برای ساخت واحد نیمه صنعتی با 
ظرفیت حدود 200 تا ۳00 لیتر اتانول 96% در ماه انجام شده 
نیمه  واحد  تجهیزات  اردیبهشت ماه  اواخر  تا  است  بنا  و  است 
اتانول  صنعتی در داخل دانشگاه نصب و دومین بچ محصول 
طبی با خلوص 96 درصد جهت مصارف بیمارستانی و مواد ضد 

عفونی کننده تولید گردد.

فناوران مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه محقق اردبیلی 
موفق به طراحی و ساخت دوربین حرارتی هوشمند به منظور 

تشخیص بیماران ناشی از ویروس کرونا شدند.
به گزارش نشریه عتف به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر 
برومند صالحی رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه 
محقق اردبیلی در این خصوص گفت: این محصول توسط 
فناور  واحدهای  از  ایرانیان  آینده  پیشرفته  فرایند  شرکت 
مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری این دانشگاه طراحی 

و ساخته شده است.
وی افزود: در اپیدمی های مشابه ویروس کرونا، از آنجایی که 
کنترل عبور و مرور افراد بیمار و اعالم هشدار فوری اهمیت 
بسیار زیادی دارد، لذا از این فناوری می  توان برای تشخیص 
فوری تب افراد استفاده کرد و به غربالگری بیماران از افراد 

سالم پرداخت.
اندازه گیری و سرعت عمل  باالی  داد: دقت  ادامه  صالحی 
در تشخیص دمای بدن افراد به صورت آنی از ویژگی  ها و 

مزیت های این دستگاه است.
رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه محقق اردبیلی با 
بیان اینکه این محصول از نظر کیفیت با محصوالت خارجی 
مشابه قابل رقابت است، تصریح کرد: از آنجایی که بخش  های 
اصلی این دستگاه به همراه تمامی نرم  افزارهای آن در این 
شرکت تولید می  شود، لذا هزینه تمام شده آن نسبت به نمونه 
 های خارجی دستگاه بسیار کمتر بوده و از این جهت، تولید آن 
در داخل موجب صرفه  جویی باالی ارزی در کشور خواهد شد.

مهندس حجت فالح مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت 
دستگاه  سازنده  و  طراح  و  ایرانیان  آینده  پیشرفته  فرآیند 
طریق  از  هوشمند  حرارتی  دوربین  این  گفت:  نیز  مذکور 
تصویربرداری حرارتی این امکان را فراهم می آورد که گرمای 
ساطع شده از اجسام مختلف قابل مشاهده گردد و با ثبت 
دمای اشیا در کادر خود، هر دمایی را با رنگی مخصوص به 
نمایش بگذارد، به نحوی که دمای خارج شده از هر جسم، 
با اشیای اطرافش قابل مقایسه گردد و دماهای پایین  تر با 
رنگ  های آبی، بنفش یا سبز و دما های باالتر با رنگ  های 

قرمز، نارنجی یا زرد به نمایش در آیند.
مختلفی  های  بخش  در  حرارتی  تصویربرداری  افزود:  وی 
کاربرد دارد، به نحوی که شرکت  های تأمین کننده انرژی، 
از این فناوری برای یافتن محل نشت حرارت از شکاف  های 
درب و پنجره، بالگردهای پلیس برای تعقیب افراد مظنون 
پایش  برای  هواشناسی  ایستگاه  های  متصدیان  شب،  در 
طوفان ها و تندبادها و پزشکان از این فناوری برای تشخیص 

اختالالت و بیماری  ها استفاده می  کنند.
افراد را  این دستگاه می  توان دمای بدن  با  ادامه داد:  فالح 
حین تردد و بدون نیاز به توقف آنها اندازه گیری کرد و کافی 
است که در مسیر عبوری افراد در راهرویی با عرض مناسب 
برای جلوگیری از تمرکز افراد تعبیه شود، در این  صورت بدون 
نیاز به توقف، دمای بدن شخص با عبور از جلوی این دوربین 
حرارتی، اندازه  گیری شده و در صورت باال بودن دمای بدن 

فرد، دستگاه به صورت خودکار هشدار می دهد.
وی تصریح کرد: تعدادی از کشورهای صنعتی جهان صاحب 
این فناوری هستند و با ساخت این دوربین توسط این شرکت 
و نیز برخی شرکت های دیگر، این فناوری در کشورمان بومی 

شده است.

ساخت دستگاه تولید اشعه UVC در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

تولید مواد ضدعفونی  کننده با اتانول 75درصد در دانشگاه کردستان

■  با کاربرد نابودی باکتری ها و ویروس کرونا صورت پذیرفت؛
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دستگاه ضدعفونی کننده SMARTSEPT-T توسط یکی از 
شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه گلستان 

تولید و تجاری سازی شد. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه گلستان، این دستگاه 
ضدعفونی کننده قابلیت پایش استفاده نیروی انسانی از دستگاه و 
هشدار اتمام مواد ضدعفونی کننده و تعویض مخزن را دارا می باشد.

یکی از مزایای این دستگاه بهره گیری از اینترنت می باشد و می تواند 
ارزیابی و پایش رعایت بهداشت دست و استفاده از آن توسط نیروی 
انسانی ادارات، بیمارستان ها، مراکز درمانی و حتی حوزه صنایع 

غذایی را آسان نماید. همچنین می تواند ضمن ضدعفونی کردن 
دست، تعداد دفعات استفاده از دستگاه توسط نیروی انسانی را از 

طریق کارت پرسنلی ثبت و در حافظه خود ذخیره نماید.
در طراحی، مدل سازی بدنه و مونتاژ دستگاه ها و مدیریت فناوری 
اطالعات این شرکت از ظرفیت دانشجویان رشته های مکانیک، 

الکترونیک و کامپیوتر دانشگاه گلستان استفاده شده است.
شرکت شتابگران فناوری گلستان یکی از شرکت های دانش 
بنیانی است که با موضوع تجاری سازی فناوری های نوین 
در سال ۱۳94 راه اندازی و در سال ۱۳96 با سرمایه گذاری 
پیشرفته کنترل عفونت فعالیت می کند.شرکت بهبان شیمی در حوزه طراحی و ساخت تجهیزات 

تولید و تجاری سازی دستگاه ضدعفونی کننده هوشمند توسط فناوران مرکز رشد دانشگاه گلستان
■  نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در مقابله با شیوع ویروس کرونا؛

به همت محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفت؛

تولید محلول ضدعفوین دوستدار 
محیط زیست

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک شرکت دانش بنیان 
موفق به تولید محلول ضدعفونی کننده دوستدار محیط زیست 

شدند که شیمیایی نبوده وآسیبی به افراد وارد نمی کند. 
 

به گزارش نشریه عتف  به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
مهندسی  دانشکده  علمی  هیئت  عضو  عبادی  تقی  دکتر 
این شرکت  امیرکبیر و مدیرعامل  عمران دانشگاه صنعتی 
این شرکت محلول  در  این خصوص گفت:  در  دانش بنیان 
گندزدایی  و  شست وشو  برای  سوروکت  اکسیدانت  مولتی 

دست و سطوح به تولید می رسد.
وی عنوان کرد: این محصول بر پایه فرایندهای الکترولیز-

توسط  یون ها  انتخابی  جداسازی  اساس  بر  و  یونیزاسیون 
دیافراگم الیزر تولید شده است.

وی افزود: در این فناوری، با عبور جریان مستقیم الکتریکی 
محلول  و یک  اسیدی  محلول  نمک، یک  و  اب  محلول  از 

قلیایی تولید می شود.
دکتر عبادی خاطر نشان کرد: سلول یا هسته اصلی دستگاه 
از کاتد و اند با خواص خاصی تشکیل می شود؛ فرایند موجود 
در فناوری انحصاری این شرکت است که نیاز به افزودن مواد 

شیمیایی ندارد و آسیبی به محیط زیست وارد نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: همچنین 
این محلول در راستای ضدعفونی و گندزدایی خطری برای 

افراد به وجود نمی آورد.
وی افزود: سوروکت یک محلول قلیایی بوده که غیر قابل 
اشتعال است که در صورت استفاده آسیبی به پوست انسان 

وارد نمی کند.
بسیار  محلول  سوروکت  اینکه  بر  تاکید  با  عبادی  دکتر 
مناسبی برای شستشو و گندزدایی سطوح است، بیان کرد: 

این محصول اکنون در بازار موجود است.

کتب معریف  و  مقاالت 
در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان

◆  طرح و مقاله پژوهشی
پژوهش های انجام شده توسط اساتید دانشگاه پیام نور شامل: 
محمد  کریمی،  علی  محمد  کرمی،  حسن  دکتر  آقایان  طرح 
امین کریمی، رضا حاجی حسینی، مهدی دادمهر تحت عنوان 
از  استفاده  با  )کووید-۱9(  ویروس  کرونا  درمان  و  "پیشگیری 
بخار اتانول" که به معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري 
و آیسسکو )سازمان اسالمی، آموزشی، علمی و فرهنگی( ارسال 
شده است و همچنین مقاله آقایان دکتر احمد علیپور، ابوالفضل 
عنوان  تحت  علیپور  زهرا  خانم  و  عبدالهزاده  حسن  قدمی، 
 )CDAS( اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا"
سالمت-  روانشناسی  علمی  نشریه  در  که  ایرانی"  نمونه  در 

زمستان 98 به چاپ رسیده است.

◆  تجهیزات و مواد ضدعفونی
◂◂   ساخت اتاقک ضدعفونی کننده )مه پاش( که تماما توسط 
با حداقل  و  و ساخته شده  آزمایشگاه طراحی  همکاران حوزه 
هزینه آماده و در ورودی دانشگاه پیام نور استان قزوین جهت 

پیشگیری از شیوع نصب گردیده است 
◂◂   تولید محلول ضدعفونی کننده با همکاری شرکت عدل در 

دانشگاه پیامنور استان قزوین
◂◂   تولید مواد ضدعفونی )در مقیاس آزمایشی( توسط مرکز 
رشد دانشگاه پیام نور استان فارس )توسط اعضای هیات علمی 
دانشگاه جناب آقایان دکتر رحمتی و توللی( و پیگیری جهت 

تأیید و اخذ مجوز از دانشگاه علوم پزشکی استان فارس 
◂◂   تولید محلول ضدعفونی کننده مخصوص دست و سطوح 
استان  پیام  دانشگاه  نانو ساختار  پژوهشهای  پژوهشکده  توسط 
یزد( پژوهشکده پوششهای نانو ساختار دانشگاه پیام نور استان 
یزد آمادگی تولید روزانه 250 لیتر مواد ضدعفونی کننده سطح و 
دست را داشته و میتواند پس از اخذ مجوزهای مربوطه می تواند 
جهت استفاده عموم جامعه تولید خود را به انبوه برساند. همچنین 
در آینده نزدیک قابلیت تولید محصوالت بهداشتی دیگر از جمله 

ژل ضدعفونی کننده نیز امکانپذیر خواهد بود.(
◂◂   تهیه محلول ضد عفونی کننده، سه نوع محلول ضدعفونی 
و  بر روی پوست  اثرات تخریبی کم  با  کننده دست و سطوح 

محیط زیست  
◂◂   توسط  پرسنل مرکز و تیم تکنیکال آزمایشگاه شهید احمدی 
روشن )دانشگاه پیام نور استان تهران ـ واحد تهران شمال( به 

شرح ذیل:
▪ محلول A : محلول ضدعفونی کننده دست و بدن بر پایه الکل 

اتیلیک 70% . این محلول حاوی اتانول 70% و مواد افزودنی 
مختلف می باشد از جمله: سورفکتانت و ترکیبات شیمیایی دیگر 
که توانایی محلول را در تخریب دیواره سلولی ویروس ها افزایش 
داده و همچنین عوارض استفاده از الکل بر پوست دست را نیز 
کاهش می دهد. همچنین این محلول شامل موادی است که 

توانایی از بین بردن باکتری ها را نیز دارد.
پایه  بر  بدن  و  کننده دست  : محلول ضدعفونی   B ▪ محلول 
ایزوپروپیل الکل و اتانول این محلول حاوی دو نوع الکل و مواد 
افزودنی مختلف می باشد که اثربخشی این محلول از محلول 
طیف  بردن  بین  از  در  آن  توانایی  دلیل  به  و  است  باالتر   A
گستردهای از ویروسها و باکتریها، از این محلول عالوه بر استفاده 
عمومی میتوان در بیمارستانها نیز جهت انجام ضدعفونی قبل از 
عمل های جراحی استفاده نمود. فرموالسیون این محلول طبق 

استاندارد سازمان بهداشت جهانی می باشد.
▪ محلولC : محلول ضدعفونی کننده سطوح  با توجه به اینکه 
محلولهای ضدعفونی کننده سطوح اغلب بر پایه محلول های 
حاوی کلر می باشد، و محلول تهیه شده مرکز در آزمایشگاه فاقد 
کلر بوده و اثرات مخرب استفاده از کلر )آب ژاول رقیق( در این 
محلول وجود ندارد و می توان برای ضدعفونی اماکن عمومی و 

تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی مورد استفاده قرار بگیرد.

◆  ماسک و دستکش
◂◂   دوخت ماسک و گان با مشارکت انجمن الهیات و پایگاه 

جهادی بسیج مرکز تهران جنوب
روزانه 25000  تولید  با  ماسک  تولید  کارگاه  اندازی  راه     ◂◂

ماسک ۳ الیه در دانشگاه پیام نور استان مرکزی
◂◂   راهاندازی خط تولید ماسک با اخذ مجوز از سازمان غذا و 
دارو توسط دانشگاه پیام نور استان قزوین درحوزه آزمایشگاههای 
مرکز قزوین که به صورت سه الیه )SMS( و استریل شده در 

دستگاه پیشرفته UV تولید می شود.
◂◂   تولید دستکش بهداشتی توسط مرکز استهبان با اخذ مجوز 

از شبکه بهداشت شهرستان

اقدامات صورت پذیرفته در دانشگاه پیام نور در زمینه کرونا ویروس )کووید-۱9(
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کتب معریف  و  مقاالت 
در زمینه مقابله اب ویروس منحوس کروان



۱۰4

ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد 99 . شماره 39 
عتف

نقبی به آینده آفرینش ادبی در ایران پس از کرونا با 
یادآوری ظرفیت های ادبیات کالسیک فارسی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»نقبی به آینده آفرینش ادبی در ایران پس از کرونا با یادآوری 

ظرفیت های ادبیات کالسیک فارسی«
تقدیم به همه ی پزشکان، پرستاران و کادر درمانی شرافتمند، 

جوانمرد و فداکار ایرانی
چو غالم آفتابم هم از آفتاب گویم

 نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم
)غزلیات شمس، جلد 3، غزل 1621(

چند روز پیش خبر آمد که جمعی از ارادتمندان یکی از هنرمندان 
تراز اول کشور با این تصور که حال ایشان وخیم است و لحظه های 

وقتی  شدند.  جمع  ایشان  اطراف  می گذرانند،  را  عمرشان  آخر 
پس از مدتی آن هنرمند بهبودی یافت و از چنگ مرگ رهید، 

ارادتمندان با اندوه و حسرت ایشان را ترک کردند! 
به راستی چنین کنشی حامل چه پیامی می تواند باشد؟

شاید بتوان آن را اینگونه توضیح داد: میل به تراژدی و لذت از 
قرارگرفتن در موقعیتی تراژدیک این افراد را گرد هم آورده بود. 
واقعیت این است که این افراد نمونه ای مثالی از جامعه امروزی 

ما هستند. 
این مسئله بیانگر وجود پدیده ای چندبعدی و پیچیده است که 
علوم  گوناگون  رشته های  مشارکت  آن  دقیق  بازکاوی  و  درک 
انسانی را می طلبد؛ اما در این مجال اندک، نگارنده بر آن است 
تا این پدیده را حتی المقدور از منظر ادبیات به بحث بگذارد. 
پرسش کانونی این نوشتار آن است که چه نسبتی می توان میان 
یأس آلودگی و ادبیات معاصر ایران و ای بسا جهان یافت؟ دیگر 
آنکه در میراث های ادب فارسی این نسبت چگونه ظهور و بروز 

یافته است؟ 
پژوهش های پیشین نشان می دهد )از جمله قبادی، توماج نیا، 
فلسفه، شماره 2، ص 116  و  ادبیات  ماه  13۸6، مجله کتاب 
گزاره  تسلیمی،  تا 13۸0؛  ایران  معاصر  ادبیات  روزبه،  بعد؛  به 
معاصر  ادبیات  رحیمیان،  1300؛  ایران،  معاصر  ادبیات  های 
شعر  تحلیلی  تاریخ  کسمایی،  شمس  و  سمت   ،1300 ایران، 
دیدگاه  ایران  به  مدرنیته  ورود  پی  در   )1300 ایران،  معاصر 
های تحصلی و پوزیتویستی به اسطوره زدایی و معنویت زدایی 

در این بخش یم خوانید: مقاالت و معریف کتب

حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

⏪

نقبی به آینده آفرینش ادبی در ایران پس از کرونا با 
یادآوری ظرفیت های ادبیات کالسیک فارسی

ترسی نه چندان شفاف ...

کرونا مخیله ما از شهر را تغییر خواهد داد؟

ابعاد و پیامدهای جمعیتی پاندمی کرونا

مجموعه جامعه ایرانی و بحران کرونا

مجموعه گزارش های بین المللی

برساخت اجتماعی اپیدمی کرونا و سیاست های 
مقابله با آن 

کرونا و مدیریت بحران  

پاندمی کرونا و لزوم بازنگری در نظریه های 
سالمت و مرگ ومیر

استفاده از ظرفیت آژانس بین المللی انرژی اتمی 

در زمینه مقابله با اپیدمی ویروس کرونا

نقش آزمایشگاه ایمنی و محیط زیست پژوهشگاه 
علوم و فنون هسته ای در مبارزه با اپیدمی ویروس 

کویید-19

ویروس کرونا و سیاست های فناورانه
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از ادبیات فارسی انجامید. در این شرایط نگاه کمی و 
فن ساالرانه پای میل تراژیک را به ساحت ادبیات فارسی 
باز کرد و بازنمود درون مایه های یأس آور و نومیدکننده 

را بر جای آفرینش و پویایی ادبی نشانید. 
آثار کافکا، سارتر، آلبر کامو و دیگران در ادبیات جهانی 
ایران  در  دیگران  و  صادقی  بهرام  چوبک،  هدایت،  و 
 نمونه هایی از هنر مدرنیستی با درون مایه هایی یأس آلود 
و نومید کننده است. در مکتب اگزیستانسیالیسم و در 
رمان  های کامو و سارتر این نومیدی را می توان به روشنی 
دید. سارتر بر این نمط تا آنجا پیش می رود که در کتاب 
اگزیستانسیالیسم  ویژگی های  در  چیست«  »ادبیات 
می نویسد: »خوش بینی راستین با ناامیدی آغاز می شود« 
و در نمایشنامه مگس ها )پرده سوم بخش دوم( می گوید: 
با  ناامیدی آغاز می شود.«  انسانی در آن سوی  »حیات 
این همه، نباید از نظر دور داشت که سارتر فیلسوف از 
سارتر ادیب نگاهی امیدوارانه تر داشت چنانکه در جایی 
آفرینش،  یاری  به  پوچی،  سرنهادن  »پشت  می نویسد: 
بابک،  )احمدی،  آفرینش هنری ممکن است«  ویژه  به 

سارتری که می نوشت(. 
اندیشه  در  آفرینش  و  ناامیدی  نسبت  از  فارغ 
اگزیستانسیالیست ها و صحیح و سقیم بودن برداشت ها  ی 
صورت گرفته از اندیشه آنها، آنچه در ادبیات ایران وجهی 
بارز یافت، سویه های ناامیدی و یأس آلودگی بود که خود 
را با این نحله فکری همنشین می دید و توانست در ادبیات 
معاصر ایران جایگاهی مهم به دست آورد. نگارنده این 
سطور بر این باور است که رخداد منحوس شیوع کرونا در 
ایران امروز نیز می تواند میراث خوار این بدبینی و ناامیدی 
ادبی شود و موج جدیدی از یأس در ادبیات فارسی به 
همراه آورد. ثمره ای که این وضعیت برای جامعه کرونا زده 
امروز ما دارد میوه تلخ زایش موجی از ادبیات یأس آلود، 
صدچندان نمایش دادن فاجعه و مداوما توصیفی تراژیک 
از آن به دست دادن است. خود این میل تراژیک است 
که از همان آغاز تمایل خود را به فاجعه نمایی نشان داده 
است؛ گویی فاجعه نمایی یک آرمان یا کنش آرمانی است. 
چنین نگرشی از واقعیت ها عبور می کند و توان تدبیر و 
قدرت مقابله و چاره اندیشی را از جامعه می گیرد و آن را 
تا حد طعمه ای بی دفاع در برابر ویروسی قدرقدرت تنزل 
می دهد. گویی برجسته ترین وجه ادبیات مدرنیستی وجه 
تراژیک آن است. به همین سان، بخشی از جامعه امروز ما 
هم میل به فاجعه پردازی، فاجعه نگاری و دامن زدن به 

اندوه و غمبارگی جمعی دارد. 
این در حالی است که ادبیات کالسیک فارسی مشحون 
از ظرفیت هایی سازنده در جهت تقویت امید اجتماعی 
نوشتار  این  که  است. ظرفیت هایی  زندگی  به  و شوق 
این  از  و  اشاره کرده  ازآنها  به گوشه ای  تا  بر آن است 
رهگذر توان ادبیات کالسیک فارسی در مواجهه با دوره 
و  اجتماعی  امیدبخشی  از طریق  اجتماعی  های رکود 
تقویت الفت و محبت بینافردی را نشان دهد. به قول 

لسان الغیب شیرازی:
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود

 زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت 
)دیوان حافظ(

موالنا نیز دستگاه فکری خود را بر سلم و صلح استوار 
می کند: 

من که صلحم دائماً با این پدر 
این جهان چون جنت استم در نظر 

او با نفی و طرد و یأس، امید را تا آنجا برمی کشد که گویی 
به وجه فراق انسان از حیوان بدل می شود:
چنان کز غم دل دانا گریزد 

 دو چندان غم ز پیش ما گریزد 
)همان، جلد 2، غزل 674(

گر دل از غم دنیا جدا توانی کرد
 نشاط و عیش به باغ بقا توانی کرد. 

