مرکز تحقیقات بیماریهای متابولیک زنجان

ZMDRC
اهداف :
 - 1ایفای ًقص در پیطرفت علَم هرتثط تا تیواریْای هتاتَلیک  :تالش تحقیقاتی هرکس تیواریْای هتاتَلیک تر
رٍی هتاتَلیسن ضاهل سٌدرم هتاتَلیک ٍ تیواریْای هرتثط تا چاقی خَاّد تَد .ایي هرکس راتطِ چ
دیاتت  ،تیواریْای کثدی ٍ سرطاى ّا ٍ ًیس تیواریْای قلثی ٍ سیتن گردش خَى را

اقی ٍ

تررسی کردُ ٍ

هطالعاتی در زهیٌِ شًتیک ٍ فاکتَرّای هحیطی هرتثط تا ترٍز ٍ پیطرفت تیواریْا هتاتَلیک را اًجام هی
دّد.
 - 2ایجاد ٍ تَسعِ رٍاتط علوی تا دیگر هراکس هعتثر هلی ٍ تیي الوللی
الف – زهیٌِ سازی ترای اًجام تحقیقات چٌد هرکسی
ب _ ایجاد تستر هٌاسة اطالع رساًی ترای هرتثط کردى هحققاى هرکس تا دیگر هراکس

چشم انداز:
هرکس تحقیقات بیواریهای هتابولیک زنجاى قصد دارد تا با انجام تحقیقات هبتنی بر نیازهای جاهعه در جهت ارتقاء
سالهت جاهعه گام برداشته و در سطح تولید علن در زهینه بیواریهای هتابولیک به عنواى قطب علوی در هنطقه
خاورهیانه شناخته شود.
هأهَریت ّا:
 - 1اًجام تحقیقات تٌیادی،کار تزدی تِ هٌظَر ضٌاسایی ٍ تعییي ًقص عَاهل پایِ ی هَثز در سهیٌِ
ی تیواریْای هتاتَلیک ٍ تیواریْای ٍاتستِ.
 - 2اًجام تحقیقات تٌیادی ٍ کارتزدی تِ هٌظَر ضٌاسایی ٍ تعییي ضاخص ّای تالیٌی هَثز در
تیواری ّای هتاتَلیک ٍ تیواری ّای ٍاتستِ تِ آى.
 - 3اًجام تحقیقات تٌیادی ٍکارتزدی در سهیٌِ ارسیاتی ضیَُ ّای پیطگیزی ٍ درهاى هَجَد ٍ اتذاع
رٍش ّای ًَیي ٍ تثییي هطلَب تزیي رٍش ّای پیطگیزی،درهاًی ٍ ًگْذارًذُ در سهیٌِ ی
تیواریْای هتاتَلیک ٍ تیواری ّای ٍاتستِ.
 - 4فزاّن کزدى سهیٌِ ی هٌاسة تزای تزغیة،جذب ٍ تزتیت هحققیي ٍ تِ دست آٍردى سْن
هٌاسثی اس پایاى ًاهِ ّای تحصیلی گزٍُ داًطجَیاى ٍ دستیاراى.
 - 5ارتثاط فعال تا سایز هزاکش پژٍّطی داخلی ٍ خارجی ٍ ّوکاری هتقاتل در اجزای طزح ّای
پژٍّطی داًطگاّی،هلی ٍ هٌطقِ ای ٍ تیي الوللی.

 - 6ارئِ اطالعات علوی ٍ پژٍّطی ٍ دستاٍردّای هزکش تِ هزاکش علوی ٍ اجتواعی اس طزیق اًتطار
گشارش ٍ...
 - 7هعزفی هزکش ٍ ارائِ فعالیت ّای آى تِ جاهعِ تِ هٌظَر اخذ کوک ّای هادی ٍ هعٌَی در جْت
پیص تزد اّذاف هزکش.
 - 8تزًاهِ ریشی جْت جذب هتخصصیي در جْت ارتقای سطح ع لوی -پژٍّطی ٍ ارتقای رتثِ ی
علوی آًْا ٍ در ًتیجِ ارتقای رتثِ علوی داًطگاُ علَم پشضکی سًجاى.

