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           مراسم جشن دهه فجر انقالب اسالمي و تقدير از بازنشستگان
در تـاالر شـهـيـد          1398بهمن ماه  20در تاريخ   1398سال  

 مدرس انستيتو برگزار گرديد.

در اين مراسم پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد توسط قاري بـيـن                
المللي قرآن آقاي قصري زاده و سرود جمهوري اسالمي، حجت االسالم           
مير احمدي و آقايان دكتر عليرضا بيگلري رئيس انستيـتـو و دكـتـر                 

ميرداوود عمراني معاون توسعه مديريت و منابع به ايراد سـخـنـرانـي               
پرداختند. دكتر عمراني در اين مراسم گزارشي از عملكـرد دو سـالـه                 
معاونت توسعه ارائه دادند. در ادامه گروه تواشيح انوارالمهدي و گـروه               

موسيقي سنتي اشتياق به اجراي برنامه پرداختند. در پايان برنـامـه از               

، دكتر فرشته شاهچراغي، دكتر مهين فرهمـنـد،         98بازنشستگان سال   
دكتر رضا طلوعي، آقاي فوالد برزگر، آقاي حسن حاتمي جـو، خـانـم               
مهري راغبي، آقاي منوچهر رستمي، آقاي حميد شاكريان، خانم پوران          
علمي، خانم توران علمي، خانم ندا فخري آزاد، آقاي داود كـامـرانـي،           
خانم فاطمه كشتي آرا، آقاي اصغر گلزاريان و خانم زهره ناجي تقـديـر              

 گرديد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           دكتر عبدالحسين روح االميني، رئيس سابق انستيتو پـاسـتـور
ايران و نماينده منتخب مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي          

از اقدامات انستيتو در زمينه بيماري كـرونـا    98/12/8در تاريخ  
 بازديد نمودند. 

ايشان در گفتگوي با روابط عمومي انستيتو پاستور ايران ضمن تشكر از       
فعاليت ها و اقدامات انستيتو پاستور ايران، كه پيـشـتـاز جـبـهـه ي                   
مدافعان سالمت كشور مي باشد و با آمادگي كامل با توجه به پيشينه و 
تجربيات قبلي كه تيم پاسخ سريع بيماريهاي عفوني داشته است و بـا              
آمادگي كامل و با همتي كه دارند توانسته اند در كنار ساير همـكـاران               
انستيتو با تشخيص آزمايشگاهي و فراهم آوردن شواهد اپيدميـولـوژي،           
در كنترل اين بيماري نقش مهمي ايفا نمايند، گفت كه متـخـصـصـان            
انستيتو پاستور ايران با توجه به نظرات تخصصي كه ارائه مـي دهـنـد                

 .  .نقش مهمي در مديريت اين بحران داشته اند
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ايشان در بخش ديگري از سخنانش گفت: نكته 
مهمي كه وجود دارد اين است كه ايـن سـازو            
كارهايي كه از قبل طراحي شده نياز به حمايت مستمر دارد و بـايـد                 
تقويت شود و زير ساخت هايي كه الزم است بايد توسعه پيدا كند تـا                 

انستيتو پاستور ايران بر اساس رسالت ملي و تاريخي خود بتواند در راه             
مقابله با بيماري هاي عفوني نقش موثر خود را همچنان در سال هـاي              

 . .آتي ايفا نمايند

  در    19يد  ونا(كو وكر وس   ير وتشخيصي  ي   ها كيت    محموله (
اين محموله هـا  شد.  ان يرر انستيتو پاستواتحويل چندين نوبت  

توسط كريستف هملمن، مدير سازمان جهاني بـهـداشـت در             
ايران از انبار دارو و تجهيزات پزشكي سازمان جهاني بهداشـت           

بر اساس تقسيم كـار        .تهيه و تحويل انستيتو پاستور ايران شد      
انجام شده در وزارت بهداشت، انستيتو پاستور ايران مـتـولـي             
كارگروه تشخيص آزمايشگاهي كرونا ويروس در كشـور اسـت.           