)همان، جلد 2، غزل 959(

به راستی موالنا انسانی امیدوار است و رشته طالیی امید 
به گونه ای ناگسستنی با تار و پود اشعار او پیوند یافته 
است. از »آفتاب امید« می گوید و از »کوی نومیدی« بر 
)مثنوی،  است«  زده  گردن  خدا  را  »ناامید  است:  حذر 
دفتر اول، بیت 3۸36(. جالل الدین محمد بلخی رومی 
هراس های این دنیایی را در برابر لطف و عنایات حضرت 

باری تعالی ناچیز می شمرد: 
این ز غم مرده که دست از نان تهی است                            

چون غفور است و رحیم، این ترس چیست؟
 )مثنوی، دفتر دوم، بیت 30۸۸(

در پناه لطف حق باید گریخت                                           
کو هزاران لطف بر ارواح ریخت 

 )مثنوی، دفتر اول، بیت 13۸9(

داستان های  از  بسیاری  در  امید  مسئله  کلی،  طور  به 
مثنوی موجب گسترش پیرنگ شده است. نمونه ای از 
گسترش پیرنگ را می توان در دفتر دوم مالحظه کرد تا 
آنجا که از اجابت نشدن دعا از روی حکمت الهی سخن 
می گوید و بر این باور است که اگر گاهی دعایی اجابت 
نمی شود، »آن زیان است و هالک« و »از کرم می نشود 

یزدان پاک« )مثنوی، دفتر دوم، بیت140(. 
افزون بر این موالنا اعتقاد به وصال حق را سرچشمه امید 
و نشاط برمی شمرد. او وصال را در گروی بندگی حقیقی 
و عمل به »موتوا قبل ان تموتوا« می داند و معتقد است 
که »وجود آدمی اقتضای بی رنگی و پاکی دارد و رنگ 
و آلودگی بعدا بر آن عارض گشته ... انسان می تواند بار 
دیگر، خود را از اسارت رنگی که بر او عارض گشته است، 
برهاند ...« )مصفا، 1372، 15( و سبکبال بر آسمان وصال 

به پرواز درآید:
ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم                               

باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
بخت جوان یار ما دادن جان کار ما                                 

قافله ساالر ما فخر جهان مصطفی است
آمد موج الست کشتی قالب ببست                                 

باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست
 )کلیات شمس، ج 1، غزل 463( 

آفرینش و پویایی ادبی در اشعار موالنا از تجلیات امید 
در وجود است. »نوشدن و نوگفتن، خصوصیت مولوی 
بود؛ چرا که او به دریا متصل بود و کسی که به دریا 
دسترس  ناپذیر  پایان  های  خزانه  به  و  است  متصل 
)سروش، 1379،  دارد«  تازه  همیشه سخنان  می یابد، 
در  که  است  عرفانی  حزنی  نیز  موالنا  حزن  حتی   .)6
مبادی و سرآغازهای خود با الفت و امید استعالیی در 
پیوند است. به بیان دیگر، »غم عاشقان مقدمه طرب 
آنهاست. این غم، غم دنیا نیست؛ غم تنهایی هم نیست؛ 
... غم جدایی است. این غم با شادی قابل جمع است« 

)سروش، 1379: 69-6۸(. 
آنچه رفت، گوشه هایی بود از سرزندگی، امید و میل به 
آفرینش در ادبیات کالسیک فارسی. ادبیاتی که با ظرفیت 
های سترگ خود در طول قرن ها تاریخ پر فراز و نشیب 
ایران دستاویزی برای وحدت ملی، انسجام اجتماعی، امید 
به رهایی و میل به آفرینش بوده است. امید که ایران امروز 
نیز با توجه به این میراث گران بها از موج وحشت، ناامیدی 
و یأس آلودگی این روزهای کرونایی عبور کند و آفتاب 

زندگی را از پس سایه های مرگ بازشناسد. 

تریس نه چندان شفاف ...

دکتر حسین شقاقی، درباره شرایط اخیر ایجاد شده در زندگی افراد به دلیل 
کرونا یادداشتی نوشته است که در ادامه از نظرتان می گذرد:

بیماری کرونا بحث های کالمی و الهیاتی زیادی را دامن زده است. به نظر می 
رسد که عامل اصلی این حجم گسترده از مباحث کالمی و الهیاتی، این است 
که این بیماری نوع دینداری ما را با پرسش و بلکه پرسشهایی مواجه کرده 
است. مساله از این جا آغاز شد که قم، که در باورهای عامه و بعضا روحانیت، 
شهری بالذات امن تلقی می شد، به مثابه منشا پیدایش این بیماری در ایران 
شناخته شد. همان تلقی اولیه، باعث شد عوام متدین، و احتماال خواِص در 
جایگاه مسئول، ابتدا بیماری و زنگ خطرهای اهل علم را جدی نگیرند، و 
تجمعات آیینی را کمافیالسابق دایر کنند، و هشدارها را به سخره بگیرند و به 

ضعف ایمان و بلکه به عداوت با ایمانیان نسبت دهند. 
اما بعد ایامی معدود، شیوعی کم سابقه، و بلکه بیسابقه، به مرور روایت را 
تغییر داد؛ گویی »بالیی« نازل شده، و یا در حال نزول است. خود عبارت 
»بال« نیز قابل تامل است. در بحث های کالمی، دیدگاه معروفی در الهیات 
ادیان نیز قابل ردیابی  شیعه وجود دارد که نمونه آن در سایر مذاهب و 
است: »عدمی بودن شرور«. این دیدگاه نسبتی عمیق با خداشناسی دارد، 
در جایی که خداوند خیر محض محسوب می شود، خلق شرور به دست او 
غیرقابل تصور است. از این رو منشا هرآنچه ما شر میپنداریم به خود ما و 
عمل ما باز می گردد. مرحوم استاد مطهری در جایی حتی شرور طبیعی ای 
چون زلزله را با همین رویکرد تحلیل میکند؛ به مثابهی رویدادی که اساسا 
و ذاتا شر نیست، بلکه لوازم و نتایج نامطلوب آن، در واقع لوازم و نتایج 

نامطلوب عمل ما است، از جمله عدم ساختن بنایی امن و مستحکم. 
چنین رویکردی به شرور می توانست زمینهای فراهم کند برای تئوریزه کردن 
مسئولیت فردی و اجتماعی متدینین در قبال رویدادهایی که -نام شر را بر 
آنها بنهیم یا نه- برای حیات ما نتایجی مخرب دارند. اما صد افسوس که چنین 
نشد و این دیدگاه نهایتا با امتزاج با نگرشی به غایْت جبارانه در خداشناسی، 
به پررنگ شدن مفهوم »گناه« در تبیین بالها انجامید. از این رو در اجتماع 
اهل مومنین، علل طبیعی و مسیر متعارف امور، و به تبع آن مسئولیت افراد 
و نهادها نسبت به توجه به فراهم کردن لوازم پیشگیری از »بحرانها«، مغفول 
ماند. حاصل اینکه »بحران« که محصول نظر و عمل ما است و باید ما را –به 
شرط عقل- به بازبینی و اصالح در نوع نظر و عملمان وادارد، به انتقامی تعبیر 
اراده-ای قهار، که حاصل آن چیزی نیست جز ترس و  می شود از سوی 

هراسی که موضوع آن همواره تیره و مبهم است. 
بحران  از  بنشانیم،  دینداری  و  معیشت  از  اعم  امور،  مسند  بر  را  عقل  اگر 
پیشآمده، که نه نخستین است و نه آخری، درس میگیریم، آرائی را که ما را 
به مسلخ این بحران کشاندند، به محاکمه می کشیم و آنها را پس میزنیم و 
در عوض، آرائی به صالح می نشانیم، و آراء نو را نیز در برابر رخدادهای آینده، 
مسئول میدانیم. و همین است معنای »تجربه«، دیدن موانع و معضالت، و 
تجدیدنظر برای یافتن مفّر نجات. جز خط مشی تجربه، امیدی به زندگی 

نیست، چنان که فرمود: »زندگی چیزی جز تجربه نیست« )نهج البالغه(. 

دکتر حسین شقاقی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

⏪
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بازاندیشی در معنای خانه
موقعیت  این  و  است  کرده  خانه نشینی  به  ناگزیر  را  ما  کرونا 
می تواند آغازی برای بازگشت مجدد خانه در زندگی شهری و 

کالنشهری و پایان دوره فرار از خانه باشد.
بلکه  است،  درآورده  تعلیق  به  را  آئین ها  تنها  نه  کرونا  بحران 
و همه ی  ما  برای  و مکان  تعلیق درآوردن خیابان  به  در حال 
جهان  خیابان های  می گذرد  که  روز  هر  جهان ست.  شهروندان 
روزمره  زندگی  فیلسوف  تو،  دوِسر  میشل  می شوند.  خلوت تر 
انسان مدرن، به درستی نشان داد که ما آدم های مدرن و شهری 
شده از طریق »قدم زدن در شهر«، به مکان معنا می دهیم و 
هرگوشه خیابان را با تجربه ها، هویت ها و رفت وآمدهای مان به 
خاطره و نشانه ای معنادار تبدیل می کنیم. قدم زدن در شهر، 
»حس مکان« را می سازد و حس مکان هم ما را شهروند و سکنه 

این خیابان های سخت و سرد می کند.
مدرنیته با ساختن پدیده ای شگفت به نام »خیابان« و بیرون 
به شهرها و  او  راندن  بیابان ها و  و  از دشت ها  انسان  کشاندن 
و  بر سرشت  توانست  خیابان،  به  خانه  از  او  کوچاندن  سپس 
سرنوشت انسان سیطره بی چون وچرا پیدا کند. مارشال برمن 
در کتاب »تجربه مدرنیته« به درستی و زیبایی نشان داد که 
است؛  خیابان  از  معاصر  انسان  تجربه  همان  مدرنیته،  تجربه 
نوزدهم،  قرن  فرانسوی  منتقد  و  شاعر  بودلر  که  طور  همان 
فالنور یا »پرسه زن« خیابان های پاریس قرن نوزدهم را مثال 

اعالی انسان مدرن می دانست.
اگر  بزنیم؟  قدم  خیابان ها  در  نتوانیم  اگر  شد  خواهد  چه  اما 
طور  همین  خیابان ها  و  میدان ها  پارک ها،  تئاترها،  سینماها، 
خلوت و خالی از ما شوند، آیا شهر به تعلیق در نخواهد آمد؟ 
انسان  زیستگاه  و  خاستگاه  که  شهر  پساکرونایی،  جهان  در 
انسان مدرن می ماند؟ آیا  با چه معنایی زیستگاه  مدرن است، 
کرونا »مخیله اجتماعی« ما از شهر و خیابان را تغییر خواهد 
داد؟ اگر کرونا ما را از شهرها و خیابان ها بیرون براند، به کجا 
خواهیم رفت؟ مکان بعدی ما کجاست؟ پاسخی که تا این لحظه 
آیا  اما  این مکان خانه است.  این ست که  بوده ایم  با آن مواجه 
خانه ای امروزی و مدرن گنجایش انسان مدرن را دارد؟ در اینجا 
ایرانی این  انسان و جامعه  با تکیه بر تجربه زیسته  می خواهم 

موضوع را کمی بکاوم.
شهروندان ایرانی مانند بسیاری از شهروندان جهان این روزهای 
انتقال ویروس را  کرونایی ناگزیر خانه نشین شده اند تا زنجیره 
قطع کنند. در این موقعیت، ما ناگزیر خانه نشین شده ایم. این 
کار، جامعه ما را درگیر پرسش ها و تقالهای بسیاری کرده است. 
کرونا در حالی ما را به خانه ها باز می گرداند که طی دهه های 
گذشته با شتاب هرچه بیشتر در حال »فرار از خانه« بودیم و 
ایرانی  »خانه  بودیم.  کرده  خیابان  و  بیابان  کوه،  آواره  را  خود 
به  تاریخ، مجهز  از هر زمان دیگری در  اگرچه بیش  امروزی« 
آشپزخانه مدرن شده، معماری مهندسی ساز و تزئینات و طراحی 
اسباب  لباس ها، ظروف،  از مبل ها،  انباشته شده  و  دارد  شیک 
بازی ها و نمادها و نشانه هاست و کالبد جسمانی و فیزیکی اش با 

سنگ و سیمان و آهن مستحکم تر و مستحکم تر شده است، اما 
»جان« آن بیش از هر زمان دیگری نحیف و نحیف تر گردیده و 

روحش افسرده و پالسیده شده است.
خانه امروزی بیش از این که محل سکونت انسان باشد، اقامتگاه 
سکنی  که  کرد  یادآوری  ما  به  هایدگر  مارتین  است.  شده  او 
گزیدن مستلزم ایجاد پیوندی معنادار میان انسان و فضاست. 
چاردیواری،  در  زیستن  و  فضا  در  استقرار  صرف  او  دیدگاه  از 
نمی تواند احساس در خانه بودن، یا زیستن در جهان خانه را 
به ما بدهد. او شرط اساسی سکنی گزیدن را ساختن کیفیت 
ویژه از فضا می دانست. گاستون باشالر در کتاب کالسیکش با 
عنوان »بوطیقای فضا«، سکنی گزیدن را با عنصر خیال پیوند زد. 
باشالر بر وجوه خیال پردازانه، شاعرانه و معنایی فضای خانه تکیه 
و  اندیشه، خاطره  نتوانند  اگر فضاهای مسکونی  تأکید دارد.  و 
رؤیای آدمی را به نحو معنادار و مؤثری ترکیب کنند، این فضاها 
زیست پذیر نخواهند بود و تحمل آنها برای آدمی دشوار است. 
باشالر فضاهای مسکونی شهرهای مدرن را فاقد جوهر خیال پرور 

و خیال پرداز می داند. از این رو به باور او »پاریس خانه ندارد«.
در چنین حال و هوایی، ویروس کرونا ما را به درون خانه ها روانه 
می سازد. آیا این خانه ها پذیرای ما هستند؟ و ما تحمل ماندن و 

اقامت طوالنی در خانه ها را داریم؟
و  شدن  شهری  سوی  به  اخیر  دهه های  طی  ایران  جامعه 
و  هفتاد  حاضر  حال  در  است.  یافته  تحول  شدن  کالنشهری 
این  از  نیمی  و  هستند  شهرنشین  ایران  جمعیت  درصد  پنج 
جمعیت نیز ساکن کالنشهرها شده اند. در فرهنگ شهرنشینی 
و کالنشهری ایرانی، بیش ترین زمان زندگی در فضاهای عمومی 
مانند فضاهای فراغتی )سینما، تئاتر، پارک، پرسه زنی خیابانی، 
رستوران ها، موزها، گالری ها( و فضاهای شغلی می گذرد. ما در 
حالی »خانه نشینی ناگزیر« را پذیرا شده ایم که خانه ها پذیرای 
ما نیستند. در فرهنگ سنتی ایرانی، خانه های کاه گلی روستایی، 
اعیانی شهری  خانه های  و  عشایری  چادرهای  سیاه  و  آالچیق 
و »خانه« در هر شکل آن به طور تاریخی فضای تولید مثل، 
مراقبت، پرورش و تربیت، تغذیه، صمیمیت، امنیت، جان پناه و 
محافظت، برگزاری آئین ها، عبادت و حتی کار و تولید بود، اما با 
ظهور تحوالت ساختاری تجدد و نوسازی، خانه ایرانی به تدریج 

عملکردها و کارکردهایش کاسته شد.
در فرایند شهری شدن در دوره معاصر، رقابتی میان خیابان و 
خانه شکل گرفت، رقابتی که هر سال از عملکردها و کارکردهای 
اضافه تر  و  اضافه تر  خیابان  کارکردهای  و  می شد  کاسته  خانه 
می گشت. با فروپاشی »خانواده گسترده« و گسترش »خانواده ی 
هسته ای«، بُعد خانوار ایرانی مطابق آخرین سرشماری جمعیتی 
یعنی،  امر  این  است.  یافته  کاهش   3.2 به   ،1395 سال  در 
تولیدمثل  برای  گرمی  فضای  چندان  دیگر  ایرانی  خانه های 
نیستند. همچنین با پیچیده تر شدن نظام تقسیم کار اجتماعی 
فضاهای شغلی  از  خانگی  فضاهای  مشاغل،  تخصصی شدن  و 
منفک شدند. در نتیجه، ابتدا مردان از خانه ها به بیرون رانده 
شدند و سپس با گسترش اشتغال زنان، آنها نیز وقت کمتری 
در  دنیا می آیند،  به  زایشگاه  در  نیز  بچه ها  در خانه گذراندند. 
پرورش  دانشگاه ها  و  مدارس  پیش دبستانی ها،  و  مهدکودک ها 

پیدا می کنند.
با گسترش نهادها و فضاهای شهری فراغتی، تفریح نیز به بیرون 
از خانه انتقال یافت. در دهه های اخیر با گسترش رستوران ها و 
فست فودها و کافی شاپ ها به تدریج بساط »سفره« نیز از خانه 

جمع شد یا این که محدود شد. از طرف دیگر، با ورود تلویزیون 
فضای  و  اینترنت  گسترش  با  به ویژه  و  گوناگون  رسانه های  و 
مجازی، عماًل تعامالت میان اعضای خانه نیز بسیار محدود شد. 
با یکدیگر در  اعضای خانه  نتیجه، گفت وگو و وقت گذرانی  در 

درون خانه ها به حداقل کاهش یافت.
جامعه شهری و کالنشهری ایران در زمانی از خیابان ها به درون 
انسانی،  مؤلفه های  اغلب  از  خانه  که  شدند  داده  کوچ  خانه ها 
عاطفی و اجتماعی اش کاسته یا گاهی تهی شده است. در این 
جهان خانگی، چگونه می توان بال های خیال را به پرواز درآورد 
و با درودیوار آن اُنس و اُلفت برقرار کرد؟ شر خیال پردازی این 
است که در محیط خانه اتفاق هایی روی دهد، تجربه های عمیق 
انسانی و عاطفی شکل گیرد، »صمیمت« و »روح« در همه ی 
ارکان خانه پیدا و پنهان قابل تجربه باشد. اگر به این نکته هم 
توجه کنیم که جامعه ایرانی در دهه های اخیر با چالش فرسایش 
سرمایه های اجتماعی و کاهش اعتماد اجتماعی و افزایش طالق 
و باال بودن نرخ آسیب های اجتماعی چون اعتیاد، فقر، خشونت، 
فحشاء، ناامنی اجتماعی و امثال اینها نیز مواجه بوده است، در 
این صورت جهان خانگی انسان ایرانی، جهان کم رمق و بی جانی 

است.
توسعه  و  خانه  معنای  احیای  نیازمند  ما  خانه نشینی  برای 
پذیرش  و  فردی  خالقیت های  کمک  به  آن  عملکردهای 
مسئولیت دشوار بازاندیشی در معنای خانه و تالش برای توسعه 

عملکردهای خانه هستیم.
در این موقعیت کرونایی و الزام به خانه نشینی، شاید موقعیت 
را  خود  دیگری  زمانی  هر  از  بیش  ایرانی  خانه  مسأله مند 
آشکار خواهد کرد. روایتی که ارائه کردم بیان کننده موقعیت 
مسأله مند ساختاری خانه در شهرها و کالنشهرهاست. اگر این 
معنای  احیای  نیازمند  ما  برای خانه نشینی  بپذیریم،  را  روایت 
خانه و توسعه عملکردهای آن به کمک خالقیت های فردی و 
تالش  و  خانه  معنای  در  بازاندیشی  دشوار  مسئولیت  پذیرش 
برای توسعه عملکردهای خانه است. میراث فرهنگی و ادبی ما 
دربردارنده ارزش ها و باورهایی است که می تواند ذخیره معنایی 
ارزشمندی را در اختیار ما قرار دهد. در فرهنگ صوفیانه ایرانی 
سنت خانه نشینی با نام خلوت گزینی پیشینه ای طوالنی و ارزش 
اخالقی و عرفانی بزرگی دارد. عطار نیشابوری در تذکره االولیا 
روایت های متعددی از خلوت گزینی و خانه نشینی عارفانی چون 
منصور حالج و ابوسعید ابوالخیر نقل می کند. درباره ی ی ابوسعید 
می نویسد سی سال به روستای َمِنه )زادگاهش در ترکمنستان( 
نیز در  بر گوش می نهد و اهلل اهلل می گوید. حافظ  پنبه  می رود 

ستایش خلوت گزینی می گوید
دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش

زین دلیری ها که من در کنج خلوت دیده ام
عالوه بر این، رسانه ها و فضای مجازی و شیوه های ارتباط گیری 
جدید نیز قابلیت ها و توانایی های مهمی در اختیار ما قرار می دهد. 
در اینجا نمی خواهم راه های مواجهه با موقعیت مسأله مند خانه را 
توضیح دهم. هدف این بود که این موقعیت را آشنایی زدایی کنم. 
فهم پذیر کردن این موقعیت برای مواجهه خالقانه و مسئوالنه با 
آن بسیار ضروری و سودمند است. در مقاله دیگری چگونگی 
سکنی گزینی در موقعیت قرنطینه را شرح داده ام. نکته کلیدی 
این است که کرونا ما را ناگزیر به خانه نشینی کرده است و این 
موقعیت می تواند آغازی برای بازگشت مجدد خانه در زندگی 

شهری و کالنشهری و پایان دوره فرار از خانه نیز باشد.

