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Scopusروند تولید مقاالت در پایگاه 



Scopusروند تولید مقاالت در پایگاه 



Scopusپایگاه در  H-indexروند



مصوبتحقیقاتي طرحهای 



و گرنت آورده خارج انستیتوکل بودجه دریافتي پژوهش 

(به میلیارد ریال)



بروزرساني آئین نامه ها، دستورالعمل و قوانین مرتبط با حوزه پژوهشي

1398-1396ساله 3راه اندازي آرشیو طرح هاي خاتمه یافته در بازه 

1399-1382ساله اعضاي هیات علمي 17راه اندازي آرشیو مقاالت 

تا کنون1398کارگاه و سمینار آموزش مداوم در سال 20برگزاري و مدیریت 
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دانشگاه هافعالیت هاي مشترک عملكرد محقق شده 



عملكرد محقق شده شاخص هاي اختصاصي 



1398عملكرد مدیریت فناوری سال 

،

:عناوینا بچهار کارگاه آموزشي برای کارشناسان انستیتو پاستور و برگزاری برنامه ریزی 

” فناوریسرپرستی در پروژه های مهارتهای  “
” فناوریبا مفاهیم مدیریت آشنایی  “
”کشت سلولهای زیستی  “
”مبانی بیوتک“
 فکریکمیته مالکیت برگزاری جلسات



98مالكیت فكري در سال عملكرد دفتر 



98-92تعداد آماري درخواست ها در سال 

.داشته باشدادامه 98شده  باشد لکن بررسی همچنان در سال داده 97درخواست ممکن است در سال -1
.شده باشدتائید 98شده باشد لکن در سال ارائه 97درخواست ممکن است در سال -2



تخصصي سالمتمدیریت خدمات 

برگزاری جلسات کیمته تضمین کیفیت-1
انجام ممیزی های داخلي آزمایشگاه های مرجع و همکار مرجع-2
برگزاری کارگاه های آموزشي برای مدیران کیفي و سوپروایزرهای -3

آزمایشگاه های مرجع و همکار مرجع انستیتو



های آزمایشگاههای مرجع و همكار مرجع  اهم فعالیت 
انستیتو پاستور ایران

1398/03/28تاریخدرزیكاویروسمولكوليتشخیصآزمایشگاهمرجعیتاخذ



نه در تمرین کشوری انتقال امن و ایمن نمومشارکت مدیریت خدمات تخصصي انستیتو 
بهنگام طغیان هایتشخیص به عنوان آزمایشگاه تریاژ  به منظور کسب آمادگي جهت 

( ع)احتمالي ایام اربعین حسیني 



ساعته آزمایشگاههای مرجع و همكار مرجع کشوری انستیتو 24آماده باش 
( ع)به منظور تشخیص بهنگام طغیان های احتمالي ایام اربعین حسیني 

آبان 10مهر لغایت 13از 



مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشي ارتقاء منطقه ای  
آزمایشگاههای منتخب وزارت بهداشت



در کشورCOVID-19راه اندازی شبكه آزمایشگاهي



تاکنون1370سال از آمار دانشجویان 

مدیریت آموزشي فرهنگي و دانشجویي



تعداد پذیرش دانشجو در چند سال اخیر



اقدامات اخیر

 سماراه اندازی نرم افزار
 دانشجوی کارشناسي ارشد و دکتری خارج از پاستور که در تاریخاجرائي نمودن شیوه پذیرش

امنا رسیدبه تصویب هیئت 98.1.24
مند  فعال سازی کمیته تحقیقات دانشجویي در خصوص برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشي و توان

سازی
بازنگری آئین نامه تصویب و انعقاد قراردادهای طرح های کمیته تحقیقات دانشجویي
اعزام د انشجویان به خارج از کشور برای شرکت در کنگره و فرصت مطالعاتي
 فرصت مطالعاتيجذب دانشجویان سایر دانشگاه های در قالب
 کشورهای علمي از شرکت های پیشرو در صنعت بیوتکنولوژی بازدید
برگزاری اردوهای علمي فرهنگي برای دانشجویان
تشکیل کارگروه بسته تحول و نوآوری آموزش
 ی دکترای زیست فناوری پزشکي، زیست فناور)تشکیل کمیته خود ارزیابي دوره های آموزشي