ه مايشگا ن آز  شناسا ركا زش   مو ل آ  حا ان در ير ر انستيتو پاستو ا

 با، و      ست ر ا  كشو ف در      هد ي   ها ه   نشگا داساير  ي   ها 
اد تعد ز، نيا رد مو اد و  كيت هاي تامين مو ، ها زش مو آين  م ا نجا ا

 45ر به بيش از     كشو در نشگاهي  داتشخيصي  ي ها ه مايشگا آز
 آزمايشگاه در سراسر كشور رسيده است. 

يد وكو ژي     پيدميولو اتي  ركميته مشو ي     عضا ب ا    نتصا ا 
 98/12/10يخ  رتا در   شت  ابهد م   ير محتر وزنمكي  سعيد  كتر  د

ي را به عنوان يكي از اعضاي كميته        مصطفو ن  حسا اكتر  آقاي د 
منصوب كرد. اين كميـتـه         19نفره اپيدميولوژي كوويد      7ملي  

و جي  رخا ي   يافته ها ات و     سي مستند رتا با بر موظف اسـت     
ر و   كشو وس در     ير ي و  بتال و ايي  ري زاا ـم ـبي ي لكو و اخلي  دا

د و   ضع موجو وسي  ره بر ـت ب ـنسب ن جها ط  يگر نقا دمقايسه با  
ي ها ل مد ارئه ن  ـي ـن ـهمچ ر و كشو ري در ند بيما روپيش بيني 

 مايد.نام قدايك ژپيدميولوا
               كمك خيرين به انستيتو پاستور ايران در راسـتـاي افـزايـش

ــا:                   ــرونـ ــا كـ ــه بـ ــابلـ ــقـ ــدي در مـ ــنـ ــمـ ــوانـ  تـ
در اين روزهايي كه تيم هاي انستيتو پاستور ايران پـيـشـتـاز               
سنگر تشخيص كروناويروس در كشور هستند، خيرين سالمـت         
 نيز نظير ساير مردم ايران قدرشناس اين زحـمـات هسـتـنـد.              

در اين راستا در اولين قدم، تعدادي از خيرين حوزه سالمت، با            
خريد يك دستگاه وانت يخچال دار (مخصوص حمل واكسـن،            

 40كيت هاي تشخيصي، و ...)، چهار عدد موتور سـيـكـلـت،                   
ميليارد ريال كمك نقدي بـه انسـتـيـتـو              2كامپيوتر و اهداي    

پاستور ايران به ارتقاي توانمندي اين انستيتو در جهت مقـابلـه    
 بــــا كــــرونــــاويــــروس كــــمــــك كــــردنــــد.             
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      افزايش ظرفيت تشخيصي كرونا ويروس انستيتو پاستور ايران با
ــديــد:                      ــاه ج ــگ ــايش ــدازي آزم ــل و راه ان ــوي ــح  ت

 
با توجه به نياز كشور به افزايش ظرفيـت آزمـايشـگـاه هـاي                 

هفته گذشته ظرفيت تشخيـصـي      3تشخيصي كرونا ويرس، در     
آزمايش  1200آزمايش در روز به    100انستيتو پاستور ايران از     

در روز افزايش يافت و همزمان با توسعه شبكه آزمايشگاهي به           
آزمايشگاه در كشور، ظرفيت تشخيصي شبكه آزمايشگاهي         45

آزمايـش    6000كورونا ويروس انستيتو پاستور ايران به بيش از         
ــت.                       ــه اســ ــتــ ــافــ ــش يــ ــزايــ  در روز افــ

در راستاي افزايش اين ظرفيت تشخـيـصـي و بـا تـحـويـل                   
آزمايشگاه جديد تشخيص كرونا ويروس توسط پيمانـكـار بـه            
انستيتو پاستور ايران، امكان افزايش ظرفيت تشخيصي انستيتو        

آزمايش در روز فراهم شد و در عـيـن        1800پاستور ايران به   
حال متخصصين آزمايشگاهي انستيتو پاستور ايران در فضايـي         
مجهزتر و استاندارد به ارائه خدمات تشخيصي خود خـواهـنـد            

 پرداخت.
 
