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      نکات برجسته*
 

 ها،م ی تمام تحر رغم ی در کشور عل میبار توانست نیاول ی جمهور: برا سی با رئ ی ریبهداشت در ارتباط تصو  ری وز ی نمک دیسع

 . میکن دیتول م، یکردی وارد م نی از ا شی اتوبوس آمبوالنس را که پ

 . شود یم دیدر داخل کشور تول یپزشک زات یبخش اعظم تجه امروز جمهور: سییر

 . انیدانش بن ی اسکن توسط شرکت ها یت  یس ی دستگاه ها نی ساخت و تام

ساخت و   دیدر سال جهش تول ،ی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ی جمهور استیر  یو فناور  یمعاونت علم ت یبا حما

  شتازیشرکت پ یرانیو دانشمندان جوان ا انیتوسط شرکت دانش بن covid19کرونا  روسیو  یمولکول صیتشخ تیک دیتول

 طب زمان انجام شد. 

  یپزشک زات یکند صادرات تجهیم ی نیب شی پ رانی ا ی پزشک زات ی در گزارش خود از بازار تجه چ یف یقاتیموسسه تحق

 داشته باشد.  یرشد نسب   ۲۰۲۰کشورمان در سال  

  یشرکت در کمال ناباور نی . اکندی م تیسرد فعال یهات یو ک وداروهایو توسعه انواع راد دیدر حوزه تول زوتوپ ی شرکت پارس ا

  مارانیب  ازین نیشرکت تام ن یکارکرد ا نی که مهم تر  یقرار گرفت در حال  می جانبه مورد تحر کیبه طور  کا یآمر ی از سو

 ت. صعب العالج اس یهای مار یو ب یسرطان

 1. داخل است  دیتول رانیمحصوالت مقابله با کرونا در ا همه  :یجمهور  سیرئ یمعاون علمی سورنا ستار

 ۲قرار دارد.   11از نظر )تعداد واکسن( در رتبه   ایواکسن کرونا در دن دکنندهیتول 1۶ انیدر م رانیهم اکنون ا
 

 *مقدمه 

. واردات بی رویه تجهیزات پزشکی  ها سروکار داردتجهیزات پزشکی یکی از ملزومات مورد نیاز است که با جان انسان  

 ی شده بود.رفتن خودباور نیو از ب ی محور فرهنگ واردات  یریشکل گ موجب 

پ  نیتراز ساده  پزشکی  زاتیاغلب تجه ا  ریغ  ییآنها ساخت کشورها  نیترشرفتهیتا  ا  رانیاز  و  بودسبب شد  نیبود  که    ه 

  ی حت یاکه در دوره یطورهب ؛رندیحوزه را در دست بگ نیمدت با ارتباطات گسترده، بازار ا  نیا یواردکننده ط  یهاشرکت

 شد. ضمن اینکه این دسته از واردات موجب خروج ارز از کشور نیز می  .شدیکشور م وارد  ی پزشک زات یتجه نیترساده

های دانش بنیان برای تولید تجهیزات پزشکی مورد نیاز  به مرور زمان و به همت متخصصان داخلی کشور برخی شرکت

حوزه تجهیزات پزشکی هستیم. این نوشتار که   مراکز درمانی وارد عمل شدند به گونه ای که امروزه در حال خودکفایی در

پزشکی که با تکیه بر همت واالی متخصصان    تبا تاکید بر منابع اسنادی به رشته تحریر درآمده مروری دارد بر تجهیزا

 به خودکفایی رسیده ایم. در تولید این تجهیزات . در مواردی هم داخلی کشور در حال تولید است

 تجهیزات پزشکی چیست؟منظور از *

  ی براتورها یکال ایها  مواد، معرف  ،یکاشتن  لیآالت، وسا  نیابزار، لوازم، ماش  زات،یتجه  ل،یبه هرگونه وسا  یپزشک  زاتیتجه   

( سگاخته  لیوسگا  ریبا سگا  قیدر تلف   ای  ییانسگان ببه تنها یبرا  دکنندهیکه توسگ  تول  شگودیافزارها اطالق مو نرم  یشگگاهیآزما

 
 28/11/99؛ ایرنا ؛ داخل است د یتول رانی همه محصوالت مقابله با کرونا در ا - 1
 17/10/99خبرگزاری مهر؛ ؛ کرونا یران یواکسن ا  8 دیتول ات یجزئ - 2
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انداختن  قیبه تعو  ایجبران    ن،یتسگگک  ،یماریکاهش ب  ایدرمان    ش،یپا  ،یریشگگگیپ  ص،یتشگگخ برای  لیوسگگا نیشگگود. ایم

