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  چكيده
رشته هماتولوژي و بانك خون بعنوان يكي از شاخه هاي علوم پزشكي  از اهميت به سزايي در ميان رشته هاي 

مختلف و نياز تغييرات ايجاد شده در بخش سلولي و پالسمايي خون در بيماري هاي . مختلف علمي برخوردار است
بيماران به تزريق خون و فرآورده هاي آن و همچنين موضوعات متنوع اين علم در زمينه هاي پايه و باليني وكاربرد 
. وسيع آن در همه سطوح پزشكي شامل پيشگيري، تشخيص و درمان بيماريها، جايگاه ويژه اي بدان بخشيده است

ر هر يك از رشته هاي علمي مستلزم جمع آوري اطالعات گوناگون برنامه ريزي براي دستيابي به جايگاه شايسته د
در زمينه نيروهاي انساني، امكانات سخت افزاري و نرم افزاري موجود از يك سو و تعيين اهداف و چشم اندازها و 

انتقال خون ايران ضمن  علمي انجمن. توجه به نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهديدها از سوي ديگر مي باشد
ستقبال از اقدام شايسته معاونت علمي فناوري رياست جمهوري در راستاي مميزي علوم، با تشكيل كميته هاي ا

اطالعات . تخصصي و كارگروه مميزي به بررسي وضعيت موجود رشته هماتولوژي و بانك خون پرداخته است
پزشكي كشور، ادارات تخصصي و  كمي مندرج در اين گزارش با استفاده از منابع علمي ازجمله دانشگاههاي علوم

اجرايي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي، انجمن هاي علمي مرتبط، مراكز تحقيقاتي مرتبط، سازمان نظام 
جهت تعيين حيطه رشته و . حاصل شده است Elsevierو   ISI ،Pubmed   ،Scopusپزشكي ايران و سايت هاي

ه فارغ التحصيالن و صاحب نظران اين رشته در جلسات هم انديشي دور نماي آن و اهميت رشته در كشور از كلي
  .، استراتژي ها، اقدامات و الزامات آن تبيين شدد هاها، تهدياجماع نظرات فرصت دعوت بعمل آمد و بر اساس

روند رو به رشدي را داشته  و در حال حاضر به  1362رشته هماتولوژي و بانك خون از بدو تاسيس خود در سال  
بر اساس . دانشگاه علوم پزشكي و سازمان انتقال خون ايران مي پردازد پنجتربيت متخصص در اين رشته در 

رسيده است  2010عدد در سال  240به  1996اطالعات بدست آمده تعداد مقاله در اين رشته از يك عدد در سال 
با مراجعه به شاخص هاي مقاالت از . قرار دارد 12و تركيه در رتبه  29كه بر اساس اطالعات موجود، ايران در رتبه 

مقاالت ايران از تركيه پايين تر است اگر چه رشدتعداد مقاالت، يك  Hدر مي يابيم كه شاخص  Hجمله شاخص 
  .است رشد فزاينده اي بوده 

 داليل متفاوت دارد و يكي Hدر يك بررسي آسيب شناسانه در مي يابيم كه علت اين عقب ماندن در شاخص هاي  
از داليل عمده آن محدود بودن مراكز تحقيقاتي مرتبط با رشته مي باشد كه تعداد آن ها به تعداد انگشتان يك 

الين بسيار ضعيف است كه آهنگ حركت علمي را دست هم نمي رسد و از طرف ديگر ارتباط بين علوم پايه و ب
يكي از عوامل ضعيف بودن اين ارتباط بين بالين و پايه استقرار رشته تخصصي هماتولوژي و  .بسيار كند مي نمايد 

بانك خون در دانشكده هاي پيراپزشكي است در حالي كه رسالت اين دانشكده تربيت نيرو هايي در سطح 
باشد و در حال حاضر با امكانات موجود توان اداره يك رشته تحصيالت تكميلي كه از  كارشناسي و پيراپزشك مي

رشته هاي  مهم علوم پايه پزشكي است در دانشكده هاي پيراپزشكي وجود ندارد و الزم است كه همانند ساير رشته 
و طب انتقال خون نيز در  گروه هماتولوژي...هاي علوم پايه پزشكي از جمله ايمنولوژي، بيوشيمي،ميكرب شناسي و 

در اين گزارش عالوه بر تحليل .دانشكده هاي پزشكي داير گردد تا بتوان به سمت وضعيت مطلوب حركت نمود



  

  

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهديدها ، الزامات مورد نياز، راهبرد هاي پيشنهادي ، اولويت هاي آموزشي و 
    .قرار گرفته است پژوهشي، توصيه هاي صاحب نظران نيز مورد بررسي
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  مقدمه
در رشته هماتولوژي و بانك خون يكي از رشته هاي مادر در علوم پزشكي است و نقش بسيار زياد و گسترده اي 

كمتر بيماري را مي توان يافت كه با ايجاد تغييراتي در بخش سلولي و يا پالسمايي . تامين سالمتي آحاد جامعه دارد 
خون همراه نباشد و اين موضوع اهميت اين ماده حياتي و رشته اي را كه به مطالعه اين ماده مي پردازد را دو چندان 

  .مي كند 
بيشتربه تحقيق در مورد بيماري هاي خون رو به پيشرفت است ولي هم چنان اگر چه دنياي علم با شتاب هر چه 

سرطان هاي خون در سراسر جهان قرباني مي گيرد و بدخيمي هاي خون، ششين بدخيمي در مردم كشور ايران است 
هم چنين كم خوني يكي از شايع ترين يافته اي . و جز ده سرطان شايع كشور در هر دو جنس محسوب مي شود 

است كه در اغلب بيماراني كه در بيمارستان بستري مي شوند يافت مي شود و همه اين مطالب لزوم پژوهش بيشتر 
  .در اين رشته و بيماري هاي خوني را طلب مي كند 

امروزه پيشرفت هاي شگرفي در زمينه ي درمان بيماري هاي خون از جمله سرطان ها در دنيا صورت گرفته و درمان 
رشد قابل توجهي را داشته و استفاده از پيوند سلولهاي بنيادي و مغز استخوان و خون بند ناف تحول  1هاي هدفمند

عظيمي را در بهبود بيماري هاي خوني ايجاد نموده است، ولي تالش بيشتري را در جهت خود كفايي كشور در 
مباحث بين رشته اي است و در  طب انتقال خون يكي از. طلب مينمايدزمينه توليد داروها و كيت هاي تشخيصي 

موارد زيادي بيماران نياز به تزريق خون دارند كه اين عمل بايد در صحت و سالمت كامل انجام شود و اين مطلب 
محقق نخواهد شد مگراين كه متخصصين كافي و با دانش در راس آزمايشگاه هاي بانك خون بيمارستان ها و 

ار گيرند و كادر پزشكي و پرستاري اطالعات كافي در مورد مصرف بهينه پايگاههاي انتقال خون سراسر كشور قر
خون را كسب نموده باشد و وجود اين رشته مي تواند اين نيازها را پوشش دهد و بيماران نيازمند از خون سالم 

  . برخوردار گردند
نياز به تخصص بر حسب نوع با توجه به گستردگي علم و افزايش روز افزون اطالعات در مورد بيماري ها چه بسا 

بيماري در آينده در كشوراحساس شود و لذا با گسترش اين علم مي توان به نيازهاي كشور و بيماران و مراكز 
پژوهشي در يك روش صحيح و علمي پاسخگو بود ولي عليرغم نياز شديد مخصوصا در سطح آزمايشگاهي و 

در حد  كنون در كشور رشدتاهجري شمسي  1362 مراكز تحقيقاتي عليرغم داير شدن اين رشته از سال
نداشته است بطوري كه تعداد مراكز پژوهشي هماتولوژي كارآمد كشور از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر انتظار

است و الزم است كه مسئولين مربوطه با توجه به نياز جامعه پزشكي و مردم توجه جدي تري را نسبت به اين رشته 
  .نياز داردزم به توضيح است كه طب انتقال خون اين رشته توجه بيشتري را در مقايسه با هماتولوژي ال. مبذول نمايند

                                              
1. Target Therapy 



  

 
 

  

  

  
  

  

  فصل اول

  روش شناسي انجام مميزي
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در  بخش كمي، مجموعه اي از اطالعات مربوط به نيروي . گزارش حاضر شامل دو بخش كمي و كيفي است
  .انساني، فعاليت هاي پژوهشي و مراكز تحقيقاتي گردآوري گرديده است

گردآوري مطالب مربوط به نيروي انساني اعم از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و اعضاي هيئت 
همچنين تعداد متخصصين اين رشته . علمي، از طريق مكاتبه با دانشگاههاي مجري و وزارت بهداشت بدست آمد
انجمن علمي انتقال خون و دانشگاههاي  اعم از هيئت علمي و غير هيئت علمي از طريق سازمان نظام پزشكي كشور ،

اطالعات مربوط به مراكز تحقيقاتي از طريق معاونت تحقيقات و فناوري وزارت . علوم پزشكي جمع آوري شد
اطالعات مربوط به بار بيماري هاي هماتولوژيك از ادارات . بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بدست آمد

وزارت بهداشت از جمله اداره سرطان، اداره ژنتيك، اداره پيوند، و تخصصي معاونت درمان و معاونت بهداشت 
تعداد مقاالت در زمينه اين رشته در ايران و . بيماري هاي خاص و انجمن هاي علمي مرتبط جمع آوري گرديد

  ، Scopus ،ISIمقايسه آن با كشور هاي منطقه و كشور هاي توسعه يافته با مراجعه به سايت هاي معتبر از جمله

Pubmed  و Medline حاصل شد.  
در بخش كيفي، با تشكيل كميته اي متشكل از اعضاي هيات علمي متخصص اين رشته در دانشگاههاي مختلف و 
خبرگان و همچنين دانشجويان دوره دكتري تخصصي، در جلسات متعدد نسبت به تعيين حيطه و اهداف رشته و 

  . ي موجود در دستيابي به اهداف اقدام گرديدهمچنين نقاط قوت و ضعف و فرصت ها وتهديدها
در ادامه به منظور جلب مشاركت قاطبه اعضاي انجمن انتقال خون ايران و كليه صاحبنظران اين رشته كه در واقع 
اصلي ترين عناصر تضمين كننده اجراي مفاد تعيين شده اند، اين گزارش جهت نظر خواهي و دريافت پيشنهادات، به 

  .ارسال و بازخوردهاي مربوطه دريافت  و سپس نهايي شد متخصصين رشته
    



  

 
 

  

  

  فصل دوم

هماتولوژي و بانك تاريخچه و اهميت رشته 
  در آينده خون
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  جهان در هماتولوژي و بانك خون رشته خچهيتار
يابيم كه رشته هماتولوژي در كشورهاي  توسعه يافته قدمت طوالني دارد بعنوان با مراجعه به منابع اطالعاتي در مي 

رشته هماتولوژي با تاسيس آزمايشگاه  1900كشور امريكا در سال   Mount Sianiمثال در دانشكده پزشكي
ر همچنين در اكث. شروع شده و سپس به تاسيس فلوشيپ و ايجاد بانك خون در آن دانشگاه منجر گرديده است

در كشور انگلستان اكثر دانشگاهها . دانشگاههاي كشور كانادا فوق ليسانس و دكتري رشته هماتولوژي داير مي باشد
در كشور هند دانشگاههاي متعددي . به تربيت فوق ليسانس و دكتري در كنار فلوشيپ خون و انكولوژي مي پردازند

كشور ايتاليا به طور گسترده اي به تربيت .ك خون هستنداز جمله بمبئي و چنديگر داراي دكتراي هماتولوژي و بان
 .متخصص در زمينه باليني و پايه هماتولوژي مي پردازد

بخش هماتولوژي در دانشكده پزشكي دانشگاه واشنگتن تاسيس شده و در اين بخش پزشكان  1938درسال 
فعاليت هستند و فعاليت عمده متخصص خون و سرطان به همراه هماتولوژيست هاي داراي دكتري تخصصي مشغول 

در دانشگاههاي آلمان در رشته دكتري تخصصي . بخش بر پايه تحقيقات در زمينه خون نهادينه شده است
  .هماتولوژي دانشجو پذيرفته مي شود

در آمريكا بخش هماتولوژي را    Utahدر دانشگاه 1943دكتر وينتروب هماتولوژيست مشهور جهان در سال 
  .در اين بخش متخصصين باليني و علوم پايه همكاري مشترك در زمينه هماتولوژي دارندتاسيس نمود كه 

  ايران در هماتولوژي و بانك خون رشته خچهيتار
، رشته هماتولوژِي و بانك خون در علوم پايه پزشكي  1357قبل از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي در سال 

هجري شمسي كارشناسي ارشد 1362اسالمي براي اولين بار در سالكشور وجود نداشت و پس از پيروزي انقالب 
در حال . اين رشته در دانشگاه تربيت مدرس تهران داير شد و سپس به ساير دانشگاههاي كشور گسترش يافت

دانشگاه و سازمان انتقال خون ايران در تربيت دكتراي اين رشته  2دانشگاه كشور، تربيت كارشناس ارشد و  5حاضر 
ليت دارند و با توجه به نياز كشور به متخصصين اين رشته لزوم توجه به دوره دكتري را در دانشگاه هاي مجري فعا

  . فعلي دو چندان مي كند و در دانشگاه هاي ديگر هم قابل راه اندازي است
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  رشته حيطهتعيين 

  مشخصات دوره دكتري هماتولوژي و بانك خون 

دوره از جهت كادر متخصص مورد نياز آزمايشگاه هاي هماتولوژي و بانك ضرورت ايجاد اين : ضرورت و اهميت
خون و نيز جبران كمبود هيئت علمي دانشگاه هاي كشور و صرفه جويي در هزينه اعزام دانشجو به خارج از كشور 

