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 بسمه تعالی

 وزارت علوم،تحقيقات وفناوري

 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران
 

 

 

 با سالم واحترام،      

 

بـرداري اضضـاي محتـرم تيـلت ضآمـي آن      پيوست(، بمنظـور االـالع و بهـره 

پژوتشكده در پايگاه الكترونيكي دفتر توسعه فناوري سالمت، معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت بهداشـت،   

      www.hbi.irآدرس درمان و آموز  پزشكي به 

واله اقدام نمايند. گروه توسعه ارتباالات پژوتشي و فناوري اين دفتر آمـادگي دارد 

تاي تهيه شده حاصل از اولويتهـاي تحقيقـاتي معرفـي شـده را     با برگزاري جآسات با دفتر مذبور، پروپوزال

 پيگيري نمايد.    

 

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 شروين اميري

 اه ها و صنعتمدير كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگ

 

موضوع: فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

    به استحضار ميرساند فراخوان  

 

منتشر گرديده است. ضالقمنـدان جهـت بسـط االالضـات 

بيشتر ميتوانند با دفتر توسعه فناوري سالمت،  تماس حاصل نموده و نسبت 

به تكميل باربرگهاي مرب 

 وزارت بهداشت، درمان و آمـوز  

پزشكي در سال 1394 ) فايل  



 (IVD)آزمایشگاهی تشخیصی هاووسایل تولیدفناوریاولویت های 

 نقال  موردنیاازبراي  سردایمن خالء( وزنجیره هاي برداري) لوله نمونه شامل نمونه مدیریت به مربوط ملزومات 

 نمونه وانتقال

 انتقال مایعات تجهیزات مربوط بهLiquid Handling  اتوماتیکپتورهاي مثل سمپلرها، پی پتورها و پی 

 وژنتیکای  عفاونی  بیماریهااي  تشاخی   باراي  مولکولی هاي برفناوري مبتنی تشخیصی تجهیزات و کیت هاي 

 ملکولی HLA تحت مراقبت وکیتهاي بیماریهاي بااولویت

 بر مبتنی تشخیصی وسایلArray Technology 

 خودکاروبسته آزمایش هاي سیستم(Closed Automated Test Systems) تشخیصی هاي آنالیت براي 

 وکالیبراتور تشخیصی،دستگاه،کنترل معرفهاي شامل ایمونواسی هاي سیستم مثل

  براي سنجش آنالیت هاي تشخیصیسیستم هاي تشخیصی نیمه اتوماتیک 

 میکروبی زاي بیماري عوامل وتایپینگ تشخی  براي تشخیصی هاي سرم هاوآنتی معرف 

 شناسی سیستم هاي اتوماتیک و تشخی  سریع در میکرب 

 دستگاه هاي سل کانتر فول دیف یا پارشیال دیف 

 سنجش هاي انعقادي ادستگاه ها و کیت هاي مرتبط ب 

 نوري، فلورسانس، فازکنتراست و اینورت میکروسکوپ هاي آزمایشگاهی انواع 

 خودکار  انجام امکان که تشخیصی ووسایل تجهیزات(Automated ) عنوان ها )به غربالگري وباکیفیت سریع 

 High throughput Screeningمثالغربالگرینوزادانوزنانباردار( رافراهمکند 

  سیستم هايMultiplex Assay  براي تشخی  همزمان چندین آنالیت 

  تجهیزات و کیت هاي مرتبط باTherapeutic Drug Monitoring 

 بر مبتنی شناسی آسیب تشخیصی وسایلIn situ hybridization 

 ایمونوهیستوشیمی هاي آمیزي رنگ براي مورداستفاده هاي بادي هاوآنتی خودکار،معرف آزمایش هاي سیستم 

 ایمونوسیتوشیمیو

 و فلوسایتومتري تشخیصی ایمونوفلورسانس درحوزه تشخیصی ووسایل تجهیزات 

 و میکربی سلول کشت هاي ومحیط ملزومات 

 مصارف  براي سریع تشخی  وسایلPOCT برکارشناسای  مبتنای  شده تعیین هاي نیازواولویت اعالم براساس 

 پزشکی وآموزش درمان بهداشت وزارت

 تشخیصی هاي هاومعرف کیت تولیدانواع براي راهبردي وشیمیایی وموادبیولوژیک هاي بادي ها،آنتی آنزیم 

 وموادکنترلو کالیبراتورها( استانداردها)موادمرجع 

  میکروتیوب ها انواع فالسک هاي کشت سلول ، پلیت هاي کشت سلولی،االیزا هاي پلیت مثللوازم پالستیکی ،
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