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اولویتهای موضوعی کمیته آسیةشناسی ،شنتیک و سلولهای تنیادی
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ػلَل دسهبًی(اًَاع ػلَلّب) ٍ هٌْذػی طًتیک دس ثیوبسیّب ثِ خلَف ثیوبسیّبی ؿبیغ
ػلَلّبی ثٌیبدی دس ػشعبىّب ٍ ثیوبسیّبی ؿبیغ
پضؿکی ثبص ػبختی ٍ هٌْذػی ػلَل ،ثبفت ٍ اسگبى
دس پبتَطًض ٍ تـخیق ٍ دسهبى ثیوبسیّب
اپیطًتیک ٍ ًقؾ
ٍ عشاحی تکٌَلَطیّبی جذیذ دس تـخیقّبی
ثیَاًفَسهبتیک کبسثشدی دس ثیَلَطی ػیؼتویک
هَلکَلی ،ثکبسگیشی تکٌَلَطیّبی جذیذ اٍهیک(طًَهیک ،تشاًؼکشیپتَهیک ٍ پشٍتئَهیک)ٍکوک ثِ دسک ثْتش
فشایٌذّبی پیچیذُ اص قجیل سؿذ ػلَل ،تشاًؼفَسهبػیَى ٍ تکبهل ٍ دس تـخیق ٍ پبتَطًض ثیوبسیّب
اػتفبدُ ػلَلّبی ثٌیبدی دس تَلیذ ٍ اسصیبثی داسٍّب
پضؿکی ؿخلی ؿذُ
تَػؼِ ثبًکّبی اعالػبتی طًتیکی ثب ػبختبسّبی هلی دسثجت ثیوبسیّبی هبدسصادی ٍ طًتیکی ٌّگبم تَلذ ٍ ػشعبىّبی فبهیلی
هغبلؼبت فبسهبکَطًتیک ثِ هٌظَس ؿٌبػبیی ٍاسیبًتّبیی کِ هٌجش ثِ کبّؾ ػَاسم جبًجی داسٍّب ؿذُ ٍ هغبلؼبتی کِ اهکبى
اًتخبة داسٍّبی هٌبػت ثب دٍص هٌبػت ثشای ّش ثیوبس (ثِ عَس اختلبف) سا فشاّن هیآٍسد

اولویتهای موضوعی کمیته تیماریهای غیرواگیر
اًَاع هَضَػبت هَسد قجَل هغبلؼبتی ،دٍ ثخؾ اكلی سا ؿبهل هیؿَد:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

هغبلؼبت هشثَط ثِ ػَاهل خغش اكلی سفتبسی هشثَط ثِ ثیوبسیّبی غیشٍاگیش ؿبهل اػتؼوبل دخبًیبت ،سطین
غزایی ًبػبلن ،کن تحشکی ٍ هلشف الکل ،ػَاهل خغش هتبثَلیک /فیضیَلَطیک ایي ثیوبسیّب هـتول ثش افضایؾ فـبس
خَى ،افضایؾ قٌذ خَى ،افضایؾ کلؼتشٍل ،چبقی /اضبفِ ٍصى
هغبلؼبت هشثَط ثِ ثیوبسیّبی غیشٍاگیش کِ ثِ تشتیت اٍلَیت ،ػجبستٌذ اص:
ثیوبسیّبی قلجی ػشٍقی
ػَاًح ٍ حَادث
اختالالت سٍاًی
ػشعبىّب
ثیوبسی دیبثت
ثیوبسیّبی هضهي کلیَی
ثیوبسیّبی تٌفؼی
ثیوبسیّبی دػتگبُ گَاسؽ
ثیوبسیّبی ػضالًی -اػتخَاًی

دس ثیي توبهی ثیوبسیّبی غیشٍاگیش ،ثیوبسیّبی قلجی -ػشٍقی ،ػشعبىّب ،دیبثت ،ثیوبسیّبی هضهي سیَی ٍ ثیوبسی
ّبی کلیَی ،تْذیذّبی جذیتشی ثشای ػالهت افشاد توبهی هٌبعق دًیب ّؼتٌذ ٍ ثِ تخلیق هٌبثغ هبلی دٍلتی ٍ
خلَكی فشاٍاى دس ػشتبػش جْبى ًیبص داسًذ.