طبق ابالغ معاونت محترم آموزشي( داروئي و باکتری شناسي پزشکي



مراسم روز دانشجو 
1398آذر 



با صنعتبرگزاري نشست هاي علمي مرتبط 



توانمندسازيهاي برگزاري دوره 



معاونت تولید•



کشورتولید وتحویل واکسن هاو فرآورده هاي زیستي مورد نیاز نظام سالمت-1

فعالیتهاي کیفي  -2

پشتیباني و مرکز رشد-3

حوزه هاي عملكرد معاونت تولید 



1398در سال بخش هاي تولیدي مجتمع تولید محصوالتگزارش 

(ویال-دز )

4,500,0004,080,110واکسن هپاتیت ب

4,500,0004,887,540واکسن ب ث ژ

60,00050,168واکسن ضد هاری دامی

2,062,5002,073,020داروهای تزریقی

60,00030,716ب ث ژ اینتراوزیکال

2,9003,772آنتی سرم ها

405,200306,160آنتی ژن های تشخیصی

04,312محیط های کشت

050,204فالکونمحیط انتقال ویروس

دز

ویال



1398در سال مجتمع تولیدي تولید واکسن هايگزارش 

(دز)

9,060,000 9,017,818

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

(  واکسن ضد هاری دامي-واکسن ب ث ژ-واکسن هپاتیت ب)واکسن ها شامل 



1398در سالبخش هاي تولیدي مجتمع تولید سایر محصوالتگزارش 

(ویال)

2,530,600
2,468,184

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

محیط های کشت -آنتي ژن های تشخیصي -آنتي سرم ها-ب ث ژ اینتراوزیكال-داروهای تزریقي



1398در سال مجتمع تولیدي تولید و تحویل واکسن هاي گزارش 
(دز)

9,060,000 9,017,818 9,109,990

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

(  واکسن ضد هاری دامي-واکسن ب ث ژ-واکسن هپاتیت ب)واکسن ها شامل 



در سالبخش هاي تولیدي مجتمع گزارش تحویل سایر محصوالت
1398

(ویال)

1,841,673

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

محیط های کشت -آنتي ژن های تشخیصي -آنتي سرم ها-ب ث ژ اینتراوزیكال-داروهای تزریقي

میزان 

تحویل به 

پخش 

1398در سال 



بخش هاي تولیدي مجتمع محصوالت گزارش تولید 

98و 97، 96ماهه سال هاي 12در 

2,310,303

2,853,446

3,288,313

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

96ماهه سال 12تولید 

(تحویلي به انبار)

97ماهه سال 12تولید 

(تحویلي به انبار)

98ماهه سال 12تولید 

(تحویلي به انبار)



الي 89ماهه سال هاي 12گزارش تحویل داروي ب ث ژ اینتراوزیكال در
1398

سال گذشته10بیشترین میزان تحویل در 98ویال در سال 41546تحویل 



اهي  گزارش تولید و تحویل حیوانات بخش علوم حیوانات آزمایشگ

98و 97، 96ماهه سال هاي 12در 

بخشي از آنها میزان تفاوت بین تولید و تحویل حیوانات آزمایشگاهي این بخش به دلیل ماهیت تولید این حیوانات و نگهداری
.به عنوان موجودی تکثیری مي باشد



علوم حیوانات آزمایشگاهيارزش ریالي تحویلي بخش گزارش 

98و 97، 96ماهه سال هاي 12در 

7,864

9,234

10,930
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3,000

6,000

9,000

12,000

96ماهه سال 12 97ماهه سال 12 98ماهه سال 12

میلیون ریال



اقدامات انجام گرفته جهت انجام آزمون هاي حیواني 

محصوالت در حال توسعه

.I تامین دستگاهIVCارجهت شناسنامه دار کردن و تولید حیوانات شناسنامه د
.IIتوسعه و بهینه سازي فضاي بایوتریوم و علوم حیوانات آزمایشگاهي



محصوالت بخش هاي تولیدي مجتمعذخیره استراتژیك گزارش 

98و 97، 96پایان اسفند ماه سال هاي در 

837,745
892,606

1,464,150

28,432

221,342

354,788

0
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96پایان اسفند سال  97پایان اسفند سال  98پایان اسفند سال 

موجودي کل موجودي آماده تحویل



فرآروده ب ث ژ اینتراوزیكال لیوفیلیزه اخذ پروانه 

(پاستوسیس)