 1  شوند.یارائه م زیر  یاهداف پزشک یو ... برا یو بررس  قیتحق   ت،یمعلول  ایصدمه  

 
  ی هانمونه، مواد و محلول  ینگهدار  ، یآورجمع  لیوسا  براتورها،یمواد، معرفها، کال  ل، یوسا  ه یکل است  کرشایان ذ

 ۲ .شودی محسوب م   ی پزشک   لیوسا وجز  ی و دندانپزشک  ی شگاهیکنترل آزما
 

 *برخی شرکت هاي دانش بنیان سازنده تجهیزات پزشکی درکشور   

 
 

 
 سایت تجهیزات پزشکی وزارت بهداش و درمان و اموزش پزشکی  1
 آتین مدیکال؛ مشاور در تجهیزات پزشکی- 2

تشخیص، پیشگیری، پایش، درمان یا کاهش بیماری

تسکین، جبران یا به تعویق انداختن صدمه یا معلولیت

تحقیق و بررسی، جایگزینی، اصالح آناتومی یا یک فرایند فیزیولوژیک

کنترل بارداری/ حمایت کننده یا پشتیبانی کننده حیات 

تمیز یا ضد عفونی کننده یا استریل کننده وسایل یا محیط برای اهداف پزشکی

ن شرکت دانش بنیا
گوهرشفا

ن شرکت دانش بنیا
کیمیاگران

شرکت احیا درمان 
پیشرفته مشهد

ن شرکت دانش بنیا
پویندگان راه 
سعادت

ن شرکت دانش بنیا
احیا درمان 
پیشرفت

مرکز رشد زیست 
فناوری دانشکده 
داروساز شیراز

ب شرکت پیشتاز ط
زمان

شرکت  دانش بنیان
مستقر در پارک علم
و فناوری لرستان

شرکت دانش بنیان
سالمت سینا

ن شرکت دانش بنیا
دایراک صنعت 
درمان

شرکت دانش بنیان
نانو تار پاک
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   1 داخلي انیدانش بن يشده توسط شرکتها دیتول يپزشک زاتیتجه يبرخ *

 

 

 

 

 

 
 98/ 15/8ی؛ خبرگزاری مهر پزشک  یمی تحر زاتیقلم تجه 44 د یتول - 1

یدستگاه بیهوش
م مانیتورهای عالئ
حیاتی

ونتیالتور بخش
مراقبت های ویژه

ساکشن موتوردار
طبی

راالکتروکاردیوگ
ف

دستکش های  
معاینه و جراحی

ایمپلنتهای 
ارتوپدی

دستگاههای نوار 
مغز، نوار عصب و 

عضله

تجهیزات 
هتلینگ 
بیمارستانی

صافی دیالیز
رادیولوژی 
دیجیتال

یتر دستگاه فیکوو
کتومی

پارچه و البسه 
بیمارستانی

کوتر جراحی

تشک مواج
کیت های 
آزمایشگاهی

انکیباتور و 
فوتوتراپی

دستگاه های 
کنترل عفونت

تجهیزات استیل
بیمارستانی

دستگاه های 
راالکتروکاردیوگ
ف

تخت های اتاق 
عمل

پایه های ترالی و
پاروان

کنسول 
بیمارستانی

چراغ اتاق عمل تشک های طبی
دستگاه 
همودیالیز

تشک های تخت 
ل بستری، اتاق عم
و طبی خاص

یخچال های 
تخصصی 
آزمایشگاهی

تجهیزات 
آمبوالنس

خودروهای ویژه 
امدادی

طراحی و تولید 
ی تجهیزات پزشک
در مراکز اورژانس

یتولید مواد دندان
دستگاه سی تی
اسکن 

انواع کیت های 
اتشخیصی کرون

تولید مواد 
هضدعفونی کنند

ماسک، تب سنج
ها و سوآپ 
نمونه گیری

سونوگرافی و 
اکوکاردیوگرافی

پمپ دیسفرال
دستگاه اکسیژن

ساز
تخت اتاق عمل PFNAسیستم 

سیستم پلیت 
آناتومیکال

الکترو کوتر پمپ سرنگ االسانترینوژ دور ب
سیستم تست 

ورزش
الکترو شوک  AEDدستگاه 

ز دستگاه همودیالی
و تسترآن

انواع کانوالی 
جراحی قلب باز

Anticepticمواد  دستگاه پاراواک پیچ جذبی
ک پوشش بیولوژی

آمونیون
افدستگاه کنپوگر

تشک مواج 
مخصوص 
سوختگی

پمپ تزریق سرم
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 *انواع ماسک هاي تولیدي داخل 