  ). 19( است

  نقش و توانايي 
ولوژي و بانك خون به امر تدريس در فارغ التحصيالن اين دوره مي توانند ضمن اداره امور آزمايشگاه هاي همات

  . دانشگاه هاي سراسر كشور بپردازند

  هدف دوره
تربيت نيروي متخصص و كارآمد در رشته هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون به منظور تامين كادر مورد نياز  

  دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي و علمي كشور 

  پزشكيوضعيت درس هماتولوژي در رشته هاي مختلف 

واحد درسي هماتولوژي در دوره علوم پايه رشته پزشكي بصورت چند سرفصل در دروس بافت شناسي و 
همچنين پزشكان بدون گذراندن .فيزيولوژي تدريس مي شود و درس واحدي به نام اين درس تدريس نمي شود

ولوژي تعداد محدودي  از شوند و در حد چند جلسه محدود در درس ايمن درس طب انتقال خون فارغ التحصيل مي
مباحث طب انتقال خون رافرا مي گيرند ، در صورتيكه يكي از مواجهه هاي اصلي يك پزشك هماتولوژي و طب 

واحد درس هماتولوژي براي دانشجويان علوم .ارنددانتقال خون است ولي واحد منسجمي در اين رشته ن
مجزاتدريس مي شود و بعضي از رشته هاي علوم پايه  و كارداني اتاق عمل بصورت واحد) كارشناسي(آزمايشگاهي

پزشكي ازجمله دكتراي بيوشيمي، انگل شناسي و ميكروب شناسي هركدام دو واحد درسي هماتولوژي را فرا مي 
اطالعات فوق از كوريكولوم . گيرند، همچنين اين درس در دوره آموزشي دستياران كلينيكال پاتولوژي وجود دارد

شته هاي پزشكي و پيراپزشكي معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي آموزشي انواع ر
  .)20( استخراج شده است

  :آموزش مباحث هماتولوژي 

  در دوره فوق تخصص خون و انكولوژي بزرگساالن -
 در دوره فوق تخصص خون و انكولوژي اطفال -
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 در دوره تخصصي پاتولوژي -

 در دوره تخصص داخلي -

 درس فيزيوپاتولوژي خون: عموميدر دوره پزشكي  -

 هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون Ph.D در دوره -

 در دوره كارشناسي ارشد هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون -

 در دوره كارشناسي علوم آزمايشگاهي -

 ايمنولوژي Ph.Dدر دوره  -

 در دوره كارشناسي ارشدايمنولوژي -

 انگل شناسي  Ph.Dدر دوره  -

 تري شناسيباك Ph.Dدر دوره  -

 فيزيولوژي Ph.Dدر دوره  -

 بيوشيمي Ph.Dدر دوره  -

 در دوره دكتراي دندانپزشكي عمومي -

 در دوره كارشناسي پرستاري -

 در دوره كارشناسي اتاق عمل -

 در دوره كارشناسي ارشد انگل شناسي -

 در دوره كارشناسي ارشد بيوشيمي -

 در دوره كارشناسي ميكروبيولوژي -

 در دوره كارشناسي  مامايي -

 علوم تشريحPhdدر دوره  -

 )رشته تجربي(در دوره دبيرستان -

  وضعيت رشته در دانشكده هاي دانشگاههاي علوم پزشكي

براساس اطالعات بدست آمده از كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور عليرغم اينكه رشته هماتولوژي يكي از  
رشته هاي پرطرفدار، به روز و مهم علوم پايه پزشكي است ولي اغلب اعضاي هيئت علمي آن در سراسر 

يشگاهي  دانشكده هاي كشورانسجام اداري مطلوبي ندارند و اغلب بصورت منفرد در گروه هاي علوم آزما
پيراپزشكي  مشغول فعاليت هستند و عليرغم اينكه مصوبه بورد هماتولوژي  نيز تاكيد دارد كه اين رشته همانند  ساير 
رشته هاي علوم پايه پزشكي از جمله بيوشيمي ، ايمنولوژي  و غيره بايد در دانشكده هاي پزشكي داير شوند ولي 
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ه بيشتر اين مسئله مورد مخالفت قرار مي گيرد و اين در حالي است كه اغلب همچنان در دانشگاههاي با سابق
  ).20( اداره اين رشته علمي و به روز دنيا را ندارند و باليني جهيزاتيدانشكده هاي پيراپزشكي توان آزمايشگاهي ، ت

  رشته هماتولوژي و بانك خون گروه هدف

خدمات گوناگوني كه به وسيله متخصصين اين رشته ارائه مي  اقشار مختلف در جامعه به عنوان گروههاي گيرنده
  . شود مي باشند و موارد  زير از اهميت بيشتري برخوردار است

  درمان و  پيشگيري، تشخيص(خدمات مرتبط با سالمت  گيرندگانافراد جامعه به عنوان كليه(  
 دانشجويان، اساتيد، (الي خدمات آموزشي در بخش آموزش ع گيرندگانجامعه به عنوان  اقشار مختلف

  مداوم و كارگاهي ي،آموزشهاي  دانشگاه در قالب  و )التحصيالن مرتبط با علوم پزشكي محققين و فارغ
 يكننده خدمات مشاوره ا يافتبه عنوان در و فعالين حوزه سالمت پزشكان  
 پژوهشآموزش و  يها ينهمتخصص در زم يها يروين يتجهت ترب يقاتيو تحق يمراكز آموزش عال  
 يو اختصاص يعموم( يطب يصتشخ يشگاههايآزما(  
 يصيو تشخ ييدارو ي،مرتبط با علوم پزشك يديو تول يخدمات يعبخش صنا  
 يمراكز درمان 

  خدمات
  :يردگ يانجام م يرز يدر حوزه ها هماتولوژي وطب انتقال خونعلم  خدمات

 آموزش  
 پژوهش  
 يصتشخ  
 يشگيري از جمله تاالسمي و هموفيلي از طريق مشاوره هاي ژنتيك پ  
 درمان 

  آموزش
 ي،رشته ها و مقاطع مختلف علوم پزشك ياندانشجوبه  هماتولوژي و طب انتقال خون آموزش 

يستي كه متاسفانه در حد چند جلسه است و واحد مجزايي وجود ندارد به جز رشته و علوم ز يراپزشكيپ
مور طب انتقال او پزشك بدون داشتن اطالعات كافي در . جمله علوم آزمايشگاهي  هاي پيراپزشكي از

  .التحصيل مي شود خون فارغ
 درجهت باال بردن آگاهي هاي عمومي در زمينه بيماري هاي خوني و راه هاي  جامعه يآموزش عموم

 بهبود آن
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  پژوهش
 يقاتيموضوعات تحق ينو پراستنادتر ينپراستقبال تر و جز هماتولوژي و طب انتقال خونمرتبط با علم  موضوعات

مي  Leukemia Researchمجلهو   Bloodمعتبر آن مجله  بر اساس استنادات يستيو علوم ز يدر علوم پزشك
  . باشد

 يصتشخ يشگيري،مرتبط با پ يو توسعه ابزارها يدتول ي،منجر به طراحهماتولوژي و طب انتقال خون علم  پژوهشهاي
و علوم  يعلوم پزشك يگرد يرشته ها يقاتدر تحقهماتولوژي بر علم  يمبتن يروشها ينهمچن. شوند يمو درمان 

 يعلم صورت م ينا دركه  ييها پژوهش. دارد يدانش، نقش برجسته ا يدر گسترش مرزها يجهو در نت يستيز
نقش  خون ساز، يستممرتبط با س ياثر داروها يزمو مكان يطراح يماريها،از ب ياريپاتوژنز بس يرو تفس ييندر تب يرندگ

  .نددار يموثر

  تشخيص
به نقش  كه در هماتولوژي نيز رايج هستند ييها يكتكن مستقيما با  ي،پزشك يصتشخ خدمات از  يميبخش عظ

  :اشاره كرد ير مي توانز يصيتشخ يدر حوزه هاهماتولوژي 

 ي خونسرطان ها تشخيص  
 و انتقال خون يوندتقال پدر ان يبافت يهايناسازگار تشخيص  
 قانون يمرتبط با امور پزشك يها تشخيص 

 تشخيص كم خوني ها 

 تشخيص بيماري هاي هموستازي و انعقادي خون 

  پيشگيري
در  D در حال حاضر در رابطه با بيماري هاي خوني واكسن پيشگيري كننده اي وجود ندارد ولي استفاده از آنتي

مانع از توليد اريترو بالستوزيس فتاليس در جنين مي شودكه نوعي پيشگيري است همچنين در  منفي  Rhخانم هاي 
بيماري تاالسمي،در صورتيكه زوجين تاالسمي مينور داشته باشند با تشخيص قبل از تولد مي توان از متولد شدن 

  .بيمار تاالسمي ماژور جلوگيري نمود

  درمان
مله سرطان هاي خون به سرعت در حال پيشرفت است وبراي بعضي از انواع امروزه درمان بيماري هاي خوني از ج

يكي از . برعليه رسپتور ويژه اي وجود دارد و همچنان اين درمان ها روبه گسترش است Target Therapyآن ها
 از .است در لوسمي ميلوئيد مزمن خون  BCR-Ablبر عليه رسپتور مربوط به ژن   Imatinibeموارد آن وجود 



  هماتولوژي و بانك خون رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                 

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

17 

 

در  يدستكار ياو  بنيادي خون ساز ياست كه با استفاده از سلولها يسلول درمان ينه،زم ينمطرح در ا يگرد يروشها
  . رسد ينظر مه ب يرامكان پذ يماريها ي خوني از جمله تاالسمي و لوسمي از ب ياريعملكرد آنها، درمان بس

  صنعت
و درمان  يصتشخ يشگيري،مرتبط با پ يعه ابزارهاو توس يدتول ي،در طراح هماتولوژي و طب انتقال خون علم

 يشگاههايمورد استفاده در آزما يشگاهيآزما يها يتتوان به ك يموارد م يناز جمله ا. دارد ينقش اساس يمارانب
مورد استفاده در  يسلول ها يرو سا ياديبن يداروها، سلول ها يب،نوترك يورده هاآفر يقاتي،و تحق يطب يصتشخ

ويژه اي  يتقابلهماتولوژي ازمرتبط با علم  يعصنا يرسد ارزش افزوده اقتصاد يم به نظر. اشاره نمود يسلول درمان
در رابطه با طب انتقال خون صنعت پالسما از اهميت ويژه اي برخوردار است و با سرمايه گذاري . برخوردار است

  .علمي و فني در اين زمينه مي توان به موفقيت هاي زيادي دست يافت

   ف رشتهاهدا

  در سطوح مختلف  پژوهش و ايفاي نقش مؤثر و فعال در آموزش  
   با بهينه سازي وضعيت آزمايشگاههاي تشخيص طبي و بانك  ارتقاي سطح سالمت جامعهكمك به

  خون كشور
  ياندانش بن يشركتها يدآوردنو پد يياشتغال زا ي،ارتقاي فناور  
   كسب ثروت براي كشور  
  كمك به گسترش مرزهاي دانش در جهان 

   آموزش
 جامعه   يسطح دانش عموم ارتقاي  
 يارشد، دكترا يكارشناس ي،كارشناس ي،اعم از كاردان( يليمقاطع تحص يهمتخصص در كل يروين تربيت 

  )ينيو فوق تخصص بال يتخصص يدكترا ي،حرفه ا
 ينب ياستانداردها دستيابي بهدر جهت  يليتكم يالتدر مقاطع تحص يژهآموزش بو يفيتك ارتقاي 

با توجه به قدمت كمتر اين رشته نسبت به ساير رشته هاي علوم پايه توجه جدي تري را در ( يالملل
 .)تربيت نيرو هاي تخصصي مي طلبد

  پژوهش
 يو درمان يصيتشخ يشگيري،پ يدجد يو ابداع روشها طراحي  
 متخصص پژوهشگر يروين تربيت  
 يو بخش خصوص يصنعت ي،رشته ا ينو ب يبخش ينب يانجام پژوهشها يبرا يساز زمينه  
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 يهو پا يعلم كاربرد يدتول يزانم افزايش   
 يدانش و فناور يدر مرزها حركت  
 ايفاي نقش مؤثر و فعال در ارتقاي سطح سالمت جامعه  
 در  موثر يها يمت يربا سا يو همكار يشگيريو پ يدرمان يصي،تشخ ي، پژوهشي،خدمات آموزش ارائه

  سالمت جامعه
 مرتبط با سالمت در وزارت متبوع يو كشور يتخصص يها يتهبه كم يخدمات مشاوره ا ارائه 

  يفناور ارتقاي
 موجود مورد استفاده  يو درمان يصيتشخ يشگيري،پ يقاتي،تحق يو اصالح روشها يدجد يروشها ابداع

  .يالملل ينو ب يبوم يقاتتحق يجبردن نتا با بكار يستيو ز يدر علوم پزشك
 ياندانش بن يشركتها يدآوردنو پد ييزا اشتغال  
 كشور در  يكل ياستبا توجه به س ينو همچن يعلم در خلق دانش و فناور ينتوجه به توان بالقوه ا با

 يشرفتتوان به پ يمناسب م يها يزيها و برنامه ر ياستبا اتخاذ س يان،دانش بن يتوسعه شركتها يراستا
 .فتيادست  ياندانش بن يشركتها يدآوردنو پد يياشتغال زا نهيدر زم يقابل توجه يها

