
1 
 

 

 

 
 

 برنامه راهبردی

 مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 
 



3 
 

 
 «بسمه تعالی»

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

 معاونت تحقیقات و فناوری

 

 

 برنامه راهبردی

 لوژی پرتوبیومرکز تحقیقات 

 سال  پنج به مدتبدو تاسیس از 

 بیولوژی پرتو قاتجلسه مرکز تحقی چهارمینمصوب 

 1395مهرماه   4مورخ  

 

 
 
 
 

شتی و ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا



4 
 

   مقدمه

علم و  دد آن بوده که درک نمایدکند و همواره بشر در صو دانش با خلقت انسان برابری می پیدایش علم

کند که آینده را همان گونه که ا مینعلم، انسان را توا .ای استه ویژهدانش در زندگی انسان دارای جایگا

 .گیردی در اختیار خواست انسان قرار میمانند ابزار و خواهد بسازدمی

 ،یعنی کشف پرتوی ایکس، رادیو اکتیویته طبیعینوزدهم،  قرن اواخر در همزمان تقریبا رخداد سه

، یکیبیولوژ ها مطالعه و بررسی رادیور طی سالد .گردید ای در دنیام باعث تحول گستردهجداسازی رادی

یافته که نشان از گستره وسیع دانش و  پرتویی ظهوردر حوزه علوم سلولی  امروزه مفاهیم تازه دیگری

مانند ) درمانی تشخیصی هایعرصه در پرتوها کاربرد گسترش و رشد به توجه با .باشدمیتحقیقات 

 علوم زمینه در گسترده تحقیقات انجام به نیاز...( و رادیولوژی ای،هسته پزشکی رادیوتراپی، هایبخش

 این در. باشدمی ضروری بسیار است، پژوهش نوع ترینبنیادی که سلولی سطح در پرتوها اثیرت و پایه

 و کاربردی مبانی به تحقیقاتی، علوم ارتقاء ضمن مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو در نظر دارد ،راستا

 رتوهاپ اثر تردقیق چه هر شناخت است بدیهی. دبپرداز میکروسکوپی سطح در پرتوها اثرات مکانیسم

 هایروش سازی بهینه بر بسزایی تاثیر تواندمی شودمی شروع سلولی سطح از که بیولوژیک محیط بر

 .باشد داشته درمانی تشخیصی

 صنعت در تحقیقات نتایج کاربرد آن، نشر و تولید دانش، ارتقاء کلی هدفلوژی پرتو با مرکز تحقیقات بیو

تمایل  محققینی باشد کهدر نظر دارد نقطه اتکا  جامعه سالمت سطح ارتقاء به کمک نهایت در و پزشکی

وهشگران و پژ در این حوزه را دارند تا بتواند با استفاده از نظرات تخصصیوهش به تحقیق و پژ

ریزی برنامه دراین راستا .دجامعه باشریزی مناسب پاسخگوی نیازهای با برنامه ،کنندگان علمتولید

ریزی راهبردی برنامه دن به اهداف محققین را فراهم آورد و از آنجائیکههای رسیمتواند گاراهبردی می

مرکز  بنابراین ،در دنیا به عنوان یک رویکرد موفق شناخته شده استوهشی های آموزشی و پژدر نظام

ینده در راه خدمت تحقیقات بیولوژی پرتو نیز با ارائه برنامه راهبردی از بدو تاسیس خواهان استقبال از آ

 .باشدمیه جامعه بشری ب

 دکتر علی نشاسته ریز                                                               

 رئیس مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو                                                            
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توسعه دانش  برایتالش مستمر باور داریم که با  گزار جامعه محققین و پژوهشگرانخدمت به عنوان ما  

و حفظ  آمدارای اصول اخالقی با نیروی انسانی کبر مبن کیفیت با و نتایج پژوهش و تحقیق اثر بخش و