         ارزيـــابـــي اپـــيـــدمـــيـــولـــوژيـــك طـــغـــيـــان قـــم 

 
يك تيم ارزيابي اپيدميولوژي براي بررسي طغيان كروناويـروس         

روز بعد از شروع اپيدمي به قم رفته و ارزيابي خـود              6به مدت   
را درباره منشا احتمالي اپيدمي، طريقه احتمالي انتشار و پاسخ          
دانشگاه به اين اپيدمي را به مقامات ارشد وزارت بهداشت ارائـه   

 داد.
در اين تيم دكتر احسان مصطفوي و دكتر سنا عيب پـوش از              

 انستيتو پاستور ايران حضور داشتند.
 
      دسته گل مجمع خيـريـن

سالمت به زحمت كشـان      
عــرصــه تشــخــيــص        
كروناويـروس بـا جـملـه         
فرزندان عزيز وطن، ايـثـار      
پرمهرتان در تاريـخ ايـران       
زمين ماندگار خواهد بود به  
انستيتو پاستور ايران اهـدا     

 شد.
 

 
                با توجه به نياز كشور به محيط انتقال كـرونـاويـروس جـهـت

هـا و      ارسال نمونه هاي گرفته شده از مراجعين به بيمارستـان         
درماني سراسر كشور، با همت متـخـصـصـان            -مراكز بهداشتي 

مجتمع توليدي تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران، اوليـن سـري           
هـاي كـيـفـي         ساخت اين فرآورده توليد و پس از انجام آزمون        

ــرفـــت.                  ــرار گـ ــد قـ ــيـ ــايـ ــورد تـ ــط مـ ــبـ ــرتـ  مـ
 20پس از اخذ مجوزهاي الزم و در مرحله نخست، بالـغ بـر                 

هزار عدد از اين محصول توليد و جهت استفاده در اختيار نظام            
ــت.                   ــرفـ ــد گـ ــواهـ ــرار خـ ــور قـ ــت كشـ ــالمـ  سـ

الزم به ذكر است انستيتو پاستور ايـران از اولـيـن روزهـاي                 
اپيدمي كروناويروس در كشور، همزمان با برخي  واحـدهـاي             
توليدي در كشور، اقدام به توليد ضدعفوني كننده هاي الكـلـي            
در اشكال دارويي محلول و ژل بر اساس فرموالسيون تـوصـيـه             
ــمــوده اســت.               ــهــداشــت ن  شــده ســازمــان جــهــانــي ب
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ان ر ــ ي ر او ـت ـنستيتو پاس اسفند رياست محترم ا 8ارش مورخ گز
 ناوبا كررزه مبابه همكاران از اقدامات اين انستيتو در 

 
 همكاران گرامي

 با سالم
با توجه به تمهيدات قبلي و سطح آمادگي، از هـفـتـه گـذشـتـه                      -1

مسؤليت كميته كشوري تشخيص كرونا جهت هدايت كليه استانها بـه       
انستيتو پاستور ايران واگذار شده است. الزم به ذكر است پس از اعـالم               
موارد كرونا در چين، با پيش بيني نيازهاي احتمالي كشـور، طـراحـي            
روشهاي تشخيصي با مستند سازي كل روند جهت بهره برداري هـاي             

 آموزشي آتي صورت گرفته بود.
آزمايشگـاه كشـوري تـوسـط          18در طي يك هفته گذشته تعداد        -2

انستيتو پاستور ايران فعال شده و توام با آن با تـالش شـبـانـه روزي                   
همكاران بيش از سه هزار نمونه بررسي شده است. اين اقدام كم نظيـر               
در سخت ترين روزهاي بحران، نه تنها كشور را از نگراني و سردرگمـي              
نجات داد بلكه به مديران ارشد حوزه سالمت و بـخـصـوص روسـاي                 
دانشگاهها روحيه بخشيد و موجبات سربلندي كشور را فـراهـم كـرد.              
مسلما اين حركت ستودني و تحسين برانگيز مي تواند نـقـطـه آغـاز                 
ديگري براي بازگشت انستيتو پاستور ايران به روزهاي اوج مـجـد و                