کرونا مخیله ما از شهر را تغییر خواهد داد؟ 

نعمت اهلل فاضلی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 



۱۰7

خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

و  مختلف  مناطق  در  کرونا  پاندمی  مرگ  و  ابتالء  تفاوتهای 
همچنین در میان زیرگروه های مختلف جمعیتی و اجتماعی، 
نیروهای جمعیت  و  عوامل  توسط  زیادی  تاحدود  توان  را می 
شناختی تبیین کرد. نابرابری های فضایی و اجتماعی کووید- 
۱9 تاحدود زیادی به ویژگی ها و مشخصه های جمعیتی بر می 
گردد. ساختار سنی جمعیت تعیین کننده مهم و کلیدی شیوع 
ابتالء و مرگ های پاندمی کرونا است. با توجه به سیستم ایمنی 
عروقی،  )قلبی-  مزمن  های  بیماری  باالی  و شیوع  تر  ضعیف 
ریوی و دیابت( در سنین سالمندی، تلفات انسانی این ویروس 
در گروه سالمندان بیشتر از سایر سنین است. از اینرو، کشورهای 
با ساختار سنی سالخورده نظیر ایتالیا )با میانه سنی 47 سال و 
2۳ درصد جمعیت سالمند(، در مقایسه با کشورهای با ساختار 
کووید-۱9  از  ناشی  مرگ  های  میزان  بیشترین  جوان،  سنی 
را تجربه می کنند. عالوه بر ساختار سنی، تراکم جمعیت در 
اثرگذار  این ویروس  بر شیوع  نیز  سطوح خانوار، محلّه و شهر 
است. در مناطقی که تراکم جمعیتی باالست، شیوع و تلفات 
کرونا بیشتر است. بر اساس مطالعات، در محله هایی با تراکم 
جمعیتی باال، ترکیب جمعیتی عمدتاً مهاجر، سالمند و شاغل در 

بخش خدمات، میزان ابتالء به کووید-۱9 بیشتر است. بعالوه، 
مهاجرت ها و جابجایی های جمعیتی نیز یکی دیگر از عوامل 
اصلی شیوع و گسترش پاندمی کرونا است. کووید-۱9 از منشأ 
های جمعیتی  جابجایی  و  مهاجرت  اثر  بر  وهان چین  در  آن 

تقریباً به تمام کشورهای جهان سرایت پیدا کرد. 
عوامل و نیروهای جمعیت شناختی نه تنها تبیین کننده تفاوتها در 
ابتالء و مرگ کووید-۱9 هستند، بلکه در مقابل خود نیز به شّدت 
از آن متأثر هستند. شیوع ویروس کرونا، اقتصادهای ناپایدار، را 
ناپایدارتر، کارگاه ها و کارگران دستمزدی را تعطیل، ناامنی شغلی 
را بیشتر، نابرابری اجتماعی را گسترده تر، و میزان های فقر و 
بیکاری را افزایش خواهد داد. سالمندان، زنان سرپرست خانوار، 
مهاجران، فقرای حاشیه شهری از جمله گروه-های آسیب پذیر 
اجتماعی هستند که در این شرایط نه تنها، وضعیت اقتصادی شان 
بدتر شده، بلکه امکانات و دسترسی محدودتری نیز به سیستم  
های بهداشتی و مراقبتی دارند. پیامدهای جمعیت شناختی کوتاه 
مدت و بلندمدت پاندمی کرونا بستگی به میزان شیوع و طول 
مدت آن دارد. امروزه، کووید-۱9 توسط سازمان بهداشت جهانی 
به عنوان یکی از علت های مرگ مطرح و کشورهای ملزم به ثبت 
آن در فهرست علل مرگ هستند. برآورد می شود که میزان های 
مرگ و میر برای گروه های مختلف سنی به ویژه برای سالمندان 
در مقایسه با سال قبل افزایش یابد و در مقابل، شاخص امید 

زندگی کاهش می یابد. برخالف مرگ ومیر، تأثیر پاندمی کرونا بر 
باروری با تأخیر اتفاق می افتد و معموالً کاهشی است. میزان های 
مقطعی باروری در بستر شوک و عدم اطمینان های اقتصادی 
و نرخ های باالی بیکاری و همچنین ترس از مراجعه به مراکز 
بهداشتی کاهش می یابد. مهاجرت نیز در سطح ملی و بین المللی 
با توجه به ممنوعیت و محدودیت ها، بسته شدن مرزها، بازنگری 
در قوانین مهاجرتی، در کوتاه مدت به شّدت کاهش می یابد. در 
حال حاضر، حدود 50 کشور در جهان محدودیت ها و اقدامات 
سختگیرانه ای در زمینه مهاجرت و مهاجران اعمال کرده اند. حتی 
بسیاری از کشورها محدودیت هایی برای مهاجرت و جابجایی 
های داخلی نیز اعمال کرده اند و افرادی که این محدودیت ها و 
مقررات جدید را نقض کنند، مجازات و جریمه های سنگین می 
شوند. البته، انتظار می رود در دوران پساکرونا هم مهاجرتهای 
داخلی و هم مهاجرتهای بین المللی به دالیل معیشتی و اقتصادی 

افزایش قابل توجهی پیدا کنند. 
کرونا  پاندمی  از  برآمده  های  چالش  و  مسائل  خالصه،  بطور 
نه تنها به سیستم مراقبت های بهداشتی بستگی دارد، بلکه 
به ساختارهای سنی، توزیع و جابجایی های جمعیتی، فقر و 
اشکال مختلف نابرابری و همچنین رفتارهای اجتماعی مردم 
های  دستورالعمل  و  قرنطینه  از  تبعیت  آوری،  تاب  )نظیر 

بهداشتی، و غیره( بستگی دارد. 

ابعاد و پیامدهای جمعیتی پاندمی کرونا

رسول صادقی
دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران 
و رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور

پاندمی کرونا، با چالش های متعدد اقتصادی و اجتماعی، اهمیت نابرابریهای اجتماعی و جمعیتی در حوزه سالمت را بیش از پیش 
برجسته تر ساخت. کرونا هرچند یک مسئله جهانی است اما با واکنش های ملی و محلی همراه است و همچنین مهمتر از آنکه صرفاً 
یک مسئله بهداشتی و پزشکی باشد، یک مسئله اجتماعی برآمده از موقعیت ها و شرایط ساختاری با پیامدهای متعدد و پیچیده 
اجتماعی است. ساختارهای سنی و ترکیب های جمعیتی، فقر و نابرابری اجتماعی، نه تنها ریسک ابتالء و سرایت این ویروس را 

افزایش داده، بلکه خود نیز متأثر از آن، گسترده تر و شدیدتر خواهند شد. 
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شیوع بیماری کرونا در دو ماهه اخیر، وضعیت اقتصاد کشور را در 
سال پیش رو در هاله ای از ابهام فرو برده است. زیرا، اقتصاد ایران 
در دو سال اخیر و پس از خروج آمریکا از برجام، درگیر تحریم 
های گسترده اقتصادی بوده است که این موضوع خود عالوه بر 
آنکه زمینه ساز شوک های بزرگ اقتصادی به ویژه شوک ارزی 
سال 97 بوده است، وضعیت رکود تورمی نامناسبی را نیز رقم زده 
است. به طور مثال، در سال 97 نرخ رشد اقتصادی کشور منفی 
4,9 درصد بوده است و متأسفانه در حوزه صنعت به عنوان پیشران 
جذب نوآوری و اقتصاد دانش بنیان این عدد به حدود منفی 9,6 
درصد رسیده است. در سال 98 نیز بر اساس محاسبات اولیه مرکز 
ایران، رشد اقتصادی کشور در کل منفی 7,6 درصد و در  آمار 
صورت حذف سهم بخش نفت، این عدد صفر درصد خواهد بود. با 
توجه به شیوع کرونا در اسفندماه، به احتمال زیاد پیش بینی های 
گذشته در خصوص بهبود وضعیت رشد اقتصادی در سه ماهه 
چهارم سال نیز محقق نخواهد شد و عمالً رشد اقتصادی کشور 
نسبت به وضعیت 9 ماهه تغییری نخواهد داشت. نرخ تورم ساالنه 
نیز در سال 98 بنا به اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به 4۱,2 درصد رسید که نسبت به سال 97 حدود ۱0 درصد 
افزایش داشته است. در کنار این موارد، بایستی به تشدید مشکالت 
ناشی از تحریم های اقتصادی نیز اشاره کرد که عالوه بر تشدید 
محدودیت های ارزی کشور به ویژه در حوزه فروش نفت خام، 
منجر به افزایش هزینه های مبادله، افزایش هزینه های تولید، 
دشواری در واردات نهاده های اولیه تولید به ویژه در حوزه صنعت و 
نهایتاً افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران به ویژه در حوزه های 
سرمایه بری نظیر صنعت نفت و گاز گردیده است. حال در این 
شرایط اقتصادی و همچنین آگاهی نسبت به برخی از چالش های 
ایران نظیر  اقتصاد  بلندمدت  بیماری های مزمن و  ساختاری و 
چالش های مالیه دولتی، چالش های نظام پولی و اعتباری و نهایتاً 
چالش های نظام بازنشستگی، ضرورت داشتن چشم اندازی نسبت 
به آینده اقتصاد ایران به ویژه با توجه به نامعین بودن سرنوشت این 
بیماری، از ضرورتی دوچندان برای دستگاه سیاستگذاری کشور 
برخوردار است. در این گزارش سعی شده است این چشم انداز 
در قالب 4 سناریو مختلف و همچنین ارایه برخی از راهکارهای 
سیاستی برای کاهش آثار اقتصادی حاصل از این همه گیری و 

جلوگیری از تشدید چالش های اقتصادی کنونی ارایه گردد. 
در این چارچوب، در بخش نخست گزارش، ضمن بررسی وضعیت 
همه گیری کرونا به این نکته اشاره شده است که هر چند احتماال 
به واسطه پیشرفت های رخ داده در عرصه پزشکی و همچنین 
ظرفیت های حوزه آی تی و تغییر ماهیت ارتباطات اجتماعی، 
وضعیت این همه گیری با همه گیری های گذشته متفاوت است 
مواجه  با یک همه گیری  که  زمانی  در  که  دانست  بایستی  اما 
هستیم، احتمال بروز بیماری با امواج متعدد بسیار باال است. امری 
که در خصوص آنفلونزای اسپانیایی هم در صد سال پیش مشاهده 
گردید و اتفاقا موج دوم بیماری تلفات بیشتری از موج نخست 
داشت. بنابراین، یک مبنای مهم در سناریوسازی در خصوص آینده 
اقتصاد ایران در سال 99، نوع نگاه ما به آینده این بیماری است. 
اگر حسب یک نگاه رایج، فرض بر آن باشد که تا زمان کشف 
واکسن این بیماری، مهار آن غیرممکن است و ما احتماال مواجه با 
یک دوره حداقل دوساله )در سناریوی خوش بینانه کشف واکسن( 
زندگی با این بیماری خواهیم بود، پیشنهادات ما کامالً متفاوت از 
زمانی خواهد بود که فرض بر آن است که بیماری تا یک یا دو ماه 
آینده مهار خواهد شد )یا همانند ویروس سارس در چرخه طبیعت 

ضعیف خواهد شد و از شدت ابتالی آن کاسته خواهد شد(.
نکته دومی که در طرح سناریو از آینده اقتصاد ایران در سال 99 
حایز اهمیت است، نوع مناسبات بین المللی و نقش این بیماری در 
تغییر رفتار ما یا دشمنان ما نسبت به موضوع تحریم ها است. نوع 
اتفاقات نظامی و یا سیاسی در منطقه غرب آسیا و همچنین تغییر 
رفتار تجاری کشورهای خارجی حتی در حد مبادالت مرتبط با 
حوزه سالمت و درمان، خود می تواند وضعیت های متفاوتی در 
خصوص آینده اقتصاد ایران در سال 99 رقم بزند. بنابراین، دو مؤلفه 
)یا پیشران( مهم تأثیرگذار بر آینده اقتصاد ایران در سال 99 و 
طرح هر نوع سناریو، وضعیت همه گیری بیماری کرونا و همچنین 
نقش این همه گیری در تغییر مناسبات بین المللی به ویژه موضوع 
تحریم خواهد بود که از ترکیب هر یک از مؤلفه ها با یکدیگر 4 

حالت محتمل متصور خواهد بود. 
سناریو اول که ناظر بر دوره کوتاه مدت بیماری همراه با گشایش های 
بین المللی است ناظر بر آن است که دیدگاه بخشی از جامعه پزشکی 
که قائل به امکان مهار کامل بیماری در کوتاه مدت با اقدامات سخت 
گیرانه و یا امکان ضعیف شدن ویروس در چرخه طبیعت همانند 
ویروس سارس هستند، صحت داشته باشد. همچنین،  ما در عرصه 
بین الملل نیز با نوعی تساهل و تسامح نسبت به اعمال تحریم های 
اقتصادی و تشدید فشارهای اقتصادی بر ایران مواجه باشیم. در این 
حالت و با توجه به رکود تورمی اقتصادی موجود از دو سال پیش 
در اقتصاد ایران، وضعیت اقتصاد ایران چندان تغییر نخواهد کرد و 
اقتصاد ایران تنها فرصت نیمه اول سال 99 را برای احیای اقتصاد 
ایران و خروج از رکود تورمی به ارث رسیده از دو سال پیش را از 
دست خواهد داد. در این چارچوب، مهم ترین اقدام دولت در حوزه 
اقتصاد می تواند تداوم برنامه های حمایتی موجود جهت جلوگیری 
از تعمیق بیشتر رکود تورمی دو سال گذشته باشد. سیاست هایی 
از قبیل تزریق منابع مالی به بخش های مختلف به ویژه کسب 
و کارهای پرریسک، به تعویق انداختن تسویه بدهی های بانکی، 
پرداخت های یارانه ای به بخش های ضعیف جامعه و موارد مشابه 
دیگر که هم اکنون نیز بخش هایی از آن در دستور کار بوده است 
می تواند مهم ترین اقدامات سیاستی دولت مبتنی بر این سناریو 
باشد. در عرصه سالمت نیز، تمرکز بر تولید تجهیزات اولیه مورد 
نیاز بخش درمان و عموم مردم نظیر ضدعفونی کننده ها، ماسک 
و گان های بیمارستانی همچنان باید در اولویت باشد. ضمن آنکه 
نسبت به تجهیز آزمایشگاه ها و بخش های آی سی یو به ویژه با 
توجه به برخی تساهل های مالی و بانکی بین المللی باید اقدامات 

جدی تری را در دستور کار قرار دارد. 
تشدید  با  همراه  بیماری  مدت  کوتاه  دوره  بر  ناظر  دوم  سناریو 
فضای بین المللی علیه ما است. در این چارچوب، چنانچه فرضیه 
اپیدمولوژیست ها مبنی بر امکان مهار بیماری در کوتاه مدت همراه 
با وقوع اقدامات غافلگیرانه و سخت تر دشمنان و به طور مشخص 
آمریکایی ها نسبت به ما محقق شود، آنگاه ممکن است رکود تورمی 
دو سال گذشته به ویژه با عنایت به چالش های ساختاری و ناترازی 
هایی که دولت در ایران با آن مواجه است، حتی در کوتاه مدت نیز 
تشدید گردد و ما در انتهای 6 ماهه سال 99 رشد اقتصادی در 
حدود منفی ۱0 درصدی را تجربه کنیم که پیامدهای آن، حتی می 
تواند وقوع اعتراضات  اجتماعی در نیمه دوم سال 99 باشد. نکته 
حایز اهمیت این سناریو آن است که طرفداران این ادعا بر اقدامات 
غافل گیرانه و ضربتی دشمنان تأکید دارند. امری که در زمستان 
گذشته و در خصوص ترور فرمانده سپاه قدس مشاهده گردید. 
بر اساس این سناریو، نبایستی نسبت به برخی از تساهل های 

کنونی در عرصه مبادالت بین المللی به راحتی با دیده خوش بینانه 
نگریست و فارغ از اقدامات پیشین، مدیریت و یکپارچگی در عرصه 
سیاست خارجی به ویژه در موضوعات منطقه ای و تالش در جهت 
عدم ایجاد بهانه های واهی برای اقدامات خصمانه دشمنان باید در 

دستور کار دستگاه سیاستگذاری کشور باشد.
و  مدیریت  با  همراه  بیماری  بلندمدت  دوره  بر  سوم  سناریو 
گشایش های بین المللی متمرکز است. در اینجا فرض بر آن است 
که این همه گیری تا قبل از کشف واکسن و آنتی بادی های مؤثر 
برای مقابله با آن از بین نخواهد رفت و دنیا حداقل تا یک دوره 
2 ساله )با فرض خوش بینانه کشف واکسن یا دارو در این بازه 
زمانی( با این بیماری درگیر خواهد بود و ما در پاییز 99 با پیک 
دوم این بیماری روبرو خواهیم بود. این گزینه که در شرایط کنونی 
همه گیری کرونا طرفداران بیشتری در دنیا و در نزد برخی از 
اپیدمولوژیست ها دارد، در صورت تحقق، نقش پیشران بین المللی 
را تا حدودی نسبت به پیشران اپیدمی کرونا حداقل در کوتاه-مدت 
کمرنگ  می کند و مسأله سیاست گذاری را عمدتا معطوف به 
مدیریت ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی در سایه یک ویروس 
خطرناک برای چند سال آینده می سازد. در صورت تحقق این 
وضعیت، تساهل در وضعیت بین المللی نسبت به تحریم های 
اقتصادی کشور حداقل در حوزه بهداشت و درمان می تواند تا 
حدودی نسبت به کاستن از فشار بر بخش سالمت بکاهد و از نرخ 
رشد احتمالی مرگ و میر در کشور جلوگیری کند. اما نکته مهم 
آن است که ما باید منتظر ابعاد جدی تر اقتصادی و اجتماعی این 
بیماری در امواج دوم و سوم آن باشیم و فی المثل، سیستم آموزش 
ما باید بداند که احتماال از اواسط پاییز سال آینده باز مواجه با دوره 
های طوالنی فاصله گذاری اجتماعی در سطح مدارس و دانشگاه ها 
خواهد بود. بخش درمان ما نیز باید منتظر یک فشار دیگر در پاییز 

و زمستان سال آینده و حتی سال ۱400 باشد. 
باشد که در یک دوره  این توجه داشته  به  باید  اینجا دولت  در 
دوساله، اقتصاد چگونه می تواند به فعالیت طبیعی خود ادامه دهد 
ولی آسیب های این بیماری برای ما کنترل شده باشد. می توان 
انتظار داشت که در این سناریو بخش خدمات )که بیش از سایر 
بخش های اقتصادی شامل فعالیت های پرریسک هستند( بیش از 
سایر بخش های اقتصادی کشور متحمل زیان شود و خسارت های 
از کسب و کارهای خدماتی که به  برای آن دسته  این موضوع 
صورت آفالین خدمات ارائه می کنند بیش از کسب و کارهایی 
است که امکان استفاده از بستر اینترنت و فضای آنالین را در ارائه 

خدمات دارند.
سناریو چهارم به  دوره بلندمدت بیماری همراه با افزایش تنش 
سناریو  این  رسد،  می  نظر  به  دارد.  اشاره  ما  علیه  المللی  بین 
محتمل ترین وضعیت در بین سناریوهای موجود باشد: وجود یک 
دوره 2 تا ۳ ساله از همه گیری کرونا در کنار تشدید تحریم های 
بین المللی علیه کشور و حتی عدم  برخی از گشایش های کوتاه 
مدت بین المللی نظیر آنچه در خصوص آزاد شدن اموال بلوکه شده 
کشور در لوکزامبورگ رخ داده است. اولین نکته ای که بایستی در 
صورت وقوع این وضعیت مورد توجه قرار گیرد، اعالم یک نوع 
زیست اجتماعی با وجود فاصله های اجتماعی است. ما باید زندگی 
با ماسک در فضاهای عمومی سربسته، ضدعفونی کردن و تبدیل 
آن به رویه های رایج نظیر شستن دست و صورت های روزانه، عدم 
دست دادن و روبوسی، محدود شدن شدید ورزش-های گروهی 
و تن به تن، محدود شدن خوردن غذاهای فست فودی و ... را به 
عنوان هنجارهای اجتماعی حداقل برای دو تا سه سال آینده مورد 

بررسی چالش ها و فرصت های کرونا برای اقتصاد ایران 
سناریوهای محتمل و پیشنهادهای سیاستی

گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات فناوری
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تأکید قرار دهیم و دستگاه های فرهنگی متولی مشغول ترویج 
آن باشند.  اما در عرصه اقتصاد، مهم ترین اقدام تفکیک مشاغل 
از یکدیگر است. به عنوان نمونه، در حوزه اقتصاد دانش بنیان به 
نظر می رسد در این دوران مهم ترین مشاغل پرریسک و آسیب 
پذیر، مشاغل خدماتی نظیر حوزه های گردشگری و یا حوزه های 
حمل و نقل خواهند بود و آسیب پذیری مشاغل صنعتی کمتر از 
مشاغل خدماتی است و بر همین اساس، در حوزه صنعت مهم 
ترین بحث تداوم اقداماتی است که از سال 98 در جهت حمایت 
از ساخت داخل آغاز شده بود و اگر همه گیری کرونا رخ نداده بود 
شاید برخی از نتایج آن در نیمه اول سال 99 به تدریج مشهود 
می گردید. در بخش سالمت و درمان نیز، ابتدا بایستی نسبت به 
تداوم تولید محصوالت و تجهیزات پزشکی اولیه نظیر ماسک، مواد 
ضدعفونی کننده و لباس های پزشکی با سرعت کنونی برنامه ریزی 
نمود و حتی این حوزه ها را در این دو سال در ذیل برنامه های 
ساخت داخل وزارت صمت به تدریج به عرصه های مزیت دار کشور 
در ایجاد بازارهای جدید در سطح کشورهای منطقه تبدیل نمود. 
عالوه بر آن، توانایی انجام تست های سریع و توسعه انجام تست 
از یک امر تخصصی به امر روتین برای افراد و بنگاه های متفاوت 
با هزینه کمتر بایستی در دستور کار قرار گیرد. از دیگر حوزه های 
حایز اهمیت که می تواند در صورت تحقق این سناریو مورد توجه 
قرار گیرد، توسعه زیرساخت های مرتبط با کسب و کارهای آنالین 
و تعمیق بیشتر پیوند حوزه اقتصاد و فضای مجازی است. حتی در 
این عرصه، حل بسیاری از معضالت مرتبط با رگوالتوری و مقررات 
گذاری استارت آپ های مرتبط با فضای مجازی می تواند به دستور 
کار اصلی نهادهای تصمیم گیر کشور تبدیل شود و با استفاده 
از ظرفیت نهادهای فعال در این عرصه در این دوران نظیر ستاد 
ملی مقابله با کرونا، چالش های هماهنگی و تعارض دیدگاه های 
نهادهای تصمیم گیر را که پیشتر در این عرصه وجود داشته است 
را با سرعت باال حل و فصل نمود و به رویه ها و قوانین دایمی 
کشور تبدیل نمود. وضعیت تجارت خارجی ما به ویژه در سطح 

منطقه نیز نیازمند پروتکل های جدیدی است. کمک به ارتقای 
وضعیت بهداشتی این کشورها همراه با ایجاد بازاری برای صادرات 
محصوالت بهداشتی، می تواند به عنوان یک الگو در 2 تا ۳ سال 