 .خواهیم نموددر جهت ارتقا سالمت جامعه نقش موثری ایفا  انسانی ها و کرامتارزش

 ارزشها

 انسانی کرامت و حرمت حفظ .1

 جامعه نیازهای به کالن و امعج نگاه .2

 تخصصی خدمات از مندیبهره در عدالت و ملت آحاد همه سالمتی حق به توجه .3

 مردم یعنی سالمت خدمات نظام اصلی مشتریان رضایت .4

 تخصصی مهارت و دانش حفظ برای العمرمـادام یادگیری اصل .5

 مداوم سازیظرفیت و نوآوری توسعه، به توجه .6

  شواهد بر مبتنی مدیریت و ریزیبرنامه گیری،تصمیم       .7

 امور همه در ایحرفه اخالق و تعهد رعایت .8

 تخصصی چند و گروهی بین همکاری اصل رعایت .9

 

 

 

 

 

 هاارزش و باورها

 

 

 

 
  



6 
 

 

 

 

، با هدف تولید در این شاخه از علم تاسیس شدهکه اختصاصا  نها مرکز تحقیقات دانشگاهما به عنوان ت

جایگاه  پرتوبیولوژی بردی و ارائه راهکارهای ویژه در زمینه تحقیقات کار ،هشعلم و دانش، گسترش پژو

 و مهم تحقیقاتی مراکز از یکی به سال آینده 5 مدت طیکرد تالش خواهیم  ونموده ای را کسب ویژه

در سطح کشور و  به عنوان قطب علمی بیولوژی پرتو تبدیل شویم و  منطقه و کشور سطح در تاثیرگذار

 ایگونه به پرتو بیولوژی عرصة در نوآوری و تعامل تفکر، ملی کانون به شدن تبدیل مطرح گردیم.منطقه 

 کشور صنعتی محورهای از یکی به تبدیل قابلیت از که) حوزه این توسعة برای مناسب شبکه و بستر که

 .ودش شناخته عرصه این در ایمنطقه پیشگام یک بعنوان مرکز و گردد فراهم( است برخوردار

 راستای در پژوهشگران همیاری و اهتمام مداوم، تالش با دارد نظر در پرتو بیولوژی تحقیقات مرکز

 نوآور  و پیشرو مرجع، دانشگاهی عنوان به دانشگاه این تا دارد بر گام نحوی به دانشگاه کالن اندازچشم

 اشاعه و تولید عرصه در پیشگام همچنین و پزشکی آموزش سالمت، با مرتبط هایپژوهش گستره در

 .شود شناخته منطقه و کشور سطح در پزشکی علوم نوین هایفنآوری و علم

 مرکز دورنمای

لوژی پرتو با هدف صنعتی نمودن به دانش بومی تولید نانوذرات مورد استفاده در حوزه بیودستیابی  -1

 ها در جهت ارتقاء سالمت جامعهآن

های مرتبط، های روز و رشتهآورییق دستیابی به آخرین فنشدن به یک قطب پژوهشی از طرتبدیل  -2

افزایش توان تخصصی جهت انجام فعالیتهای پژوهشی و خدمات تخصصی، ایجاد محیط پژوهشی پویا و 

 مولد علم

 به فناوری های قابل اعتماد، سریع، کم هزینه و قابل انتقال در زمینه بیولوژی پرتودستیابی  -3

 

 

 

 

 

 

 (Vision( )اندازچشم) دورنما
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 هرای پروره   اجررای  ر مشرارر   هراايت   رهبرری   با که است اين پرتو بيولوژی تحقيقاتی مرکز بعنوان ما تمأموري

 سبب حاصله  دان  از برداریبهر  ر توليا فنارری  تحقيق  علم  هایحلقه تکميل با تا کنيم تالش شا  سازماناهی

 ذيرل  شرح به مات اين در مرکز اين هایموريتما اهم. شويم دان  مرزهای گسترش ر ايران در افراد سالمت ارتقاء

