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گسارش سفر کارگاٌ  matchmakingبرلیه

تؼذادي اس استاداى داًطگاُّاي ػلَم پشضکی کطَرّ ،فذّن ٍ ّجذّن
هْز  1996تِ کطَر آلواى (ضْز تزلیي) سفز کزدًذّ .ذف اس اًجام ایي
کارگاُ تزقزاي ارتثاط تیي هحققاى ایزاًی ٍ آلواًی تِ دًثال اهضاي
تفاّنًاهِ تیي ٍسارت فذرال آهَسش ٍ تحقیقات آلواى ٍ ٍسارت ػلَم،
تحقیقات ٍ فٌاٍري ٍ ًیش ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی ایزاى
در تاریخ  5هی  7117در ضْز تي آلواى تَد .ایي سفز کِ تِ ّوت اهَر
تیيالولل ٍسارت ػلَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍري ٍ ّوکاري هؼاًٍت تحقیقات ٍ
فٌاٍري ٍ ًیش حَسُ تیيالولل ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکی ٍ
تا ّوکاري هؤسسِ تثادالت آکادهیک آلواى ) ٍ (DAADاًجوي
 Leibnizتِ اًجام رسیذ ،تجزتِاي هفیذ ٍ آگاّیتخص اس جٌثِّاي
هختلف تحقیقاتی ٍ پضٍّطی ٍ در راستاي ارتقاي آگاّی استاداى ٍ
تزقزاري اهکاى تثادل اعالػات ٍ اهکاًات پضٍّطی تیي دٍ کطَر تَد.
ایي کارگاُ حَل سِ هحَر اغلی «سالهت»« ،استفادُ پایذار اس خاک ٍ
آب» ٍ «تٌَع سیستی» تزگشار گزدیذ.
در ایي کارگاُ ،اػضاي ّیأت ػلوی داًطگاُّااي ػلاَم پشضاکی ضااهل
داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى ،داًطگاُ ػلاَم پشضاکی اغافْاى ،داًطاگاُ
ػلَم پشضکی تاتل ٍ داًطاگاُ ػلاَم تْشیساتی ٍ تَاًثخطای کاِ تجزتاِ
ّوکاري تا داًطگاُّاي آلواى را داضتٌذ ضزکت کازدُ تَدًاذ .کاارگزٍُ
سالهت تا هذیزیت جٌاب آقاي دکتز حسیي ًجنآتادي استاد داًطگاُ
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ػلَم تْشیستی ٍ تَاًثخطی در سِ هَضَع «یافتِّاي صًتیک ،اختالالت
هٌَصًیک ٍ پلایصًیاک»« ،هکاًیسانّااي هذاخلاِگاز در تیوااريّااي
ٍاگیزدار هیکزٍتیٍ ،یزٍسی ٍ اًگلی» ٍ «سلَلّاي تٌیادي» در عای دٍ
رٍس تزگشار گزدیذّ .وچٌیي هؤسسِ تَسؼِ تحقیقات ػلَم پشضکی ایزاى
(ًیواد) تاِ ػٌاَاى تشرگتازیي حااهی پاضٍّصّااي ساالهت هؼزفای ٍ
تزًاهِّاي ایي هؤسسِ تزاي حوایت اس عزحّااي هطاتزک تایيالوللای
ارایِ ضذ.
در خػَظ ّوکاريّاي هطتزک تیي داًطاگاُّااي ػلاَم پشضاکی دٍ
کطَر هذاکزاتی غَرت گزفت:
 )1جٌاب آقاي دکتز ًجنآتادي اس ایزاى ٍ دکتاز هاارکَط ًااتي اس
آلواى تِ ػٌَاى هسؤٍل تزرسی پزٍپَسالّاي ارسالی ٍ تزقازاري
ارتثاط فیواتیي هحققاى دٍ کطَر اًتخاب ضذًذ.
 )7هقزر ضذ اساتیذ در کارگزٍُ سالهت پزٍپَسالّاي اٍلیِ خاَد را
تا آخز هاُ ًَاهثز ارسال ًوَدُ ٍ ّوکاري تیي هحققاى ایزاًای ٍ
آلواًی تزقزار گزدد.