آینده در دستور کار تجارت خارجی کشور قرار گیرد.
اما در  صورتی که وضعیت پایداری این بیماری در 2 تا ۳ سال 
آینده، همراه با تشدید فضای بین المللی علیه کشور باشد، و ما 
به سمت هرگونه تنش نظامی با دشمنان خود پیش رویم، از تاب 
آوری و پایداری جامعه ایران به شدت کاسته خواهد شد. پس، 
بایستی عمدتا به مدیریت یکپارچه سیاست خارجی خود در جهت 
جلوگیری از بروز مناقشات بین المللی ناخواسته مبادرت کنیم. به 
عبارت بهتر، مهم ترین سیاست، تالش در جهت عدم تحقق این 
گزینه به ویژه حسب خصومت های برخی از دشمنان منطقه ای ما 
)به طور مشخص اسرائیل( است. در این چارچوب، ضرورت مدیریت 
جدی تر و یکپارچه تر سیاست خارجی کشور به ویژه در فضای 
کشورهای دوست و همسود، جهت جلوگیری از هرگونه تشدید 

فضای بین المللی علیه کشور ضروری است. 
گزارش حاضر پس از بررسی این سناریوها، سعی نموده است ضمن 
اشاره به چند نکته تکمیلی، به ارایه چند راهکار تکمیلی به ویژه 
در صورت وقوع سناریوهای بدبینانه جهت کاهش آسیب پذیری 
اقتصاد ایران مبادرت نماید. اولین نکته آن است در کشور ما در 
بسیاری از موارد سیاست های کالن اقتصادی کشور به واسطه 
ظرفیت  رسد.  نمی  نتیجه مشخصی  به  هماهنگی  عدم  چالش 
نهادی ستاد ملی مبارزه با کرونا می تواند در صورت پایداری این 
بیماری در 2 تا ۳ ساله آینده و تحقق سناریوی سوم یا چهارم، 
بهترین فرصت برای حل برخی از چالش های حکمرانی کشور و 
تعیین تکلیف برخی از موازی کاری ها و یا مشخص نبودن نسبت 
مسئولیت ها با اختیارت در حوزه اقتصادی و تصمیم گیری های 
اقتصادی باشد. تجربه دو ماهه اخیر نشان می دهد به نسبت سایر 
ستادها و شوراهای عالی کشور، این ستاد به ویژه با حمایت هایی 
که رهبری نظام و همچنین بخش های نظامی و قضایی کشور از 

آن داشته اند، می تواند در صورتی که ما در یک دوره 2 تا ۳ ساله 
مواجهه با بحران باشیم در ریل گذاری های حقوقی و حکمرانی 

کشور مؤثر باشد. 
نکته دوم آن است که در خصوص بحران اخیر، اهمیت ظرفیت های 
مختلف فناوری، بخصوص فناوری های دیجیتال در مواجهه با کرونا 
تا همین مرحله به خوبی روشن شده است. در واقع وقتی افراد و 
سازمان ها برای مبارزه با کرونا با طرح های قرنطینه مختلف و ایجاد 
ممنوعیت در رفت و آمد و فاصله گذاری اجتماعی مواجه هستند، 
های  فعالیت  ادامه  برای  بسیاری  دیجیتال کمک  های  راه حل 
فناوری های  از  استفاده  البته  اند.  داده  ارائه  اجتماعی  اقتصادی 
دیجیتال مالحظات مختلفی نیز دارد که در گزارش به آنها اشاره 
شده است. اما در نهایت، مهم ترین راهکارهای پیشنهادی کلی این 

گزارش به ویژه در صورت وقوع سناریوهای بدبینانه عبارتند از: 
◂◂    رصد عالئم مربوط به سناریوهای احتمالی

◂◂     استمرار فعالیت های تولیدی که به فاصله گذاری اجتماعی 
لطمه نمی زند.

◂◂    حمایت از زنجیره تولید از طریق خرید محصوالت نهایی
◂◂    تقویت صادرات انرژی و محصوالت پزشکی زنجیره ارزش 

نفت و گاز به کشورهای همسایه مبتال به کرونا
◂◂    فعال سازی بخش مسکن با مشارکت محوری سازمان اوقاف 

و امور خیریه
◂◂    ضرورت حفظ تعطیلی سخت گیرانه فروشگاه ها و مغازه ها 

در سطح شهر)محصوالت غیراساسی و غیرضروری(
◂◂    حمایت از مشاغل خدماتی و اقشار محروم و آسیب دیده

◂◂     ضرورت هماهنگی و همکاری بین بخشی میان دستگاه ها با 
مأموریت رفع محرومیت های اجتماعی و اقتصادی

◂◂    فعال سازی ظرفیت های موجود در حوزه بازاریابی اجتماعی 
خیریه و راه اندازی کمپین های تبلیغاتی

◂◂    حفظ تغییرات مثبت اتفاق افتاده در زمانی که کشور مبتال به 
بحران کرونا شده است.

هر کشوری با توجه به سیاست های خارجی خود برنامه هایی را برای تدوین سیاست های 
در  ها  برنامه  این  در  محققان کشورها  و  دانشمندان   . کند  می  پیگیری  جامعه  در  سالمت 
را  جامعه  سالمت  بتوانند  طلبانه  صلح  اهداف  پیگیری  با  تا  کنند  می  تالش  دولت  کنار 

کنند. تضمین 
انتظار می  البته  و  گرفت  کرونا شدت  بیماری  با شروع شیوع  ها  این تالش  ما هم  در کشور 
رفت که پیش بینی ها از طرف دولتمردان زودتر از نیز انجام می شد. اما متاسفانه بعضی از 
زیر مجموعه های دولت به اهمیت این موضوع فکر نکرده بودند. یادم است که حدود پنج سال 
پیش یعنی سال ۱۳94 شیوع یک بیماری واگیر دار را پیش بینی کردم. و درخواستی رسمی 
به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دادم تا بتوانم با کمک آنها دستگاه های دوخت 
و برش التراسونیک را در حجم زیاد برای زمان شیوع بیماری تولید کنم. دستگاه های دوخت 
و برش التراسونیک دستگاه هایی هستند که دو کشور چین و ایتالیا ساخته می شوند و این 
دستگاه ها برای تولید انواع ماسک ها پزشکی و بهداشتی و همچنین البسه ایزوله کاربرد دارد. 
و  بازدید  از  بعد  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  ارزیابی  کارشناسان  که  بود  جالب 
بررسی دستگاه های ساخته شده ، در جوابم طرح را مردود اعالم کردند و گفتند بهتر است 

فیلم های تخیلی کمتر ببینم! 
و  نوشتم  بنیان  ارزیابی شرکت های دانش  ریاست  برای  این تصمیم  نامه های متعدد در پی 
بارها با ریس دفتر ایشان تلفنی صحبت کردم و قرار مالقات خواستم. اما صد افسوس که جوابی 
دریافت نشد. چرا که به اهمیت این موضوع نرسیده بودند و حتی نمی خواستند صحبت های 

یک محقق با چهار دهه فعالیت علمی و صنعتی را گوش دهند! 
با سختی فراوان شروع به تولید وسیع تر انواع التراسونیک دوخت و برش نمودم و تعداد زیادی 
از این دستگاه ها ساختم اما واقعیت این بود که این دستگاه ها خریداری چندانی نداشت چراکه 

کاربرد آن در زمان عادی کم بود. در نهایت بعد از گذشت چهار سال از نگهداری دستگاه هایی 
که در انبار شرکت داشتم. توانستم دستگاه ها را در زمان مورد نظر با همان قیمت چهار سال 
قبل و بدون سود بفروشم. چرا که دلم نیامد در این زمان بخواهم یک سودجو در برابر سختی 
و فشار روی مردم باشم. هرچند که متاسفانه بعضی از دستگاه هایم با ده ها برابر قیمت توسط 

خریداران دوباره فروخته شد! 
از یکصد کارخانه  با ۳7 سال تجربه در صنعت سالمت و ساخت بیش  این است که  واقعیت 
تولید تجهیزات پزشکی هنوز آشفتگی های سیاست های علمی و سالمت کشور را می بینم. و 

افسوس می خورم. 
یکی از دستگاه های دیگری که سالها قبل تولید نمودم و در زمان شیوع بیماری کاربرد خود را 
بیشتر نشان داد سیستم های استریل محصوالت پزشکی بود. سالهاست که این دستگاه ها را 
مطابق با استاندارد های جهان تولید می کنم. و جالب است که برای توسعه این کار نیز یکسال 

است در نوبت گرفتن وام صندوق نوآوری و شکوفایی بسر می برم!
و  ها  ماسک  جمله  از  پزشکی  مصرف  یکبار  محصوالت  انواع  تواند  می  استریل  های  دستگاه 
البسه های بیمارستانی را استریل نماید تا خریداران این محصوالت در آرامش از محصول تولید 

شده استفاده نمایند.
ارتباط علمی و تجاری ام با بیش از چهل کشور تا آنجا بوده که بخوبی نیاز های هر جامعه و راه 
حل های متعددی رفع مشکالت را می دانم و صد البته امروز نیز طرح های بسیار زیاد کاربردی، 
برای تعالی صنعت و ارتباط بیشتر دانشگاه ها با مراکز تولید دارم. اما چه بگویم که که توان مالی 
محققانی همچون اینجانب کم و طرح ها زیاد و نیازمند توجه بیشتر دولت است. در هر شکل با 
توجه به تمام بی مهری هایی که از طرف دولت دیده ام وظیفه خود را بعنوان یک فرزند پرورش 

یافته در ایران می دانم که باید تمام تالشم را برای سالمت کشور انجام دهم.

ویروس کرونا و سیاست های فناورانه 
دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی مدیر عامل و موسس شرکت نیامش
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اشاعه ویروس کرونا از بهمن ماه ۱۳98 نه تنها سالمت شهروندان 
انتشار  است.  نموده  مواجه  چالش  با  نیز  را  کشور  اقتصاد  بلکه 
ویروس کرونا در شهرهای بزرگ و تالش برای جلوگیری از شیوع 
این بیماری سبب شده تا بسیاری از واحدهای اقتصادی و کسب 
و کارها به کاهش ساعت کاری و در برخی مواقع تعطیلی کامل  
روی آورند که خسارتهای مالی زیادی را برای این بنگاه ها به 
همراه داشته است این آسیبها در بخش های خدماتی، گردشگری، 
هتلداری و رستوران، خرده فروشی حمل و نقل، پوشاک، آموزشی 
و مانند آن به مراتب بیشتر از سایر بخش ها بوده است با توجه 
به ضرر و زیانهای ناشی از اشاعه این ویروس در اقتصاد ایران در 
صورتی که در مورد جبران زیانهای اقتصادی چاره ای اندیشیده 
نشود و راهکارهای عملی در پیش گرفته نشود آسیب های وارده 
تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعاالن اقتصادی با چالش های 
زیادی رو به رو شده که حتی ممکن است بسیاری از آنها از چرخه 
اقتصادی حذف شوند. کاهش تولید بنگاههای اقتصادی نه تنها 
بخش تولید را متأثر می سازد که منجر به بیکار شدن بخش 
که سبب  میشود  بخشها  این  در  شاغل  کار  نیروی  از  عظیمی 
پیچیدگی ها و اختالل هایی در نظام اقتصادی شده و حتی ممکن 
است چالشهای اجتماعی متعددی را نیز به همراه داشته باشد. در 
این گزارش بر اساس آمار موجود، گزارش های معتبر جهانی و 
همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان ،اساتید دانشگاه، فعاالن 
بخش خصوصی و طرح پایش زمستان ۱۳98 زیان تحمیل شده 
به اقتصاد کشور در اثر شیوع ویروس کرونا در قالب سه سناریو 
خوش بینانه، واقع بینانه و بدبینانه برآورد شد. این زیان بر اساس 
سناریوی خوش بینانه ۳٫۱24 میلیارد ریال، سناریوی واقع بینانه 
4٫292 میلیارد ریال و سناریوی بدبینانه 5٫428 , ۱8۱ میلیارد 
اساس ۳  بر  که  است  آن  از  حاکی  ارقام  این  بود.  خواهد  ریال 
سناریوی ارائه شده زیان وارده به اقتصاد کشور به میزان 9 درصد، 
۱۳ درصد و ۱7 درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۱۳98 خواهد 
بود. اعداد و ارقام برآوردی توجه فوری به بخش های آسیب دیده 
و لزوم بسته های حمایتی را بیش از پیش برجسته می سازد 
زیرا عدم به کارگیری سیاست مناسب به صورت فوری منجر به 
تعمیق تورم رکودی در کشور میشود که اشتغال و تولید کشور را با 
بحران مواجه می سازد. لذا از آن جا که سال ۱۳99 به عنوان سال 
جهش تولید نام گرفته است نه تنها الزم است تا با سیاست ها و 
اقدامات خردمندانه زیان ناشی از اپیدمی کرونا پوشش داده شود 
بلکه الزم است تا با تقویت بنیان تولید مسیر محقق شدن جهش 
تولید نیز هموار گردد. بنابراین بسته های حمایتی از یک سو باید 
نقدینگی الزم برای کسب و کارها را فراهم آورد و از سوی دیگر 
مانع از اخراج نیروی کار از واحدهای آسیب دیده از کرونا شود به 
گونه ای که به حفظ اشتغال در سطح کشور بپردازد. برنامه هایی 
مانند تأمین نقدینگی برای بنگاه ها، اعمال تمهیداتی مانند تنفس 
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، بیمه و قبوض 
انرژی مانند آب، برق و گاز از خرداد ماه ۱۳99 به مدت یکسال 
و وصول آنها در سال ۱400 میتواند از برنامه های عملی در این 
رابطه باشد , همچنین برنامه های حفظ اشتغال و عدم تعدیل 
نیرو توسط بنگاه ها مانند پرداخت معادل حداقل تعداد حقوق 
پرسنل اسفند 98 تا سقف مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان 
توسط دولت به بنگاه های آسیب دیده به شرط حفظ اشتغال 

طی فروردین، اردیبهشت و خرداد و اعطای تسهیالت سرمایه در 
گردش معادل فروش اعالمی در اظهارنامه فصل سوم سال 98 نیز 
راهگشاست. از سویی الزم است تا با بسته های حمایتی، تقاضای 
داخلی را تشویق نموده تا برای پاسخ به این تقاضا، تولید کشور 
نیز شرایط رشد و شکوفایی بیابد. به عبارتی جبران تولید ناخالص 
داخلی و کاهش صادرات غیر نفتی با استفاده از ظرفیت جامعه 
مصرفی و جوان کشور از طریق تسهیل اعتبار خریدار و تسهیل 

ازدواج و  خرید مسکن جوانان امکان پذیر است. 
ارزیابی شیوع ویروس کرونا بر بخش های اقتصاد ایران

گردشگری : صنعت گردشگری، ۱0 درصد از کل تولید ناخالص 
جهان را بر عهده دارد. همچنین تقریبا از هر چهار شغل جدیدی 
که در جهان خلق می شود، یک مورد آن برای صنعت سفر است. 
اما توقف ناگهانی سفر در جهان به دلیل عالم گیری کرونا باعث 
شده است که بیش از ۱00 میلیون شغل از دست برود. این به 
معنای کاهش 2.7  تریلیون دالری در تولید سفر و گردشگری 
در سال 2020 است. رئیس کنسول سفر و گردشگری جهان 
می گوید: »این یک تغییر حیرت انگیز و بسیار نگران کننده در 
مدت زمان کوتاه است. تمام چرخه گردشگری با این همه گیری 
بیماری از بین می رود.« , اما در ایران شیوع ویروس کرونا باعث 
تشدید آسیب به بخش های گردشگری و هتل داری به ویژه 
گردشگری سالمت ایران شد. افزایش شمار مبتالیان و قربانیان 
به ویروس کرونا، بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی همسایگان 
ایران، لغو پروازهای ایرالین های خارجی و کنسلی انواع تورهای 
مسافرتی شامل زیارتی، طبیعت گردی و خارجی و لغو برنامه 
های فرهنگی سبب رکود شدید در حوزه گردشگری شده است. 
هر چند با توجه به عدم خروج گردشگران ایرانی به ویژه در نوروز 
۱۳96 و در نتیجه عدم خروج ارز قابل توجه از این بابت از کشور 
و همچنین عدم ورود گردشگران خارجی به ایران، تراز منفی 
بخش گردشگری در کوتاه مدت تا حدود زیادی از بین خواهد 
رفت اما بر اساس پیش بینی ها فعالیت صنعت گردشگری کشور 
تا 80% با افت مواجه خواهد بود که حداقل تا تیر ماه ۱۳99 نیز 

ادامه خواهد داشت.
◂◂   بازرگانی خارجی: پس از اعمال مجدد تحریم توسط آمریکا 
در سال های 20۱8-20۱7، مجاری تجاری ایران بسیار تنگ و 
بخش اعظم ارتباطات اقتصادی کشور به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم از طریق کشورهای منطقه برقرار شده است. لذا صادرات 
فلزات اساسی، پتروشیمی، محصوالت کشاورزی و غیره، بیشتر از 
مبادی کشورهای همسایه انجام می گرفت. با شیوع بیماری کرونا 
در ایران و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی کشورهای همسایه 
به ویژه کشور عراق، بازرگانی خارجی ایران با چالش جدیدی مواجه 
شده است. بررسی ها حاکی از افت 50 الی 70 درصدی در تجارت 

خارجی کشور بر اثر اپیدمی کرونا است.
◂◂   بازار سرمایه: با توجه به انتظارات هزینه ای، نگرانی از وقفه 
و اختالل در فعالیت و افزایش هزینه های جاری شرکت ها و رکود 
نسبی بنگاه های اقتصادی پیش بینی ها حاکی از افت بازار سرمایه 
در کوتاه مدت است. هرچند پیش بینی میشود این افت کوتاه مدت 

با توجه به روند صعودی قوی بازار سرمایه گذرا باشد. 
◂◂   کسب و کارهای آنالین : این کسب و کارها در این دوران به 
دو دسته تقسیم شده اند , کسب و کارهایی که تقریبا نابود شده اند 

و نیروهای خود را به شدت کاهش داده اند , مانند کسب و کارهای 
مربوط به گردشگری و کرایه هتل , کسب و کارهای مربوط به رزرو 
بلطی سینما و تئاتر , کسب و کارهای مربوط به سفارش غذا , اما 
کسب و کارهای دیگری مانند فروش کاال به صورت آنالین , فروش 
کاالهای مصرفی , ارسال کاال و ویدئو و رسانه های آنالین و امثال 

آنها به شدت رشد نموده اند.
بازار ارز: اپیدمی ویروس کرونا از یک سو کاهش شدید     ◂◂
عرضه ارز به دلیل اعمال محدودیت های صادراتی بر کاالهای ایرانی 
درکشورها و بازارهای هدف را به همراه داشته و از سوی دیگر 
سبب افزایش تقاضای ارز به منظور واردات کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات پزشکی شده است. عالوه بر این با توسعه انتشار این 
ویروس، درآمدهای ارزی در حوزه گردشگری خارجی کاهش و 
تقاضای ارز مسافری نیز کاهش یافته است که در مجموع کاهش 
عرضه ارز بسیار محتمل ساخته و افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت 

قابل پیش بینی است. 
◂◂   بازار مسکن: پیش بینی ها حاکی از افزایش قیمت مسکن به 
اندازه تورم عمومی و یا حتی کمی پایین تر از آن است. از آن جا که 
شیوع ویروس کرونا بازارهایی مانند ارز را تحت تاثیر قرار میدهد و 
با توجه به پیرو بودن بازار مسکن، قیمت ها در این بازار نیز به دلیل 

تغییرات در نرخ ارز مسیر افزایشی خواهد داشت . 
کسب  کرونا،  ویروس  شیوع  با  خرد:  کارهای  و  کسب     ◂◂
که  خرد  مشاغل  و  ها  فروشی  خرده  همانند  کوچک  وکارهای 
عموما آسیب پذیرترین طبقات اجتماع را شامل میشوند و سطح 
تاب آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه های اقتصادی دارند روزهای 
دشواری را سپری می کنند. هم زمانی شیوع کرونا در ایران با ماه 
اسفند که به دلیل ختم شدن به تعطیالت سال نو، پرتحرک ترین 
ماه اقتصادی ایران در میان کسب وکارهای کوچک مانند اغذیه 
فروشی ها و یا بازارهای لباس، کیف و کفش، تجهیزات خانه و 
مانند آن است رکود سنگینی را برای این گونه کسب و کارها به 
همراه داشته است. در خوش بینانه ترین حالت کاهش در ارزش 
افزوده زیربخش کسب و کارهای خرد 50 درصد و دوره بازگشت 

آن حداقل اردیبهشت ماه 99 برآورد میگردد.
◂◂   کسب و کارهای عمومی: از آن جا که یکی از اقدامات 
ضروری برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا، اجتناب از حضور 
در تجمعات است، کسب وکارهایی که به نوعی با تجمع پیوند 
خورده اند مانند سینما، تئاتر، رستورانها، باشگاه های ورزشی و 
آرایشگاهها در این ایام با - فقدان مشتری و کاهش درآمد مواجه 
کاهش  با  کارهای عمومی  و  در کل کسب  این  بنابر  شدهاند. 
شدید تقاضا مواجه شده که حداقل در کوتاه مدت ارزش افزوده 
بخش خدمات را به شدت متاثر خواهد کرد. شدت این تاثیر 70 
درصد و دوره بازگشت آن حداقل تا پایان اردیبهشت ماه 99 

پیش بینی می شود.
◂◂   حمل و نقل : از زمان شروع بحران ویروس کرونا، خطوط 
هوایی با ضرر هنگفتی مواجه شدند. در ابتدای این اجرا که تنها 
چین دچار این بیماری شده بود، لغو پروازهای ورودی و خروجی 
این کشور آسیب شدیدی به خطوط بین المللی وارد کرد. اما همه 
گیری این بیماری و تقریبا لغو تمام پروازها و مسافرت ها در جهان، 
وضعیت خطرناکی را برای این صنعت ساخت. برآوردهای موسسه 
حمل  و نقل هوایی جهان نشان می دهد , که درآمد خطوط هوایی 

لزوم تدوین بسته های حمایتی برای بنگاه های اقتصادی 
متاثر از کرونا 

۱۱۰

ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری خرداد ۹۹ . شماره 3۹ 
عتف

بررسی اثر شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای  ایران و پیشنهادهایی برای مقابله با تبعات آن