  كسب ثروت 
ارزش  يوابسته به آن دارا ي هايو فناور هماتولوژي و طب انتقال خونشده با استفاده از علم  يدمحصوالت تول

داروهايي از مي باشد و در صورت موفقيت در توليد دارو هاي از جمله فاكتور هاي انعقادي و  يافزوده قابل توجه
رده آنتي بادي هاي منوكلونال بر عليه بيماري هاي اين رشته مي توان ذخيره سازي ارزي قابل توجهي را براي كشور 

    به ارمغان آورد
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 كشور آينده در رشته اهميتتعيين 

 يو فرهنگ ياجتماع ي،برنامه پنجم توسعه اقتصاد يكل ياستهايساله و س يستچشم انداز ب ييتوجه به متن سند نها با
 يابيدست يبرا يدر بسترساز هماتولوژي و بانك خونرشته  يت، اهم)و در حوزه سالمت(كشور  يو نقشه جامع علم

  :باشد يم يرشده در مستندات فوق الذكر به شرح ز يفبه اهداف تعر
از جمله  و درمان يصمرتبط با تشخ يفرآورده ها يددر تول هماتولوژي و بانك خون علم يباال يتتوجه به ظرف با

درآمد سرانه، اشتغال  يشتواند باعث افزا يم ينهزم يندر ا يگذار يهسرما فاكتور هاي انعقادي خون وصنعت پالسما
 رحركت د. منطقه شود يكشورها يندر ب يرانا ياقتصاد يگاهجا يسطح رفاه جامعه و ارتقا يشكمك به افزا يي،زا

 يتبا اتكا به ظرف كه رود يبشمار م ياز الزامات اساس يكيمولد،  ياه ييدرآمد نفت و گاز به دارا يلجهت تبد
و حركت در جهت  يگذار يهسرما ي،با ارزش اقتصاد يفرآورده ها يددر تول هماتولوژي و بانك خونعلم  يباال

  .بخش خواهد بود يدنو يارالزم، بس يها يرساختتوسعه ز
 يناست انجام پژوهش در ا يهيبد ،در رابطه با پژوهش بانك خون هماتولوژي وبه توان بالفعل و بالقوه علم  توجه با
) ينانوتكنولوژ( يزفناورياز جمله كسب ر يدجد يهايفناور يجادو ا يعلم يگاهجا يبطور همزمان باعث ارتقايطه، ح

ماتولوژي هعلم  يها ينهاز زم ياريو ناشناخته بودن بس ديدبا توجه به ج. خواهد شد) يوتكنولوژيب( يستيز يو فناور
و امكان رشد و توسعه  ) مخصوصا توليد خون مصنوعي، صنعت پالسما و فرآورده هاي حاصل از آن(و بانك خون

مجموعه  انجام. باشد يم يتحائز اهم يو نوآور يپژوهش يتهايو ظرف يتهاعلم در خلق موقع ينا يگاهآن، جا
 هماتولوژي و بانك خوندر منطقه در علم  يورو فنا يعلم ي،اول اقتصاد يگاهفوق، منجر به كسب جا يتهايفعال

  .خواهد شد
ي،افزايش مراكز انسان يرويتوسعه ن ي،بخش خصوص يحصول به اهداف فوق، الزم است نسبت به توانمندساز براي

اقدامات . اقدام شوداين رشته در عرصه درمان كشور  يان، و حضور متخصصيندانش بن يو شركتها تحقيقاتي
 يروهايدر بخش ن يژهبو ييكاال و خدمات سالمت و اشتغال زا يدتول يشو افزا يلدر تسه يموثر مذكور، قطعاً نقش

در حال حاضر  ي،عفون يماريهاياز ب ياريكنترل بس شدن يا كن يشهبا ر يگر،د يسو از. متخصص خواهد داشت
 يامروز يهايداز تهد نازجمله سرطان هاي خوها، سرطان ها  يآلرژ يمني،خودا يماريهايب يلاز قب يماريهاييب

هماتولوژي و بانك با دانش  يمآنها بطور مستق يو درمان همگ يصتشخ يشگيري،روند كه پ يسالمت جامعه بشمار م
كاهش يت، منتج به و در نها يدهاتهد ينتوان مقابله با ا يشرشته موجب افزا ينا يشرفتدر ارتباط بوده و لذا پ خون

  .شود يمربوط به سالمت م يشاخص ها تقايمرتبط و ار يماريهاياز ب يناش يبروز، ناتوان ير،مرگ و م يوع،ش
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  هماتولوژي و بانك خونبر رشته  هاروندها و تاثير آن تحليل
 TE1: كد روند

مانند ريزفناوري، فناوري زيستي، ژنوميكس، (هاي نوين و پيشرفته پيشرفت در استفاده از فناوري: شرح روند
ي اين روند صحت ادامه. هاي تشخيص و درمان يك روند فزاينده خواهد بودرصهدر ع...) پروتئوميكس و 

كيفيت بهتر خدمات . انجامدشده ميدهد و به افزايش كيفيت خدمات ارايهها را افزايش ميها و درمانتشخيص
ايش هزينه نظام از سوي ديگر افز. مندي بيشتر مردم را در پي خواهد داشتشده از سوي نظام سالمت، رضايتارايه

  .سالمت ناشي از اين روند را نيز بايد مورد توجه قرار داد

مانند ريزفناوري، فناوري زيستي، ژنوميكس، (هاي نوين و پيشرفته پيشرفت در استفاده از فناوري: فرصت ها
ي اين روند هادام. هاي تشخيص و درمان بيماريهاي خونييك روند فزاينده خواهد بوددر عرصه...) پروتئوميكس و 
كيفيت بهتر . انجامدشده ميدهد و به افزايش كيفيت خدمات ارايهها را افزايش ميها و درمانصحت تشخيص

از سوي ديگر افزايش . مندي بيشتر مردم را در پي خواهد داشتشده از سوي نظام سالمت، رضايتخدمات ارايه
د توجه قرار دادكه در مقايسه با شرايط موجود هزينه اثر بخش هزينه نظام سالمت ناشي از اين روند را نيز بايد مور

  .خواهد بود

 TE2: كد روند

هاي آينده خريد و انتقال دانش و فناوري از ديگر كشورها به جاي توليد آن در داخل كشور در سال: شرح روند
ديگر، ممكن است موجب افزايش هاي توليد داخلي را كم خواهد كرد اما از سوي اين امر هزينه. تسهيل خواهد شد

 .وابستگي كشور به خارج شود

از آنجائي كه در بحث اقتصاد علي الخصوص اقتصاد سالمت توليد همه دانش و فن آوري در  :فرصت ها وتهديدها
هاي آينده خريد و انتقال دانش و فناوري از ديگر كشورها به جاي داخل كشور مقرون به صرفه نيست لذا، در سال

هاي توليد داخلي را كم خواهد كرد اما از آن در داخل كشور موجب تسهيل امور خواهد شد و اين امر هزينه توليد
بنابراين با يك برنامه ريزي صحيح ميتوان  .سوي ديگر، ممكن است موجب افزايش وابستگي كشور به خارج شود

ر مصرف را در داخل توليد نمود و تكنو ي هاي پر مصرف از جمله صنعت پااليش پالسما و همچنين مواد پژتكنولو
 .هاي كم مصرف را از خارج از كشور وارد نمود لوژي

 TE3: كد روند

هاي هاي آموزشي و يادگيري در كشور نيز يكي از روندهاي مهم در سالها و فناوريپيشرفت روش: شرح روند
- ها و فناورياستفاده از روش. خواهد داشت سزايياين روند بر نظام آموزش سالمت نيز تاثير به. آينده خواهد بود
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ي خود اين امر به نوبه. دهدهاي نوين آموزشي، كيفيت آموزش نيروي انساني در نظام سالمت كشور را ارتقا مي
  .ي خدمات اين نظام را بهبود خواهد بخشيدي نظام سالمت و كيفيت ارايهگيري در بدنهكيفيت فرايندهاي تصميم

پيشرفت هاي نوين در آموزش رشته هماتولوژي و بانك خون تاثير به سزائي بر كيفيت  :افرصت ها وتهديده
گيري در ي خود كيفيت فرايندهاي تصميمآموزش نيروي انساني در نظام سالمت كشورخواهد داشت اين امر به نوبه

اغلب فارغ  نجائي كهي خدمات اين نظام را بهبود خواهد بخشيد ولي از آي نظام سالمت و كيفيت ارايهبدنه
التحصيالن اين رشته در نظام ارائه خدمات سالمت جايگاه مشخصي ندارند لذا آموزش و خدمات رساني آنها دچار 

  .موزش سالمت و خدمات درماني رسيدگي شودآمشكالت جديست و بايد به اين مسئله توسط مسئولين نظام 

  TE4: كد روند

- هاي ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت مانند پزشكي از راه دور، مراقبتگسترش روز افزون فناوري: شرح روند

ي خدمات نيز از جمله روندهاي تاثيرگذار فناوري در ها در فرايندهاي توليد و ارايههاي هوشمند، استفاده از روبات
ز سوي ديگر، نوع اين امر از يك سو دقت و كيفيت خدمات را باال خواهد برد و ا. هاي آينده خواهد بودسال

اگر در آينده برخي از فرايندهاي تشخيصي يا درماني كشور از طريق . هاي نيروي انساني را تغيير خواهد دادتخصص
-ماشين به انجام رسد، نوع آموزش نيروي انساني نيز بر اين اساس تغيير خواهد كرد و افراد در آينده نيازمند توانايي

  .سالمت خواهند بودي خدمات هاي جديدي براي ارايه

هاي ارتباطات و اطالعات در نظام سالمت مانند پزشكي از راه دور گسترش روز افزون فناوري :فرصت ها وتهديدها
از جمله مشورتهاي تشخيصي از طريق ميكروسكوپهاي ان الين و يا انتقال تصاوير تشخيص هاي مولكولي براي 

هاي آينده خواهد بودولي از آنجائي اي تاثيرگذار فناوري در سالي خدمات از جمله روندههمكاران متبحر وارايه
كه اغلب فارغ التحصيالن اين رشته در نظام ارائه خدمات سالمت جايگاه مشخصي ندارند لذا آموزش و خدمات 

موزش سالمت و خدمات درماني آرساني آنها دچار مشكالت جديست و بايد به اين مسئله توسط مسئولين نظام 
  . شود رسيدگي

  TE6: كد روند

هاي استفاده از فناوري در كشور المللي و كاهش هزينهوري با رعايت استانداردهاي بينافزايش بهره: شرح روند
 .هاي نظام سالمت خواهد شدموجب كاهش هزينه

ب المللي در رشته هماتولوژي و بانك خون مخصوصا در ارائه خدمات موجرعايت استانداردهاي بين :فرصت ها
 .هاي نظام سالمت خواهد شدتشخيص صحيح تر و كاهش هزينه هاي بيمار و در نهايت موجب كاهش هزينه
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 TE7: كد روند

ي سالمت موجب كاهش درصد خطاهاي روند افزايش توجه به علوم مبتني بر شواهد در حوزه: شرح روند
مندي بيشتر مردم خدمات و در نتيجه، رضايتاين امر كيفيت بيشتر . تشخيصي و درماني در نظام سالمت خواهد شد

 .را در پي خواهد داشت

رشته هماتولوژي و بانك خون موجب بهبود روش هاي  روند افزايش توجه به علوم مبتني بر شواهد در :فرصت ها
 ربيت نيروهاي متخصص و كار آزمودهتتشخيصي و به تبع آن بهبود روشهاي درماني خواهد بود و اين امر مستلزم 

  .موزشي فعلي اين رشته ، تربيت نيروهاي متخصص مطلوب نيستآمي باشد كه در روند 

 S01: كد روند

تحركي، افزايش صنعتي شدن سبك زندگي ايرانيان در موضوعاتي از جمله عادات غذايي ناسالم، كم: شرح روند
ي ايراني از فضاي سنتي به ار جامعهاين امر با توجه به گذ. كنداسترس و كاهش روابط اجتماعي حقيقي نمود پيدا مي

از . خوش تغييرات زيادي خواهد كردفضاي مدرن و تغيير در نظام ارزشي افراد، سبك زندگي ايرانيان را دست
روند افزايش شاخص اميد به زندگي در كنار . رو استسوي ديگر، كشور با روند افزايش ميانگين سني جمعيت روبه

) صنعتي شدن و پير شدن جمعيت(روند اين دو كالن. كندروند را تسهيل ميين كالني اكاهش نرخ باروري ادامه
شود كه آثار و پيامدهاي مهمي بر نظام سالمت كشور خواهد ها ميدر كنار هم منجر به تغيير الگوي بار بيماري

به . عال خواهد شدعالوه، پير شدن جمعيت منجر به افزايش شاخص نسبت سرباري و كاهش نيروي كار فبه. داشت
خوش تغييرات بسيار اين ترتيب با كاهش نيروي كار فعال، آموزش و توليد منابع انساني براي نظام سالمت نيز دست

 .كنندنمود پيدا مي... زيادي خواهد شد كه اين تغييرات در نوع آموزش، عناوين درسي و 

شدن كالن شهرها و ايجاد آلودگي هاي زيست  صنعتي شدن سبك زندگي از جمله صنعتي: )تهديدها(تاثير روند 
اي شيميائي و همحيطي ناشي از صنايع و سوخت اتومبيلها و آلودگي بيش ازحد با بنزن و همچنين استفاده از كود 

آفت كشها و حشره كشها ، بار سرطانهاي سيستم خونساز از جمله لوسمي ها را افزايش داده كه روند نامطلوب در 
  .است حوزه سالمت كشور