 :باشا می

 هاماموریت

 پرتو بيولوژی با مرتبط ایتوسعه ر کاربردی بنيادی  هایپوره  اجرا ر حمايت از 

 آنها هایتوانمنای ارتقای ر پرتو بيولوژی زمينه در محقق انسانی نيرری تربيت ر جذب 

 راديوتراپیر  (ن سرطان بوسيله حرارت )هايپرترمياهای مختلف درماارتقاء ر نشر دان  در زمينه 

  گسترد  در زمينه تاثير پرتوها ر کاربرد نانوذرات در عرصه زيستیانجام تحقيقات ر مطالعات 

 تحقيق بر رری ساخت نانوذرات ر کاربری همزمان با انواع پرتوها 

 درمان بيماران المت افراد جامعه ر های موجود در راستای ارتقا سارائه راهکارهای عملی نوين ر بهبود ررش

 مبتال به سرطان

  يونيزان غير پرتوهای با زنا  موجودات مواجهه مخاطرات زمينه در پوره 

  يونساز پرتوهای مختلف سطوح با مواجهه ريسک کاه  زمينه در پوره 

  زنا  موجودات بان بر يونيزان پرتوهای اثرات دقيق شناخت زمينه در پوره 

 سرطانها درمان در راديوبيولوژی اصول کاربرد زمينه در دان  گسترش 

 جهت درمان بيماران مبتال  درهای تحقيقاتی حاصل از طرح سازی نتايجمساعات در انتقال  تبادل ر تجاری

 به سرطان

 بکارگيری نتايج تحقيقات حاصل در صنعت پزشکی 

 (   Mission( )رسالت) ماموریت بیانیه
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 های داخل کشور که در زمينه ر تحقيقاتی کوش  در گسترش همکاری ر ارتباط با ساير مراکز آموزشی

 کننا.می تحقيقاتی مرتبط با بيولوژی پرتو فعاليت آموزشی ر

 المللی مورد قبول اتی ساير کشورها ر سازمانهای بينهمکاری علمی ر ارتباط با مراکز آموزشی ر تحقيق

 ايرانمراجع ذيصالح جمهوری اسالمی ايران  در چهارچوب قوانين ر مقررات درلت جمهوری اسالمی 

 با ساير علوم ای در حوز  بيولوژی پرتورشتهتقويت تحقيقات ر مطالعات بين 

 های مرتبط حمايت از انتشار کتب  مقاالت  مجالت ر ساير دستارردهای علمی در زمينه 

 تحقيقاتی هایطرح با مرتبط( ماارک ر مقاالت اسناد  بنایطبقه تنظيم  آرری جمع) اطالعاتی بانک ايجاد 

 تحقيقات مراکز ساير ر مرکز

 پرتو های توسعه دان  در حوز  بيولوژیکارگا ر  سمينارها ر هابرگزاری ر مشارکت در کنفرانس 

 های مطالعاتیگزاری درر  های کوتا  مات ر فرصتآموزش دانشجويان در مقاطع تحصيالت تکميلی ر بر 

  های علمی فاقا مراکز تحقيقاتیکمک به گرر 

 تخصصی ر ومیعم هایآموزش انجام 

 دادن فعاليتهای پورهشی مرکز در اين جهتها در مورد ارلويتهای پورهشی ر سوقتوافق با ذينفع 

 (انسانی ر مالی منابع از اعم) المللیبين ر ملی منابع جذب 

 هيئت علمی بازنشسته ر دارای  بالقو  تحقيقاتی ر همچنين اعضای جذب ر استفاد  از استعاادهای بالفعل ر

 های تحقيقاتی رابسته به آنزمينهدر زمينه بيولوژی پرتو ر  حقيقاتی ر نيز سازماناهی تحقيقاتتوان ت

 

 

 

 

 

 