اولویتهای موضوعی کمیته تیماریهای واگیر و اختالالت ایمنی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ثشآٍسد ثبس ثیوبسیّبی دػتگبُ تٌفؼی ٍ اسایِ ساُّبی پیـگیشی ،تـخیلی ٍ دسهبًی هٌبػت
ایجبد ػیؼتن فؼبل ؿجکِای ثشای اسایِ الگَی هقبٍهت آًتیثیَتیکّب ثب فبكلِّبی هـخق ثِ جبهؼِ پضؿکی ٍ
اسایِ ساُّبی هقبثلِ ثب آى
ٍاکؼيّب ٍ تَلیذ ٍاکؼي
ٍ ایوٌی
ثشسػی اثشثخـی
ٍ سػن ؿجشًُبهِ ثیوبسیّبی ًقق ایوٌی اٍلیِ دس ػغح
ثشآٍسد ؿیَع ثیوبسیّبی ًقق ایوٌی اٍلیِ ٍ
کـَس
کـَس ػالهت ػیؼتن اٍلَیت دس ًَپذیذ ٍ ثبصپذیذ ػفًَی ّبیثیوبسی ثبس ثشآٍسد ثشای Active Surveillance
ثشآٍسد ؿیَع ػفًَتّبی ثیوبسػتبًی ٍ ثشسػی ػلل آى دس ایشاى ٍ اسایِ ساُحلّبی ػولی ٍ هٌبػت کبّؾ
ؿیَع آًْب
ثشسػی خَاف ػَاهل هیکشٍثیَت دس پیـگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیّب
عشاحی ٍ تَلیذ پپتیذّبی هٌبػت ثشای اػتفبدُ دس دسهبى ثیوبسیّبی ػفًَی
اسایِ ساُ حلّبی پیـگیشی اص ثیوبسیّبی ثَهی هثل لیـوبًیَص احـبیی
ثیوبسیّبی ػفًَی هشتجظ ثب غزا ٍ داسٍ
دس ػغح هلی
تذٍیي ثشًبهِ
ثشآٍسد ثبس ثیوبسیّبی آهیضؿی ٍ اسایِ ساُّبی پیـگیشی ،تـخیلی ٍ دسهبًی هٌبػت
)
هغبلؼبت هشثَط ثِ ایجبد هیکشٍثیَم ثَهی ایشاى(
پیـگیشی اص ثشٍص ٍ ػَاسم ثیوبسی ّبی ًقق ایوٌی اٍلیِ ٍ تـخیق ثِ هَقغ آًْب

اولویتهای موضوعی کمیته خونشناسی و سرطان
•
•
•
•
•
•
•

تـخیق صٍدسع ػشعبىّب ،اػکشیي ،پیـگیشی ثیوبسیّبی خَى ٍ ػشعبى (جْت کبّؾ ّضیٌِّبی ػٌگیي دسهبى ثیوبسیْب)
ػشعبىّبی ؿبیغ هبًٌذ ػشعبى ّبی گَاسؽ (هؼذُ ،هشی ٍ کَلَى) ٍ ػشعبىّبی خَى ؿبیغ لَػوی ٍ لٌفَم
تذٍیي پشٍتکلّبی کـَسی دسهبى ػشعبىّبی ػَلیذ ٍ خًَی (یکؼبىػبصی پشٍتکلّب ٍ ثَهیػبصی آًْب)
تؼییي ثبس ثیوبسیّبی خَى ٍ ػشعبى ٍ ّضیٌِ-اثشثخـی ) (cost effectivenessدسهبى ثیوبسیّب
کبسآصهبییّبی ثبلیٌی دس خلَف تأثیش داسٍّبی جذیذ ثِ خلَف ( Targetتشاپیّبی جذیذ) ٍ اسصیبثی داسٍّبی هـبثِ تَلیذ
کـَس ثِ ػٌَاى جبیگضیي داسٍّبی خبسجی
تَػؼِ ثبًک  HLAثِ هٌظَس فشاّنآٍسی ٍ تأهیي ػلَلّبی ثٌیبدی خًَؼبص اص دٌّذگبى غیشخَیـبًٍذ (كشفِجَیی ثضسگ
اسصی ثشای کـَس)
خَى ٍ فشاٍسدُّبی خًَی