 S02: كد روند

هاي آينده افزايش سطح تحصيالت و سواد و آگاهي در جامعه يكي از روندهاي مهم كشور در سال: شرح روند
اين امر از يك سو به دليل افزايش دسترسي به منابع اطالعاتي و ارتباطات آسان فرامرزي مانند استفاده از . خواهد بود

اين امر . افتدها اتفاق ميه دليل افزايش اهميت آموزش در ميان خانوادهاينترنت و ماهواره و از سوي ديگر، ب
ي مردم خود را به شكل افزايش يافتهانتظارات و مطالبات افزايش. انتظارات افراد از نظام سالمت را تغيير خواهد داد
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و غيرسالمتي گيرندگان  گويي بيشتر اين نظام به نيازهاي سالمتينرخ شكايات از نظام سالمت، تقاضا براي پاسخ
 .ي خدمات نشان خواهد دادخدمات، خدمات با كيفيت و درخواست براي توزيع عادالنه

 و استفاده از منبع اطالعاتي به بيمار كمك مي افزايش سطح تحصيالت و سواد و آگاهي: )فرصت ها(تاثير روند 
خيصي و درماني و حمايتي او از حوزه سالمت كند كه فهم خود را از بيماري بيشنر كند و در نتيجه انتظارات تش

  .بيشتر خواهد شد

افزايش انتظارات بيمار از نظام سالمت بواسطه آگاهي از حقوق خود ، مسئوليت دست : )تهديدها(تاثير روند 
بيماران اندكاران و برنامه ريزان را بيشتر خواهد كرد تا بتوانند با يك نظام برنامه دار و هدفمند پاسخگوي انتظارات 

  .باشند

 S05: كد روند

هاي آينده افزايش تقاضا براي تحصيالت تكميلي در ميان دانشجويان يكي از روندهاي مهم در سال: شرح روند
ي كيفيت آموزش و هاي نظام آموزشي كشور در دو مقولهبايد به اين روند افزايشي در كنار ضعف. خواهد بود

از يك سو ضعف در كيفيت آموزش و مديريت اين نظام . لي نگريستمديريت و ظرفيت پذيرش نظام آموزش عا
كه اين امر موجب كاهش تعداد نيروهاي متخصص و كاهش . شودموجب افزايش نرخ خروج نخبگان كشور مي

از سوي ديگر، ضعف در ظرفيت پذيرش موجب افزايش رقابت . گرددي متخصصان شاغل درون كشور ميانگيزه
ساز بروز تخلفات و يابي به مدارج باالتر علمي خواهد شد كه اين افزايش رقابت، زمينهدست ميان دانشجويان براي

عالوه، سوء مديريت اين تقاضاي باال به. بردهاي پذيرش شده، سطح فساد در اين زمينه را باال ميتقلب در آزمون
. اندان ورود به سطوح باالتر را نيافتهشود كه امكي آن دسته از دانشجوياني ميموجب كاهش امنيت شغلي و انگيزه

هاي بيشتر است از ي ظرفيت باالي دانشجويان براي كسب مهارتدهندهالبته نبايد روي ديگر اين روند را كه نشان
 .نظر دور داشت

ي كيفيت آموزش و مديريت و ظرفيت پذيرش هاي نظام آموزشي كشوردر دو مقولهضعف : )تهديدها(تاثير روند 
از يك طرف تعداد . وي تحصيالت تكميلي در علوم پايه پزشكي مشكالت فراواني را به دنبال داشته استدانشج

كثيري دانشجو در اين مقاطع پذيرفته ميشوند كه از كيغيت آموزشي مطلوب برخوردار نيستند و اين موضوع در 
تباط تنگاتنگ با بالين دارد و بدون اين رابطه با رشته هماتولوژي و بانك خون نمود بيشتري دارد زيرا اين رشته ار

ارتباط آموزش دانشجو مطلوب نيست و در حال حاضر ضعف ارتباط پايه و بالين از مشكالت عمده اين رشته 
از طرف ديگر پذيرش زياد بدون برنامه ريزي عالوه بر لطمه زدن به آموزش در به كارگيري بهينه .تحصيلي ميباشد

  .نمايد ل ميفارغ التحصيالن ايجاد مشك
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 PO1: كد روند

هاي ي توجه سياسي به علم و در نتيجه دانش و فناوري سالمت كه منجر به حمايت از نوآوريادامه: شرح روند
شكل مستقيم تواند بههاي پژوهش و فناوري ميبر اين اساس، برخي از هزينه. گرددي يك از سوي دولت ميدرجه

تواند صرف حل مشكالت مردم و سالمت كشور پژوهشي وزارت متبوع ميي از طرف دولت انجام شود و بودجه
  .گردد

نجائي كه دانشجويان تحصيالت تكميلي منابع عظيم نيروي انساني در بعد پژوهش هستند آاز : )تهديدها(تاثير روند 
د كه اين مراكز نيز با باش كه در اختيار دانشگاهها قرار دارند ولي متاسفانه امكانات در اختيار مراكز تحقيقاتي  مي

ن مراكز مي شوند و اين موضوع باعث آاني به سوضع مقررات بعضا دست و پا گير مانع از ورود اين منبع نيروي ان
مندي رشد پژوهش در كشور مي شود و اين مسئله در مورد رشته هماتولوژي و بانك خون بدليل وجود تعداد 

  .معدود مراكز تحقيقاتي پر رنگ تر است

 PO5: كد روند

شود كه موجب مي 44سازي دولت براساس قوانين مختلف و از جمله اصل ي روند كوچكادامه: شرح روند
هاي خود مانند آموزش و سالمت داشته باشند كه در نهايت منجر به سياستمداران توجه بيشتري را معطوف به داشته

مجمع، مجلس، دولت و : گذار از جملهاي سياستمطرح شدن موضوع سالمت به عنوان ديالوگ برتر بين نهاده
- گيري پانلگيري تحقيقات در نظام سالمت، شكلاين توجه منجر به شكل. ديگر بازيگران سياسي ايران خواهد شد

هاي تواند حوزهچنين ميهم. هاي بررسي مشكل و رقابت بين نهادها براي سبقت گرفتن در اين زمينه خواهد شد
خانه خارج كرده و موجب دگرگوني ي مديريت مستقيم اين وزارتوزارت بهداشت را از حيطهصنعتي و اقتصادي 

 .ي نظام سالمت كشور شودي آيندهسالهمداوم در طول زمان پانزده

ت ، درمان شهاي بررسي مشكالت علوم پايه پزشكي از واجبات وزارت بهداگيري پانلشكل: )تهديدها(تاثير روند 
در صورت . نها در حوزه نظام سالمت مطلوب نيست آموزش و بكار گيري آزش پزشكي است زيرا نحوه ومآو 

عدم رسيدگي به اين موضوع موجبات سرخوردگي دانشجويان و اعضائ هيئت علمي بيش از پيش فراهم شده و 
شد كه هر دو موجب  افراد توانمند اين قشر يا راهي خارج از كشور شده و يا اين كه جذب بخش خصوصي خواهند

  .زيان براي كشور است ضرر و
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  رشته تبيين دورنماي
در چهار بخش  1404با عنايت به سند چشم انداز و نقشه جامع علمي كشور، دور نماي رشته هماتولوژي  در افق 

  .گردد توليد دانش، خلق ثروت، ارائه خدمات سالمت و ظرفيت سازي نيروي انساني به شرح زير ترسيم مي: شامل 

  د دانشتولي

 انتقال و بكارگيري  دانش و فن آوري هاي معتبر و نوين جهاني در زمينه هماتولوژي و طب انتقال خون  
  ارتقاي جايگاه انجمن علمي انتقال خون در سطح منطقه  
  ،ارتقاي جايگاه انجمن علمي انتقال خون در نظام سالمت كشور در سطح سياست گذاري، تصميم گيري

 جرانظارت و ا

 آسياي ميانه يا آسياي جنوب غربي مرتبط با هماتولوژي و انهايجاد تشكل هاي منطقه اي در سطوح خاورمي ،
  2AABB و   ISBT 1   طب انتقال خون و ارتباط قوي تر با 

  افزايش پژوهش هاي دانشجويي  
  يك و دوحداقل يك مركز در هر دانشگاه تيپ (افزايش تعداد مراكز پژوهشي دولتي(  
 ايجاد مراكز پژوهشي خصوصي مرتبط  
  افزايش تعداد مقاالت منتشرشده در مجالت معتبر نمايه شده دربانك هاي اطالعاتي معتبر  
  افزايش تعداد پژوهشهاي مشترك بين المللي  
  ها  كل طرح% 50افزايش تعداد طرحهاي تحقيقاتي كه منجر به نتايج كاربردي مي شود، حداقل به ميزان

  .                                                                      افزايش يابد
  ايجادقطب هاي علمي هماتولوژي و طب انتقال خون در كشور  
  مركز آموزشي پژوهشي بين المللي با همكاري و مورد تاييد مجامع بين المللي 2ايجاد حد اقل  
 ر زمينه هماتولوژي و طب انتقال خونافزايش كيفيت مقاالت منتشر شده د   
  كسب رتبه اول منطقه از لحاظ تعداد مقاالت چاپ شده و ارجاعات در مجالت معتبر  
  اولويت بخشي به پژوهش در زمينه بيماريهاي خاص كشور ايران نظير مصدوميتهاي شيميايي جنگ

  تحميلي،هموفيلي،تاالسمي و لوسمي
  نحوي كه موجب تشويق و افزايش فعاليتهاي پژوهشي كاربردي و توليد اصالح قوانين ارتقاي هيأت علمي به

  .گردد فرآورده هاي هماتولوژي و طب انتقال خون
 در حال حاضر وجود ندارد(ايجاد مراكز رشد فناوري مرتبط با هماتولوژي(  

                                              
1. International Society of Blood Transfusion 
2. American Association of Blood Bank 
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 شركت دانش بنيان اختصاصي وجود ندارد(ايجاد شركتهاي دانش بنيان در زمينه هماتولوژي (  
 در كتب مقاطع تحصيلي مختلف  تدوين، بازنگري و ارتقاي محتواي مرتبط با هماتولوژي و طب انتقال خون

  )آموزش و پرورش و آموزش عالي و افزايش كيفيت خدمات آزمايشگاهي
 تسهيل و تسريع روند تصويب و اعتبار بخشي به طرحهاي پژوهشي مرتبط با هماتولوژي و طب انتقال خون  
 يب طرحهاي مرتبط با موضوعات مورد نياز در رشته هماتولوژي و طب انتقال خوناولويت به تصو  
 ايجاد و اصالح ساختارهاي الزم براي دستيابي به اهداف فوق 

  خلق ثروت

  با ) علي الخصوص فاكتور هاي انعقادي مشتق از پالسما(توليد فرآورده هاي تشخيصي و درماني بيولوژيك
  منطقه هزينه تمام شده كمتر از قيمت 

  توسعه تكنيك هاي تشخيصي مولكولي بيماريهاي هماتولوژيك  و سرطان ها 

   ايجاد آزمايشگاههاي مرجع در مراكز استانها و دانشگاههاي علوم پزشكي جهت ارائه خدمات تشخيصي به
  بيماران

  هاي بنيادي در توسعه تكنيك هاي سلول درماني در درمان بيماريهاي مرتبط و استفاده بهينه از دانش سلول
  درمان بيماريهاي هماتولوژيك و سرطانها با روند صحيح علمي

  استفاده و انتقال دانش فني سلول هاي بنيادي براي درمان بيماريهاي هماتولوژيك در منطقه از طريق جذب
  دانشجويان  تحصيالت تكميلي و قراردادهاي همكاري بين  دانشگاهي و بين المللي

 درمانگاههاي تخصصي هماتولوژي بمنظور توسعه توريست درماني ايجاد آزمايشگاهها و  
 ايجاد كلينيك هاي تخصصي هماتولوژي  بمنظور توسعه توريست درماني  
  راه اندازي شركتهاي دانش بنيان در زمينه تكنولوژي هاي مرتبط با علم هماتولوژي  

  ارائه خدمات سالمت

  با اثربخشي مطلوب) تورهاي انعقادي خونازجمله فاك(توليد فراورده هاي درماني بيولوژيك  
 و هموفيلي و تاالسمي توسعه روش هاي تشخيص مولكولي بيماريها بويژه سرطان هاي خون  
 توسعه روش هاي درماني به ويژه سلول درماني در درمان بيماريهاي مرتبط با هماتولوژي  
 ي بيولوژيك موجوددر زمينه تهيه دستورالعمل كشوري بمنظور ارزيابي سالمت و بي خطري فرآورده ها

  هماتولوژي و طب انتقال خون
  توسعه كلينك هاي تخصصي و مراكز تحقيقاتي  
 استفاده بهينه و علمي از دانش سلول هاي بنيادي در درمان بيماريهاي هماتولوژيك  
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 ورايجاد و راه اندازي كلينيك هاي هماتولوژي پيشرفته در مراكز استانهاو دانشگاههاي علوم پزشكي كش  
 ارزيابي ، نظارت و توسعه فرآيند هاي استاندارد سازي  
 نظارت بر عملكرد آزمايشگاههاي هماتولوژي و بانك خون  
 توسعه فرايندهاي استانداردسازي روندهاي تشخيصي در آزمايشگاههاي باليني كشور  
 توسعه فرايندهاي استانداردسازي در آزمايشگاههاي تحقيقاتي كشور  
 همكاري با هماتولوژيست هاي بالغين واطفال( ين آزمايشگاه و بالينتوسعه ارتباط نزديك ب(  
  شناسايي مشكالت سالمت كشور در حوزه وزارت بهداشت و ساير سازمانها با استفاده از دانش هماتولوژي

  و طب انتقال خون
 طراحي پروژه هاي ملي براي رفع نياز هاي سالمت در حوزه هاي مورد نياز  