 :از عبارتند کنیم می دنبال ها مأموریت این انجام با ما که اهدافی

 بيولوژی پرتو با مرتبط علوم آرریفن ر دان  گسترش ر توليا 

 موجود مشکالت حل راستای در جامعه نياز اساس بر کاربردی هایپوره  انجام 

 (Goals) مرکز( مدت بلند) کالن اهداف
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 انتشار آنها    مقاالت ر ماارک مربوطه ربنای اسنادآرری ر تنظيم ر طبقهجمع 

 ی پرتو ژتربيت نيرری انسانی محقق در زمينه بيولو 

 تشويق ر بکارگيری محققينترغيب   

 وژی پرتوبيول با مرتبط علوم زمينه در نوآرری ر خالقيت ظهور ر بررز برای مناسب سازیسترب 

  المللی با رعايت ر سازمانهای بينساير کشورها  داخل کشور ر آموزشیهمکاری علمی با مراکز تحقيقاتی ر

 مقررات درلت جمهوری اسالمی ايران قوانين ر

  پورهشی ر آموزشی درمانی  ر بهااشتی خامات اثربخشی ر کارايی بهبود  

  مرکز تحقيقاتی هایارلويت با متناسبالمللی بين ر یمل عرصه در دانشگا  پورهشی جايگا  ر سطح ارتقای 

 پورهشگران از جانبه همه حمايت 

 پوره  حوز  در اثربخشی ر کارآيی بهبود 

 (فيزيکی ر مالی انسانی ) منابع توسعه ر جلب 

 پورهشی محصوالت سازیتجاری ر کيفی کمی  توسعه 

 مرکز یدستارردها ريو  به دان  گسترش ر نشر نظام ر ساختار يجادا 

  با مرتبط علوم به مربوط تخصصی اطالعاتی بانک ر اطالعات ر هاداد  ثبت مرکز ايجاد ر تارين طراحی 

  بيولوژی پرتو

 مرکز توسط مطالعاتی فرصت متقاضيان ر تکميلی تحصيالت دانشجويان پذيرش 

 

 

 

 

 پورهشهای اجرای طريق از ات کاربردی در حوز  بيولوژی پرتونانوذر ساخت ر طراحی فنی دان  توسعه 

 ای توسعه -کاربردی

 علوم پرتويي زمينه در جامعه نيازهاي به جوابگويي راستاي در باليني و بنيادي،كاربردي پژوهشهاي انجام 

  علوم پزشکي و غير تونيزان در در زمينه شناخت دقيق اثرات پرتوهاي يونيزان پژوهش گسترش 

  علوم پزشکي  در پرتويي -حسگرهاي زيستيپژوهش در زمينه 

 ( و اهداف عینیstrategyها )استراتژی
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  پرتويي-نانوذرات بعنوان حسگرهاي زيستيپژوهش در زمينه كاربرد 

 پژوهش در زمينه كاربرد اصول راديوبيولوژي در درمان سرطانها 

 پژوهش در زمينه استفاده از پرتوهاي غير يونيزان در درمان سرطانها 

  در درمان سرطانها نانوذراتپژوهش در زمينه استفاده از 

 تصوير نگاري پزشکيروشهاي تشخيصي و در  نانوذراتنه استفاده از پژوهش در زمي 

  موجود زنده با بافت يونساز برهمکنش پرتوپژوهش در زمينه بهينه سازي 

  پرتوهاي يونيزانبا  درمانيتشخيصي و پژوهش در زمينه بهينه سازي روشهاي 

  و تشخيصيدرماني  روشهايمخاطرات پرتو يونساز در پژوهش در زمينه بهينه سازي 

  حفاظت از پرتو يونساز در محيط هاي درماني و تشخيصي روشهايپژوهش در زمينه بهينه سازي 

 ساير با  پژوهشي ارتباطات گسترشو علمي بيولوژي پرتو با همکاري  و فن آوري در زمينه وم توسعه عل