 )9هقزر ضذ در هاُ فَریِ  7118رٍس ػلن آلواى در ایزاى تا ضزکت
هحققاى آلواًی ٍ هسؤٍلیي ٍسارت ػلَم آلواى تزگشار ضَد.
 )4هقزر ضذ تِ هٌظَر اًجام هطارکت دٍ عزفِ ،تخػیع اػتثار تِ
عزحّا  ،تثادل داًطجَ ٍ هحقق ٍ ًیش استفادُ اس اهکاًات تازاي
هحققاى دٍ کطَر تسْیل گزدد.
در کىار کارگريٌَا اوًاع مؤسسات حمایت کىىدٌ از
پژيَص ) (granting bodyدر آلمان معرفی ضدٌ ي وحًٌ
ارسال پريپًزال در ایه مؤسسات ي گرفته گروت تطریح
گردید.
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اػضاي ّیأت:
سازمان بروامٍ ي بًدجٍ
دکتز هحوذرضا ٍاػظ هْذٍي -هؼاٍى تَسؼِ اهَر فزٌّگی آهَسضی ساسهاى
يزارت علًم ،تحقیقات ي فىايری:
دکتز حسیي ػسگزیاى اتیاًِ -هؼاٍى اداري ،هالی ٍ هٌاتغ اًساًی ٍسارت ػلَم
دکتز ػغا کَّیاى -هؼاٍى هزکش ّوکاریْاي تیي الوللی ٍسارت ػلَم
دکتز قادر قزتاًی اغل -رایشى ػلوی ٍسارت در ارٍپا
دکتز اسالهی -هسؤٍل دفتز ّوکاريّاي ػلوی ٍ فٌاٍري ایزاى ٍ اتحادیِ ارٍپا در
آلواى
دکتز ّادي ضْزیار ضاُحسیٌی -رٍاتظ ػوَهی داًطگاُ ػلن ٍ غٌؼت ایزاى
دکتز فاعوِ فخزسادُ -استاد داًطگاُ ضْیذ چوزاى اَّاس
دکتز سیوا فاخزاى -استاد داًطگاُ اغفْاى
دکتز جوطیذ فَالدي -استاد داًطگاُ الشّزا
دکتز فزضتِ ایشدي -ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ ساري
دکتز ساًاس هقیوی -استادیار داًطگاُ ضزیف
دکتز ػلیزضا ساري -استاد داًطگاُ تْزاى
دکتز حسیي ػارفی -استاد داًطگاُ تْزاى
دکتز تیتا آیتی -استاد داًطگاُ تزتیت هذرط
دکتز ًاغز عالة تیذختی -ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ ضیزاس
دکتز هْزداد ػذل -استاد هزکش تحقیقات هَاد ٍ اًزصي
دکتز ػلی ًػزالْی -ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ ضْیذ تْطتی
دکتز سؼیذ ًادري -استاد داًطگاُ گیالى
دکتز ػلی هَافقی -ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ تثزیش
دکتز حسیي ػارفی -استاد داًطگاُ تْزاى
يزارت بُداضت ،درمان ي آمًزش پسضکی:
دکتز حسیي ًجنآتادي -استاد داًطگاُ ػلَم تْشیستی ٍ تَاًثخطی
دکتز علؼت هختاري آساد -استاد داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى
دکتز ػلی خاهسیپَر -استاد داًطگاُ ػلَم پشضکی تْزاى
دکتز کیویا کْزیشي آتادي -استاد داًطگاُ ػلَم تْشیستی ٍ تَاًثخطی
دکتز ضزارُ هقین -استادیار داًطگاُ ػلَم پشضکی اغفْاى
دکتز داٍٍد غثَر -استادیار داًطگاُ ػلَم پشضکی تاتل
دکتز تیتا هسگزپَر -استادیار ٍ هذیز اهَر تیيالولل هؤسسِ هلی تَسؼِ تحقیقات
ػلَم پشضکی ایزاى ()NIMAD
دکتز ًذا خاًلزخاًی -کارضٌاط پضٍّطی هؤسسِ هلی تَسؼِ تحقیقات ػلَم پشضکی
ایزاى ()NIMAD
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