  سانيظرفيت سازي نيروي ان

 2در دانشگاههاي واجد شرايط حداقل در  هماتولوژي و طب انتقال خون 1ايجاد دوره هاي فوق دكتري 
  مركز دانشگاهي و تحقيقاتي

  افزايش ميزان جذب فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي هماتولوژي و طب انتقال خون  در مراكز آموزش
 عالي دولتي و خصوصي

  التحصيالن تحصيالت تكميلي هماتولوژي و طب انتقال خون در مراكز افزايش ميزان جذب فارغ
  تشخيصي،درماني و توليدي دولتي و خصوصي

 درشركت هاي  افزايش ميزان جذب فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي هماتولوژي و طب انتقال خون
  دانش بنيان 

 اههاي علوم پزشكي و مراكز در دانشگ افزايش تربيت دانشجويان دكتري هماتولوژي و طب انتقال خون
  تحقيقاتي 

 در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي  افزايش تربيت دانشجويان كارشناسي ارشد هماتولوژي و طب انتقال خون  
  درصدي سرانه فضاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان تحصيالت تكميلي هماتولوژي و طب  100افزايش

  انتقال خون

 ه  متناسب با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هماتولوژي و طب افزايش امكانات،  تجهيزات و بودج
 )با توجه به جوان بودن رشته توجه ويژه اي را مي طلبد( انتقال خون

 5تا3به ميزان  افزايش بودجه پايان نامه دانشجويان تحصيالت تكميلي در رشته هماتولوژي و طب انتقال خون 
  برابر 

                                              
1. Post Doc 
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 قيق و علمي  براي جذب نيروي انساني متخصص هماتولوژي و طب انتقال تعيين و بكارگيري معيارهاي د
  خون

  تدوين و ارائه بسته هاي حمايتي جهت ارتقاي توانمندي هاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيئت علمي و
  پژوهشگران در رشته هماتولوژي و طب انتقال خون

 در  ه هماتولوژي و طب انتقال خونبسترسازي براي حضور دانش آموختگان مقاطع مختلف تحصيلي در رشت
 .)در حال حاضر اين بستر بسيار كم و ناكافي است(بخشهاي تشخيصي و درماني بيمارستانها

  



  

 
 

  

  

  

  فصل سوم

 هاي ارزيابي شاخص
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  فهرست مراكز تحقيقاتي

 8وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  تحقيقات و فناوريمعاونت  ثبت شده در مركز تحقيقاتي  310از بين 
  ).  1( مركز مرتبط با رشته تشخيص داده شد و با پيگيري هاي اين انجمن چك ليست خود را كامل نموده اند

 هماتولوژي و بانك خون ليست مراكز تحقيقاتي مرتبط با رشته:   2- 1جدول 

  واحد دانشگاه  نام مركز رديف

  اهواز  هموگلوبينوپاتي و تاالسمي خليج فارس  1

  تبريز  هماتولوژي و انكولوژي   2

  تهران هماتولوژي و انكولوژي و پيوند سلولهاي بنيادي 3

  تهران مركز تحقيقات سرطان 4

  سازمان انتقال خون ايران  موسسه تحقيقاتي سازمان انتقال خون ايران   5

  شيراز  هماتولوژي  6

  مازندران  تاالسمي  7

  -  آزمايشگاه مرجع سالمت   8

همان گونه كه از جدول مشخص است تعداد مراكز تحقيقاتي هماتولوژي اندك و انگشت شمار مي باشد و براي 
تحقيقاتي وابسته به سازمان انتقال خون وجود دارد و عدم وجود مراكز تحقيقاتي طب انتقال خون نيز فقط يك مركز 

  .مرتبط با هماتولوژي و طب انتقال خون يكي از نقاط ضعف بزرگ اين رشته تخصصي محسوب مي شود

  هاي تحقيقاتيشبكهفهرست 
  )1(با رشته هماتولوژي و بانك خون مرتبط هاي تحقيقاتيفهرست شبكه.  2- 2جدول

 مكان نام شبكه تحقيقاتي  يفرد

  تهران  شبكه تحقيقات سلولهاي بنيادي   1

  تهران  شبكه تحقيقات سرطان   2

  تهران  شبكه بيوتكنولوژي پزشكي   3

  تهران  شبكه پزشكي مولكولي   4
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حال در ارتباط با فعاليت هاي هماتولوژيك هم مي باشد ولي در ) 2(اگر چه شبكه هاي تحقيقاتي مندرج  در جدول 
حاضر آزمايشگاههاي هماتولوژي و بانك خون در سطح آزمايشگاههاي روتين است و اصالح و گسترش آنها به 
صورت آزمايشگاههاي تخصصي و در قالب شبكه و در رأس آن وجود يك آزمايشگاه رفرانس تخصصي بسيار 

كفايت اين رشته را نمي  حائز اهميت است و آنجه در حال حاضر در آزمايشگاه مرجع سالمت موجود مي باشد
  .نمايد

  ژي و بانك خون مراكز دانشگاهي مجري تربيت متخصصين هماتولوفهرست 
ل مراكز دانشگاهي مجري تربيت متخصصين هماتولوژي و بانك خون و تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل و فارغ التحصي.  2- 3جدول

  )2(كنون و تعداد اعضاء هيئت علمي آن ها شده تا

مراكز / نشگاهنام دا
تعداد دكتراي   آموزشي

  فارغ التحصيل

تعداد فوق
ليسانس فارغ 
  التحصيل

تعداد دكتراي 
مشغول به 
  تحصيل

تعداد فوق ليسانس 
  مشغول به تحصيل

تعداد اعضاء 
  هيئت علمي

  3  19  15  87  13  تربيت مدرس 

  5  14  -  2  -  تبريز 

علوم پزشكي شهيد 

 بهشتي
-  7  -  11  3  

  6  28  6  29  3  علوم پزشكي تهران 

موسسه آموزشي 

پژوهشي انتقال خون 

  ايران 

-  78  14  18  2  

  4  -  -  4  -  علوم پزشكي اهواز

  1  3  -  -  -  علوم پزشكي مشهد 

  24  93  35  207  16  تعداد كل 
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  نوهماتولوژيست هاي كشوروتعداد هماتولوژيست ها و ايم
  )3- 5(ايمنوهماتولوژيست هاي كشور بر اساس آمار انجمن هاي مربوطه و سازمان نظام پزشكي تعداد هماتولوژيست ها و   .2- 4جدول

  )نفر(تعداد   نام رديف
  146  انكولوژيست بالغين –هماتولوژيست   1

  163  انكولوژيست اطفال -هماتولوژيست  2

  )دكتري(متخصص پايه هماتولوژي  3

  )خارج كشور هستندنفر فارغ التحصيل  12نفر فارغ التحصيل داخل  16(
28  

  2  ايمنو هماتولوژيست هاي پايه  4

هماتولوژيست پايه عضو هيئت علمي دانشگاه هاي دولتي اعم از كارشناسي ارشد   5

  و دكترا
44  

  4  )دكتري(هماتولوژيست پايه غير هيئت علمي و هيئت علمي غير دولتي   6

با توجه به اعداد و ارقام جدول ، تعداد متخصصين علوم پايه رشته هماتولوژي در مقايسه با متخصصين باليني اين 
. رشته از تناسب مطلوب و مورد نياز برخوردار نمي باشد و الزم است كه در گسترش آن توجه بيشتري مبذول شود

اين در حالي است كه طب انتقال خون بسيار كمتر است و  ژي و طب انتقال خون اين تعداد در رابطه با ايمنو هماتولو
بايد به ترتيب يكي از رشته هاي بين رشته اي است و بسياري از متخصصين به دانش اين رشته نيازمند هستند لذا

  .نيروي كارآزموده توجه بيشتري معطوف شود
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  بار بيماري هاي خوني كشور 

تخصصي مركز مديريت بيماري هاي غير واگير بار بيماري هاي خوني بر اساس آمارهاي منتشر شده از ادارات 
  ).6-8(كشور به قرار زير است 

  ) 1388گزارش سال (بار بيماري هاي خوني كشور .  2- 5جدول
  )نفر(تعداد   نام بيماري  رديف

  2784  سرطان هاي خون   1

  20849  تاالسمي ها  2

  A 3500-3300هموفيلي  3

  B 900-500هموفيلي  4

  3500  ون ويلبراند   5

  400-600 اختالالت پالكتي 6

  نفر 500  ساير اختالالت انعقادي   7

  
از آنجايي كه سرطان هاي خون در كودكان جزو پنج سرطان اول و در بالغين جزو ده سرطان اول ايران است و 

گسترش مراكز تحقيقاتي با همچنين بيماري تاالسمي و بيماري هاي انعقادي جالبي كه در كشور وجود دارد لزوم 
داشتن متخصصين علوم پايه كارآزموده در كنار بالين را دو چندان مي كند ولي متاسفانه در حال حاضر مراكز 
تحقيقاتي هماتولوژي و انعقادي بسيار اندك است و كافي جهت پوشش دادن بار بيماري هاي خوني در كشور نمي 

  .باشد

  ) 8 - 9(ر ايرانگزارش وضعيت پيوند مغز استخوان د
  . نفر پيوند شده اند 3513در ايران شروع شد و تا كنون  1991پيوند مغز استخوان در سال 

  : عبارتند از)مركز7(مراكز پيوند فعال سراسر كشور 

 بيمارستان دكتر شريعتي تهران   -

 تهران ) ره(بيمارستان امام خيمني  -

 بيمارستان طالقاني تهران  -

 شيراز  -
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 بابل  -

 كرمان  -

 اروميه  -

پيوند مغز استخوان در سال در ايران انجام مي شود ولي نياز ساليانه كشور در حدود  600در حال حاضر در حدود 
عضو وكشور دنيا كه يكي از آن ها ايران است مراكز پيوند مغز استخوان وجود دارد  47در . نفر است 2000

EBMT1 با توجه به اين كه پيوند سلول هاي بنيادي مغز استخوان براي بسياري از بيماري هاي خوني . مي باشيم
الزم است كه  و بعنوان درمان قطعي محسوب مي شود و براي بسياري تومور هاي توپر بعنوان درمان حمايتي است

ي شود و مراكز بيشتري در كشور داير شود پيوند سلول هاي بنيادي مغز استخوان ا با جديت بيشتري در كشور پيگير
) مركز پيوند مغز استخوان مي باشد 27در حال حاضر داراي (به استاندارد هاي منطقه مثل كشور تركيه  حداقل تا

  . نزديك شويم

  ملي خون بند ناف ايران هاي وضعيت بانك
  )9- 11(وضعيت بانك هاي خون بند ناف ايران . 2- 6جدول

  مالحظات  بانك نوع  نام موسسه رديف
تاسيس شده و عضو  2002در سال   عمومي  بيمارستان دكتر شريعتي تهران   1

Eurocord  باشدمي .  

  - عمومي سازمان انتقال خون ايران 2

  -  عمومي و خصوصي موسسه پژوهشي رويان 3

از آنجايي كه سلول هاي بنيادي خون بند ناف يك نعمت خداوندي است كه مي تواند به آساني در درمان بيماري 

ها بكار رفته شود لزوم گسترش بانك هاي عمومي بند ناف بسيار احساس مي شود  و بايد سياستگذاري جدي در 

  .  حوزه وزارت بهداشت و درمان در اين زمينه صورت پذيرد

  
   

                                              
1 Europian BoneMarrow Transplant 
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  آزمايشگاه هاي هماتولوژي كشور وضعيت 

بنا بر اعالن آزمايشگاه مرجع سالمت، آزمايشگاه هاي هماتولوژي كشور همگي روتين هستند و آزمايشگاه 
ي نياز دارند و اين ژتخصصي وجود ندارد و اين در حالي است كه بيماران زياري به آزمايشات اختصاصي هماتولو

  ).12( ستاز نقاط ضعف اين رشته در سطح كالن ا

  وضعيت تخصصي كاركنان شاغل در آزمايشگاه هاي بانك خون بيمارستان هاي تهران

از آنجايي كه بانك خون كاربرد وسيعي در پزشكي دارد ولي متاسفانه به آن در حد مطلوب پرداخته نشده است لذا  
ل شاغل در آن مورد جهت نمونه، شهر تهران  بعنوان نماينده بزرگي از كشور از جهت وضعيت تخصصي پرسن

مندرج در جدول مشخص مي شود  بر اساس اطالعات. آمده است  7بررسي قرار گرفته است كه در  جدول شماره
كه وضعيت بانك خون هاي بيمارستان ها از نظر نيروي تخصصي در وضعيت مطلوب نيست و توجه بيشتري را نياز 

يك پرسشنامه از بيمارستان هاي مختلف تهران جمع آوري  اين اطالعات توسط سازمان انتقال خون ايران طي. دارد
  ).10( شده است

   وضعيت تخصصي كاركنان شاغل در آزمايشگاههاي بانك خون بيمارستان هاي تهران

  وضعيت تخصصي كاركنان شاغل در آزمايشگاه هاي بانك خون بيمارستان هاي تهران. 2- 7جدول

  تعداد

 بيمارستان
 كارشناس  كاردان  ديپلم

كارشناس 

  ارشد

كارشناسي 

ارشد 

هماتولوژي 

وبانك 

  خون

دكتراي 

هماتولوژي 

و بانك 

  خون

دكتراي 

علوم 

 آزمايشگاهي

 پاتولوژيست

130  10  257  300  39  5  2  1  3  
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   مقاالت هماتولوژي منتشر شده توسط دانش آموختگان رشته

  )13-16(بانك خون اعم از هيئت علمي و غير هيئت علمي تعداد مقاالت منتشر شده توسط دانش آموختگان هماتولوژي و . 2- 8جدول