رضا فرج تبار
سردبیر

دکتر مسعود عزیزی 
مدرس دانشگاه و روزنامه نگار 
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به سال گذشته 55 درصد  از مسافران، در سال 2020 نسبت 
سقوط می کند. اما با این خطوط هوایی، ۳۱4 میلیارد دالر درآمد 
بازیابی وضعیت  خواهند داشت. صنعت حمل ونقل هوایی برای 
خود به دوران پیش از شیوع ویروس کرونا، به چندین سال زمان 
نیاز دارد. ایران نیز از این مهم جدا نبوده و صنعت حمل و نقل به 
ویژه در حوزه مسافری به شدت زیان نموده است اما در حوزه کاال 
و بار با حداقل حفظ وضعیت پیش از کرونا و به احتمال فراوان 

رشد مواجه خواهد شد.
کرونا  بیماری  شیوع  ابتدایی  مرحله  در  کاالها:  قیمت     ◂◂
کاالهای اساسی با افزایش قیمت مواجه می شوند زیرا از طرفی 
تقاضاکنندگان به دلیل ترس از رو به رو شدن با شرایط قرنطینه 
اقدام به خرید بیش از اندازه این گروه کاالها می کنند و از دیگر سو 
به دلیل رعایت نکات بهداشتی و جلوگیری از انتقال ویروس شبکه 
حمل و نقل با کندی مواجه می شود. بنابراین هر چند در کوتاه 
مدت افزایش تقاضا و کمبود عرضه سبب افزایش قیمت این کاالها 
می شود ولی در بلند مدت انتظار می رود این کاالها با کاهش 
قیمت و رکود مواجه شوند. از سوی دیگر تقاضا برای سایر کاالها 
کاهش می یابد زیرا مردم ترجیح می دهند برای پیشگیری از مبتال 
شدن به این ویروس از رفت و آمدهای غیر ضروری بپرهیزند و 
این باعث کاهش فروش و متضرر شدن عرضه کنندگان کاالها 
می شود به ویژه اهمیت این مساله با نزدیک شدن به عید نوروز 
و کاهش تمایل به خرید نوروزی دوچندان می شود. عالوه بر این 
کاالهای مورد نیاز برای پیشگیری از بیماری مانند ماسک، دستکش 
و مواد ضد عفونی نیز به ویژه در کوتاه مدت با افزایش قیمت مواجه 
می شود زیرا عدم برنامه ریزی مناسب و احتکار توسط سودجویان 

عرضه این کاالها را با مشکل مواجه ساخته است.
ریسک های پیش روی کسب و کارها در دوران کرونا

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی که در 
تاریخ نهم اردیبهشت ۱۳99 منتشر شد، اقتصاد کشور از انتهای 
سال ۱۳98 بر اثر شیوع ویروس کرونا و تداوم آن در سال ۱۳99 
در یک وضعیت رکود همراه با عدم اطمینان قرار گرفته است. در 
واقع چه با کنترل بیماری و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن، 
اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳99 درگیر تبعات اقتصادی ناشی از 
این ویروس خواهد بود. کاهش صادرات محصوالت ایران منجر به 
کاهش درآمد کشور می گردد. در بخش داخلی نیز تقاضای کل 
به دلیل کاهش درآمد خانواده ها، کاهش تقاضای برخی کاالها 
و خدمات )مانند حمل ونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و ...( 
به دلیل  نیز  از طرف دیگر عرضه  تاثیر قرار گرفته است.  تحت 
اختالل در شبکه تامین مواد اولیه و محدودیت فعالیت برخی از 
واحدهای صنفی، با شوک عرضه مواجه شده است. در این بخش، 
ریسک فاکتورهای پیش روی کسب وکارها در مواجه با بحران کرونا 
ویروس بر اساس گزارشی از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، در 

سه سطح طبقه بندی می گردند:
تولید در جهان به  کاهش   : ریسک سطح بین المللی     ◂◂
دلیل شیوع کرونا ویروس، ریسکهای منفی قابل توجهی به همراه 
دارد. بحران کرونا، زنجیره تامین جهان شامل چین و کشورهای 
صنعتی را به شدت دچار چالش نموده است و تقاضای نهایی برای 
کاالها و خدمات کاهش یافته است )شوکهای کوتاه مدت عرضه و 
تقاضا(. ارزش سهام در اکثر کشورهای جهان در حال افول است، 
عرضه و تقاضاي بازار نفت در حال تغییر است. همچنین شوکهای 
مختلف در مراحل مختلف بیماری کرونا هستند، بنابراین ریسک 
بازگشت بیماری هم وجود دارد و زمان پایان کامل بیماری در 

جهان نامشخص است.
◂◂   ریسک سطح ملی/ اقتصادی : کاهش صادرات به سایر 
کشورها بر کم شدن درآمدهای کشور تاثیرگذار است. کاهش 
منابع  شدن  محدود  بر  کارها  و  کسب  از  مالیات  درآمدهای 
درآمدی اصلی دولت هم موثر است. از طرفی هزینه های دولت 
به واسطه تخصیص های متعدد بودجه های بهداشتی و درمانی 
افزایش یافته است، در نتیجه این ریسک وجود دارد که به دلیل 

کسری بودجه دولت، کمیت و کیفیت کمک های دولتی برای 
رفع موانع پیش روی کسب وکارها کاهش یابد. همچنین زمان 
عادی سازی فعالیت تمام اصناف نامشخص است، عدم فعالیت 
فعالیت های  بر حجم کلی  و کارها  از صنایع و کسب  بخشی 

اقتصادی تاثیر منفی دارد.
◂◂   ریسک سطح صنعت/کسب وکار: شرکت ها با مشکالت 
فراوانی در زنجیره تامین مواد اولیه و لجستیک، کاهش فروش 
و بهره وری مواجه هستند )بخش عرضه(. همچنین نگرش ها 
و انتظار مشتریان در حال تغییر است )بخش تقاضا( که پیامد 
آن افزایش ریسکهای کسب وکارها خواهد بود. کسب و کارهای 
و  بهداشتی  و  تولیدکنندگان محصوالت غذایی  آنالین،  فروش 
را  تری  پایین  ریسک  دارند،  دورکاری  قابلیت  که  شرکتهایی 
تجربه می کنند. سایر کسب و کارها ریسک متوسط تا زیادی 
کارها  و  احتمال ورشکستگی کسب  خواهند داشت. همچنین 

افزایش یافته است.
کسب و کارها در این دوران چه باید بکنند؟

بازنگری در استراتژی های کسب و کار : بازنگری در استراتژی های 
بازنگری  و  ها  استراتژی  برخی  همچنین حفظ  و  سازمان  کلی 
نحوه عملکرد سازمان یکی از مهمترین اقدامات سازمان ها در 
این دوران خواهد بود. در دوره بحران کرونا که ویژگی آن تغییر 
انتظارات مشتری، کارکنان و ذی نفعان است، تفکر استراتژیک به 
عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی تلقی می گردد، تا بتوان با 

تغییرات همسو شد و پاسخ مناسبی به آنها ارائه داد. 
◂◂   حفظ سالمت نیروی انسانی : با اهمیت ترین آنها در این 
دوران حفظ سالمت پرسنل و همکاران و خانواده های آنها می باشد، 
برای تحقق این امر مواردی که در زیر ذکر شده اند توصیه می شود : 

⦁  حضور به صورت شیف کاری
⦁  انجام دورکاری , در صورت امکان و تطبیق با نوع کار

⦁  جلوگیری و یا کاهش مراجعات به سازمان
⦁  ایجاد بخش پاسخگویی به صورت غیر حضوری و یا در محل 

ورود سازمان
⦁  برگزاری جلسات آنالین

⦁  تهیه و توزیع محصوالت بهداشتی و محافظتی
⦁  انجام آزمایشات پزشکی

◂◂   مدیریت مالی : سازمان ها باید حداکثر توان مالی خود را 
در این دوران حفظ نمایند , به دلیل شیوع ممکن است درآمدها 
کاهش یافته و هزینه ها افزایش یابند. در این زمان باید با استفاده 
از سیاست های جدید فروش و خرید و همچنین استفاده از منابع 
ذخیره سازمان از بحران گذر نمود. البته در این زمان نباید بحران 
بدهی ها را فراموش نمود , ممکن است که مقداری از هزینه ها با 
دستورات دولتی و یا سایر موارد مانند اجاره بها و حق عضویت ها به 
تاخیر افتاده باشد اما نباید فراموش کرد پس از این دوران این اعداد 

برای چندین ماه باید به صورت یکجا پرداخت شوند.
◂◂   زنجیره تامین : در حوزه زنجیره تامین کاال و یا مواد اولیه باید 
هدف گزاری مجدد انجام شده و با توجه به شرایط جدید و نحوه 
تولید و ارسال کاالها و مواد اولیه برنامه ریزی جدید انجام شود , 
همچنین بهتر است بیش از نیاز گذشته مواد اولیه تهیه گردد تا با 
هزینه کمتر و در دوران طوالنی تر بتوان زنجیره تامین را پایدار و 

تثبیت نمود.
◂◂   ارتباط با مشتریان : همانطور که در زنجیره تامین باید 
تجدید نظر نمود , حتما نیاز و میزان سفارش مشتریان نیز به کاال 
و یا خدمات افزایش و یا کاهش چشمگیری خواهد یافت به همین 
منظور باید ارتباط با مشتریان را از طریق کانال های جدید که 
همگی غیر حضوری هستند افزایش داد تا بتوان نیاز های آنها را 

شناسایی و نسبت به تامین آنها اقدام نمود.
◂◂   نوآوری و کارآفرینی : با توجه به نگاه کرزنری در حوزه 
کارآفرینی که بر پایه استفاده از فرصت هاست  , در این دوران با 
توجه به شرایط جدید به وجود آمده , فرصت های جدید نمایان می 
گردند و در این فرصت ها می توان با شناخت بیشتر و نگاه دقیق تر 

خدمات، محصوالت و یا کسب و کارهای جدید ایجاد نمود.
سالمت روانی جامعه

ویروس کرونا امروز چهره ای متفاوت از جهان به تصویر کشیده 
است؛ تصویری بدیع و غریب که طبیعتا پس آمدهای نوظهور و 
پردامنه ای را هم به دنبال خواهد داشت. برکنار از ابعاد سیاسی، 
و  ملی  سطح  در  ویروس  این  شیوع   ... و  فرهنگی  اقتصادی، 
بین المللی، کرونا مسائل مرتبط با امنیت روانی افراد جامعه را هم 
تحت تاثیر قرار داده است. توجه به  مقوله سالمت روانی جامعه در 
روزهای کرونایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شاید اثر آن بر 
اقتصاد , فرهنگ , ارتباطات و سالمت نادیده گرفته شود. واقعیت 
این است که کرونا یا هر بیماری دیگری نیازمند آموزش مراقبت و 
پیشگیری ازآسیب هم در ابعاد جسمانی و هم در ابعاد روانی است. 
از این رو باید کمی واقع گرا باشیم و آسیب های در کمین را تجزیه 
و تحلیل کنیم. در شرایط کنونی، جامعه ما به مطالعات و اقدامات 
کارشناسی شده در حوزه بهداشت روان به ویژه در مورد گروه های 
با جامعه ای  ما  دارد. در دوره  پساکرونا  نیاز  آسیب پذیر جامعه 
متفاوت و پرچالش به ویژه از نظر اقتصادی روبرو خواهیم بود. این 
شرایط متفاوت، تبعات عینی و ذهنی متفاوتی هم به دنبال خواهد 
داشت. در این شرایط که حاکمیت  در ابعاد گسترده ای به مدیریت 
بحران کرونا مشغول است و در مساله کنترل بیماری، از ظرفیت و 
همکاری خود جامعه بهره می برد، مردم باید بستری فراهم کنند 
که از نظر اخالقی و بهداشت روانی هم آسیب پذیر نشوند. تبعات 
شاهد  بحران،  از  بعد  می شود  موجب  ذره ای،  ویروس  این  سوء 
افزایش شمار کسانی باشیم که از افسردگی و وسواس شدید رنج 
می برند. ما باید با بهره گیری از رویکرد واقع گرایانه به خود کمک 
کنیم تا دچار معضل بیماری اعصاب و روان نشده و اضطراب را با 
خود برای همیشه حمل نکنیم. پیشنهاد این است که در شرایط 
کنونی که با فشارهای بیشتری مواجه هستیم، بیشتر از پیش از 
مشاورین و روانشناسان کمک بگیریم. صبر نکنیم تا مشکالت 
شدید و بحرانی شوند. تا مشکالت جدی در خود حس نکرده ایم به 
فکر بهداشت روانی خود و خانواده باشیم. پیشگیری همیشه بهتر، 

راحت تر و موثرتر از درمان است.
دوران پسا کرونا

به نظر می رسد امروز و در همین لحظه مردم در کنار دولت  های 
خود باید برای آینده چه از لحاظ سالمتی، چه از لحاظ اقتصادی 
و چه از لحاظ اجتماعی تصمیم مناسب را بگیرند و همانطور که 
هم  اکنون با جدی گرفتن توصیه  های بهداشتی در خانه مانده 
و اقدام به خروج از منزل نمی کنند، کمک کردن به همه افراد 
جامعه را نیز الگوی رفتاری خود قرار دهند. با این روش به سادگی 
پایین آمدن درآمد  بیماری و  از  ناشی  می توان فشارهای روانی 
مالی را کنترل کرد. آنچه آینده  ای روشن را برای همه مردم در 
هر کدام از کشورهای درگیر با ویروس کرونا را تضمین می کند 
همکاری و همدلی در همه زمینه  ها است. خوشبختانه در ایران 
برخالف بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مردم حتی در 
سخت  ترین شرایط نیز به یاری یکدیگر شتافته و سالمت جسمی 
و روانی خود را در گرو سالمتی دوستان و آشنایان خود می  بینند. 
قطعا روح همدلی و اتحاد در ایران کرونا را شکست خواهد داد و 
پیروزی و موفقیت را برای همه ایرانیان در کوتاه  ترین زمان ممکن 
به ارمغان خواهد آورد. اما سازمان ها و کسب و کارها با وجود 
آنها  اثرات مخرب و منفی شیوع ویروس کرونا بر کسب و کار 
دستاوردهای بزرگی پس از این دوران خواهند داشت که در زیر به 

تعدادی از آنها اشاره می کنیم : 
⦁  کاهش هزینه های جاری 

⦁  افزایش کار تیمی 
⦁  استفاده از فناوری های جدید
⦁  استفاده بهینه از نیروی انسانی

⦁  استفاده از روش های نوین ارتباط با مشتریان
⦁  پیش بینی سناریوهای آینده برای شرایط بحران

⦁  بهبود زنجیره تامین کاال و خدمات 

۱۱۱ عتف
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با شیوع کرونا، جامعه به سمت وضعیت تعلیق رفت. به تدریج امر 
جاری و نهادهای جامعه هرکدام بعد از دیگری برای جلوگیری 
این میانه  این بیماری به سمت تعطیلی رفتند و در  از شیوع 
بخش هایی از فرودستان جامعه که امیدی به اندک کار و درآمد 
شب عید داشتند، هرچه بیشتر سفره شان خالی شد. کم کم 
کرونا همه اقشار و همه ابعاد زندگی ما را تحت شعاع خودش قرار 
داد. از اینرو آنچه که اهمیت دارد آنست که شیوع ویروس کرونا 
را نمی توان صرفاً یک پدیده پزشکی دانست. شیوع ویروس کرونا 
عماًل به یک بحران اجتماعی بدل شده است که نه تنها بدنها و 
بهداشت ما را درگیر کرده، بلکه پیامدهای بسیار جدی ای برای 
فرهنگ، دین، سیاست و اقتصاد ایران و جهان داشته و دارد و 
باید آن را به مثابه یک بحران اجتماعی در معنای تام و وسیع آن 
و شاید یک "ابربحران" در نظر گرفت. از این رو ضروری است که 
در مورد ابعاد اجتماعی و فرهنگی این موقعیت پاندمیک جهانی 
بیشتر و بیشتر تامل داشته باشیم. زیرا حل این بحران و گذار 
از آن مستلزم همکاری و همیاری وسیع در همه بخش های 
مناسب،  فرهنگ سازی  و  بدون همراهی جامعه  است،  جامعه 
امکان گذار از این بحران بزرگ نخواهند بود. برای این هدف الزم 
است که درک درستی از مکانیسم ها و ابعاد اجتماعی و فرهنگی 
طریق  این  از  تا  باشیم،  داشته  ایرانی  جامعه  در  کرونا  بحران 
این  اجتماعی  مدیریت  برای  الزم  سیاستگذاری های  در  بتوان 
بحران، همه ذی نفعان و ذی نفوذان اجتماعی و همچنین همه 
فرآیندهای موثر و تعیین کننده را شناسایی و مورد توجه قرار 
دهیم. در شرایط بحران کرونا، بدون توجه به زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی، نه تنها امکان اثرگذاری مثبت اندک خواهند بود، 
بلکه هرگونه بی توجهی به وجوه اجتماعی مدیریت بحران کرونا، 

می تواند فاجعه ها و دردسرهای بیشتری را دامن بزند. 
عنوان  به  اجتماعی  و  فرهنگی  مطالعات  پژوهشکده  رو  این  از 
اتاق فکر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این شرایط بحرانی 
تالش کرده است در گام اول،  صرفاً به کمک جمعی از اعضای 
هیئت علمی خود بخشی از این ابعاد فرهنگی و اجتماعی بحران 
کرونا در ایران را مورد تأمل قرار دهد تا بتواند با روشن کردن 
سهم  به  بحران،  این  اجتماعی  و  فرهنگی  وجوه  بیشتر  هرچه 

خودش در مدیریت اجتماعی این بحران مشارکت داشته باشد.
پایان  تا  دوم،  گام  به عنوان  دارد  نظر  در  پژوهشکده  همچنین 
تعطیالت مجموعه ای از تأمالت صاحبنظران حوزه آموزش عالی را 
در خصوص ابعاد و پیامدهای بحران کرونا برای نظام آموزش عالی 
ایران تهیه و تدوین کند تا بتواند از یکسو پیامدهای این بحران 
در آموزش عالی و تغییرات برنامه ریزی شده مورد نیاز را مطرح 
و درباره آنها به تأمل بپردازد و از سوی دیگر مسئولیت اجتماعی 

آموزش عالی در این شرایط بحرانی را مورد بحث قرار دهد. 

امید است این تالش اولیه بتواند زمینه بیشتری برای گفتگوی 
ملی میان متخصصان دانشگاهی و مشارکت هرچه بیشتر آنها 
برای مدیریت اجتماعی بحران کرونا ایجاد کند تا این قشر هم 
بتواند به نوبه خودش در گذار کشور عزیزمان و هم چنین جامعه 
امتنان  کمال  کند.  ایفا  را  نقش خودش  بحران  این  از  جهانی 
خواهند بود اگر با نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتان به 
بهتر شدن و کیفیت این تأمالت نخبگان دانشگاهی در خصوص 

بحران کرونا، پژوهشکده را یاری کنید.
جدید  سال  اوایل  ملتهب  فضای  در  کتاب  این  خوشبختانه 
توانست سهم بسزایی در تغییر نگاه جامعه و مدیران و توجه 
به دیگر شئون بحرانی جهانی شیوع ویروس تنفسی کووید ۱9 

داشته باشد.
دومین شماره از این مجموعه به »جستارهایی در آموزش عالی، 
علم و بحران کرونا در ایران« اختصاص یافت؛ اثری نسبتاً حجیم  
که در آن عالوه بر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سی و هفت 
دربارة سه  را  دیدگاه های خود  برجسته کشور  و محقق  استاد 
پرسش اساسی »کرونا ویروس چکونه نظام آموزش عالی را تغییر 
می دهد؟ برای برون رفت از این بحران، نظام علم و آموزش عالی 
باید خود را مشمول چه تغییراتی بداند؟ و مسئولیت اجتماعی 
نهاد علم و آموزش عالی در قبال ویروس کرونا چیست؟«. نسخه 
الکترونیکی این کتاب ذیل همان مجموعه و به کوشش حسین 
میرزایی در دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری در اختیار جامعه 

علمی قرار گرفت.
در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزیر  منصور غالمی  دکتر 

مقدمه خود بر این اثر بیان داشته اند:
تاریخ علم گواه بر این واقعیت است که در بزنگاه ها و نقطه های 
معین اجتماع عالمان بنا به مسئولیت حرفه ای و اجتماعی شان 
بیش از هر نیرو و اجتماع دیگر نقش آفرین بوده اند. تمام تالش 
به حل مسائل  به شناخت و کمک  را معطوف  توانایی خود  و 
برهه هایی  برآورده ساخته اند. مسائلی که در  تازه سر  و  جدید 
صورت همه گیر پیدا کرده و در قامت مخاطره ای نو موجب بیم 
و نگرانی عموم مردم شده و مناسبات حاکم بر حیات اجتماعی را 
با تمام شئون متنوعی که دارند، به تعلیق کشانده است. چنانکه 
در هفته های آغازین نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۳98-۱۳99 
کشور مواجه با شیوع ویروس کوید ۱9 شد و نگرانی هایی را رقم 
زد؛ و جامعه علمی و خانواده بزرگ نظام آموزش عالی کشور به 
سان دیگر نهادها و سازمان ها درگیر مسائل و موضوعات مترتب بر 
شیوع این ویروس کرد. این شرایط نهاد علم و آموزش عالی کشور 
را به تکاپویی تازه در عرصه های چندگانه آموزشی، پژوهشی، 
فناوری، فرهنگی و دانشجویی ملزم ساخت تا با به میدان آوردن 
داشته ها و امکانات خود مسیرهای تازه و گشایش های نوی را 
برای اجتناب از هر نوع اختالل، و کاهش هزینه هایی که اصوالْ 
در  نماید.  تدبیر  و  تمهید  است  بزرگ  مخاطره های  بر  متربت 
عرصه آموزش بهره گیری از آموزش الکترونیکی و ظرفیت های 
فضای مجازی و استفاده حداکثری از زیر ساخت های موجود و 
تجهیز و تقویت آن ها در دو سطح سخت افزاری و نرم افزاری در 
دستور کار همه دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی 
قرار گرفت. مراکز آزمایشگاهی و فنی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، 
پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان 
تمامی اهتمام خود را مصروف فائق آمدن بر این مسئله و بحران 
ساخته اند؛ و در این مسیر تولیدات و دستاوردهای قابل توجهی 
داشته اند. در عرصه های فرهنگی و دانشجویی نیز همه مجموعه 
نظام آموزش عالی در چارچوب مسئولیت اجتماعی که متوجه 
خود می داند، همکاری و تالش های بین دستگاهی خوبی داشته 
است. پر واضح است که نوع مسئله به گونه ای است که پیامدهای 
وسیع و گستره ای در عرصه های مختلف علمی، فنی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و روانی در مقیاس های خرد و کالن را در 
پی دارد. در نتیجه جامعه و حاکمیت این انتظار را از نهاد علم 
با  و  پیدا کرده  ورود  این مسئله  تمامی سویه های  به  دارد که 
بازکاوی ابعاد آشکار و پنهان آن موجب نوآوری و گشایش شود. 
افزون بر این تقاضای بازار کار و عرصه صنعت و خدمات و تغییر 
ساحت های اجتماعی و تعامالت میان فرهنگی و فراسرزمینی 
در دنیای آینده مقتضی هماهنگی نظام آموزش و علم و فناوری 

مجموعه جامعه ایرانی و بحران کرونا
دبیر مجموعه: دکتر حسین میرزائی؛ رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دبیر این مجموعه در مقدمه خود بر این کتاب، ضرورت پرداختن به این موضوع و تشکیل پرونده ای ویژه برای آن را چنین بیان کرده اند:
پایان سال ۱۳98 برای جامعه ایران، چندان خوشایند نبود، با همه سختی هایی که این سال داشت، شاید نزدیکی به عید نوروز می توانست 
مرحمی بر رنجها و ناراحتی های جامعه ایرانی باشد، اما خبر شیوع ویروس کرونا و ناشناختگی و فقدان داروی موثر برای آن، اضطراب 
دیگری را بر این جامعه وارد کرد. فراگیرتر شدن آن ویروس، هرچه بیشتر جامعه را به یک موقعیت ناامن از نظر سالمت و بهداشت فرو 
برد. در نهایت توسط دولت، موقعیت بحرانی شیوع بیماری واگیر اعالم شد و در سطح جهانی هم به عنوان یکی از دشوارترین موقعیت 

های پاندمیک در تاریخ مدرن جهان توسط سازمان بهداشت جهانی مطرح شد. 