 عظمت خود باشد. 
در طي هفته گذشته زمينه تامين كيتها و مواد مصرفي مورد نـيـاز                -3

 آزمايشگاههاي كروناي كشور براي چند ماه آتي نيز فراهم شد. 
نتايج ارزشمند ارزيابي تيم اپيدميولوژي انستيتو پاستور، با فـراهـم             -4

كردن تصويري ذيقيمت از روند اتفاقات در قم كمك شايان توجهي را             
 به حوزه سالمت كشور موجب شد.

با توجه به حساسيت موضوع در سطح ملي و نيز اهميت اين آزمون               -5
براي انستيتو پاستور ايران، الزم است ضمن درك شـرايـط حـاضـر و            
آمادگي عمومي براي اين حركت جهادي بـراي تضـمـيـن سـالمـت                 
هموطنانمان، در درجه اول با حفظ فضاي مثبت انديشـي مـوجـبـات               
دلگرمي همكاران پرتالشمان را فراهم آورده و قدردان تعهد حرفـه اي             

 آنان باشيم. 
به ياد داشته باشيم كه ابراز نظر بدون اطالع از واقعيت هـا و بـر                     -6

اساس حدس و گمان، در موضوعات مهمي كه با سرنوشت آحاد مـلـت              
ارتباط دارد، امري غير منطقي و ناپسند است. قطعا اين آزمـون نـيـز           
سپري خواهد شد، ولي شايد فردا دستاني كه امروز گلبرگهاي اميـد و              
سپاس را در اين مسير پر مشقت مي افشاننـد، از ديـدگـاه وجـدان                   

 سفيدتر و پاكتر جلوه كنند. 
 با سپاس از تمام قدم ها و قلم هاي دلسوزانه

          دكتر عليرضا بيگلري رييس انستيتو پاستور ايران با بيان اينكه
در بدترين سناريوي پيشروي كرونا ويروس جديد در كشور نيز          
به ميزان كافي كيت تشخيصي ذخيره داريـم، گـفـت: تسـت                
سرپايي در پروتكل ما جايي ندارد و علمي نيست. البته ممكـن             

اي براي سودجويي اين موضوع را در فـكـر مـردم                 است عده 
 بيندازند، اما اين اقدام علمي نيست. 

دكتر عليرضا بيگلري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به برخي مبـاحـث               
مطرح شده در فضاي مجازي مبني بر عدم اطمـيـنـان بـه سـالمـت                   

شـونـد،     هاي تشخيص كرونايي كه از خارج از كشور وارد ايران مي            كيت
شوند، منبـع مشـتـرك         هايي كه وارد كشور مي      گفت: بسياري از كيت    

شوند و در عـيـن حـال از              ندارند، بلكه از كشورهاي مختلف وارد مي      
هـا     شود. در عين حال ميلـيـون         موسسات معتبر دنيا وارد كشور ما مي      

 ها هم در دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. مورد از اين كيت
هاي دريافتي ما از سـوي سـازمـان             وي با بيان اينكه البته اغلب كيت      

هـايـي      هايمان، كيت   جهاني بهداشت است، افزود: بنابراين عمدتا كيت       

هستند كه سازمان جهاني بهداشت از منابع معتبر تهيه كرده و بـراي              
هايي كه در كشورمـان اسـتـفـاده            كند. غالب كيت     ايران هم ارسال مي   

ايم از دو منبع بوده است؛ به طوري كه يا بدون واسطه از سـوي                   كرده
هاي چيني هستند كه بهتريـن        سازمان جهاني بهداشت آمده و يا كيت      

 كارايي را دارند.
رييس انستيتو پاستور ايران تاكيد كرد: البته در انستيتو پاستور هم  به              