.Iاخذ تاییدیه آزمایشگاه هاي غذا و دارو
.II اخذ پروانه ساخت
.III اخذIRC

.IV اخذ مصوبه کمیسیون قیمت گذاري و
.V ریال1929825ریال به 1080000افزایش قیمت از



داروي ضد سرطان ب ث ژ اینتراوزیكال لیوفیلیزه و  ورود به بازاررونمایي 
انستیتو پاستور ایراندر 



ژن محصول بخش آنتي 14صادرات براي اخذ پروانه 

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشكياز 



ویروسانتقال تولید محیط 



نتي هیومن گلوبولینآتولید 



بهینه سازي زیر ساخت در راستاي توسعه خطوط تولید 

الت جدیدمحصو

 تني جدید ساخت ماشین سازي اراک در محل موتورخانه مرکزي10نصب و راه اندازي بویلر:
 تنی مستهلک و قدیمی از محل موتورخانه مرکزی5خارج کردن دو دستگاه بویلر
ساخت فندانسیون جدید جهت بویلر جدید
 انتقال بویلر جدید به محل و نصب و راه اندازی آن

 دستگاه چیلر تراکمي جدید در محل موتورخانه ساختمان رازي4نصب:
  خارج کردن چیلر جذبی قدیمی و مستهلک از محل موتورخانه
 دستگاه چیلر تراکمی آب خنک2نصب
 دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک2ساخت فوندانسیون جدید جهت نصب
 انتقال و نصب چیلرها در محل جدید
نصب ایستگاه پمپاژ، لوله کشی چیلرهای جدید
ساخت تابلو برق چیلرهای جدید



ساختمان رازيc◦5-تعویض سیستم سرمایش 



سیستم فیلتراسیون آب ورودي به ساختمان تولید



مرکزياورهال برج هاي خنك کننده 



تعویض لوله هاي فرسوده

قبل از •
تعویض



تعویض شیرآالت فرسوده و مستهلك



تعویض پمپ هاي مستهلك رازي





BMSخرید سیستم 



اورهال دیزل ژنراتورهاي رازي



ماعيفعالیت هاي مجتمع در راستاي مسئولیت هاي اجت

روزه برای دانشجویان کارشناسي بیوتکنولوژی، پردیس  14یک دوره برگزاری :گزارش آموزش فناور•
مردادتهران، دانشگاه علوم

روزه برای دانشجویان داروسازی، دانشکده داروسازی دانشگاه5برگزاری دو دوره •
علوم پزشکي تهران، مهر ماه•

روزه برای دانشجویان دکترای تخصصي بیوتکنولوژی5برگزاری یک دوره •
پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، دی ماه•

دانشکده فارماسیوتیکس،روزه برای دانشجویان دکترای تخصصي رشته 5برگزاری یک دوره •
.ماهداروسازی دانشگاه علوم پزشکي تهران، دی 

1398/4/15بازدید اعضاء هیئت علمي دانشگاه تربیت مدرس از مجتمع در تاریخ •
عاون فناوری و آموزشي، مدیرکل پژوهشي، مدیر دفتر ارتباط با صنعت و م-بازدید معاونین پژوهش•

1398/3/26پژوهشي مجتمع فني دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب از مجتمع در تاریخ 
98/10/01بازدید دانشجویان دانشکده فناوری های نوین پزشکي دانشگاه شهید بهشتي در تاریخ •
98/10/14بازدید مرکز کار آفریني  دانشگاه شریف از مجتمع در تاریخ •



فعالیت های مجتمع در راستای مسئولیت های اجتماعي



اي گزارش درآمد مجتمع در مقایسه سالیانه بر مبن
بیني شده و تحقق یافتهپیش 

( 98/12/28)تحقق یافته 

358.863.274.466

(96/12/28)تحقق یافته 

235.615.930.717

لایر380.000.000.000: پیش بینی 

( 97/12/28)تحقق یافته 

288.233.384.353

لایر 300.000.000.000:پیش بینی 

لایر296.500.000.000: پیش بینی 

98سال 

97سال 

96سال 



معاونت توسعه مدیریت و منابع•



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني
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ان غیر  تغییر ضریب کارکن