 اقدامات انجام شده پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در زمینه ویروس کرونا
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خرداد 99 . شماره 39 ماهنامه علوم، تحقیقات و فناوری
عتف

از یکسو و خط مشی گذاری برای هدایت جریان های آتی علم و 
فناوری از سوی دیگر است. برای تحقق این مطلوب الزم است 
وزارت عتف برنامه های آموزشی و پژوهشی خود را در هماهنگی 
با نیازها و تحوالت آتی تعریف و تنظیم نماید. این امر مستلزم 
آن آست که عالمان دانشگاه و متخصصین حوزه های آموزش 
عالی، علم و فناوری نسبت به شئون و پیامدهای متعدد مسئله 
شیوع ویروس کرونا و نیز بررسی تجربه بین المللی موضوع مداقه 
و اندیشه الزم را داشته باشند. امری که می تواند سومندی های 
فراوانی برای تولید دانش و در عرصه های نظری و عملی با خود 
داشه باشد. به هر حال شرایط سخت حاصل از شیوع بیماری 
جدای از مشکالتی که ایجاد کرده، فرصت هایی را نیز پیش روی 
جامعه ما نهاده است. آینده پیش روی ما، امری محتوم و از پیش 
تعیین شده نیست، بلکه نتیجه کنشگری ها و عاملیت های فردی 
و جمعی همگان، بویژه نخبگان و اصحاب اندیشه است. تالش و 
مشارکت همه عزیزانی که در تولید و تدوین این اثر سهیم هستند 
را قدر نهاده و برای همه آن ها آرزوی سالمتی و مزید توفیقات 
را از درگاه حق مسئلت دارم. امیدوارم به لطف و عنایت الهی؛ 
مجموعه نظام آموزش عالی کشور با تدبیر و تعهدی که نسبت 
به ساختن آینده بهتر دارد، بتواند افق گشایی های بهتر و امید 
آفرین برای مردمان خوب این سرزمین رقم زند و مطلوب های 

نظام جمهوری اسالمی ایران را صورت تحقق ببخشد.
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید

دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد

 دکتر میرزایی در ادامه مقدمه خود بر این اثر با اشاره به 
پرسش های اصلی این اثر و دسته بندی محتوای موجود، 

موضع خود را چنین بیان داشته  است:
همه نهادهای اجتماعی با سه پرسش جدی مواجه اند:
⦁  پرسش از ماهیت وضعیت جامعه در بحران کرونا،

موقعیت  با  متناسب  عملکرد  و  آن  با  مواجهه  راهکارهای    ⦁
بحرانی، و در نهایت،

⦁  پرسش از راهبردها و سیاست گذاری های معطوف به شرایط 
پساکرونایی.

آموزش عالی و نهاد علم، در این میانه بیش از هر نهاد دیگری 
درگیر وضعیت همه گیر )پاندمیک( ویروس کرونا است. زیرا از 
یکسو این نهاد نیز همانند هر نهاد دیگر متأثر از شرایط تعلیق است 
و باید متناسب با آن، اقداماتی انجام دهد، و از سوی دیگر نهاد علم 
و محققان دانشگاهی، پیشگامان اصلی جامعه انسانی در مواجهه با 
این ویروس برای شناسایی و مهار آن هستند. عالوه براین ها، نهاد 
علم و آموزش عالی از درون نیز متوجه تحوالتی شگرف و عمیق 
در مبانی نظری و ارزشی است تا آنجا که گویی علم، فرصتی دوباره 
برای بازسازی خود و پارادایم شیفتی شگرف به دست آورده است. 
به این معنا، نهاد آموزش عالی و علم عمیقاً درگیر بحران کرونا 
هستند. از این رو است که سه پرسش فوق، برای این نهاد از دو 
موضع درونی و بیرونی مطرح می شود به این معنا که این نهاد هم 
باید دربارة خود و مسیر آتی ای که باید اتخاذ کند و مکانیسم های 
بدیل برای شرایط کرونایی و پساکرونایی بیندیشد و هم نسبت 
خود با محیط پیرامون را مورد بازبینی و تأمل قرار دهد. از منظری 
دیگر می توان مسئله هایی که بحران کرونا برای نهاد آموزش عالی 

ایجاد کرده است را در چند سطح زیر دسته بندی کرد:

◆   نسبت آموزش عالی و جامعه در بستر بحران کرونا؛
در این سطح، مسئله اصلی آن است که رسالت آموزش عالی و 
نهادهای وابسته بدان در این شرایط بحرانی چیست، و چه نقشی 
دیگر،  به عبارت  دارند.  آن  برای  برنامه ریزی  و  مسئله  حل  در 
پرسش اصلی آن است که مسئولیت اجتماعی دانشگاه در قبال 
جامعه بحران زده چیست؟ جامعه ای که به دلیل تغییر مناسبات 
از یکسو و مشکالتی که با آن درگیر است از سوی دیگر، نظامی 
از انتظارات و توقعات را پیش روی آموزش عالی و علم و فناوری 

قرار داده است. این پرسش صرفاً معطوف به آن نیست که نهاد 
آموزش عالی به دنبال رفع نیازهای جامعه بحران زده باشد، بلکه 
عالوه براین ها، این نهاد باید نقش پیشگامی در هدایت و رهبری 
جامعه به سمت خیرجمعی را نیز داشته باشد. به همین دلیل 
آموزش عالی در این میانه هم نقش یکی از کارگزاران اصلی در 
مواجهه با موقعیت بحرانی خواهد داشت و هم اینکه به واسطه 
نقش رهبری خود به سمت خیر جمعی و فضیلت های عمومی، 
سهمی  گذشته،  عملکرد  انتقادی  بازخوانی  بواسطه  می تواند 
جدی را در اصالح رویه های معمول زندگی انسانی که منجر به 

این بحران و موارد مشابه آن شده است، داشته باشد. 

◆  مسئله های درونی آموزش عالی در شرایط بحرانی
اولین  آن:  رسالت های  و  عالی  آموزش  معنای  در  تحول     ◂◂
پیامد این وضعیت، به دلیل تعلیق فضاهای دانشگاهی، نوعی باز 
اندیشی در باب معنای آکادمی و آموزش عالی و مفهوم دانشگاه 
است. عمده نظریه  هایی که در قالب ایده دانشگاه طرح شده اند، 
مبتنی بر فضای اجتماعی حاصل از حضور فیزیکی عناصر اصلی 
دانشگاهی  متعدد حیات  اشکال  بگونه ای که  است؛  دانشگاهی 
در الگوهای شناخته شدة دانشگاه در دو قرن اخیر ازاین اصل 
بنیادین تغذیه کرده است؛ خواه در الگوی آلمانی و یا فرانسوی 
و انگلیسی و آمریکایی و غیره. اما اکنون همه چیز به تعلیق در 
آمده است و در نتیجه مفهوم پداگوژی در فضای جدید، نتوانسته 
داللت ها و ابعاد خاص خود را پیدا کند. لذا این وضعیت مستلزم 
بازاندیشی در مفهوم آکادمی و زیرساخت های آن در دو سطح 

سازمان درونی و بیرونی است. 
◂◂    اولویت یافتن آموزش و پژوهش مجازی: اولین پیامد مهم 
الگوهای  و  جمعی  فضاهای  همه  تعلیق  کرونا،  ویروس  شیوع 
و  دانشگاه ها  تعطیلی  بود.  اجتماعی  نهاهای  پیشین  و  سنتی 
بخش عمده ای از مراکز دانشگاهی جهان، مصداق و نماد تامی 
از این تعلیق است. دانشگاه در الگوی نسبتاً کالسیک پیشین 
مقتضی تجمع کارگزاران دانشگاهی )استاد، دانشجو و کارمند( 
در پردیس های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و 
فناوری است. حال کرونا همه این مناسبات را بی موضوع کرده 
و شیوه های پیشین آموزش و حتی پژوهش را بی اعتبار ساخته 
مجازی،  فضای  زیرساخت های  وجود  پشتوانة  به  حال  است. 
در  پژوهش  و  تدریس  و  ارتباط  مجازی  روش های  از  استفاده 
دستور کار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قرار گرفت تا شاید 
بخش اندکی از حیات به تعلیق درآمدة این مراکز به جریان افتد. 
گویی در این شرایط، آموزش و پژوهش مجازی و غیرحضوری 
ارتباط سایبری نوش دارویی در لحظه های  و شیوه های متعدد 
سخت است. به همین دلیل در همین بازة زمانی کوتاه آموزش 
مجازی به مهمترین برنامه همه دانشگاه های جهان تبدیل شد. 
این توجه ناگهانی که شدت و ضعف آن در کشورهای متعدد 
متفاوت است، در کنار فرصت های نیکویی که فراهم آورده است، 
خود عامل بی عدالتی آموزشی و بسط شکاف دیجیتال آکادمیک 
از جمله  و  دانشگاه های جهان  از  بسیاری  زیرا  است.  نیز شده 
ایران، زیرساخت فنی و تجهیزاتی و آموزشی و فرهنگی مناسب 
از  و  نداشته اند،  را  مجازی  پژوهش  و  آموزش  بکارگیری  برای 
سوی دیگر ارتباط دانشگاه و جامعه نیز در الگوی جدید فعالیت 
دانشگاه ها به شیوة نوین طراحی نشده و لذا هم کنشگران درون 
و بیرون دانشگاهی و هم حوزة صنعت و خدمات از این عرصه 
بسیار  ایران  در کشوری چون  که  غفلتی  دارند؛  بزرگ  غفلتی 
این  از  این مسائل، همان گونه که پیش  نمایان است. در کنار 
هم گفته شد، استفاده از این فضا عالوه بر مهارت های فنی الزم، 
مقتضی رواج زمینه های فرهنگی و اجتماعی متعددی است که 
در کلیت برسازندة فضایی از تعامالت و کنش های ویژه هستند. 
بحران  سوم،  نکته  المللی:  بین  عالی  آموزش  در  بحران     ◂◂
مراودات و مبادالت علمی و دانشگاهی در عرصه بین المللی است. 
زیرا همه آن ها به طور سنتی بر جابجایی فیزیکی استاد و دانشجو 

هستند؛  مبتنی  تحقیقاتی  پروژه های  در  حضوری  مشارکت  و 
بین المللی  پروژة  است.  درآمده  تعلیق  به  اینک  که  مشارکتی 
شدن دانشگاه ها و تالش هایی که دانشگاه های منطقه ای برای 
تقویت و انسجام خود تعریف کرده بودند، و همچنین سیاست 
جذب دانشجوی خارجی، اکنون متوقف شده است. این مسئله 
برای دانشگاه هایی که  مبنای اصلی منابع مالی شان را دانشجوی 
مهاجر قرار داده اند، یک بحران جدی در تأمین مالی آن ها خواهد 
بود. در نتیجه سیاست های بین المللی دانشگاه ها دچار تغییر و 
تحول اساسی شده که می بایست برای آن اندیشید و راهی برای 
آن و ایجاد شیوه های جدید و جایگزین جذب دانشجو پیدا کرد. 
◂◂    بحران در اقتصاد آموزش عالی: چهارمین پیامد بحران کرونا 
در درون آموزش عالی، تحول در زیرساخت های اقتصاد آموزش 
عالی و منابع مالی آن است. در صورت تداوم بحران کرونا تا سال 
آینده، و عدم امکان جذب دانشجو و درخواست خدمات اجتماعی از 
دانشگاه ها، بحرانی نسبتاً جدی برای دانشگاه ها به ویژه دانشگاه های 
خصوصی ایجاد خواهد شد. شاید در این زمینه خّیرانی که محقق 
کنندة ایده های نظریه پردازان جدید هستند بتوانند این برهوت 
و ورشکستگی اقتصادی را ترمیم کنند و زمینه را برای تغییرات 
بزرگی که جهان پس از این همه گیری و همه گیری های مشابه و 
تهدیدات زیست محیطی و جوامعی که مشتاقانه خواهان تغییر در 
سبک فکری و رفتاری خود هستند فراهم کند. این همان تغییری 
است که نظام مالی دانشگاه ها باید بدان تن دهند و برای بحران 

فعلی راه حلی پیدا کنند.

◆ مسئله های نهاد علم در شرایط بحران کرونا و آیندة 
پساکرونایی

جهان مدرن عمیقاً مبتنی بر اندیشة علمی است. به همین سبب 
نهاد علم نقشی کلیدی در برساخت جهان مدرن و سیاست های 
تحوالت  و  نبوده  یک سویه  رابطه  این  البته  است.  داشته  آن 
اجتماعی نیز در تعیین خط سیر علوم جدید نقش داشته است. 
حال شیوع بحران کرونا، از یکسو چالشی جدی برای کارآمدی 
نهاد علم در شناخت این ویروس و مهار آن از راه های پزشکی 
و مدیریتی و تکنولوژیک به وجود آورده است و از سوی دیگر 
اعتبار فهم علمی از طبیعت و جامعه و ارائه راهکارهای متناسب 
با آن رانیز به چالش کشیده است. مسلماً موج فزایندة تحلیل 
آیندة پساکرونایی و همچنین  از  فعلی و سخن گفتن  شرایط 
اشاره به تغییرات آتی نظام ارزشی و معرفتی علوم جدید ریشه 
در بحران های پیشین دارد و گویای عطشی برای تحول در نظام 
علم است؛ عظشی که کروناویروس بهانة بیان آن را فراهم آورده 
سنتی،  معنای  در  دانشگاه  تعلیق  بواسطه  کرونا  بحران  است. 
و  آن  ترویج  علم،  تولید  رایج  شیوه های  برای  جدی  چالشی 
توزیع محصوالت علمی در جامعه ایجاد کرده است؛ بگذریم از 
مینه های وجودی و معرفتی ای که چه بسا در آینده ای نه چندان 
دور صورتبندی ای دقیق یابد. به همین دلیل شرایط کرونایی و 
موقعیت پساکرونایی مستلزم اتخاذ راه  های جدید برای ایجاد و 
توسعه روابط علمی، اجتماعات علمی و تولید و توزیع علم است. 
اما پرسش بنیادی تری که پیش روی علم )در معنای عام آن که 
انتقادی  تاریخی و اجتماعی و علوم  شامل علوم تجربی، علوم 
می شود( نهاده شده آن است که آیا مسیری که بشر در طی 
ادوار تاریخی و تمدن های مختلف طی کرده است، مسیری که 
با بحران های بزرگی مانند استعمار، جنگ های جهانی و تغییرات 
اقلیمی، بحران های عمیق محیط زیستی، آینده نامعلوم بشری 
به واسطه دستکاری در ژنتیک انسانی و سایر جانداران و غیره 
همراه بوده، مسیری درست است؟ کجای کار اشتباه بوده و باید 
مورد بازاندیشی انتقادی و جدی قرار گیرد؟ و برای اصالح این 
مسیر چه باید کرد؟ ویروس کرونا، حدود ناآگاهی انسان جدید 
و محدودیت های قدرت او را در حالی که خود را به قدرت علم و 
فناوری متکی می دانست، نشان داد. حال باید دید آینده چگونه 

وضعیتی خواهد داشت. 

⏪
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مجموعه گزارش های بین المللی
دبیر مجموعه: دکتر حسین میرزائی؛ رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 اقدامات انجام شده پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در زمینه ویروس کرونا

عالقه مندان می توانند تفصیل تمامی گزارش های منتشر شدة فوق 
را در صفحه اختصاصی »جامعه ایرانی و بحران کرونا« مندرج در 

سایت پژوهشکده به آدرس www.iscs.ac.ir مشاهده کنند.

◆   ویروس کرونا: آموزش عالی امریکا چگونه می تواند 
برای آیندهای نامعلوم برنامه ریزی کند؟

نویسندگان: فرانکی بوینس، جیک بریانت، شاراگ کریشنان، و 
جاناتان ال- ترجمه مهسا شیخان

تاریخ اصل اثر آوریل  2020 - تاریخ انتشار- 2۳ فروردین ۱۳99

◆   پاندمی کرونا و آموزش عالی مجازی
تدوین و ترجمه  مهسا شیخان

تاریخ انتشار 27 فروردین ۱۳99- تاریخ اصل اثر ۱ آوریل 2020 

◆   تأثیــر ویــروس کرونـــا بر آموزش عالی جهان

ترجمه آریا متین
تاریخ اصل اثر آوریل 2020

 تاریخ انتشار 24 فروردین ۱۳99

◆   شیوع کرونا و تجارب جهانی؛ اداره مؤسسات آموزشی
تهیه و تدوین: محمد حسینی مقدم

تاریخ انتشار- 25 فروردین ۱۳99

◆   ویروس کرونا و محیط دانشگاه ها: آموزش عالی در آمریکا 
چگونه می تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان دهی کند؟

نویسندگان: پابلو ایلنز، جاناتان ال؛ آنا مندی، سوراب سنقوی، و 
جیمی ساراکاتسانیس- ترجمه مهسا شیخان

تاریخ اصل اثر مارس  2020 - تاریخ انتشار 26 فروردین ۱۳99
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در شرایط کنونی، بخشی از فعالیت ها و گزارش های پژوهشی 
در سطح کشور، به بررسی و تحلیل علمی  شیوع کرونا و ابعاد 
مختلف آن اختصاص یافته است. در همین رابطه »برساخت 
مطالعه  آن:  با  مقابله  سیاست های  و  کرونا  اپیدمی  اجتماعی 
موردی کاربران فضای مجازی«، عنوان گزارشی است که در 
مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور 
تدوین شده است. در ادامه به بخش هایی از گزارش مذکور و 

مهم ترین یافته های آن اشاره می شود.
زمانی که مسأ له ای در سطح کالن، اکثریت افراد یک جامعه 
قرار  خود  تأثیر  تحت  مستقیم،  غیر  و  مستقیم  به صورت  را 
می دهد، احتمال بروز رفتارها و نگرش هایی که نشان  دهنده  
آمدن  پیش  می شود.  بیشتر  هستند  جامعه  عمومی  نگرش 
اجتماعی حائز  علوم  پژوهشگران حوزه  برای  چنین شرایطی 
مطالعه  و  شناسایی  امکان  آنها  که  گونه ای  به  است؛  اهمیت 
از این طریق  خلقیات و رفتارهای جمعی را پیدا می کنند و 
به  سیاسی،  و  اقتصادی  فرهنگی،  عرصه های  در  می توانند 
این  دهند.  ارائه  سیاستی  پیشنهادات  سیاست گذار  نهادهای 
یک  در  اینترنتی،  کاربران  بین  در  کیفی،  روش  به  مطالعه 
بازه زمانی 50 روزه )از ابتدای اسفند ۱۳98 تا 20 فروردین 
تحلیل  روش  از  استفاده  با  یافته ها  و  شده  انجام   )۱۳99
تماتیک، در قالب سه مقوله اصلی شامل »زمینه های تشدید 
همه گیری«، »تعامل دولت و مردم در مواجهه با همه گیری« 
و  زیرمقوله ها  همچنین  و  بیماری«  با  مقابله  »راهکارهای  و 
و  نتیجه گیری  نهایت،  در  و  گردیده  تنظیم  متعدد  مفاهیم 
بُعد  این مطالعه، سه  ارائه شده است.  پیشنهادهای سیاستی 

از محتوای نظرات کاربران را مشخص و متمایز کرده است: 
آمده  پیش  شرایط  توصیف  به  کاربران  که  نخست  بُعد 
اجتماعی،  پدیده های  مکان مندی  و  تاریخ مندی  پرداخته اند. 
به عنوان یکی از مؤلفه های تحلیلی در رویکرد برساخت گرایی 
اینکه  به  توجه  با  است.  مشاهده  قابل  وضوح  به  اجتماعی، 
مشکالت  تجربه  از  آکنده  ایرانیان  تاریخی  تجربه  و  حافظه 
تجربه  همین  است،  فراوان  غیرطبیعی  و  طبیعی  بالیای  و 
زیسته، در نحوه  توصیف شرایط پیش آمده و توان دولت در 
از کاربران  یافته است. به طوری که بسیاری  کنترل آن تجلی 
با ابراز نگرانی شدید از شیوع ویروس کرونا، آینده ای مبهم و 
نامعلوم را برای جامعه متصور بودند. اگرچه که بخش عمده 
خصوص  در  جهانی  نگرانِی  از  برآمده  نگرانی  احساس  این 
و  مفاهیم  ولی  است،  کرونا  ویروس  شدن  همه گیر  خطرات 
آن  بیان گر  کاربران  کامنت های  از  شده  استخراج  مقوالت 
توان  عدم  از  ترس  بیماری،  اوج گیری  با  همزمان  که  است 
کنترل شرایط توسط دولت، مزیدی بر علت شده تا احساس 
از شرایط پیش رو دو چندان شود و  نگرانِی کاربران  و  ترس 
از  بر  بهداشتی  اقدامات  گرفتن  پیش  در  با  نتوانند  کاربران 