  علمي پژوهشي  PubmedISI  وضعيت دانش آموخته  رديف

دانش آموخته شاغل در دانشگاه  44  1

  هاي دولتي 
219  251  314  

دانش آموخته شاغل در دانشگاه ها  4  2

  و مراكز غير دولتي 
13  18  29  

  120  78  61  اعضا هيئت علمي غير هماتولوژي   3

  
از آنجايي كه بسياري از متخصصان رشته هاي مختلف بصورت بين رشته اي در زمينه طب انتقال خون فعاليت دارند 
لذا نسبت به جمع آوري مقاالت اين افراد اقدام شده و همانگونه كه در جدول مشخص است تعداد زيادي از مقاالت 

  .صاحبنظري در طب انتقال خون وجود داردبه اين افراد اختصاص دارد و در بين آنها افراد 

   مقايسه تعداد مقاالت ايران با ساير كشور ها

 (2012-2007)سال گذشته  5بين ايران و ساير كشورها طي ) در زمينه هماتولوژي و بانك خون(  ISIمقايسه تعداد  مقاالت . 2-9جدول 
  )13-14و 17(موضوعبه تفكيك 

 Cord  كشور  رديف
blood 

Hematopoetic 
stem cell 

Coagulation Anemia leukemia  Transfusion platelet 
جمع 
  كل

 2074  266  386  489 358 268 114 193  ايران 1

  30382  7790  1072  12439 1283 4704 1707 1387  چين 2

عربستان   3
 688 108  74  141  190  70  57  48  سعودي

 178969  34556  17915  55281 23967 15428 21210 10612  آمريكا 4

 8783  1838  1051  2349 1401 921 745  478  انگلستان 5

 4345  952  432  934 829 639 204  355  تركيه 6

  4  1  3  0 0 0 0  0  افغانستان 7
  77  7  15  22 21 9 1  2  عراق 8
 37459  8533  997  13345 4245 4125 4746 1468  ژاپن 9

 15413  4510  1104  6017 1137 894 1005  746  كانادا 10
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با مقايسه اطالعات جدول مشخص است كه سهم تركيه در توليد مقاله از ايران بيشتر است و ايران پس از تركيه در 
منطقه قرا دارد ولي نسبت به كشور هاي توسعه يافته از جمله كانادا، ژاپن، انگلستان و آمريكا هنوز در فاصله زيادي 

ين رشته نسبت به ساير رشته هاي علوم پايه پزشكي است و قرارداريم و شايد يكي از علت هاي آن جديد بودن ا
  . ديگر اين كه فقدان مراكز تحقيقاتي و نيروي انساني كافي مي تواند سهمي در اين رتبه بندي داشته باشد

در قسمت هاي قبل فقط شاخص كميت وتعداد مقاله مورد بررسي قرارگرفته است و در اينجا در ارتباط با كيفيت 
و تعداد استنادها به مقاالت مورد ارزيابي قرار مي گيرد به عبارت  Hچون شاخص  ييلمي شاخص هاتوليدات ع

ديگر اين شاخص ها نشان مي دهند توليدات علمي تا چه ميزان مورد توجه و استناد قرارگرفته اند از اين رو در اين 
  .بخش مقايسه با كشورهاي ذكر شده از نظر شاخصهاي كيفي مورد ارزيابي قرار مي گيرد

  

 

 201 0مقاالت ايران در مقايسه با مصر، مالزي و تركيه  تا سال   Hشاخص . 2- 1نمودار 
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  201 0مقاالت ايران در مقا يسه با ژاپن انگلستان و فرانسه تا سال   Hشاخص  . 2- 2نمودار 
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  ليست كتب منتشر شده در ايران

  )2و10(فهرست كتب منتشره در زمينه هماتولوژي و بانك خون. 2-10جدول 

سال   مترجم/ مولف  نام كتاب رديف
  ناشر  نشر

1  
 -سالم ترين خون انتقال خون خودي 

  ترجمه
دكتر حسين -دكتر علي اكبر پورفتح اله
  تيموري

1380  
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

2  
راهنماي جيبي مصرف خون در بالين 

  ترجمه -) ويژه پزشكان(
مهران، دكتر غريب كريمي، دكتر مانا 

 باغيان دكتر كيانا اماميان، دكتر احمد قره
  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

  1386 جهانگير عبدي -دكتر سهيال ناسي زاده   ترجمه -گروههاي خوني انساني   3
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

4  
اصول ،روش و كاربرد –پالسما فرزيس 

  ترجمه  -باليني 

دكتر نازلي -جهانگير احمديدكتر
دكتر  -دكتر عليرضا رستميان -عمادي

 -دكتر سهيل عزيزي -فاطمه اسپهبدي
  دكتر پرستو كريمي علي آبادي

1387  
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

  ترجمه -طب انتقال خون هيلير   5
گروه مترجمين سازمان انتقال خون 

  ايران
1388  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

  ترجمه -بيوشيمي گلبول قرمز  6

محمدرضا  -دكتر مژگان پورمختار
دكتر  -محمدعلي جليلي دكتر -ديهيم

شهرام  -مجيد حيدري -حوري رضوان
  سميعي

1386  
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

7  
اصول و روش صحيح خونگيري در

  ترجمه -اهداكنندگان 
دكتر سيما -دكتر مهران هوشنگي

  اناركي ذوالفقاري
1386  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

  ترجمه -بييماريهاي خونريزي دهنده   8
دكتر حسن ابوالقاسمي، دكتر مجتبي 

  دكتر رحمان عليزاديان اشرفي،
1386  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

  ترجمه -عوارض انتقال خون   9
دكتر حسين دكتر حسن ابوالقاسمي، 

  باغيان دكتر احمد قره تيموري،
1386  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

  ترجمه–زنجيره سرد خون   10
دكتر هايده جوادزاده، دكتر شكوفه 

مهدي عطار، ناهيد مرآت و  صوابيه،
  دكتر محمدطاهر ياوري

1386  
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

11  
–كاربرد باليني فراورده هاي خوني

  ترجمه-راهنماي جيبي
 دكتر بشير حاجي-فردكتر بهنام اسدي

  بيگي
1384  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

12  
درمان سلولي، افقي جديد درطب انتقال 

  خون
دكتر فرنوش داودي، دكتر ماندانا 

  دكتر مانا مهران صادقي،
1384  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران
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  ترجمه -سالمتي خون و پايش آن  13

دكتر فرنوش داودي، دكتر مرجان 
دكتر مهتاب مقصودلو، دكتر  پور، مكي

شمسي اكاتي، دكتر ماندانا صادقي، 
غريب  دكتر مرسده خدير، دكتر

  كريمي، مهدي تبريزي

1384  
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

  ترجمه -هموستاز خونآشنائي با سيستم   14
باغيان، دكتر آرمان، دكتر احمد قره
  ويدا وفاييان دكتر

1383  
مركز تحقيقات سازمان 

  انتقال خون ايران

15  
-مفاهيم پايه و كاربردي ايمنو هماتولوژي

  ترجمه
اله، علي ملكي، اكبر پورفتحدكتر علي

  اصغر كياني علي
1383  

مركز تحقيقات سازمان 
  انتقال خون ايران

16  
–درسنامه بانك خون و طب انتقال خون

  ترجمه سالي رادمن
گروه مترجمين زير نظر دكتر علي اكبر 

  پور فتح اله
  دانشگاه شاهد  1379

17  
–درسنامه بانك خون و طب انتقال خون

  ترجمه سالي رادمن
گروه مترجمين زير نظر دكتر بهزاد 

  پوپك
    

    1383  حبيب نصيري–دكتر مجيد صفا ترجمه-ژنتيك بيماريهاي خون 18

20  
اصول و روشهاي آزمايشگاهي در بانك

  تاليف -)ايمونوهماتولوژي(خون 
حبيب اله گل فشان، صديقه شريف 

  زاده، محمدحسين قهرماني
1390  

دانشگاه علوم پزشكي 
  شيراز

21  
هاي آزمايشگاهي و كنترل كيفي در روش
  تاليف-شناسي  خون

  1379  حبيب اله گل فشان
دانشگاه علوم پزشكي 

  شيراز

22  
-نكته هاي كاربردي در خون شناسي

  اليفت
  1384  حبيب اله گل فشان

دانشگاه علوم پزشكي 
  شيراز

23  
مباني انعقاد خون و روشهاي آزمايشگاهي

  تاليف -
  1382  حبيب اله گل فشان

دانشگاه علوم پزشكي 
  شيراز

  1390  محمد جعفر شريفي-فرهاد ذاكر  تاليف -مروري بر هماتولوژي و بيماريها  24
دانشگاه علوم پزشكي 

  شيراز

  طب انتقال خون  25
سعيد آبرون، نادر وظيفه شيران، محمد 

  طه جاللي
1390  

دانشگاه علوم پزشكي 
  شيراز

26  
-سون-هماتولوژي و انعقاد هنري ديويد

  ترجمه
گروه مترجمين زير نظر دكتر علي اكبر 

  پور فتح اله
    

27  
-سون-هماتولوژي و انعقاد هنري ديويد

  ترجمه
شعبان عليزاده زير  -نجم الدين ساكي

  نظر دكتر سعيدآبرون
  

دانشگاه علوم پزشكي 
  شيراز

28  
-سون-هماتولوژي و انعقاد هنري ديويد

  ترجمه
داود بشاش، مونا خورشيدفر،سعيد 
  محمدي،علي گودرزي،زهرا عليزاده

  كتابخانه فرهنگ  

  1370  دكترفاطمه نادعلي-دكتر طالب آزرم  اصول هماتولوژي و روشهاي ازمايشگاهي  29
دانشگاه علوم پزشكي 

  اصفهان
    تاليف دكتر حسن ابوالقاسمي، دكتر  كاربرد باليني خون و فراورده هاي آن 30
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  پور ملك آرادالرام

  كتاب جامع تاالسمي  31
تاليف دكتر حسن ابوالقاسمي،دكتر 

  پيمان عشقي
    

  راهنماي مديريت باليني تاالسمي  32

تاليف دكتر كيان اماميان،دكتر پگاه 
السادات فاطمي،دكتر مانا مهران،دكتر 

مهنوش مهران، دكتر فرشته 
  معصومي،دكتر ميترا كريمي

    

33  
فراورده هاي پااليش و خالص سازي 

  دارويي مشتق از پالسماي انساني
      تاليف دكتر كامران موسوي حسيني

  هموفيلي  34
تاليف حسن منصوري طرقبه،دكتر زهرا 
 رضايي يزدي،دكتر علي اكبر پورفتح اله

    

  سازمان انتقال خون ايران    تاليف دكتر جهانگير احمدي  اصول اهداي خون  35
  سازمان انتقال خون ايران    تاليف دكتر جهانگير احمدي پزشكيكاربردفراورده هاي خوني در 36
  سازمان انتقال خون ايران    تاليف دكتر جهانگير احمدي كاربردفراورده هاي سلولي و پالسمايي 37
  سازمان انتقال خون ايران    تاليف دكتر جهانگير احمدي  اصول آفرزيس 38

39  
كاربردهاي باليني پالسما فرزيس در

  پزشكي
  سازمان انتقال خون ايران    تاليف دكتر جهانگير احمدي

 Blood Componentهندبوك  40

Therapy 
  سازمان انتقال خون ايران    تاليف دكتر جهانگير احمدي

  سازمان انتقال خون ايران    ترجمه دكتر سهيال ناسي زاده )جلد2(گروه هاي خوني انساني 41

42  
خدمات انتقال خون متمركزالگو ها و

  فرايند ها
  سازمان انتقال خون ايران    ترجمه دكتر علي ميررضايي

  پژوهشي مرتبط در ايران - ليست مجالت علمي
  )18(هماتولوژي و بانك خون با مجالت علمي پژوهشي مرتبط .2-11جدول 

  ناشر  نام مجله
  مركز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران خون

Iranian journal of blood and cancer  
انجمن خون وانكولوژي اطفال ايران با همكاري مركز 

  تحقيقات سازمان انتقال خون ايران

Iranian journal of hematology-oncology 
and Bone marrow transplant 

انكولوژي و پيوند  -مركز تحقيقات هماتولوژي
  سلولهاي بنيادي دانشگاه علوم پزشكي تهران

  
   



  

 
 

  فصل چهارم

 و هافرصت ،هاضعف ،هاقوت ارايه دسته بندي
 تهديدها  براي رسيدن به دورنما
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  يدرون يطمح ليتحل) الف
 هاقوت

اين توان كه در امر داشتن تعداد زياد نيروي انساني جوان و متعهد و با انگيزه و رو به گسترش بودن  .1
   .متخصص شدن آنها بايد كوشش فراوان شود

   توانايي علمي و استعدادهاي فكري باال در اعضاي هيات علمي .2
اقبال دانشجويان و اساتيد هماتولوژي و طب انتقال خون به استفاده از فرصتهاي آموزشي و پژوهشي بين  .3

 )دوره هاي مطالعاتي، همايشها و كارگاهها(المللي 

انجمن علمي انتقال خون ايران، انجمن هماتولوژي و انكولوژي (د سه انجمن علمي و تخصصي فعال وجو .4
 بالغين، انجمن هماتولوژي و انكولوژي اطفال

 پيشرو بودن در زمينه دانش و تحقيقات سلولهاي بنيادي از جمله سلول هاي بنيادي خونساز در منطقه .5

  ايرانوجود مركز تحقيقات سازمان انتقال خون  .6

 اـضعفه

  عدم تمايل متخصصين براي فعاليت در بخش خصوصي پژوهشي .1
 نبود همكاري هاي پژوهشي با مراكز بين المللي و انجام تحقيقات چند مركزي .2