• طىتشاپی ٍ ػلتشاپی ثِ هٌظَس دسهبى ثیوبسیّبی خًَی ٍ ػشعبى

اولویتهای موضوعی کمیته علوم اعصاب و تهداشت روان
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اختالالت سٍاىپشیـی
،
اختالالت خلقی ٍ اضغشاثی ؿبهل افؼشدگی،
اػتیبد ٍ هؼبیل هشثَعِ
اٍتیؼن ٍ ثیوبسیّبی ػلت -تحَلی دس کَدکبى
ثیوبسیّبی ػشٍقی هغض ؿبهل
كشع ٍ اختالالت هشثَعِ
ثیوبسیّبی ًَسٍدطًشاتیَ ػیؼتن ػلجی هشکضی ؿبهل آلضایوش ،پبسکیٌؼَى ٍ آهیَ تشٍفیک لتشال اػکلشٍص
ثیوبسیّبی التْبثی ػیؼتن ػلجی هشکضی ؿبهل ام اع ٍ اًؼفبلیتّبی اتَ ایویَى
ثیوبسیّبی هتبثَلیک ػیؼتن ػلجی هحیغی ٍ هشکضی
آػیتّبی (تشٍهب) ػیؼتن ػلجی هحیغی ٍ هشکضی ثب تکیِ ثش ضبیؼبت ًخبػی
تَهَسّبی ػیؼتن ػلجی
تَاًجخـی ثیوبسیّبی ػیؼتن ػلجی (تَاًجخـی جؼوی ٍ ؿٌبختی)
اختالالت سٍاىتٌی
اختالالت خَاة
تشهین هغض ٍ ًَسٍپالػتیؼیتی ٍ
کبسثشی جذیذ داسٍّبی هشػَم ٍ ؿٌبختِ ؿذُ دس دسهبى ثیوبسیّبی اػلبة ٍ سٍاى

اولویتهای موضوعی کمیته فناوری و نوآوریهای علوم پسشكی
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تَػؼِ ٍ تَلیذ ػیؼتوْبی هیکشٍفلَییذی
تَػؼِ ٍتَلیذ تجْیضات لیضستشاپی
پظٍّـْبی کبسثشدی دس تَلیذ هَؿْبی تشاًؼظًیک
تَػؼِ ٍ تَلیذ ػبهبًِ ّبی تـخیلی ٍ دسهبًی دس حَصُ ػالهت
تَلیذ ٍ تَػؼِ ػیوَالتَسّبی آهَصؿی
تَلیذ ٍ تَػؼِ تجْیضات پظؿکی سثبتیک
تَػؼِ ٍ تَلیذ پشٍتضّبی ػلجی ٍ تَاى افضایی ثبفتی
تَػؼِ ٍ تَلیذ فشاٍسدُ ّبی کٌتشل آالیٌذُ ّبی هحیغی ٍ تثجیت خبک
تَػؼِ تکٌَلَطیْبی حفظ رخبئش طًتیکی اًؼبًی ٍ ػبیش هَجَدات ثب اسصؽ ثَهی
)
تَػؼِ ٍ تَلیذ هحلَل ثشای هشاقجتْبی ثْذاؿتی ؿخلی (
تَلیذ هَاد اٍلیِ داسٍیی ) ٍ (APIفشاٍسدُّبی ًْبیی ) (Finished Productsصیؼت فٌبٍسی ٍ هٌْذػی طًتیک ؿبهل
فشاٍسدُّبی پپتیذی ،پشٍتئیٌی ،داسٍّب ٍ ٍاکؼيّبی ًَتشکیت ،آًتیثبدیّبی هٌَکلًَبل ،فشاٍسدُّبی خًَی ،کیتّبی