میزان ترس و نگرانی خود بکاهند.
با  رویارویی  نحوه   بر  ناظر  کاربران،  کامنت های  از  دوم  بُعد 
کنترل  در  مردم  و  دولت  همگرایی  میزان  و  پیش رو  شرایط 
نحوه   از  هم  کاربران،  این جا  در  است.  آمده  پیش  بحران 
رویارویی دولت و اقدامات صورت گرفته برای کنترل بحران 

از  بخشی  همراهی  و  همکاری  عدم  از  هم  بودند،  ناراضی 
جامعه. در خصوص نحوه  عملکرد دولت، کاربران معتقد بودند 
که » تأخیر در اطالع رسانی شروع بیماری«، »عدم شفافیت 
»کوچک نمایی  و  شده ها«  فوت  و  مبتالیان  آمار  ارائه  در 
و  کرونا  ویروس  همه گیرِی  گسترش  به  منجر  بحران«  ابعاد 
از  کاربران  ارزیابی  همچنین  است.  شده  اوضاع  شدن  بدتر 
ماهیت تصمیمات اتخاذ شده، یک ارزیابی انتقادی است؛ آنها 
معتقدند که عدم اقدام سریع و به موقع در خصوص »قرنطینه 
»تعطیلی  کشور«،  سراسری  قرنطینه   « پرخطر«،  شهرهای 
از  »استفاده  مردم«و  مرور  و  عبور  »کنترل  دولتی«،  ادارات 
ظرفیت های مردمی« در گسترش ابعاد کمی و کیفِی بحران 

تأثیری قابل توجه داشته است. 
اتخاذ چنین رویکرد انتقادی و تشویق دولت نسبت به اجرای 
دارد  آن  از  حکایت  بحران،  کنترل  در  سخت گیرانه  قوانین 
الزم  اقدامات  مجموعه   در  تا  دارند  را  آن  آمادگی  مردم  که 
برای پیشگیری از بدتر شدن اوضاع، مشارکت و حضور فعال 
از  برنامه ریزی دقیق  با  بنابراین، ضروری است  باشند.  داشته 
و  شود  استفاده  بحران  مدیریت  راستای  در  ظرفیتی  چنین 
نباید به گونه ای عمل شود که ناکارآمدی دولت در مدیریت 
تبدیل  جامعه  در  تعمیم یافته  و  عمومی  باور  یک  به  بحران 
شود. چرا که از فضای حاکم بر کامنت های ارائه شده توسط 
درباره  مردم  عمومی  پنداشت  که  برمی آید  چنین  کاربران 
ناکارآمدی دولت در برخی از حوزه ها، مثل اقتصاد، به حوزه 
بهداشت عمومی نیز گره زده شده است. این در حالی است 
که وضعیت بهداشت عمومی در ایران از وضعیت قابل قبول 
پنداشت  صورتی که  در  و  است  برخوردار  مطلوبی  نسبتاَ  و 
برای  الزم  شرایط  بگیرد،  قوت  جامعه  در  دولت  ناکارآمدی 
مدیریت  یک  شدن  محقق  و  بحران  کنترل  در  مردم  بسیج 

مشارکتی فراهم نخواهد شد.
فرصتی  کرونا،  ویروس  شدن  همه گیر  که  گفت  بتوان  شاید 
القای  با  تا  ارزشمند برای مسئوالن و کنشگران دولتی است 
شکل گیری  زمینه های  شرایط،  این  بودن  جمعی  پیامدهای 
یک نظم اجتماعی جدید و نظارتی اجتماعی را فراهم نمایند 
و از این شرایط به عنوان یک الگو و آزمون عملی در مشارکتی 
بهره برداری  اجتماعی  مشکالت  و  مسائل  با  رویارویی  شدن 
دارند  تأکید  آن  اهمیت  بر  توسعه  محققین  که  امری  کنند. 
از شکل گیری چنین شرایطی به عنوان پیش زمینه  نهادینه  و 
نهادینه  می کنند.  یاد  توسعه محور  رویکردهای  و  افکار  شدن 
ایران  این پنداشت و تصور که شرایط حال حاضر در  کردن 
و هرگونه سهل انگاری  است  مانند سرنشینان یک کشتی  به 
را  دیگران  جان  می تواند  کشتی  سرنشینان  از  یکی  از طرف 
از  بی وقفه  و  جدی  تالشی  نیازمند  کند،  مواجه  خطراتی  با 
این  در  است.  فرهنگ ساز  نهادهای  سایر  و  رسانه ها  سوی 
یک  اعضای  آدم  »بنی  چون  اشعاری  از  بهره گیری  رابطه، 
به  عضوی  چو   / گوهرند  یک  ز  آفرینش  در  که   ... پیکرند 
... دگر عضوها را نماند قرار« به مثابه یک  درد آورد روزگار 
تفکر اجتماعِی بومی و دارای پذیرش اجتماعی باال، می تواند 
و  انسجام  تقویت  آن  دنبال  به  و  جمعی  وجدان  تقویت  در 

که  است  شرایطی  در چنین  باشد.  راهگشا  اجتماعی  نظارت 
نهادینه شدن احساس مسئولیت اجتماعی و مشارکت جمعی 

در الگوها و مدل های بومِی مدیریت بحران قرار می گیرند.
بُعد سوم از یافته های این مطالعه حکایت از نارضایتی عمده 
از  برخی  الزم  همکاری  و  همراهی  عدم  به  نسبت  کاربران 
شهروندان در رعایت توصیه های وزارت بهداشت و حتی اقدام 
اوج  روزهای  با  )همزمان  نوروزی  تعطیالت  در  مسافرت  به 
شهروندان  از  برخی  همدلی  و  همراهی  عدم  است.  اپیدمی( 
کنش  منطق  رفتن  بین  از  و  جامعه  واگرایی  خطر  می تواند 
افرادی که خود  و در چنین شرایطی  افزایش دهد  را  جمعی 
را ملزم به رعایت طرح فاصله اجتماعی و فیزیکی نموده اند، 
احساس کنند که بازنده  این شرایط هستند و انگیزه  کنشگران 
تضعیف  به شدت  را  اجتماعی  مسئولیت   دارای  و  دوراندیش 
برای  جامعه  در  مشترکی  اراده   که  تصور  این  اشاعه   نماید. 
منفی  پیامدهای  ندارد،  وجود  آمده  پیش  شرایط  با  مقابله 
جبران ناپذیری برای جامعه به دنبال خواهد داشت. ذکر این 
نیازهای  تأمین  به خاطر  افراد  برخی  که  است  ضروری  نکته 
فعالیت  و  کار  سرگیری  از  به  ناچار  خود،  اولیه  و  معیشتی 
ضروری  افرادی  چنین  خصوص  در  و  هستند  اقتصادی شان 
ارائه  سیاست های  و  تعریف  با  نهادهای سیاست گذار  تا  است 
حمایتی، آن ها را به اجرای طرح فاصله  اجتماعی و ماندن در 

خانه تشویق کنند.
جامعه  قضاوت  و  برداشت  نگاه،  نوع  است  که مشخص  آنچه 
این  اجتماعی  برساخت  دیگر،  بیان  به  و  کرونا  بیماری  از 
و  بهداشتی-درمانی  کادر  و  مسئولین  عملکرد  به  بیماری، 
نظر  به  دارد.  بستگی  مردم  خود  عملکرد  نوع  به  همچنین 
تأثیر  تحت  اینکه  بر  عالوه  برساختی،  تغییرات  این  می رسد 
قرار  آن  از  ناشی  مرگ ومیرهای  و  مبتالیان  جدید  آمارهای 
نیز  با سایر کشورهای جهان  ایران  مقایسه وضعیت  از  دارد، 
متأثر می شود. به نظر می رسد پیشی گرفتن برخی کشورهای 
ایران  از  ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، فرانسه و...  پیشرفته ازجمله، 
باعث  آن،  از  ناشی  مرگ ومیر  و  کرونا  بیماری  به  ابتالی  در 
کادر  دولت،  به  نسبت  کاربران  انتقادی  رویکرد  مرور  به  شد 
بهداشتی و درمانی، و خود مردم، تعدیل شده و حتی ابعادی 

قضا و قدری به خود گیرد.  
و  تفسیرگرایی  رویکرد  با  همسوی  نگرشی  تغییرات  چنین 
بر  واقعیت  تفسیر  و  تعریف  یعنی  اجتماعی،  برساخت گرایی 
و  است  می گیرند،  قرار  آن  در  کنشگران  که  اساس شرایطی 
با یکدیگر  افراد جامعه  از طریق کنش متقابل  اینکه واقعیت 
برساخته می شود. به همین منوال، تغییرات نگرشی، بیان گر 
کاربرد تحلیلِی توجه به موقعیت مند بودن تحلیل  پدیده ها در 
شرایطی  چنین  در  است.  برساخت گرایی  تفسیری-  رویکرد 
رویکرد  کمرنگ شدن  از  دولتی  کنشگران  که  است  ضروری 
باشند  داشته  را  الزم  بهره برداری  جامعه  سطح  در  انتقادی 
پیش رو،  شرایط  با  رویارویی  برای  مردم  کردن  بسیج  با  و 
کنترل های  و  نظارت ها  از  جدیدی  نوع  ظهور  زمینه های 
محلی  و  مردمی  ظرفیت های  از  و  نموده  فراهم  را  اجتماعی 

استفاده الزم را ببرند. 

 دکتر عادل عبدالهی
عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و 

مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

علی رحیمی 
پژوهشگر مؤسسه مطالعات و مدیریت 

جامع و تخصصی جمعیت کشور

برساخت اجتماعی اپیدمی کرونا و سیاست های مقابله با آن 
مطالعه موردی کاربران فضای مجازی
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در پی اقدامات اولیه از اول اسفند98 و در پی اعالم  فوت 2 بیمار 
در قم به دلیل ابتال کرونا،   از تاریخ ۱۳ اسفند طرح غربالگری مردم 
برای یافتن موارد ابتال یا مشکوک به کرونا از سوی وزارت بهداشت 
آغاز شد. انگیزه برای انجام آن از آنجا بود که قبل از آنکه بیماری 
با عالیم کرونا به بیمارستان مراجعه کند، از سوی نظام سالمت به 
دنبال موارد مشکوک به کرونا می گردند. در ایران مانند بسیاری 
دیگر از کشور های جهان مقابله اصولی با ویروس کرونا، با "فاصله 
گذلری اجتماعی" از پایان هفته اول سال 99  سازماندهی شد. 
طرح فاصله گذاری اجتماعی از جمعه 8  فروردین 99  تا جمعه 
22 فروردین در حال اجراست.  این طرح برای جلوگیری از سرایت 
بیماری از مبتالیان به  افراد سالم بود. بدین نحوه که کمترین 
معرضیت ، موجب کمترین سرایت شود. فاصله گذاری اجتماعی در 
عمل نوعی از قرنطینه است که به اختیار و با مشارکت شهروندان 
اجرا می شود.. از ماه دسامبر 20۱9، قرنطینه ای سختگیرانه در 
شهر ووهان چین )محل مشاهده اولین مورد ویروس کرونا جدید( 
اعمال شد. وزارت بهداشت  از ۱4 اسفند 98 پی در پی از مردم 
خواست که به سفر نروند و در خانه بمانند. در حقیقت از مردم 
خواست که خود قوانین قرنطینه خانگی را به صورت اختیاری و 
داوطلبانه رعایت کنند. همانطور که نقشه پراکندگی محل بیماران 
کرونا در کشور که  از سوی معاون وزیر بهداشت در عصر روز 
۱5 اسفند منتشر شد،  نشان داد ، بیشتر بیماران از قم و سپس 
تهران یه تدریج یه شهرهای مختلف سفر کرده اند و تمامی ۳۱ 
استان ایران  را در پایان هفته دوم اسفند98   با کرونا درگیر کرده 
اند. از دید مدیریت بحران، فاصله گذاری اجتماعی  طرحی برای 
کاهش ریسک کرونا است، چراکه برای کم کردن ریسک به ویژه 
در برابر یک بیماری واگیردار، کاهش معرضیت یکی از پارامترهای 
مهم برای کم کردن احتمال ابتال است. همچنین در هنگامی که با 
سانحه مواجه شده ایم، "پایش" گام اول در مدیریت بحران است. در 
مورد کشور ما "پایش" سانحه از طریق "غربالگری" انجام می شود. 
این طرح برنامه ای است که هم اکنون نیز فایده های خود را به 
خوبی نشان داده است: چرا که تا ۱6 فروردین 99، از طریق همین 
غربالگری بیش از 2۱ هزار نفر از میان حدود 70 میلیون ایرانی 
مشارکت کرده در طرح، مشکوک به کرونا تشخیص داده شده، و 
به بیمارستان ها هدایت شده اند. نکته مهمی که در این غربالگری 
باید مالحظه شود، دقت عمل است، چرا که اگر غربال بدون دقت 
در یافتن موارد اعمال گردد، چه بسا مبتالیانی که از دامنه پایش 
این طرح بیرون بمانند. ضمنا این پایش اگر با دقت باال از دیماه 
98، و از  هنگام اولین مشاهدات بیماران کرونایی در ووهان چین، و 
فرض اینکه به هر حال احتمال سرایت آن به کشور ما وجود دارد، 
آغاز می شد، برنامه راهبردی مدیریت بحران کرونا را می شد از 
ابتدای بهمن به صورت پیشگیرانه آماده و باالفاصله، قبل از رسیدن 
به پایان بهمن98  اجرا کرد. بدین نحوه چه بسا هم موارد ابتال در 
کشور بسیار کمتر می شد، و از سوی دیگر اثر پذیری طرح های 
در حال اجرای کنونی )غربالگری و فاصله گذاری اجتماعی ( بسیار 

بیشتر می شد. 

 انتظار عمومی از دانشمندان ان است که دارو و واکسن ویروس 
کرونا را هرچه زودتر بیابند و زندگی در جهان بتواند به وضع عادی 
بازگردد. در هفته اول ماه مه 2020 ، اتحادیه اروپا بودجه ای 7,4 
میلیارد یورویی برای پژوهشهای مرتبط با کرونا تخصیص داد این 
بودجه به پژوهش هایی که به توسعه روش ها و ابزار تشخیص، 
درمان و پیشگیری از کرونا بیانجامد تخصیص می یابد. اواخر ماه 
مارس 2020 سنای آمریکا بودجه ای ۱,25 میلیارد دالری را به 
همین منظور مصوب کرد. با اوضاع امروز که دارویی برای کرونا 
هنوز یافته نشده است، یک مساله مهم ان خواهد بود که دسترسی 
به دارو یا واکسنی که در اینده برای این ویروس یافته می شود، به 
طور یکسان در اختیار همه مردم زمین قراربگیرد. چالشی که از 
همین حاال می دانیم که به طور کامل  تحقق یافتنی نیست چرا 
که آمار رسمی در مورد دسترسی به تست کروناف تفاوت های 
چندین برابری را بین کشور های مختلف با جمعیتی کمابیش 

نزدیک به هم نشان می دهد. 
ولی چرا روش علم پر هزینه است، و هنوز در مورد کرونا دارویی 
کشف نکرده است، در حالی که از همان روز و هفته اول شیوع کرونا 
در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران خودمان مدعیانی از غیر 
اهل علم بوده اند که مدعی در اختیار داشتن دارو کرونا داشته اند و 
صد البته حرف بی ربط و شبه علمی زده اند، و چه بسا افرادی که 
با این دارو ها و روش ها به امید ایمنی و درمان در برابر کرونا جان 

خود را نیز از دست دادند. 
اکتشاف علمی را بیشتر با  استقراء توضیح می دهند. استقراء  در 
درجه نخست عبارت است از مشاهده جزئیات؛ دوم، تعمیم یا پیش 
بینی بر پایه مشاهده و سوم، آزمون پیش بینی. اغلب، قوانین یا 
نظریه ها یا فرضیه های علمی، صدقشان از راه استخراج پیامدها 
یا پیش بینی هایی که از آنها شده است آزموده می شود و سپس 
پیش بینی مورد آزمون قرار میگیرد. صدق یا کذب پیش بینی،  
مسیر و رویکرد نسبت به  فرضیه ها را تعیین می کند. اما، حتی در 
اینجا پیش بینی و آزمون همواره قابل تفسیر به فرایندی منطقی 

نیستند. غالباً ابداع یک آزمون مستلزم نبوغ سرشار است.
آشکارترین نقش پیش بینی تفکیک تبیین های علمی از غیر 
را که  ) گزاره هایی  علمی است. مجموعة  گزاره های علمی  
نمیتوان همواره به عنوان قوانین همگانی یا به عنوان مشاهده های 
تعمیم یافته توصیف کرد( به ما قدرت پیش بینی موفق می دهند 
تا نظم های مشهود دنیای مان را و حتی چیزهایی را که قباًل 
مشاهده نکرده ایم، به صورت درست  پیش بینی کنیم. از دیدگاه 
عمل گرایان،  گزاره های علمی صرفاً به عنوان تبیین های طبیعت 

عمل می کنند.
مشخصات روش علمی چیست؟ مهمترین انها را می توان 

بدین صورت فهرست کرد: 
◂◂   قابل آزمون و قابل ابطال است.

◂◂   ساده ترین نظریه یا نظریه همخوان با مشاهدات باید مورد 
استفاده قرار گیرد.

◂◂   وقتي مشاهدات و آزمایش هاي بیشتر دیگر با نظریه قبلي 
اصالح  یا  شود  مي  گذاشته  کنار  یا  نظریه  آن  نبود،  همخوان 
جدید  هاي  آزمایش  و  مشاهدات  با  جدید  نظریه  تا  شود  مي 

همخواني داشته باشد.
◂◂   تا هنگامي که انجام آزمایش ممکن است، باید تکرار شود.

◂◂   هیچ حقیقت مطلقي در علم نداریم، ولي عمالً در شرایطي 

مي توان در وراي شک هاي منطقي به حقیقت هاي کلي دست یافت.
◂◂   داور نهایي حقیقت در علم، شاهد است نه چیزي که فرد 
دیگري آن را نوشته یا به آن معتقد باشد، حتي اگر آن فرد دانشمند 

مشهوري باشد.
◂◂  هیچ تعصبي در علم وجود ندارد اگرچه بعضي دانشمندان 
و  عواطف  تاثیر  تحت  ها  انسان  همه  مثل  و  اند  متعصب 

احساسات هستند.
◂◂   علم فقط به تحقیق در مورد جهان طبیعت مي پردازد.