 كشور يپزوهشو آموزشي  ،مراكز تحقيقاتي

 ي پژوهشفراهم كردن امکانات و تجهيزات الزم برا 

 جلب مشاركت ساير پژوهشگران در فعاليتهاي تحقيقاتي و آموزشي 

 به فعاليتهاي مركز مربوط مدارك و مقاالت اسناد، بندي طبقه و تنظيم آوري، جمع 

 مركز در شده توليد هاي فراورده محل از زايي درآمد 

 پژوهشي و آموزشي هاي كارگاه و سمينارها برگزاري  

  پيشرفته هایرریآفن توسعه ر دان  مرزهای پيشبرد راستای در علمی هایيافته نآخري از گيریبهر 

  کاربردی – بنيادی هایپوره  اجرای طريق از سالمت با مرتبط

 پرتو بيولوژی با مرتبط علوم زمينه دانشگا  در محققين سازیتوانمنا ر پورهشگر تربيت جامع نظام ايجاد 

 منطقه ر کشور سطح در پرتو بيولوژی علمی قطب به دستيابی  

 المللیبين ر منطقه ملی  معتبر مجامع با تحقيقاتی علمی ارتباطات سطح توسعه  

  مطالعاتی فرصت ر تکميلی تحصيالت هایدرر  اناازیرا  

 سالمت عرصه در تحقيقات نتايج از استفاد  ر کاربردی تحقيقات توسعه  

 تحقيقات نياز مورد منابع توسعه ر پوره  سازیتجاری 

 منظور به دانشجويان ر دستياران علمی  هيأت غير پورهشگران علمی  هيأت اعضای در انگيز  بهبود 

 تحقيقاتی ر علمی فعاليتهای افزاي 

 ها ر کارگا  برگزاری نظير پورهشی هایفعاليت انجام جهت دانشجويان ر کارشناسان دانشکا  بکارگيری

  های تحقيقاتیطرح در مشارکت

 خارجی ر داخلی معتبر پورهشی علمی مجالت در تخصصی مقاالت انتشار ر حمايت  
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 تخصصی علمی هایکنگر  ر هاهماي  در مقاالت انتشار ر حمايت  

 علمی کتب چاپ ر ترجمه تأليف  از حمايت  

 آموزشی بررشورهای ر پمفلت چاپ ر تارين از حمايت  

  ر ارتقاء  ر ارزيابی نتايج اعزام برای بهبودداخلی ر خارجی  یهاکنگر اعزام محققان به مساعات در

 تحقيقاتی یهاطرح

   ی مرتبط با مرکزهانهيزمدر شناسايی ر تشويق پورهشگران برتر دانشگا  

  های دان  بنيان دانشجويان ر محققينها ر ايا طرححمايت از 

 (ققينمح ر مقاالت تحقيقاتی  طرحهای اطالعاتی بانک) اطالعاتی نظام مناسب سازماناهی 

 هایارلويت براساس جامعه نياز به پاسخگويی ر صنعت با ارتباط علم  توليا راستای در تحقيقات دهیجهت 

 مرکز پورهشی

 ر اساتيا محققين تجربيات به مناسب دسترسی جهت سازی بستر  

 کارآما گررهی تحقيقات نظام توسعه 

 کاربردی تحقيقات از برداریبهر  جهت ايجاد بستر مناسب 

 تحقيقات عرصه در نوين تکنولوژی هتوسع 

 علمی تولياات کيفی ر کمی توسعه 

 بخشیميان جايا هایرشته ايجاد ر تقويت 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقيقاتی هایطرح نتايج کارگيریب 

 تحقيقات مرکز افزاریسخت ر تجهيز مناسب فيزيکی فضای ايجاد 

 مرکز پورهشی هایهسته توسط پورهشی محورهای معرفی 

 پورهشی تخصصی دکترای دانشجوی جذب جهت گيریپي ر بسترسازی 

 مرکز مستقل بودجه برقراری 

 مالی منابع تامين برای درلتی غير سازمانهای ر ذينفع درلتی ارگانهای ديگر با ارتباط برقراری  