كنيم. در انستيتو دو ماه قبل از اينكه كرونـا             ها را كنترل مي     دقت كيت 
هاي تشخيصي موجـود در        وارد كشور شود، تعداد بسيار زيادي از كيت       

دنيا را آزمايش كرده و كيت مناسب براي كشور انتخاب كرده بـوديـم.              
اگر اين اتفاق نيفتاده بود، همان روزهاي اول مشكل داشتيم. مـا روز                

خواهـيـم پـيـش         دانستيم كه با كدام مكانيزم مي       اول بحران كامال مي   
 رويم.
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وي ادامه داد: در عين حال سازمان جهاني بهداشت از اين بابت كه                 
هاي تشخيصي    ايران توانست سيستمي يكپارچه را در انجام آزمايش         

هاي   كرونا ايجاد كند، اظهار رضايت كرده است. كشورهاي ديگر از كيت          
اند، اما در ايران استراتژي و پروتكل           تشخيصي مختلف استفاده كرده    

ها   تشخيصي ما به صورت يكسان است. به اين معني كه در ساير استان            
مانند تبريز، مشهد، اهواز، زاهدان و... همان اقداماتي را در تشخيص              

اين وحدت رويه باعث     .شود  دهند كه در تهران انجام مي  كرونا انجام مي 
  .شود كه بتوانيم تفسيرهاي يكسان درباره بيماري داشته باشيم مي

بيگلري با بيان اينكه اين وحدت رويه و يكپارچگي هنري بود كه از                 
ها قبل طراحي شده بود، گفت: بر همين     سوي دانشمندان پاستور از ماه 

دانستيم كه با     اساس ما از همان دقايق اول ورود بيماري به كشور مي            
كدام كيت، به چه روشي و به چه صورتي پيش رويم. به همين دليل                

مان نداشتيم. همه فكر      در روز بحران هيچ شكي به استراتژي تشخيصي       
هاي تشخيصي آزمايشگاهي نقطه ضعف ما در كرونا          كردند كه كيت    مي

هاي آزمايشگاهي نقطه     بينيد كه تشخيص    باشد، اما در حال حاضر مي     
شود. زيرا خيلي زود توانستيم بر كار مسلط شويم           قوت ما محسوب مي   

 .ها را با تشخيص جدا كنيم و بيماران بستري در بيمارستان
ترين نكته اين است كه        وي همچنين اظهار كرد: در عين حال مهم         

توانستيم در اين بحران از يك تهديد، فرصت بسازيم و بتوانيم شبكه              
آزمايشگاهي كشور را سروسامان دهيم. در حال حاضر در كل كشور با             

كند و قدرت شبكه آزمايشگاهي بسيار زياد شده          همين سيستم كار مي   
اي جابجا    اي باشد كه ديگر نمونه      خواهيم وضعيت به گونه     است. زيرا مي  

نشود و قرار نباشد به تهران ارسال شود، بلكه در همان استان كار                   
 .تشخيص انجام شود

العاده تحت فشار بوديم و       بيگلري با بيان اينكه طي چند روز اخير فوق        
كرديم تا بتوانيم فشار كشور را كاهش دهيم، گفت:            چند برابر كار مي   

ها   هايي كه راه افتاده است، هر يك از آن            اما از اين به بعد آزمايشگاه      
بنابراين  .تست را خودشان انجام دهند      400تا    300توانند حداقل     مي

 .ظرفيت آزمايشگاهي عظيمي براي تشخيص كرونا در كشور ايجاد شد         
به طوري كه در بطن يك تهديد، يك فرصت ايجاد شد. بنابراين هم از               

ها بررسي شده و مشكلي        نظر آزمايشگاهي و هم از نظر سالمت كيت        
 .وجود ندارد

توانيم بگوييم كه حتي با بدترين سناريو كه           تقريبا مي  :وي تاكيد كرد  
وضع بيماري تا آخر فروردين هم پيش رود، ما به اندازه كافي كيت                 