◂◂   علم کاري با منظور )نیت( و مقصود ندارد. 
در عوض در مورد ادعاهای شبه علمی و غیر علمی که از ماه ها قبل 
ادعای یافتن راه حل و داروی کرونا داشته اند، کمترین تردیدی نزد 
مدعی دیده نمی شود. اطمینانی عجیب و غریب به این نوع ادعا 
وجود دارد ، و چنان با اطینان می گویند که انگار همه دانشمندان 
وقت مردم جهان را تلف می کنند! در چنین ادعاهای شبه علمی   
چیزي که به عنوان حقیقت بیان مي شود، باوري است که نه قابل 
سنجش و نه قابل ابطال است، یا اگر هم باشد، ابطال شده است. 
البته این نوع ادعاها با زبان و لحن علمي بیان مي شود ادعاها اغلب 

مبهم و تا حدي بي معني است.. 
از انتهای هفته اول اردیبهشت کشور ما دو ماه کامل است که  
به دلیل همه گیری ویروس کرونا در تعطیالت آموزشی هستیم. 
بدان معنی که کالسها با  عدم حضور فیزیکی دانش آموزان و 
دانشجویان  و به صورت آموزش های مجازی، الکترونیکی و از 
راه دور برگزار می شود. در این مدت با یک اوج تلفات و موارد 
ابتال به کرونا در طول هفته دوم فروردین مواجه بودیم – که به 
شدت گرفتن جا به جایی ها در آخرین روزهای سال ۱۳98 برای 
سفرهای نوروزی مربوط بود . ولی سوال این است: کدام کشور ها 
در مدیریت حبران کرونا تا کنون بر اساس آمار رسمی خودشان 
موفق تر بوده اند؟ جایگاه ایران ما در این مواجهه جهانی با همه 
گیری کرونا کجاست؟ آیا کشورهای پیشرفته ، به ویژه آمریکا که تا 
6 اردیبهشت بیش از 52 هزار کشته داشته ، عملکرد و مواجهه ای 
به سامان داشته است؟ آیا در اتحادیه اروپا که تا همین روز حدود 
200 هزار نفر کشته داشته است، استفاده بسامانی از دستاورد های 

علم و فناوری کرده اند؟. 
اگر همه واقعیت ها را – عالوه بر جنبه بهداشتی – در نظر بگیریم، 
باید گفت که جهان امروز محل توزیع و بهره مندی عادالنه از 
ثروتها و دستاورد های علمی برای مردم کشورهای مختلف نیست. 
که  است  واقعیتی  ها  تحریم  مشکل  خودمان،  ایران  همین  در 
در فاصله ماه مه 20۱8 تا کنون با خروج آمریکا از برجام، برای 
ما سخت تر و بغرنج تر شده است. ولی سوال آن است که آیا 
تحریم ها می تواند توجیهی کافی برای عدم کفایت و فقدان یا 
نقصان توانمندی تخصصی و مدیریتی در شرایط کنونی باشد؟ 
مسلما نه. اگر آخرین آمار را مطالعه کنیم می بینیم که همین آمار 
رسمی که کشورها در مورد همه گیری کرونا رسما اعالم میکنند، 
خود به حد کافی گویاست. البته در همه جهان منتقدانی هستند 
که در هر حال به صحت و دقت آمارها شک میکنند، ولی اجازه 
دهید با همین آمار اعالم شده که در کشور ما در طی حدود شصت 
سال گذشته که ما آمار گیری رسمی به مفهوم مدرن آن داشته 
ایم مشخص شده که اتکای به آن از هر شایعه ای به هر حال بهتر 
است، و خود همین آمارهای رسمی می تواند عدم صحت ها و عدم 
دقت های آمارگیری را  آشکار کند. ات.کای به امار رسمی مبنایی 

دکتر مهدی زارع
استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 

و عضو وابسته فرهنگستان علوم 

کرونا و مدیریت بحران  
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برای مقایسه با کشورهای مختلف نیز به دست می دهد . 
جمعیت  و  کرونا  تلفات  آمار  اگر  اردیبهشت99،  ششم  روز  تا 
کشور ها را در نظر بگیریم، ایران و آلمان تقریبا مشابه یکدیگر 
و در شرایط برابرند. هر دو بین 8۳ تا 84 میلیون جمعیت دارند 
و موارد فوت در اثر کرونا که گزارش کرده اند در ایران 5560 و 
در آلمان 5760 نفر است. منتهی تفاوت در میزان تست هایی که 
گرفته اند قابل مالحظه است:  ایران 4۱0 هزار تست کرونا گرفته 
است و آلمان  حدود 2 میلیون وصد هزار تست )حدود 5 برابر 
ایران تست گرفته اند(. با این حال تعداد مریض با حال بحرانی 
در ایران حدود سه هزار نفر و در آلمان 2900 نفر گزارش شده 
است )تقریبا مشابه هم(. توجه شود که آلمان حدود 660هزار تخت 
بیمارستانی دارد و ایران حدود ۱۱0 هزار )6 برابر(، و آلمان حدود 
28 هزار تخت در بخش مراقبت های ویژه دارد و ایران حدود 8 
هزار )۳ و نیم برابر(. بنابراین جدای از تفاوت امکانات بین ایران 
و آلمان  می توان گفت که همین سامانه سالمت که داریم با 
همین امکانات که در برابر کشور های پیشرفته محدود هم هست، 
و البته با ایثار و فداکاری کادر درمانی مان که می توانیم درک کنیم 
چه فشار سنگین کاری در مقایسه با کشور هایی پیشرفته تحمل 

می کنند،  توانسته تا اینجا مساله همه گیری کرونا را کنترل کند 
که جای تشکر و قدردانی فراوان دارد. ولی از سوی دیگر مشخص 
می شود که با توجه که به محدودیت هایی که از نظر دسترسی به 
کیت تشخیص کرونا و تعداد تست در ایران داریم )و از آمار رسمی 
اعالم شده وزارت بهداشت هم در اعالم موارد "قطعی" ابتال به 
کرونا به خوبی مشخص است(، احتماال موارد دیگری از فوت در 
اثر بیماری مرتبط با کرونا نزد هموطنانمان بوده است که متاسفانه 
فوت شده اند و اساسا سامانه سالمت ما امکان سنجش آن را با 
توجه به محدودیت دسترسی به کیت تشخیص نداشته است. صد 
البته این نکته به معنی پنهان کردن آمار واقعی نیست، ولی نشان 
می دهد که محدودیت های زیر ساختی چه مشکالتی در مواجهه 

و پاسخ به سوانح برای ما فراهم میکند. 
از طرف دیگر اگر تعداد فوتی در میلیون را به تعداد موارد ابتال در 
میلیون تقسیم کنیم، شاخصی بدست می آید که نشان می دهد 
تا ششم اردیبهشت، وضع کره جنوبی و سپس ترکیه در آمار ها از 
همه بهتر، و سپس آلمان، ایران و آمریکا )با ضرایبی نزدیک به هم( 
و بعد ایتالیا و فرانسه قرار دارند. از سوی دیگر اگر تعداد مریض 
بد حال در اثر کرونا را به تعداد موارد فعال در میلیون نفر همین 

کشور ها تقسیم کنیم، ایران و آلمان و فرانسه در صدر کشور های 
با نسب باالی بیمار در وضع بحرانی بد قرار میگیرند، و  آمریکا و 
ایتالیا و در نهایت ترکیه و کره جنوبی نسبت کمتری در بیمار 
بستری در وضع بحرانی دارند. توجه شود که شباهت ضرابب ناشی 
از آمار رسمی گزارش شده بین ترکیه و کره جنوبی در هنگامی 
است که  ترکیه با 84 میلیون نفر جمعیت تا اینجا 2600 نفر تلفات 
داشته و کره جنوبی با 5۱ میلیون جمعیت فقط 240 نفر تلفات 
داده است!. این بدان معنی است که تعداد تلفات در کره جنوبی   
5 نفر در هر میلیون نفر است. این عدد در ترکیه ۳۱، درایران و 
آلمان 69، آمریکا ۱57 و  فرانسه ۳46و نهایتا در ایتالیا 4۳۳ نفر 
در هر میلیون است. از هر جهت که به این بررسی ها نگاه کنیم 
کیفیت باالی مدیریت بحران کرونا در کره جنوبی مشخص است . 
کره جنوبی با  بهره گیری از امکانات با کیفیت باال، تولید ناخالص 
ملی ۱ ونیم تریلیون دالر در سال 2020 )که به ازاری هر کره ای 
بیش از 26 هزار دالر می شود( و البته اعمال سخت گیرانه قرنطینه 
و نظم و ترتیب مدیریتی، در این کشور کوچک ولی قدرتمند جهان 
عملکردی تحسین برانگیز را   در  مدیریت بحران در مساله کرونا 

تاکنون به جهانیان نشان داده است.  

 
بیماری کروناویروس 20۱9 )کووید-۱9( که در ووهان چین ظهور 
یافته بود، در عرض دو ماه تقریبا همه کشورهای جهان را فرا گرفت 
و باعث مرگ شمار زیادی شده است. تاکنون، طبق آمار رسمی، 
بیش از 4 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند و 
بیش از 280 هزار نفرجان خود را از دست داده اند. در حالی که 
میزان های مرگ و میر پایین، ریشه کن شدن اپیدمی های جهان 
شمول و توسعه بهداشت عمومی و خدمات سالمت اصل پذیرفته 
شده بیشتر جوامع امروزی به ویژه کشورهای پیشرفته بود، اپیدمی 

کووید-۱9 جهان را غافلگیر کرد. 
ظهور ناگهانی، انتقال آسان و شیوع گسترده این بیماری همه گیر، 
ما را وا می دارد که در حوزه نظری جمعیت شناسی نیز بازنگری 
و یا حتی تجدید نظر کنیم، به نظر می رسد، بیماری کووید-۱9 
چالشی برای نظریه های نسبتا مقبول جمعیت شناسی محسوب 
می شود. تا به امروز، گذار اپیدمیولوژیک و گذار سالمت دو رهیافت 
مهم جمعیت شناسی برای تبیین کاهش مرگ و میر در طول 
دوران گذار مرگ و میر و پس از آن بوده اند. گذار اپیدمیولوژیک 
اشاره بر آن دارد که مالزم با کاهش مرگ و میر در طول دوران 
گذار جمعیتی، علل بیماری ها و مرگ و میر نیز از حالتی که در 
آن بیماری های عفونی و انگلی و واگیردار غلبه دارد، به حالتی 
انتقال می یابد که در آن بیماری های توانکاه و ساخته دست بشر 
و غیرواگیردار مانند بیماری های قلبی- عروقی و سرطان ها غلبه 
و  اجتماعی  رفتاری  بنایی  زیر  بر عوامل  نیز  دارد؛ گذار سالمت 

فرهنگی چنین انتقالی تاکید دارد. 
می توان گفت کاهش بیماری و مرگ و میر ناشی از اپیدمی های 
فراگیر عفونی و انگلی و واگیردار در طول دوران گذار مرگ و میر 
و پس از آن، نقطه اشتراک هر دوی این رهیافت های نظری است 
ولی ظهور و انتشار ناگهانی کووید-۱9 نشان داد، این نظریه ها 

اهمیت بیماری هایی از این دست را به ویژه در دوران پس از گذار 
مرگ و میر، نادیده و یا حداقل دست کم گرفته اند. به بیان دیگر، 
آن چنان که از این دو نظریه بر می آید، دوران اپیدمی های همه 
گیر و تاثیر آنها در مرگ و میر به سر رسیده است و بیماری های 
غیرواگیردار هستند که مسئله دنیای امروز برای کاهش مرگ و 
میر است و در نقطه محوری آن ها قرار دارد. هرچند پیش از این، 
ظهور ایدز در جنوب صحرای آفریقا توجهاتی را به خود معطوف 
کرده بود و واژگانی چون انتقال معکوس در ادبیات نشان از آن می 
داد، با این وجود، دامنه و سرعت شیوع ایدز محدود بود. کووید-۱9 
به یادآوری می کند که پس از گذار نیز بیماری ها می توانند حتی 
با سرعتی بیشتر از پیش شیوع یابند و مرگ و میر همچنان می-

تواند در نوسان باشد و اپیدمی های همه گیر نوپدید یا بازپدید 
همچنان می توانند مهم باشند.  سطوح افزایش یافته تجارت و 
تحرکات فضایی رو به رشد می تواند به گسترش و سرعت انتشار 
بیماری های واگیر دار کمک کند. از سوی دیگر، مداخالت انسانی 
در ژنوم بیماریها، تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی، تخریب 
محیط زیست توسط انسان، رکود اقتصادی و افزایش نابرابری ها 
و ... می تواند زمینه ای برای تغییر پتانسیل بیماری-های واگیردار 

و یا ظهور بیماری های جدید فراهم کند.
 نکته دیگری که باید در نظر داشت این است که اگر چه بیماری 
کروناویروس یک اپیدمی واگیردار است، ولی ماهیت و مکانیزم 

تاثیرگذاری آن با بیماری های واگیردار قبل از گذار ممکن است 
متفاوت باشد. به عنوان مثال، اکثر قربانیان این بیماری سالمندان 
هستند و این امر لزوم توجه نظری به تغییرات ساختار سنی و 
لزوم توجه به بیماری های واگیردار در ساختارهای سالخورده را 
برجسته می کند. از آنجا که اکثر جوامع پیشرفته کنونی ساختار 
سالخورده ای دارند، بیماری هایی از این دست می تواند آنها را 
بیشتر تحت تاثیر قرار دهد و این چیزی است که ما شاید انتظار 
آن را نداشته ایم. همچنین نحوه پاسخ جامعه به این بیماری باید 
مدنظر باشد، همچنان که در نظریه گذار سالمت این امر مورد 
تاکید است؛ کووید-۱9 می تواند درک جدیدی از مفاهیم سالمت 
فردی و اجتماعی و در هم تنیدگی آنها به عنوان سالمت فردیت 
اجتماعی در جهان امروز بدست دهد. اینکه بیماری کروناویروس 
چه چیزی می تواند به درک و افق دید و دانش نظری ما نسبت به 
مرگ و میر در دوره ای که اکثر کشورها گذار مرگ و میر را پشت 

سر گذاشته اند، بیفزاید موضوع قابل بررسی و مهمی است. 
آیا ظهور کووید-۱9 نشان دهنده وارد شدن به مرحله جدیدی 
از گذار اپیدمیولوژیک و سالمت، پس از طی شدن گذار مرگ و 
میر است؟  آیا جوامع جدید در برابر بیماری های همه گیر، آماده 
هستند و نظام سالمت کارامدی دارند؟ پاسخ به سواالتی از این 
قبیل بدون توجه به تحلیل های نظری گذشته و سازگارکردن آنها 

با شرایط جدید ممکن نیست. 

پاندمی کرونا و لزوم بازنگری در نظریه های سالمت و مرگ ومیر

محمد ساسانی پور 
دکتری جمعیت شناسی و پژوهشگر موسسه مطالعات جمعیتی کشور
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و  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  معاون  ثابت،  کریمی  جواد  دکتر 
ای  مصاحبه  در  ای،  هسته  فنون  و  علوم  پژوهشگاه  رئیس 
اختصاصی به منظور تشریح فعالیت های این پژوهشگاه در زمینة 
مقابله با ویروس کووید-۱9، ضمن قدردانی و تشکر از زحمات 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ارکان  تمامی  های  تالش  و 
پزشکی، به خصوص کادر درمانی کشور برای اقدامات مختلف 
مقابله با اپیدمی ویروس کرونا )کووید-۱9( به تشریح مهمترین 
اقدامات اخیر این سازمان در استفاده از ظرفیت های فنآوری 

هسته ای در حوزة سالمت مردم پرداخت.
معاون سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: همة بخش های سازمان 
انرژی اتمی ایران از جمله پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، 
کمک به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اقدامات 
با اپیدمی ویروس کرونا )کووید-۱9( را وظیفة  مختلف مقابله 

خود دانسته و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نکرده است.
مراکز  های  ظرفیت  تمامی  بکارگیری  ثابت،  کریمی  گفته  به 
مرکز  یزد،  الکترون  پرتودهی  مرکز  شامل  سازمان،  پرتودهی 
پرتودهی تابش گاما تهران و مرکز پرتودهی تابش گاما بناب، 
اقدامات  از جمله  ایام،  این  برای استریل تجهیزات پزشکی در 

سازمان در دو ماه گذشته بوده است.
رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در ادامه افزود: استفاده 
از توانمندی آزمایشگاه ایمنی و محیط زیست پژوهشگاه علوم 
و فنون هسته ای، خدمت دیگری در این راستا بوده است. این 

آزمایشگاه با بهره گیری از بهترین متخّصصین کشور در زمینه 
فیزیک ایروسل ها و انتقال آالینده ها، در دو ماه گذشته و حتی 
در تعطیالت نوروز، به طور تمام وقت به تست و ارزیابی میزان 
کیفیت و کارایی بیش از ۳00 نمونه ماسک و گان )لباس های 
مخصوص پزشکی( تولید داخل و حّتی اجناس وارداتی پرداخته 
است که همگی با درخواست از سوی معاونت غذا و داروی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور و شرکت های دانش بنیان بوده است.
المللی  بین  آژانس  با  سازمان  به همکاری خوب  ادامه  در  وی 
انرژی اتمی اشاره کرد و گفت: از دو ماه پیش با پیگیری های 
مستمر و مؤثّر پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و معاونت امور 
بین الملل، حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران توانستیم 
از ظرفیت های همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی 
استفاده نماییم و تعدادی از دستگاه های مرتبط با تصویربرداری 
حفاظت  تجهیزات  بوده،  پرتابل  صورت  به  که  ایکس  اشعة  با 
شخصی کاربران و از همه مهم تر چند دستگاه تشخیص سریع 
بیماری کووید– ۱9 معروف به RT-PCR را به همراه تجهیزات 
ارتقاء و کالیبره کردن آن و کیت های تشخیصی  اندازی،  راه 
بیماری کووید-۱9 را به ارزش بیش از 200 هزار یورو از آژانس 

بین المللی انرژی اتمی دریافت نماییم.
و  متخّصصان  تالش  خوشبختانه  افزود:  ثابت  کریمی  دکتر 
پژوهش گران صنعت هسته ای کشور در انجام پروژه های علمی 
و فّنی مشترک و گسترده ای که در یک سال اخیر با آژانس 
بین المللی انرژی اتمی داشته اند، اعتبار پژوهشگاه را در این نهاد 
بین المللی برای ما افزون تر نموده است؛ به نحوی که به محض 
اطالِع این پژوهشگاه از حمایت آژانس از کشورها برای مقابله با 
ارسال درخواست  و  شیوع جهانی ویروس کرونا )کووید -۱9( 
رسمی و پیگیری های انجام شده بالفاصله با پاسخ مثبت آژانس 

بین المللی انرژی اتمی )IAEA( برای ارسال تجهیزات اشاره 
شده مواجه شدیم و می توان اذعان کرد ایران از اولین کشورهای 

دریافت کنندة این تجهیزات می باشد.
دفتر  هماهنگی  با  ها  کمک  این  اول  مرحلة  گفت:  وی 
علمی  های  همکاری  مدیریت  و  آژانس  در  ایران  نمایندگی 
انستیتو  اختیار  در  و  کشور  وارد   ، پژوهشگاه  المللی  بین  و 

پاستور ایران قرار گرفت.
همچنین دکتر کریمی ثابت با اشاره به تکنیک RT-PCR این 
روش را بسیار دقیق و کارآمد توصیف کرد و افزود: زمان تشخیص 
بیماری کووید -۱9 با این تکنیک بسیار دقیق تر و کوتاه تر می 
شود. این روش کاربرد های متنوعی در زمینه تعیین کّمی بیان 
ژن، تشخیص و درمان بیماری ها دارد و اساس شیمیایی این 
روش بر پایه جذب طیف نشری از ماده وراثتی استخراج شده از 
موجود زنده )انسان، حیوان و میکروارگانیسم هایی مانند باکتری 
تشخیص  در  باال  و سرعت  دقت  با  تکنیکی  و  بوده  ویروس(  و 

بیماری های ویروسی با محتوای ژنتیکی RNA می باشد.
رییس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در ادامه به بُعد دیگری 
از همکاری های فّنی ایران و آژانس انرژی اتمی اشاره نمود و 
گفت: پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای برای شرکت محّققان 
و پژوهشگران ایرانی در دانشگاه ها و سایر مراکز تحقیقاتی در 
بکارگیری  جدید  های  تکنیک  با  مرتبط  تخّصصی  های  دوره 
فناوری هسته ای در تشخیص بیماری ها آمادگی کامل دارد 
به طوریکه متخّصصان عالقمند تاکنون در چندین وبینار برگزار 
موضوعاتی همچون  با  ایران  اتمی  انرژی  آژانس  از سوی  شده 
چگونگی کنترل انتشار آلودگی کووید-۱9 در مراکز تشخیصی 
و درمانی کشورها و نحوة استفاده از اسکن CT در تشخیص 
شرکت  بیماران  پرتوگیری  موضوعات  و   ۱9- کووید  بیماری 

داشته و بهره برداری های الزم را داشته اند.

دکتر جواد کریمی ثابت
رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

استفاده از ظرفیت آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در زمینه مقابله با اپیدمی ویروس کرونا

در   ۱۳72 سال  از  هوا  های  ماسک  انواع  روی  بر  تحقیقات 
بنابه   ۱۳82 سال  در  شد.  شروع  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
تاسیسات  کارکنان  برای  مناسب  ماسک  معرفی  ضرورت 
کیفیت  آزمون  سیستم  ای  هسته  سوخت  چرخه  صنعتی 
ماسک در آزمایشگاه جابر ابن حیان طراحی و ساخته شد. از 
آن به بعد، سیستم برای ارائه خدمات به واردکنندگان و تولید 
با اوج  کنندگان داخلی ماسک مورد بهره برداری قرار گرفت. 
همکاری  کشور،  در  کرونا)کووید-۱9(  ویروس  انتشار  گیری 
زیست)پژوهشگاه  محیط  و  ایمنی  آزمایشگاه  بین  نزدیکی 
ایران( و وزارت  اتمی  انرژی  علوم و فنون هسته ای  سازمان 
در  دارو  و  غذا  سازمان   - پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
جهت سنجش کیفیت ماسک های تولید داخل و وارداتی شکل 
گرفت. همچنین برای انتخاب پارچه برای گان یک بار مصرف 
کادر پزشکی بیمارستان ها بنابه درخواست سازمان غذا و دارو 
این آزمایشگاه نفوذپذیری تعداد زیادی پارچه را مورد آزمون 
این  کنون  تا  کرد.  معرفی  را  مناسب  های  پارچه  و  داده  قرار 
آزمایشگاه بیش از ۳00 آزمون کیفیت ماسک و پارچه ارسالی 
از دانشگاه های آموزش پزشکی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و 
شرکت های دانش بنیان انجام داده است. آزمون های کیفیت 

ماسک شامل اندازه گیری افت فشار ماسک)میزان فشار وارده 
ذرات  کل  ربایش  کارایی  گیری  اندازه  تنفسی(،  دستگاه  بر 
تک  ذرات  ربایش  کارایی  گیری  اندازه  و  نانومتر   ۳ از  بزرگتر 
توزیعی 260، ۳00، ۳50 ... و بزرگتر از 2000 نانومتر است. 
در سه صفحه  علمی  گزارش  به صورت  ها  آزمون  این  نتیجه 
ارائه می شود. این گزارش ها حاوی مشخصاتی از ماسک است 
قرار  استفاده  مورد  استاندارد  یک  از  بیش  برای  تواند  که می 
گیرد. یاد آور می شوم که نفوذپذیری ماسک برای ذرات ۳00 
استفاده  مورد  ها  ماسک  استانداردسازی  برای  نانومتر  و 600 
قرار می گیرد. از آنجایی که اندازه ویروس کرونا)کووید-۱9( در 
گستره 60 الی ۱40 نانومتر قرار دارد؛ هیچیک از استانداردهای 
موجود برای ماسک های یک بار مصرف کارایی حذف ویروس 
کووید-۱9 را مشخص نمی کند. مزیت اصلی و منحصر به فرد 
اندازه گیری کارایی ربایش ذرات بزرگتر از ۳  این آزمونها در 
نانومتر یعنی کامال   در گستره ابعاد ویروس  کووید-۱9 است. 
از فعالیت های دیگر اینجانب مشاوره دادن به تولیدکنندگان 
داخلی به ویژه شرکت های دانش بنیان برای ارتقای کیفیت 
تمام  تولیدکنندگان  به  است.  آنها  تولیدی  های  ماسک 
مورد  زیست  محیط  و  ایمنی  آزمایشگاه  در  که  هایی  ماسک 

بررسی کیفیت قرار می گیرند؛ طی تماس های تلفنی مشاوره 
شود. در خاتمه  ارائه می  در جهت بهینه کردن محصول آنها 
اجازه بفرمایید در رابطه با استفاده و یا عدم استفاده از ماسک از 
منظر علم ائروسل ها داشته باشم. ذرات ائروسلی که از دستگاه 
طیف  دارای  شود  می  خارج  مریض  فرد  یک  فوقانی  تنفسی 
گسترده ای از ابعاد بیوذرات است. ذرات ائروسل ریز در ابعاد 
معلق  اتمسفر  در  روزها  توانند  می  ویروس)کویید-۱9(  کرونا 
بسته  های  محیط  در  ماسک  از  استفاده  لحاظ  بدین  بمانند. 
دارای تراکم جمعیت ضروری است؛ اما در محیط های باز و یا 

بسته خالی از جمعیت استفاده از ماسک ضرورتی ندارد.
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