 (Operational)عملیاتی  هایبرنامه
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 کشور از خارج ر داخل در مشابه مراکز ساير با ارتباط برقراری برای الزم ساختار ايجاد  

 مرکز با همکاری جهت منا عالقه محققين ر علمی هيئت ایاعض در انگيز  ايجاد 

 محقق نيررهای تربيت ر آموزش 

 هرای نمايه ر جامعه نياز بر مبتنی دانشجويی هایرساله ر هانامهپايان پورهشی محورهای تعيين ر شناسايی 

 معتبر

 معتبر هاینمايه در ارائه ر جامعه نياز مورد هاینامه پايان انجام به دانشجويان تشويق ر حمايت  

 محور پوره  تکميلی تحصيالت های درر توسعه  

 يی در راستای ارلويت های پورهشی مرکزبرگزاری کارگا  ها 

 

 

 

 محیط داخلی

 (Strengthsنقاط قوت: )

S1  ی پورهشیهاتيفعالتوجه ر حمايت مسئولين دانشگا  از  

S2 اثربخ  ر مستمر  کارا ره  با نگا انجام تحقيق ر پو 

S3 مرکز در پذيرمسئوليت ر متعها توانمنا  اساتيا رجود 

S4 ذينفعان برای پزرهشی ر اموزشی ایه کارگا مستمر برگزاری 

S5 علمی هایکنگر  ر هاهماي  برگزاری  

S6 فرآينا پذيرش ر تصويب طرح ها 

S7 تحقيقات مرکز اعضای بين در صميميت رهمالی  رجود 

S8 فعال ر انگيز  با ر پرسنل پورهشگران داشتن  

S9 مرجع کتب ر موزشیآ منابع دسترسی به 

S10 کارهای پورهشی صحت 

 (SWOT: )محیطی تحلیل

 (Tتهدیدها) (،Oفرصت) (،Wضعف) (،Sقوت) نقاط
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S11 تجهيزات مارن از برخورداری 

S12 کارشناسان اطالعات بودن به ررز  

S13 ها ر ساير مراکز تحقيقاتیهای دانشگا   دانشکا با معارنت تعامل ر همکاری خوب داشتن 

 (Weakness) ضعف  نقاط

W1 ن امکانات ر نيرری پشتيبانی الزم نااشت 

W2 مرکز درنااشتن بودجه مشخص ر کافی 

W3کنای ررنا برقراری ارتباط با موسسات داخلی رخارجی 

W4تحقيقات مرکز در پورهشی علمی هيئت نيرری جذب رجود عام 

W5تحقيقاتی مراکز ر دانشکا  در آزمايشگاهی کافی فضای نبود 

W6علمی هيئت ایاعض اطالعاتی بانک رجود عام 

: W7محارديت فضا ر امکانات مرکز تحقيقات 

 محیط خارجی

 (Opportunities) ها فرصت

O1  هاف به رسيان برای ريزیبرنامه به دانشکا  رياست ر دانشگا  مسئولين مثبت دياگا 

O2 تحقيقاتی مراکز توسعه در آرریفن ر تحقيقات معارنت مثبت دياگا  ر نگرش 

O3 ر کنگر  ها     سميناررهشی ر برگزاری کارگاههای آموزشیهای پوا از طريق جذب طرحسب درآمامکان ک 

O4 المللی معتبر کان برقراری ارتباط با مراکز بينام 

O5 ها با رهشگران برای حمايت از طرحت علوم پزشکی ر صنارق حمايت از پوبرقراری ارتباط با مرکز ملی تحقيقا

 بودجه کافی 

O6 نفوذ ر کارآما رجود افراد با 

O7 مرکز پورهشی فضاهای توسعه طرح 

O8 اطالعات تکنولوژی از استفاد  امکان 
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O9 پزشکی مارن تجهيزات تهيه ر تحقيقات مرکز تجهيز جهت اعتبارات تخصيص 