  .تشخيصي در كشور ذخيره داريم
 تست سرپايي كرونا، مبناي علمي ندارد

رييس انستيتو پاستور ايران درباره انجام تست سرپايي براي كرونا               
هاي ما جايي ندارد      تست سرپايي فعال در پروتكل     :ويروس جديد، گفت  

گويند كه اگر كسي عالئم ندارد، تست دادنش              و كل دنيا هم مي      
اي ندارد. زيرا ممكن است اكنون فردي تست دهد و نتيجه تست               فايده

بنابراين  .منفي باشد، اما دو ساعت بعد در تاكسي يا خيابان آلوده شود           
افراد سالم اصال نيازي به تست ندارند. تست سرپايي انواع مختلفي دارد            

ها در حال حاضر در       مانند رپيد تست يا تست مولكولي، اما اين تست         
داري كه انديكاسيون بستري دارند، به        كشور فقط براي بيماران عالمت    

 .رود كار مي
بيگلري تاكيد كرد: در حال حاضر تست سرپايي در پروتكل ما جايي               

اي براي سودجويي اين      ندارد و علمي نيست. حال ممكن است كه عده        
 .موضوع را در فكر مردم اندازند، اما اين اقدام علمي نيست

           تيم اعزامي از سازمان جهاني بهداشت ضمن بازديد از انستيتو
پاستور ايران از نزديك در جريان توانمندي هاي تشخيصي اين          

) قرار  19-انستيتو براي مقابله با كروناويروس جديد (كوويد         
 گرفت. 

در اين بازديد تيم سازمان جهاني بهداشت ضمن اظهار خرسندي از راه            
اندازي شبكه آزمايشگاهي در گستره وسيع در كمتر از ده روز در                  

مورد توجه اين سازمان        ايران، آن را به عنوان يك مدل موفق و             
 دانست.

شبكه آزمايشگاهي     به گفته تيم كارشناسان سازمان جهاني بهداشت،       
ايران براي ما درس آموخته هاي زيادي داشت كه اميدواريم بتوانيم آن            
 را در ساير كشورها نيز پياده سازي كنيم.                                    

دكتر ابوبكر عبدالنصير رئيس مديريت ريسك براي بيماري هاي                
عفوني سازمان جهاني بهداشت در دفتر مديترانه شرقي ضمن ابراز              
رضايت از اينكه كيت هاي اهدايي اين سازمان توانسته است به افزايش            
توان تشخيصي ايران كمك نمايد، قول ارسال كيت هاي بيشتري را به             
 ايران داد كه در روزهاي آينده وصول خواهد شد.                              

در پايان اين جلسه، دكتر عليرضا بيگلري، رييس انستيتو پاستور ايران،           
ضمن تشكر از تيم پرتالش تشخيصي آزمايشگاهي كروناويروس در             
انستيتو پاستور ايران و ساير آزمايشگاه هاي كشور، از حمايت هاي               

 سازمان جهاني بهداشت در ارتقاي توان تشخيصي كرونا تشكر كرد. 
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       با حضور معاون     98/11/2جلسه هيئت رئيسه مجتمع در تاريخ
محترم و رئيس مجتمع در سالن ابوريحان برگزار و گزارش              

بررسي گرديد. در اين جلسه راه اندازي آزمايشگاه           1398سال  
هاي ويروس با توجه به پروژه هاي             كنترل كيفيت فرآورده   

جديد مورد تأييد اعضاء قرار گرفت. در پايان جلسه مسئول              
 انفورماتيك مجتمع گزارشي از اقدامات مربوطه ارائه كرد. 

            با همكاري معاون توسعه انستيتو و معاونت توليد طرح جامع
نياز سنجي شغلي كاركنان انستيتو پاستور ايران در اوايل بهمن          
ماه در سالن آمفي تئاتر مجتمع برگزار گرديد. شركت كنندگان          
در اين دوره آموزشي كه نماينده واحدهاي مختلف مجتمع             
حضور داشتند با نحوه تكميل طرح فوق و همچنين نيازهاي             

 آموزشي آشكار و نيازهاي آموزشي اين مركز آشنايي يافتند. 