 

 1کرونا  وعیش امیدر ا ينظر پارک علم و فناور ریز انجام شده تولیداتاز  یبخش*

 

 

 
 19/4/99ی؛ ایرنا؛  بهداشت لیوسا  دیدر تول انیبندانش یهاکرونا و نقش شرکت - 1

ماسک جراحی -
یکبار مصرف

 N۹۵ماسک -
ماسک فیلتر دار-

FFP1
ماسک فیلتر دار-

FFP۲

ماسک فیلتر دار-
FFP۳

یا P1۰۰ماسک -
ماسک گازچندبار 
مصرف  

ماسک های کامل -
صورت 

ماسک های -
ارتنفسی کپسول د

تولید لباس های ایزوله و گان های جراحی توسط شرکت الکتروگستر ساری

تولید ماسک سه الیه بهداشتی توسط شرکت مازرون فوم

توسط شرکت تراشه پردازان جهان"ونتیالتور"تولید دستگاه تنفس مصنوعی 

لکتریکافزایش ظرفیت دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی بیمارستانی توسط شرکت خزر ا

تولید دستگاه اکو استریل بیمارستانی توسط شرکت مدارگستر فناور چالوس

ن هوا دریااستفاده از پهپاد محلول پاش برای ضد عفونی کردن معابر شهری توسط شرکت کاسپی

ساخت پهپاد محلول پاش توسط شرکت ابرتک

توسعه سامانه خدمات نظافتی آنالین توسط شرکت آن واش

توسعه سامانه کتابخانه آنالین توسط شرکت فرانوگرایان

تولید نرم افزار مطب آنالین توسط شرکت جادوی فکر

رانراه اندازی پلتفرم رایگان برای خرید و فروش آنالین توسط شرکت نوآوری و فناوری مازند

هزار لیتر محلول ضد عفونی کننده در روز توسط هشت شرکت، ۵۰تولید بیش از 
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 خودکفایی در تجهیزات بهداشتی با شیوع گسترده کرونا موارد * 

    
 به همراه کاربرد آنها 1محصوالت تولیدي شرکت پارس ایزوتوپ *نگاهی گذرا به

 

 طرح کاال  رسته محصول

 رآکتور رادیوداروهای 

 M99-تکنسیم ۹۹-انواع ژنراتورهای مولییدن  

 کپسول تشخیصی ید

 درمانی  1۳1- محلول ید 

 1۳1-ید 

 1۵۳- رادیوداروی ساماریم 

 ۳۲- رادیوداروی فسفر 

 DOTATATE 177 -لوتشیم

 PSMA 177 -لوتشیم

 سولفید  188رنیم 

 EDTMP -  177لوتشیم 

 سولفید 18۶ -رتیم 

 زادیوداروهای سیکلوترون 

 81کربیتون-81ژنراتور روبیدیم 

 سیترات ۶7گالین 

 ۲۰1رادیوداروی تالیم  

 FDGرادیوداروی 

 گالیم   ۶8ژنراتور ژرمانیوم 

 ۶8گالیم 

 
  ک ی به طور    کا یآمر   یاز سو  ی شرکت در کمال ناباور  ن ی. ا کندیم  ت یسرد فعال  ی هاتیو ک  وداروها یو توسعه انواع راد   دی در حوزه تول  زوتوپ یشرکت پارس ا   -   1

 7/1/00؛ ایسنا؛ صعب العالج است  یهایماریو ب  یسرطان  مارانیب  ازین   نیشرکت تام نی کارکرد ا نی که مهم تر ی قرار گرفت در حال میجانبه مورد تحر 

تولید دستگاه 
ونتیالتور 

کیت های 
سرولوژی تشخیص

کرونا

تولید ماسک و 
د دستگاه های تولی

آن
لباس پرستاری 

اکسیژن ساز 
بیمارستانی 

تأمین داروتجهیزات حفاظتی
مواد ضد عفونی و 

الکل 
لباس های کاورال و

گان
شیلد

مانیتورهای عالئم
حیاتی 

دستگاه اکسیژن
ساز خانگی

برخی اقالم و 
داروهای کرونا 
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 طرح کاال  رسته محصول

