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 : دانشکده های پزشکی: الف

دارای رشته های که  ییدانشگاه ایتالیا 37 از میان

براساس گزارش هفته نامه انگلیسی  ،پزشکی می باشند

times higher education  2016که بهترین دانشگاههای دنیا در 

را رده بندی کرده است، نام هیچ یک از دانشگاههای 

. دانشگاه برتر دنیا دیده نمی شود 100ایتالیا در میان 

رم رتبه ینزای دانشگاه بولونیا، پلی تکنیک میالن و ساپ

 . را دارند 250تا  200های 

 
 : صادرات تجهیزات پزشکی : ب

در  ی از صادرات تجهیزات پزشکیدقیق آمار چندان

ارائه شده از وجود ندارد اما براساس امار دوسال اخیر 

صادرات تجهیزات پزشکی  2013گمرک ایتالیا در سال سوی 

 6/8یورو و واردات نیز به میزان ارد میلی 6درحدود 

 . میلیارد یورو بوده است

در این میان تقاضا در بازار داخلی ایتالیا نیز 

تی بیمارستان ادی و سیاست های ریاضصبه خاطر بحران اقت

موارد به تعطیلی آنها نیز یا که در برخی های ایتال

 2015اما در سال . کاهش یافته است ،ه استدانجامی

 درصد کاهش یافته  ولی همزمان 2صادرات دارو به میزان 

در صادرات وسایل و تجهیزات پزشکی و  رشد درصد 16 شاهد

 . بوده ایمدندانپزشکی 

دیا، شهرستان سوندریو  شهرستان استان لومبار 5از 

. بیشترین رشد صادرات تجهیزات پزشکی را دارا بوده است

شهرستان پاویا که دارای یکی از بهترین کرسی های 

درصدی در  51داروسازی در ایتالیا می باشد شاهد کاهش 

صادرات تولیدات دارویی بوده ولی در شهرستان مونزا 

درات اقالم صابعنوان پرتعدادترین قطب صنعتی ایتالیا 
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براساس آمارهای . بود درصدی 33شاهد افزایش  یداروی

در سه موجود صادرات کلی استان لومباردیا به ایران 

روبرو درصد  24کاهشی معادل ماهه اول سال جاری با 

 . بوده است

 
 

 

 : شرکت های تجهیزات پزشکی: ج

هزار نیروی کار در زمینه  54شرکت با  3025 

 990 فعالیت می کنند که در ایتالیا تجهیزات پزشکی 

در شرکت  1975ین تجهیزات، در بخش تولید و عرضه اشرکت 

شرکت به ارائه خدمات به  118کننده و بخش توزیع و عرضه 

در  .تاسیسات بهداشتی بیمارستانی مشغول می باشند

درصد   40درصد از این شرکت ها توزیع کننده ، 56مجموع 

درصد این  88. باشند خدماتی میدرصد   4تولید کننده و 

 . شرکت ها در شمال و مرکز ایتالیا متمرکز می باشند

 
 : فنآوری صنایع پزشکی: د

در زمینه نوآوری، ایتالیا یکی از کشورهای پیشتاز 

ساالنه . اروپائی در نوآوری صنایع پزشکی محسوب می شود

این کشور هزار درخواست ثبت اختراع تنظیم می شود و  70

بین  12مینه ثبت اختراعات پزشکی در جایگاه در ز

 255 نزدیک به 2014و  2013در سالهای  .قرار داردلی المل

شرکت در زمینه فن آوریهای جدید پزشکی تاسیس شده اند 

درصد در  21درصد در زمینه تشخیص آزمایشگاه و  27که 

 . زمینه تجهزات بیومدیکال می باشد

  

آماری درخصوص صادرات و واردات تجهیزات پزشکی به 

ایران وجود ندارد ولی برخی از لوازم تولیدی در این 

مذاکراتی نیز از سوی . کشور به کشورمان صادر می شود

وزارت بهداشت برای جذب سرمایه گذار در بخش ساخت 

هیاتی به . بیمارستان و تجهیز آن صورت گرفته است

هداشت در فروردین ماه سال جاری سرپرستی معاون وزیر ب

برای خرید بالگردان های امداد به میالن سفر نمود و با 

 . مسئوالن شرکت معظم فین مکانیکا مالقات نمود
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پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان ایرانی در 

این کشور دارای شهرت خوبی می باشند و تعداد زیادی از 

لورانس و رم آنها در شهرهای تورینو، میالن جنوا ف

علیرغم حضور تعداد زیادی  .مشغول به فعالیت می باشند

از دانشجویان ایرانی در ایتالیا، تعامل و همکاریهای 

عملی میان دانشگاههای پزشکی ایران و ایتالیا موجود 

   .نیست
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