•
•
•
•
•
•
•

تـخیلی ،فشاٍسدُّبی تخویشی ،فشاٍسدُّبی داسٍیی ًَکلَئیک اػیذی ًظیش آپتبهشّب ،پشٍثیَتیک ،آًضینّبی داسٍیی ٍ
كٌؼتی.
عشاحی ٍ تَلیذ ثیَػٌؼَسّب ٍ ًبًَثیَػٌؼَسّب
تَػؼِ ًبًَپضؿکی ) (Nanomedicineدس تـخیق ،پیـگیشی ٍ دسهبى ثیوبسیّبی كؼت الؼالج ٍ هضهي.
تحقیق ،تَػؼِ ٍ تَلیذ داسٍّب ٍ فشاٍسدُّبی هجتٌی ثش ًبًَفٌبٍسی
تَػؼِ ػبهبًِّبی ًَیي طى ،پشٍتئیي ٍ ٍاکؼيسػبًی ثش پبیِ ًبًَفٌبٍسی
پظٍّؾّبی کبسثشدی دس صهیٌِ تَلیذ اثضاسّب ٍ تجْیضات پضؿکی ٍ تَاًجخـی
هغبلؼِ ٍ هذلػبصی هبکشٍهَلکَلّب ٍ ػبختبسّبی ػلَلی
هٌْذػی ثبفت دس هذلػبصی ػبختبس ػلَل ٍ ثبصػبصی ٍ ثْجَد ثبفتّبی آػیت دیذُ

اولویتهای موضوعی کمیته کشف و ارزیاتی داروها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ثَهیػبصی تَلیذ داسٍّبی جذیذ ٍ اػتشاتظیک ثب اسصؽ افضٍدُ ثبال ؿبهل ثبیَػیویالسّب ،تیٌیتّب ،فشاٍسدُّبی خًَی،
هًََکلًَبل آًتیثبدیّب ،داسٍّبی ًَتشکیت ٍ اًَاع ؿیویبیی ثب تَجِ ثِ ثیوبسیّبی دس حبل گؼتشؽ دس کـَس ٍ جْبى.
اسصیبثی داسٍّبی جذیذ دس هشاحل پیؾثبلیٌی ٍ فبصّبی  4گبًِ ثبلیٌی.
تَػؼِ تکٌَلَطی ػبخت دػتگبُّبی كٌؼت داسٍػبصی ٍ فٌبٍسیّبی ًَیي داسٍیی ثب اػتفبدُ اص ظشفیتّبی داخل ٍ خبسج
کـَس
ؿٌبػبیی ٍ تذٍیي اػتبًذاسدّبی پیـگیشی ،کٌتشل ٍ دسهبى داسٍیی ّوبًٌذ هکولّب ٍ آًتی اکؼیذاىّب ثشای ػَاسم ًبؿی اص
ػوَم تجوؼی دس چشخِ غزا ٍ هحیظ ٍ صًذگی ؿبهل ػَء اػتفبدُ داسٍیی ٍ ػویتّبی حبد ٍ هضهي.
افضایؾ اثشثخـی ٍ کیفیت داسٍّبی تَلیذ داخل
هغبلؼبت ػلوی اقتلبدی ٍ ًشمافضاسی ثب سٍیکشد استقبی جبیگبُ كٌبیغ داسٍػبصی ایشاى دس دًیب ،کبّؾ ّضیٌِّبی داسٍیی،
هلشف هٌغقی داسٍّب ،اػتبًذاسدّبی ٍسٍد ثِ فْشػت داسٍیی کـَس ٍ ًظبم ثَدجِسیضی ٍ ػبختبس تأهیي داسٍی کـَس
ثْیٌِ ًوَدى ػبختبس ػلوی ٍ هقشسات تضویي کیفیت ،اػتخشاج ،تَلیذ ٍ اسصیبثی فشاٍسدُّبی داسٍیی ثخلَف اص تشکیجبت
غیشكٌبػی ّوبًٌذ گیبّبى داسٍیی
داسٍّبی داهپضؿکی ٍ ػَاسم ًبؿی اص ٍسٍد ثِ چشخِ غزایی اًؼبى
هؼبئل صیؼت هحیغی كٌبیغ داسٍػبصی
تَلیذ هَاد جبًجی هَسد ًیبص كٌبیغ داسٍیی غزایی ٍ آسایـی -ثْذاؿتی هبًٌذ سًگّب ،اػبًغّبی ثب دسجِ داسٍیی