 کیت سرد 

DTPA 

MDP 

RBC 

PYP 

DMSA 

MBI 

PHITATE 

EC 

ECD 

MAA 

ANITMORY 

BRDA 

EDDA 

UBL 

TRODAT 

HMPA 

PSMA 

      پزشکی ایرانتجهیزات وضعیت بازار *

 

 *پیش بینی هاي موسسه رتبه بندي فیچ از بازار تجهیزات پزشکی ایران

سگال   5  یط رانیا  یپزشگک  زاتیاز چشگم انداز بازار تجه  یگزارشگ   یط  1"چیف "یقاتیوسگسگه تحق بر اسگاس پیش بینی های م

 17رشگد سگاالنه    2024تا   2019  یهاسگال  یط رانیا  یمصگرف   یبازار محصگوالت پزشگک  میاکرده  ینیبشی: پنویسگدمی  ندهیآ

  ی سگهم را در بخش محصگوالت پزشگک   نیشگتریب  یجراح  لیسگرنگ، سگوزن و م. همچنین  داشگته باشگد  الیبر اسگاس ر  یدرصگد

رشگگد   2024تا  2019دوره    یط یجراح  لیما ارزش بازار سگگرنگ، سگگوزن و م  ینیبشیدارند و بر اسگگاس پ  رانیا  یمصگگرف 

 2. درصد خواهد داشت 10ساالنه  

 جمع بندي*

از  یبوم  یبرا  انیدانش بن  هایعزم ـشرکتتوان گفت که  در جمع بندی کلی می  با هدف بی نیازی کـشور از   یپزـشک تجهیزات   یـس

تموجب ـشده  محـصوالت خارجی ایران در ـساخت تجهیزات  ـشود و دیتول در داخل کـشورمقابله با کرونا    یتمام محـصوالت بهداـش

 باشد.  پیشرو پزشکی

 
 کند یم تیفعال  یاعتبارسنج نهیکه در زماست جهان  اعتبار در  یاز سه موسسه دارا یکی  چ،ی ف یبندموسسه رتبه -1

 28/6/99تسنیم؛ - 2

.بازار تجهیزات پزشکی ایران پنجمین بازار بزرگ در منطقه است* 

https://www.irna.ir/news/83897204/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.irna.ir/news/83897204/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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وی دیگر تحریم ده که از ـس کی  موجب ـش من در حوزه های مختل  پزـش ک زات یتجهاز  قلم   ۴۴های دـش ی در داخل میتحر  یپزـش

 زات یتجه  صـادرات گوید؛  وزارت بهداشـت می  سـازمان غاا و دارو  یپزشـک  زات یتجه  رکلیمدشـود و یا آنگونه که  دیتولکشـور  

نیز   میســخت تحر  طیما در شــرا یدیتول  یهاشــرکتموجب شــده که    میحرت  طیشــراآن هم در   1کشــور ۵۵به ایران    یپزشــک

 . ندنک افتیرا در ی کیفیتالمللنیب یهایگواه

خارجی که در   ۲یپزشک  زات یقلم تجه  ۳۲۰واردات    تیممنوعموجب    ریـسال اخ چنددر    یپزـشک زات یکاهش واردات تجههمچنین  

 کند. می صادر یپزشک زات یتجه ایکشور دن ۴۰به  رانیاشده است؛ ضمن اینکه  ؛شودمی دیتولداخل 

اقالم    تامین برای؛ سگتاد مقابله با کرونا از اوایل شگیوع کرونادهد که  پزشگکی ایران نشگان میمرور اخبار مربوط به تجهیزات  

اقالمی چون؛ دسگتگاه رادیولويی؛ ماشگین بیهوشگی؛ دسگتگاه دیالیز؛ دسگتگاه اکو کاردیو   3بهداشگتی مورد نیاز وزارت بهداشگت

امروز ؛ اما  کردمیافظ صگورت ونتیالتور و ... را از خارج از کشگور درخواسگت حهای مگرافی؛ دسگتگاه ماموگرافی؛ انواع ماسگک 

خوبی وجود   هایقابلیتو   تیظرف   یپزشگک  زاتیدر حوزه تجه  اکنون  .هسگتیمکشگور  شگاهد تولید این محصگوالت در داخل 

و شگیوع گسگترده    هامیرغم تحر بهو   شگودیصگادر م زین  ییاروپا  یحوزه به کشگورها نیا  یداخل  داتیتول تا جایی که  ؛دارد

 هکه رهبر معظم انقالب در اهمیگت تولیگد و تداوم آن تاکید وی   دارد؛ ظرفیتیادامه  داخل    دیگ تول  تیگ از ظرف   کرونا اسگگگتفگاده

   دارند.
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