O10پورهشی مراکز مشارکت ر هماهنگی 

O11ارشا کارشناسی دانشجويان رجود  

 O12 تی توانمنا در دانشگا های آموزشی ر مراکز تحقيقارجود گرر 

 (Threatsتهدیدها )

T1 مراکز تحقيقاتی العمل ها در ارتباط باين ر دستورتغيير قوانامکان تغيير در سياست های رزارت متبوع ر 

 T2جه کالن کشور داز بو پايين بودن بودجه تحقيقات 

 T3 پورهشی های طرح نتايج از استفاد  ر سازیکاربردی عام 

T4  ما ای جذب در مراکز به دليل کاه  درآبر کاه  انگيز 

T5 تورم  باالی نرخ 

T6 خامات ر بخشها ديگر به نسبت پوره  به ناادن اهميت 

T7 قيمتها کل نامناسب شاخص 

T8 : کشورر اجرائی اقتصادی  علمی  رضعيتی نيب يپر تغييرات غير قابل نوسانات 

T9 :ی ر عام اعتماد کافی نسبت به محصوالت ر عام رجود نگرش مناسب در خريااران خامات پورهش

 خامات پورهشی داخلی

T10: عام امکان جذب کارشناس مرکز 

 

 

 

 

 گسترش سالمت در جامعه های تحقيقاتی در جهت ج پررژاستفاد  از نتاي 

 يان مرکز در جهت توليا علم ر   محققين ر دانشجور اعضاء  پورهشگرانرهشی ديجاد انگيز  علمی ر پوا

ه با همواج تگونه بيماری به جهوسعه سالمت ر جلوگيری از بررز هرت برایی بر اساس نياز جامعه هايطرح

 عوامل تهايا کننا  بصورت غير ارادی 

 برنامه هایمحورو راهبردها
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  اختراع ش  آموزره   پومرکز تحقيقات با هاف تحقيقکوش  در جهت ايجاد   

 طريق تحقيقات در اين دان  محوری که از ت باست آما  ) بکارگيری محصوالت کاربردی کردن محصوال

 (هاجامعه جهت تشخيص يا بهبود بيماریمرکز باست آما  در سطح 

 

 : ذینفعان

 تکميلی تحصيالت مقاطع دانشجويان 

 تحقيقات مرکز به رابسته پورهشگران 

  آموزشی هایگرر 

 دانشگا  علمی هيات اعضای 

 کارکنان 

 دانشگا  تحقيقاتی مراکز 

 

 انجمن فيزيک پزشکی ايران 

 يقات سرطانمرکزتحق 

 سازمان انرژی اتمی ايران 

 پزشکی آموزش ر درمان ر بهااشت رزارت 

  دانشگا  تابعه راحاهای مايريت ر ها معارنت دانشگا   مايريت حوز 

 دانشگا  تحقيقات مراکز 

 درمانی -آموزشی بيمارستانهای 

 درمانی -بهااشتی درمانگاههای 

 جامعه 

  کشورها ساير تحقيقاتی مراکز ر هادانشگا 

 مرتبط تحقيقاتی مراکز ر پزشکی علوم هایدانشگا  ساير پورهشگران ر دانشجويان 
 

ی از توانمنای اساتيا  دانشرجويان ر  ريگبهر با عنايت خاارنا متعال ر بيولوژی پرتو  اين اميا که مرکز تحقيقات به

تحقرق بخشريا  ر    شرا  ینيب يپبه تمامی اهااف  هاتيمأمورکارشناسان با حرکت به سوی دررنمای خود ر انجام 

برداشته تقويت توانمنای پورهشی دانشجويان ر اعضای هيئت علمی در راستای ارتقای سالمت جامعه ر  مؤثرگامی 

            .باشا