 

 

 

 

 

                اولين جلسه هيئت مؤسس مركز تحقيقات واكسن هاي
ويروسي انستيتو پاستور ايران با حضور جناب آقاي دكتر               

بيگلري، رئيس انستيتو پاستور ايران برگزار شد. در اين جلسه            
بر استفاده از ظرفيت هاي انستيتو براي انجام انجام تحقيقات            

موثر و كاربردي در حوزه توليد واكسنهاي ويروسي هماهنگ با           
معاونت هاي محترم توليد و پژوهش با توجه به نيازهاي نظام             

 سالمت كشور تأكيد نمودند.

               نشست مميزي مراقبتي  سيستم هاي مديريت يكپارچه
 8و    7ايتاليا در تاريخ     IMQ از طرف شركت      IMSكيفيت  

مديريت   برگزار گرديد. گواهينامه سيستم       1398بهمن ماه    
با استقرار استانداردهاي مديريت ايمني و           IMS يكپارچه

و سيستم مديريت      ISO 45001:2008 بهداشت شغلي  
و سيستم مديريت     ISO 14001:2015 زيست محيطي 

مجتمع توليدي تحقيقاتي   در       ISO 9001:2015كيفيت  
 مركز رشد مجتمع اخذ گرديد. انستيتو پاستور و
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              (س) مراسم عزاداري سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا
گرامي پيامبر مكرم اسالم (ص) و همسر امير مومنان علي            دخت

بن ابي طالب (ع) با حضور عزاداران در نمازخانه مجتمع برگزار           
 .گرديد

 

 

 

 

 

 

21    ماه همزمان با چهل و يكمين سالروز پيروزي               بهمن
رونمايي از فرم جديد       شكوهمند انقالب اسالمي ايران، جشن       

داروي ضد سرطان محصول    ب ث ژ اينتراوزيكال انستيتو                
 پاستور ايران بود. 

در اين مراسم كه به ميزباني معاون توليد انستيتو سركار خانم دكتر               
دالرام درود، مديران مجتمع و با حضور معاون محترم وزير بهداشت               
درمان، رئيس انستيتو پاستور، معاون توسعه منابع و كليه همكاران              
شاغل در مجتمع برگزار شد از اين محصول با نام تجاري پاستوسيس              

  رونمايي شد.

 

 

 

 

 

 

در اين مراسم كه با تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد و سرود ملي                  
جمهوري اسالمي ايران آغاز گرديد معاونت توليد ضمن گراميداشت             
چهلمين روز شهادت سردار رشادت قاسم سليماني به ميهمانان گرامي           
خير مقدم گفته و سپس رئيس انستيتو پاستور ايران جناب آقاي دكتر            
بيگلري نيز ضمن خير مقدم به ميهمانان حاضر از دست اندركاران                

توليد محصول جديد و نيز برگزار كنندگان اين مراسم قدرداني نموده و            
تصريح مي كنند     
امروز ياد و خاطره    
سردار سپهبد       
شهيد حاج قاسم     
سليماني و تعهد     
ايشان در كاربرد     
مهارتهاي الزم      

همواره بايد الگوي همه ما باشد. در ادامه جناب آقاي دكتر شانه ساز                
معاون محترم وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي طي سخناني               
توليد محصول جديد را نقطه عطفي براي گامهاي بعدي دانسته و                 
افزودند: عليرغم همه مشكالتي كه وجود داشته و دارد، توليد محصول            
ب ث ژ اينتراوزيكال به صورت ليوفيليزه كار بسيار بزرگ و ارزشمندي             
است كه انستيتو پاستور ايران توانسته با دانش فني و همت متخصصين  

آن را به انجام       
رساند. ايشان      
همچنين با توجه   
به تحريم هاي      
موجود در كشور،   
بر تالش براي      