ضعف در برنامه ريزي و تقسيم كار براي ايجاد مجالت جديد در حوزه هاي تخصصي علم هماتولوژي  .3
  و طب انتقال خون

  داخلي با مراكز بين المللي ضعف ارتباط محققين مراكز .4
  عدم آشنايي محققين داخلي با مراكز بين المللي حمايت كننده از طرحهاي تحقيقاتي  .5
 عدم معرفي كافي توانمندي هاي علم هماتولوژي و طب انتقال خون به صنعتگران .6

اغلب  (عدم وجود ارتباط مناسب بين بخش پايه و بالين و فقدان همكاري هاي درون بخشي و بين بخشي .7
 )اعضاي هيئت علمي در بخش آموزشي فعال هستند

هاي علمي و صنفي مرتبط با هماتولوژي براي استفاده از توان  ريزي و مديريت منسجم انجمن عدم برنامه  .8
 بالقوه كشور براي توسعه علم و تحقيقات هماتولوژي و طب انتقال خون

 كمبود نيروي متخصص واجد شرايط در مراكز استانها .9

  زيرساخت مناسب براي برگزاري كنگره ها و دوره هاي بين المللي نبود  .10
كم بودن همكاري هاي بين دانشگاهي با دانشگاههاي خارج از كشور و نبود مراكز تحقيقاتي بين المللي  .11

 در داخل كشور
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عدم معرفي مناسب توانمندي و امكانات اعضاي انجمن علمي انتقال خون ايران براي ايفاي نقش در  .12
  ياستگذاري، تصميم گيري و اجراسطح س

عدم اطالع رساني كافي در زمينه توانمندي هاي آموزشي، تشخيصي و درماني در حيطه هماتولوژي و  .13
 طب انتقال خون

 عدم استفاده از دانش و فناوريهاي نوين هماتولوژيك  در تشخيص بيماريها  .14

  )گشت شمار استتعداد آن ها ان( عدم وجود مراكز تحقيقاتي كافي مرتبط با رشته .15
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 يرونيب طيمح ليتحل )ب
 هافرصت 

  )براي انجمن هاي علمي، محققين و استادان(روند رو به گسترش ارتباطات بين المللي  .1
اعزام دانشجو، حضور محققين ايراني در مجامع بين المللي، امكان (امكان استفاده از ارتباطات بين المللي  .2

 فراگيري و انتقال تكنولوژيبراي ) خريد دانش فني و تجهيزات

  وجود پتانسيل هاي كشور از جهت ثروت هاي ملي و درآمد هاي نفتي  .3
  و تنوع جمعيتي) هرم جوان جمعيتي(وجود پتانسيل هاي بالقوه كشور از جهت منابع انساني  .4
 ويژگيهاي جغرافيايي، اقليمي، فرهنگي و مذهبي مناسب كشور جهت جذب دانشجويان خارجي .5

جهت تحصيل در مقاطع ) دانش آموزان، دانشجويان و پزشكان(ي عالقمند و با قابليت وجود نيروها .6
  مختلف و بخصوص مقاطع فوق دكترا

جايگاه خاص هماتولوژي و طب انتقال خون در نظام سالمت و علم پزشكي و برخوردار بودن از سازمان  .7
  انتقال خون ملي

 - اقتصادي -زار منطقه اي با توجه به موقعيت علميجايگاه ويژه كشور در منطقه و امكان استفاده از با .8
  اجتماعي ايران 

  امكان ترجمه دانش به تكنولوژي و سودآوري مالي در رشته هماتولوژي و طب انتقال خون .9
از پژوهش خصوصاً در عرصه ) تخصيص بودجه، تشويق و اختصاص جايزه(حمايت هاي دولت  .10

  ي كاربردينانوتكنولوژي  و سلول هاي بنيادي و پژوهش ها
   برخورداري از خون سالم در كشور و گسترش صنعت پالسماي كشور .11

 اـدهيتهد

 فقدان زيرساخت هاي الزم جهت فعاليت بخش خصوصي  .1

 فراهم نبودن زيرساخت هاي الزم جهت فعاليت در مراكز استانها به جز تهران .2

 نبود مركز جامع نيازسنجي براي اولويت بندي فعاليت ها .3

مع آماري از ميزان مصرف محصوالت توليدي، وارداتي و صادراتي آزمايشگاهي نبود اطالعات جا .4
 هماتولوژي و بانك خون در كشور

وجود ابهام در زمينه سياستگذاريهاي  ،ضعف زيرساختهاي تكنولوژي اطالعات بويژه در زمينه اينترنت .5
 كالن كشور در اين زمينه از جمله سلول هاي بنيادي



  ي و بانك خونهماتولوژ رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                 

  فناوري رياست جمهوري اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

46 

 

ترهاي صنعتي و بخشهاي تحقيق و توسعه مرتبط با هماتولوژي و طب انتقال ضعف در كيفيت و كميت بس .6
 خون در سطح كشور و عدم ارتباط آنها با محققين

 روند روبه افزايش تمايل نيروهاي متخصص و كارآمد براي اقامت در خارج از كشور .7

  عدم وجود ارتباط مناسب بين صنعت و محققين .8
 كيفي محصوالت توليدي و وارداتي  براساس معيارهاي بين الملليعدم وجود نظارت دقيق براي كنترل  .9

 عدم تخصيص امتياز مناسب در ارتقاي اعضاي هيئت علمي به تحقيقات كاربردي .10

  كافي نبودن سرانه پژوهشي براي انجام تحقيقات با كيفيت باال .11
 تبليغات نادرست و غيرعلمي و استفاده از علم به عنوان ابزار تبليغاتي .12

گذاري در بخش بودن كافي سرمايه گذاران براي ورود و عدم رغبت صاحبان صنايع به سرمايهتوجيه ن .13
 پژوهش و توليد

 و حمايت از برونداد كمي تحقيقات بجاي بروندادهاي كيفي  ترويج .14

عدم ثبات مديران، برنامه ها، مديريت ، سياستگذاري و تأثيرپذيري حوزه هاي علمي از شرايط سياسي  .15
  كشور

 با بالين علوم پايه پزشكي د ارتباطعدم وجو .16

 
  



  

 
 

  فصل پنجم

 ارايه پيشنهادات
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  راهبردها 
 كشور  استفاده از نيروي انساني با انگيزه و متعهد براي فراگيري و انتقال تكنولوژي از خارج .1

علي الخصوص فراورده هاي (ارتقاءكمي و كيفي توليد محصوالت هماتولوژي و طب انتقال خون .2
 با قيمت مناسب با توجه  به نياز  ملي و منطقه اي و جهاني ) پالسمايي

 افزايش سهم پژوهش از ثروت ملي .3

 حمايت از مجالت و انجمن هاي علمي پيشرو  .4

تقويت جذب منابع ملي و بين المللي جهت حمايت از اساتيد و دانشجويان براي پژوهش هاي هماتولوژي و  .5
 طب انتقال خون 

 حمايت از بخش خصوصي توليد كننده محصوالت هماتولوژي و بانك خون .6

علي الخصوص پيوند مغز استخوان و سلول هاي بنيادي  تقويت مراكز سلول درماني .7
 خونساز

 وهش هايي كه منجر به انتشارات با كيفيت باال در سطح بين المللي مي شود حمايت از پژ .8

 حمايت از پژوهش هاي كاربردي .9

 تسهيل و تقويت زمينه هاي ارتباط متخصصين داخلي با مراكز علمي  .10

 )در حال حاضر اين ارتباط مطلوب نيست( تقويت ارتباط هماتولوژي و طب انتقال خون با علوم باليني .11

  ي به فعاليت انجمن هاي  علمي در جهت دستيابي به اهداف رشتهانسجام بخش .12

 ايجاد جاذبه هاي مادي و معنوي براي متخصصيين و پژوهشگران در داخل كشور  .13

  ساماندهي جامع و به روز اطالعات، آمار و نيازسنجي  فعاليت هاي پژوهشي، توليدي، واردات و صادرات .14

دي هاي علمي و تخصصي انجمن ها و متخصصين هماتولوژي و بسترسازي مناسب جهت استفاده از توانمن .15
ارتباط با صنعت و نظارت بر در طب انتقال خون در سياست گذاري هاي كالن و ارائه خدمات مشاوره اي 

 كنترل كيفي محصوالت 

 استفاده از نظرات مشاوره اي انجمن ها در انتشار اخبار علمي در جامعه  .16

  آموزشي، پژوهشي و توليدي چند مركزي داخلي و بين الملليتسهيل و تشويق فعاليت  .17
 حمايت از عضويت انجمن ها و متخصصين هماتولوژي و طب انتقال خون در مجامع علمي بين المللي  .18
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  اقدامات و الزامات

  :فعاليتها و الزامات دستيابي به اهداف و راهبردهاي تعيين شده به شرح زير مي باشند

  )1(استراتژي
  ه از نيروي انساني با انگيزه و متعهد براي فراگيري و انتقال تكنولوژي از خارج از كشوراستفاد

  اقدامات
  اولويت بندي موضوعات و زمينه هاي كار جهت اعزام دانشجويان 

 ارائه خدمات مشاوره اي جهت اخذ پذيرش 

  جهت تبادل دانشجويان تالش جهت تدوين تفاهم نامه هاي همكاري بين المللي با مراكز دانشگاهي معتبر
 دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي

  )2(استراتژي
  افزايش سهم پژوهش از ثروت ملي

  اقدامات
  تبيين سهم مناسب از بودجه هاي پژوهشي متناسب با اهداف و اهميت آنها در رشته هاي مختلف

  الزامات
  تخصيص بودجه هاي پژوهشي متناسب با الزامات سند چشم انداز

  ):3(استراتژي
  ارتقاي عملكرد مجالت و انجمن هاي علمي پيشرو

  اقدامات
   افزايش اطالع رساني در خصوص مجله 

 اهداي گرنت براي تحقيقات كاربردي و برتر در صورت چاپ در مجله 

 سفارش نوشتن مقاالت مروري جامع وكاربردي 

 نظارت فعال بر روند داوري مقاالت در مجله و ارزيابي كار داوران 

 ران مجله و افزايش جذب همكاري متخصصين براي شركت در فرآيند داوريتقدير از داو 

 تالش براي افزايش ضريب تاثير مجله در نمايه هاي معتبر بين المللي 

 به روز رساني و فعال كردن وب سايت مجله  
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  الزامات
 حمايت مالي از انجمن هاي علمي 

 حمايت مالي از مجالت بين المللي داخلي 

  ارشناسي اعضاي انجمن در سياست گذاري هاي مرتبط با هماتولوژي و طب انتقال خوناستفاده از نظرات ك

  )4(استراتژي
تقويت جذب منابع ملي و بين المللي جهت حمايت از اساتيد و دانشجويان براي پژوهش هاي هماتولوژي و طب 

  انتقال خون

  اقدامات
  ،لوسمي و هموفيليارايه طرح ها بر اساس اولويت هاي ملي از جمله تاالسمي 

 ارايه طرح هايي كه به توليد فرآورده يا روش تشخيصي جديد منجر شود  

  الزامات
 افزايش اعتبار پايان نامه هاي دكتراي تخصصي 

  آزمايشگاههاي تحقيقاتي  افزايش امكانات بخش هاي آموزشي از جمله

  )5(استراتژي
  تقويت مراكز سلول درماني

  اقدامات
  افزايش تحقيقات و كارآزمايي هاي باليني  

  الزامات
  حمايت قانوني و مالي از ايجاد و توسعه مراكز سلول درماني

  )6(استراتژي
  حمايت از پژوهش هايي كه منجر به انتشارات با كيفيت باال در سطح بين المللي مي شود

  اقدامات
  ارتقاي كيفي آنهابازنگري در تحقيقات و متدولوژي هاي به كار رفته به منظور 

 برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور آشنايي پژوهشگران با آخرين فناوريها و روشهاي آزمايشگاهي  
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  الزامات
  اعمال سياستهاي تشويقي موثر براي تحقيقات با كيفيت باال

  )7(استراتژي
  حمايت از پژوهش هاي كاربردي

  اقدامات
 برقراري ارتباط با سازمانها 

  شناسايي نياز سازمانها 

 طراحي و اجراي پروژه هاي كاربردي مورد نياز  

  الزامات
 همكاري سازمانها 

  تامين بودجه مورد نياز توسط سازمانها

  )8(استراتژي
  توسعه رشته  هاي جديد و افزايش جذب دانشجو از داخل و خارج

  اقدامات
  شناسايي رشته هاي مورد نياز 

 تدوين كوريكولوم هاي درسي 

  پيگيري مراحل تصويب 

 جذب دانشجو از داخل و خارج  

  الزامات
 همكاري وزارت بهداشت و شوراي گسترش دانشگاهها 

  رفع موانع جذب دانشجو از خارج

  )9(استراتژي
  تمركز زدايي جغرافيايي از فعاليت آموزشي، پژوهشي و توليدي و گسترش عدالت

  اقدامات
  رشته ها به صورت مشترككمك به شهرستانها جهت راه اندازي برخي 
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 شناسايي توانمنديهاي ساير استانها و واگذاري اجراي برخي پروژه ها به آنان 

