به پاس فعالیتها و سالها
دکتر
مستمر
تالش
باقر الریجانی در زمینه
استئوپروز به ویژه افزایش
آگاهیهای عموم مردم
و انجام تحقیقات بنیادی
جامعه نگر و گسترش پیام
بنیاد  IOFدر کشور ایران
مدال کمیته انجمنهای
ملی بنیاد بین المللی پوکی
استخوان به وی اهدا شد.

گزارش فعالیتهای یکساله پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در مجمع ساالنه
انجمنهای ملی پوکی استخوان  IOFتوسط دکتر اقبال طاهری مشاور ارشد
رئیس پژوهشگاه در امور بین الملل و عضو کمیته مشورتی خاورمیانه و شمال
آفریقا ارائه شد.

نخستین نشست روسا ،معاونین و دبیران مراکز و گروههای تحقیقاتی با هدف تبیین
برنامهها و استراتژیهای هر یک از مراکز  13گانه پژوهشگاه روز پنج شنبه 16
فروردین  97با حضور روسا ،معاونین و دبیران مراکز و گروههای تحقیقاتی در سالن
جلسات ریاست پژوهشگاه برگزار شد.

دکتر فرشاد شریفی محقق ارشد پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در کنگره
جهانی بنیاد  IOFدر کشور لهستان سخنرانی را با عنوان:

Association between Osteoporosis and Cognitive
 Impairment in a Community Older Populationارائه کرد.

همچنین در این کنگره  20پوستر از سوی محققان پژوهشگاه به نمایش
درآمد.

وزیر امور خارجه در پیامی از اقدام شایسته
خانم دکتر مریم رزاقیآذر در دفاع از هویت
ملی و تاریخی خلیج فارس در سمیناری
علمی تخصصی در شهر دوبی سپاسگزاری
کرد.
گفتنی است ،دکتر مریم رزاقی آذر ،فوق
تخصص غدد و متابولیسم در جریان سفر
اخیر خود به امارات متحده عربی که با هدف
شرکت و سخنرانی در یک همایش علمی
صورت گرفت هنگام سخنرانی و نام بردن از
خلیج فارس ،با مشکالت فراوانی روبرو شد.

سخنرانی علمی با موضوع ارزیابی
اقتصادی در آزمونهای تشخیصی با
حضور دکتر محسن رضایی همامی
اپیدمیولوژیست دانشگاه گالسگو
انگلیس صبح روز دوشنبه  27فروردین
 1397در پژوهشگاه علوم غدد و
متابولیسم برگزار شد.

آغاز همکاری ناشر  Springerبا مجلسه
انگلیسی دیابت و بیماری های متابولیک
پژوهشگاه

اولین همایش تازههای سندرم متابولیک و
بیماری تیروئید  29الی  31فروردین ماه
به میزبانی مركز تحقيقات غدد درون ريز
و متابوليسم دانشگاه علوم پزشی مشهد با
همكاري انجمن غدد درون ريز ايران برگزار
شد.
در سومین روز این همایش ،کارگاه پای
دیابتی با سخنرانی اعضای هیات علمی و
محققان گروه پای دیابتی مرکز تحقیقات
دیابت پژوهشگاه برگزار شد.

فراخوان مشترک طرح تحقیقاتی با پژوهشگاه دانشهای بنیادین
حوزههای اولویت دار:
• مطالعات عصب شناختی و رفتاری در حوزههای دیابت
• اختالالت متابولیک و بیماریهای مرتبط

شرایط پذیرش طرحهای تحقیقاتی:
• به منظور توسعه همکاریهای مشترک ،ضروری است اساتید و پژوهشگران هر دو پژوهشگاه به عنوان همکار در طرحهای تحقیقاتی مشارکت داشته باشند.
• طرحهای تحقیقاتی باید در شورای پژوهشی هر دو پژوهشگاه به تصویب برسند.
• برای هر طرح تحقیقاتی پس از تصویب ،یک ناظر از هر یک از پژوهشگاهها در نظر گرفته خواهد شد.
• طرحهای تحقیقاتی که همکاری مراکز معتبر بینالمللی را جلب نمایند در اولویت قرار خواهند داشت.
نحوه تخصیص اعتبار پژوهشی:
• طرحها به صورت مشترک از سوی دو پژوهشگاه تأمین اعتبار خواهند شد.
• طرحهایی که حامی مالی دیگری غیر از دو پژوهشگاه نیز داشته باشند در اولویت قرار خواهند داشت.
• طرحهایی که همسو با اولویتهای پژوهشی دو پژوهشگاه باشند در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت.

طرحهای تحقیقاتی منتخب عالوه بر حمایت مالی از مزایای دیگری از جمله موارد زیر نیز بهره مند خواهند شد:
• امکان استفاده از آزمایشگاهها و محیطهای بالینی موجود در دو پژوهشگاه
• امکان بهرهمندی از بیوبانک و بانک دادههای موجود در دو پژوهشگاه
• امکان بهرهمندی از بستر کوهورتها و مطالعات ملی در حال اجرا در دو پژوهشگاه
آدرس ثبت و ارسال طرحهای تحقیقاتی:
و از طریق سامانه پژوهشیار www.emri.tums.ac.ir

ماهنامه پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دبیر اجرایی :فیـروزه حاجیپور
همکـاران :دکتر محمدرضا امینی ،راضیه عرب قبـادی
عکاس :مصطفی کمازانی
گرافیست :وحید صادقپور
تهران ،بزرگراه جالل آل احمد،جنب بیمارستان دکتر شریعتی ،پژوهشگاه علوم غدد و
متابولیسم ،کد پستی 1411713137
تلفن 021-88220095:نمابر021-88220052 :
آدرس سایتwww.emri.tums.ac.ir :
پست الکترونیکemrc@tums.ac.ir :