رونق توليد داخلي جهت رفع نياز بيماران تاكيد كرده و تالش محققين            
و توليدگران را در تهيه فرموالسيون جديد كه منجر به كاهش استرس             
بيماران و سهولت در استفاده و حمل شده را ستودند.در پايان از                   
همكاران تاثيرگذار در فرآيندهاي توليد، كنترل و ثبت و رونمايي از               
داروي ضد سرطان ب.ث.ژ، توليد گران برتر مجتمع و همكاراني كه به             
افتخار  بازنشستگي نائل گشتند تقدير گرديد. همچنين ب از خطوط             
در دست توسعه مجتمع جهت توليد واكسن هاي استراتژيك جديد              
بازديد صورت گرفت و طي آن معاون محترم توليد توضيحاتي پيرامون            

 عملكرد كنوني سازمان و برنامه هاي آتي توليد ارائه داشتند.
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           به گزارش روابط عمومي مجتمع طي مراسمي كه با
هاي   حضور معاون توليد و مديران و روساي بخش           

مجتمع برگزار شد، سالن ورزشي چند منظوره مجتمع        
به همت سرپرست پشتيباني و رفاه و كميته ورزشي           

  .به بهره برداري رسيد 23/11/98در تاريخ مجتمع 

              شماره تلفن براي پاسخ به سواالت در مورد كرونا
 ويروس:

در صورت سوال در مورد كرونا ويروس جديد به جاي مراجعه به مراكز              
با مراكز مشاوره انستيتو پاستور        16صبح لغايت     8درماني، از ساعت     

و     64112176،  64112378،    64112183ايران با شماره تلفن هاي      
تماس بگيريد و از      09919492448و    09919492447يا شماره هاي    

حضور بي مورد در مراكز درماني كه مي تواند باعث ازدحام و انتشار                 
 بيشتر ويروس شود جلوگيري فرماييد.

ثبت نام   salamat.gov.irمراجعين مي توانند از طريق سامانه            
 نمايند.
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 تسليت
 

مطلع شديم همكاران بازنشسته آقاي رضا فغاني 
، آقاي دوستعلي شكري و مهدي نژاد مهدي به 
رحمت ايزدي پيوستند. ضمن عرض تسليت به 
خانواده هاي آن مرحوم، طلب رحمت و مغفرت 

از درگاه ايزد منان براي در گذشتگان مسئلت 
 مي نماييم. 

 
 جناب آقاي  دكتر تفرشي

 جناب آقاي دكتر خسروي 
 جناب آقاي عبادي

مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و براي  
 درگذشتگان طلب مغفرت مي نماييم.



 

 

 ):19-خبرهاي اميدواركننده از درمان كرونا ويروس جديد(كويد
ويروس كرونا، به سيستم ثبت اختراعات نيز راه يافت. بنا بـر آخـريـن                 

هاي روزافزون براي يافتن يك راه درمان         هاي ارائه شده از تالش      گزارش
مؤثر براي اين ويروس مرگبار، محققين چيني اقدام به تكمـيـل يـك               

اند كه احتـمـاالً تـوانـايـي            پرونده ثبت اختراع ملي براي دارويي نموده      
مقابله با ويروس جديد كرونا را خواهد داشت. اين پـتـنـت، تـوسـط                   

شناسي ووهان و با مشاركت يك آكادمـي نـظـامـي               انستيتوي ويروس 
چيني به ثبت رسيده است. اگرچه در نـگـاه نـخـسـت، خـبـرهـاي                      
اميدواركننده مقابله با اين بيماري هولناك مطرح شـده، امـا نـكـتـه                 

شناسي ووهـان     عجيبي در اين خبر وجود دارد. اقدام انستيتوي ويروس         
به عنوان يك نهاد دولتي، در به ثبت رساندن دارويي كه سه سال پيش         

تواند ابعاد    به ثبت رسيده است، مي     «گيليد»از سوي شركت آمريكايي     
 هاي گوناگوني را به همراه داشته باشد. و جنبه
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 اخبار بيماريهاي واگير در منطقه و جهان
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