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 و سالمت كیپزش يها ستميسبر  ي نانوفناور يبرنامه اروپا در اثرگذار

 9يسجاد بهرام

ن از جمله سالمت آ ياربردك ينانو و بخش ها يدر فناورها  تكو شرها  دولت يگذار هيزان سرمايان گذشته ميسال يدر ط

 يبده آن را مد   يه لدزوم توجده جدد   كد ابد ي يشترين روند شتاب بيگردد ا يم ينيش بيرده و پكدا يپ يريچشمگ شيافزا

و  كيدر علدوم پزشد   ينانوفنداور  ياثرگدذار  ياروپا در حوزه  يزيبرنامه ر يالگو يتجربه  ير به معرفيدر پژوهش ز. طلبد

 يسدال هدا   يدر طد  كيپزشد  ينانوفناور يرا در حوزه  يياروپا يشورهاك يه چشم انداز ده ساله كم يپرداز يم يبهداشت

افدت مندابع   يقدرار گرفتده و بدا در    يانداز مورد نظر مورد بررسد ق سند چشم ين تحقيجهت ا: ندك يان ميب 0995-0995

ش ي، پد ينانوفنداور  ياروپا در حوزه  يوضع فعل يپس از بررس ن گزارشيا .ل قرار گرفتيه و تحليمرتبط مورد تجز يفارس

از جملده   ود وبرابر شد  99و  0ب يبه ترت 0995در سال ص و درمان يتشخ يطه هايح ي نانو درزان اثرگذاريمنموده  ينيب

 .اربرد خواهد داشتكو سرطان  يعروق يقلب يها يماريدر درمان ب

 يدارورسدان  يطده  يرا در چهدار ح  كيپزشد  ينانوفنداور  يدر حوزه اروپدا در حدوزه    0995مورد نظر تا سال  يها شرفتيپ

ن خدواص  ياز مهمتدر  يدر حوزه دارورسان .ندك يم يست تراشه ها بررسيگر ها و ز ، حسيولكمول ير برداريهدفمند، تصو

بدا  . داندد  يدرصدد مد   59-5ن يمختلف ب يطه هاين حوزه را در حيا ياقتصاد يها شيت شدن بوده و گرايت هدايآن قابل

 .باشدد  يمد  0995ن مدوارد تدا سدال    يد ر و تدالش جهدت ا  يد دن به مدوراد ز ياروپا رس ينيش بيطه پين چهار حيتوجه به ا

 يبا عمدل خاص،حسدگرها   ي، داروهايولكمول ير برداريتصو ،پارچهيكص يدرمان و تشخ ي،درمان يها روش يساز يشخص

 سدالمت و  شيارها، پاي،توسعه معيقانون كي، پزشيت ژنين هويين، تعيش بيپ كيبافت، پزش ياشت، مهندسكقابل  يستيز

ن را آج ينتدا و از جملده  . سدالمندان  كيپزشد  ي، مراقبدت هدا  يتمام ژند  يه هايراآتراشه،  يشگاه رويزماآ يدرمان، ابزارها

ر يد ندانو را مدوراد ز   ين عوامل رشدد اروپدا در حدوزه    يومهمتر.داند يم نه ياهش هزك و بازده /اربردكمار، بهبود يش بيساآ

و  .متخصصدان مداهر   يريارگكد و ب ياربردكد  يت هدا يد ت از فعالي، تعامل دانشگاه و صنعت، حمايدولت يت هايحما:دانسته

 ينده هدا  يوردن هزآن ييد انبدوه،  پدا  يد ، تولتوسدعه بلندد مددت    :ندد ك يان مد يد ب ندده يآ يز به عوان چالش هايرا ن ياتكن

سدالمت   ي ن علم جهت توسدعه يقطعا جهت استفاده از ا. ر ساخت هاي، ز يموزشآ ياز هايمدت، ن يطوالن يداريساخت،پا

از يد ن جهت نيدر ا .باشد ين مآبه عمل به مختلف  ين عرصه و ملزم نمودن دستگاهها ين چشم انداز اياز به تدويشور نك

 يت هدا يد ردن فعالكد  يه اكد،شدب يق به تولياز تحق يانتقال فناور ، ين رشته ايب يموزشآو  يشگاهيزماآز كس مرايبه تاس

 .   باشد يم يدولت يت هايو حما يقاتيتحق

 

 .سالمت ،كيعلوم پزش ،ينانوفناور اروپا، ،يبرنامه راهبرد :يديلك واژه هاي 

                                                           
  sajadbahrami 000@yahoo.com ، رازيش كيدانشگاه علوم پزش ييقات دانشجويته تحقيمك.  9
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