 همكاري در تصويب طرح هاي ساير استانها  

  الزامات
  تامين بودجه هاي مورد نياز و آزمايشگاههاي مجهز

  )10(استراتژي
  خارجيتسهيل و تقويت زمينه هاي ارتباط متخصصين داخلي با مراكز علمي 

  داماتاق
 برقراري ارتباط و عقد قراردادهاي همكاري با مراكز علمي خارجي 

   معرفي اين مراكز به متخصصين و محققين رشته  

  الزامات
  رفع موانع اداري موجود

  )11(استراتژي
 تقويت بيش از پيش ارتباط هماتولوژي و طب انتقال خون با علوم باليني

  اقدامات
 وره اي برگزاري نشست هاي مشترك د 

 تقويت جنبه هاي باليني در كنگره هاي هماتولوژي و طب انتقال خون 

 دعوت از اساتيد باليني بعنوان سخنران در همايش ها و كنگره هاي هماتولوژي و طب انتقال خون 

  حضور اساتيد هماتولوژي و طب انتقال خون در همايش هاي باليني و معرفي دستاوردهاي علم هماتولوژي
 انتقال خونو طب 

  الزامات
  همكاري بين بخش هاي باليني از جمله حضور متخصصين اين رشته در بيمارستان ها و مراكز خون و انكولوژي

  )12(استراتژي
  تقويت زير ساخت هاي ارتباط الكترونيك

  اقدامات
 ايجاد زير ساخت هاي الكترونيك 
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 برگزاري كارگاههاي مورد نياز براي اساتيد و دانشجويان  

  الزامات
  تامين بودجه هاي مورد نياز

  )13(استراتژي
  انسجام بخشي به فعاليت انجمن هاي  علمي در جهت دستيابي به اهداف رشته

  اقدامات
 قرار دادن اهداف رشته  در دستوركار جلسات انجمن 

 سازماندهي و تقويت واحدهاي استاني  
 شناسايي اعضاي انجمن و ثبت زمينه فعاليت آنها  
 اد فعال در زمينه هماتولوژي و طب انتقال خون و خصوصاً از بخش هاي خصوصي جهت دعوت از افر

 عضويت در انجمن

 تشكيل كارگروه هاي تخصصي در زمينه هاي اولويت دار ملي جهت پژوهش و توليد 

نياز برنامه ريزي جهت اختصاص جايزه ملي در سطح ملي و منطقه اي براي پژوهش هاي برتر و كاربردي با توجه به 

  كشور

  )14(استراتژي
  ايجاد جاذبه هاي مادي و معنوي براي متخصصين و پژوهشگران در داخل كشور

  اقدامات
  برگزاري جشنواره هاي علمي در رشته هاي مختلف توسط انجمن هاي علمي مرتبط و تقدير از برگزيدگان

  به صورت ساالنه

  الزامات
  عيارهاي استانداردتالش در جهت متوازن ساختن درآمد پژوهشگران با م

  )15(استراتژي
  روان سازي فرآيند هاي اداري مرتبط با فعاليت پژوهشي، توليدي و ارتباطات
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  اقدامات
  در خواست پيشنهادات دوره اي از محققين و توليد كننده گان جهت رفع موانع موجود و  تسهيل روند

  اداري پژوهش و توليد

  الزامات
  پژوهشگران و توليد كنندگان در سازمان ها و نهاد هاايجاد فرهنگ  اعتماد  به 

  وضع قوانين خاص  و الزام نهادها و سازمانها جهت تسهيل و روان سازي بررسي طرحهاي پژوهشي و توليدي

  )16(استراتژي
بستر سازي مناسب جهت استفاده از توانمندي هاي علمي و تخصصي انجمن ها و متخصصين هماتولوژي و طب 

در سياستگذاري هاي كالن  ارائه خدمات مشاوره اي ارتباط با صنعت و نظارت بر كنترل كيفي  انتقال خون

  محصوالت 

  اقدامات
  اعالم آمادگي انجمن جهت مشاوره در زمينه هاي پژوهشي ،آموزشي ، توليدي با وزارت بهداشت، شركت

  ها و نهادها

  الزامات
تصميم گيري هاي وزارت بهداشت و تعريف راهكارهاي  افزايش نقش  و دخالت انجمن در سياست گذاري ها و 

  مربوطه

  )17(استراتژي
  استفاده از نظرات مشاوره اي انجمن ها در انتشار اخبار علمي در جامعه

  اقدامات
 اعالم آمادگي انجمن ها جهت ارايه مشاوره در مورد اخبار علمي  

  الزامات
  نجمن ها درباره نشر اخبارالزام رسانه هاي اطالع رساني عمومي جهت مشاوره با ا
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  )18(استراتژي
  تسهيل و تشويق فعاليت آموزشي، پژوهشي و توليدي چند مركزي داخلي و بين المللي

  اقدامات
 شناسايي اساتيد هماتولوژي و طب انتقال خون و زمينه هاي كاري آنان 

 ل خونبرنامه ريزي و تهيه راهنما جهت نگارش فصل هاي كتاب هاي هماتولوژي و طب انتقا 

 دعوت از اساتيد جهت نگارش كتاب هاي هماتولوژي و طب انتقال خون 

  الزامات
  افزايش چشمگير اعتبارات پژوهشي مراكز و اعضا هيئت علمي  فعال در فعاليت آموزشي، پژوهشي و

 توليدي چند مركزي داخلي و بين المللي

 بين المللي تدوين برنامه اي توسط وزارت بهداشت جهت ارتقاء و افزايش همكاري 

 تفاهم با وزارت امورخارجه جهت تسهيل امور كنسولي در همكاريهاي بين المللي  

  )19(استراتژي
  حمايت از عضويت انجمن ها و متخصصين هماتولوژي و طب انتقال خون در مجامع علمي بين المللي

  اقدامات
 تشويق و اعطاي جايزه به اعضاي انجمن عضو مجامع علمي بين المللي  

  الزامات
 افزايش حمايت مالي از انجمن هاي علمي و اعضاي هيات علمي كه در مجامع بين المللي عضو هستند. 

  همكاري و هماهنگي با مراكز و نهادهاي مرتبط جهت تسهيل عضويت انجمن ها و اعضاي هيات علمي در
  مجامع بين المللي

  )20(استراتژي
  نه تخصصيتشويق و حمايت از پژوهشهاي متمركز در يك زمي

  اقدامات
 اعطاي جايزه به اعضاي هيات علمي كه در يك زمينه پژوهشي به مدت طوالني فعاليت دارند  

  الزامات
 پذيرش دانشجويان دكتري با توجه به زمينه هاي پژوهشي اساتيد 

 مشخص نمودن زمينه پژوهشي اعضاي هيات علمي  



  هماتولوژي و بانك خون رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                 

  ي رياست جمهوريفناور اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

56 

 

  پيشنهادات
ه لحاظ ماهيت رشته هماتولوژي و طب انتقال خون از اهميت اين موضوع ب: تقويت ارتباط علوم پايه و بالين  .1

 .اي برخوردار است ويژه

پايه علوم پزشكي است و دانشجويان  از آنجايي كه هماتولوژي يكي از دروس: بازنگري رشته پزشكي .2
رشته پزشكي بصورت مباحثي مختصر در درس فيزيولوژي و بافت شناسي و بدون انسجام به فراگيري اين 

دانشجو براي يادگيري پاتو فيزيولوژي خون  ي پردازند و اين حد از آموزش براي آماده سازيدرس م
همچنين طب انتقال . كافي نيست پيشنهاد مي شود درس هماتولوژي در علوم پايه پزشكي گنجانده شود

رغ خون در دوره آموزشي پزشكي جايگاهي ندارد و پزشك عمومي تقريبا بدون دانش طب انتقال خون فا
التحصيل و به كار گمارده  مي شود در حاليكه بصورت روزمره ممكن است با اين رشته و تزريق خون 

 .مواجه شود

با توجه به بيماري هاي خوني دركشور و انگشت :  افزايش مراكز تحقيقاتي هماتولوژي و طب انتقال خون .3
ناسي ارشد و دكتري تاسيس مراكز شمار بودن تعداد مراكز تحقيقاتي و وجود تعداد زيادي دانشجوي كارش

 .تحقيقاتي بيشتر، بسيار ضروري است

هاي پيراپزشك است و رشته نشكده هاي پيراپزشكي، تربيت نيرواز آنجايي كه رسالت و ماموريت دا .4
هماتولوژي و طب انتقال خون  بصورت تخصصي يكي از رشته هاي علوم پايه پزشكي است، پيشنهاد مي 

اين موضوع مصوبه بورد ( ت يك گروه آموزشي مستقل در دانشكده هاي پزشكيشود كه اين رشته بصور
 .داير شود تا بتوانيم در آينده شاهد بالندگي اين رشته در كشور باشيم) هماتولوژي مي باشد

از آنجايي كه فارغ التحصيالن دكتري اين رشته داراي نظام آزمايشگاهي مي باشند  و يكي از اهداف  .5
تقويت آزمايشگاههاي تشخيص طبي است ولي متاسفانه متخصصين اين رشته در تاسيس اين دوره 

آزمايشگاههاي تشخيصي طبي دانشگاهي و دولتي جايگاه آموزشي، پژوهشي وخدماتي ندارند و ارتباط آن 
ها با بالين تقريبا قطع مي باشد و الزم است كه با سياستگذاري هاي الزم و خردمندانه علمي اين ارتباط 

 .ار گرددبرقر

تقويت آزمايشگاه مرجع سالمت در زمينه هماتولوژي بسيار ضروري است تا اين آزمايشگاه قادر باشد  .6
  .موارد اختالف را حل و كنترل كيفي مطلوبي را بر روي آزمايشگاههاي سطح كشور انجام دهد

  



  هماتولوژي و بانك خون رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                 

  ي رياست جمهوريفناور اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

57 

 

  منابع
    http://www.hbi.ir:رسمعاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، در مان و آموزش پزشكي به آد. 1 

 :     وب سايت دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به آدرس .2

        http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178-281-iran-med-university.htm 

 انجمن خون  و انكولوژي بالغين .3

 انجمن خون  و انكولوژي اطفال .4

         http://www.ibta.ir                                                          :   به آدرس انجمن علمي انتقال خون ايران .5

 انجمن تاالسمي ايران .6

 انجمن هموفيلي ايران .7

اداره سرطان، ژنتيك ، پيوند و بيماري هاي خاص مركز بيماري هاي غير واگير وزارت بهداشت،درمان و  .8
 آموزش پزشكي 

 :علوم پزشكي تهران به آدرسهاي پيوند سلول هاي بنيادي دانشگاه ومركز تحقيقات خون، انكولوژي  .9

http://www.horcsct.tums.ac.ir 

  http://www.ibto.ir                                                        :        به آدرس سازمان انتقال خون ايران  .10

 جهاددانشگاهي ايران .11

 آزمايشگاه مرجع سالمت .12

 :به آدرس  Pubmedبانك اطالعاتي علمي  .13

http://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 ISIاطالعات علمي سايت  .14

 :به آدرس)ايران مدكس(بانك اطالعات مقاالت علوم پزشكي  .15

http://www.iranmedex.com 

 http://sid.ir                                                                              :بانك اطالعات مقاالت ايران به آدرس .16



  هماتولوژي و بانك خون رشته  مميزيگزارش                                                                                                                                                                                                 

  ي رياست جمهوريفناور اونت علمي ومع                                                                                                                                                                                                            

58 

 

 http://www.scopus.com/home.url                                    :به آدرس Scopus بانك اطالعات علمي   .17

 : بانك اطالعاتي مجالت ايران به آدرس .18

http://www.magiran.com 

 ونكوريكولوم آموزشي دوره دكتراي هماتولوژي و بانك خ  .19

  معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي  .20

  

 



  

59 

 

Abstract 

Auditing of Hematology and blood banking in Iran.  

Hematology and blood banking as one of the lines of medical sciences, has an important 
situation among the others. The cellular and plasma alterations of the blood in various 
diseases and the requirement of patients to blood and its products as well as basic and 
clinical diversity of the field and its application in prevention, diagnosis and management 
of the diseases has given it a particular position. Planning to achieve a proper position in 
any scientific line require various information of human possibilities, existed hardware 
and software facilities, identification of the targets and outlooks, and attention to the 
potencies and weaknesses as well as opportunities and treats. Iranian Blood Transfusion 
Association, with welcome to the proper measure of Presidential Scientific and 
Technology Assistance managed specialized committee and work groups to evaluate the 
current state of hematology and blood banking. The data of this report were obtained 
from the scientific resources e.g medical sciences universities, specialized and executive 
bureau of the Iranian Ministry of the Health and Medical Education, related scientific and 
research associations, IRI Medical Council and ISI, Pub med, Scopus and Elsevier. All 
the graduated and specialists of the field were invited and admitted to discuss the limits, 
outlooks and importance of the line. Opportunities, treats, measures and requirements 
were expressed based on their views.  
Hematology and blood banking education has had a progressive trend from its 
establishment in 1983 and currently educates postgraduate students of the line in 5 
universities and Blood Transfusion Services. The number of scientific articles of the field 
has been raised from one in 1996 to 240 in 2010, with ranking of 29 in Iran and 12 in 
Turkey. In spite of this quantitative progress, the H index of these papers is lower than 
those of Turkey. Different factors could be considered as the causes of low H index and 
number of such publications and one of the most important reasons is the limited research 
centers in the line. In the other hand, the relationship between clinic and basic sciences is 
quite weak which makes the process of progress very slow. Establishment of the 
hematology and blood banking department in paramedical schools is one of the reasons 
of this weak link. Considering the target of this school as the trainer of paramedics and 
B.Sc experts, it does not have the potency to manage the postgraduate program and 
hematology needs to be as a department in medical school like the other basic medical 
sciences e.g. immunology, biochemistry and bacteriology and so on. This reports looks at 
the expert points of view in addition to analysis of the strengths and weak points, 
opportunities, treats, requirements, suggestions and educational and researches priorities.         

  
 

 