هیات علمي

40و 50افزایش ضریب 

درصد32و 

سایر احكام غیر هیات  

علمي

تغییر ضریب اعضاي

هیات علمي

اعمال پایه هاي ترفیع سایر احكام هیات علمي

Series1

1398تعداد احكام صادر شده در سال 



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني

انجام امور اداری اعضای هیات علمي•
حکم صادر گردیده405: تنظیم و صدور احکام جدید اعضاء هیات علمي-1•
مکاتبه بوده 52حکم صادر و 58: انجام کلیه امور طرح خدمت مشموالن هیات علمي -2•
حکم صادر گردیده9: انجام کلیه امور مربوط به تبدیل وضعیت استخدامي اعضاء هیات علمي -3•
حکم صادر گردیده6: انجام کلیه امور مربوط به ارتقاء اعضاء هیات علمي-4•
حکم صادر گردیده127: انجام کلیه امور مربوط به پایه ترفیع سالیانه وپایه تشویقي اعضای هیات علمي-5•
مورد300حدود ...(: نظیر مرخصي بدون حقوق و درخواست وام و)بررسي و پیگیری درخواست های اعضای هیات علمي -6•
تهیه آمارهای مختلف در خصوص اعضاء هیات علمي جهت مراجع ذیربط-7•
گواهي صادر گردیده72: صدورگواهي ها و ابالغ های مختلف برای اعضاء هیات علمي-8•
مورد148: تهیه درصد محرومیت ازمطب اعضای هیات علمي با توجه به کارکرد ماهیانه و ارسال به امور مالي-9•
مورد 90مورد صدور حکم تعهد و قرارداد که حدود 20:انجام کلیه مکاتبات اداری مربوط به تمدید قرارداد و تعهد اعضای هیات علمي-11•

.مکاتبات صورت گرفته است

کارکنانانتقالونقلوآموزشيهايماموریتامورانجام•
نفر19برایمکاتبه70حدود:آموزشيهایماموریتتمدیدمکاتباتانجام•
کارکنانحقوقبدونمرخصيامورانجام•
ایمداشتهحقوقبدونمرخصيمکاتباتمورد10وباشندميحقوقبدونمرخصيدرنفر11•
انتقاالتونقلامورانجام•
مورد44:کارکنانکلیهمامور/انتقالهایدرخواستپیگیریوبررسي-1•
شدهزدهانتقاالتونقلصورتجلسهمورد2-48•
دیگرهایسازمانبهمامورنفر3-5•
حکم36:انتقالوماموریتاحکاموصدور-4•



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني

امور بازنشستگي، موظفین و سوابق پرسنلي•
پرونده جهت اصالح احکام بازنشستگي 150بررسي –1•
تا23بازنشستگي به تعداد صدور ابالغ –2•
تا23پرسنلي به تعداد صدور حکم بازنشستگي در سیستم –3•
مورد   200کشوریمکاتبات با سازمان بازنشستگي –4•
مورد150اجتماعيمکاتبات با سازمان تامین –5•
مورد160به سازمان بازنشستگي کشوری و سازمان تامین اجتماعي  مراجعه –6•
مورد15سوابق  نقل و انتقال –7•
مورد70محاسبات سوابق دو سال آخر بازنشستگان  –8•
مورد500انستیتوپاسخگویي به ارباب رجوع داخلي و خارج از –9•
انستیتوپاسخگویي به تلفن های داخلي و خارج از –10•
مورد20به وظیفه بگیران مربوط برقراری موارد –11•
...مورد اعم از درخواست صدور گواهي ، درخواست احتساب سوابق بازنشستگي و120مکاتبات متفرقه  -12•
ماموریتهاي خارج و داخل کشور•
مورد8ماموریتهای خارج از کشور با مجوز هیات پنج نفره –1•
مورد11( ارائه مقاله)ماموریت های خارج از کشور با مجوز معاون تحقیقات –2•
مورد410صدور حکم ماموریت های داخلي -3•



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني

وظایف اداره توسعه و تحول اداري
انجام امور مربوط به کمیته اجرایي مهندسي مشاغل •
انجام امور مربوط به کمیته ساختار و فناوری های مدیریتي•
(چارت و تشکیالت)انجام امور مربوط به مهندسي سازمان •
(جشنواره شهید رجایي)تکمیل اطالعات سامانه ارزیابي عملکرد •
مدیریت و  ماهانه برنامه عملیاتي معاونت توسعهوپایش و اختصاصي انجام امور مربوط به برنامه عملیاتي مشترک •

:منابع از جمله 
(دو سویه)برقراری ارتباط بر خط سامانه تشیکالت -1•
ثبت آمار و اطالعات واحدهای عملیاتي و خدماتي واگذاری در سامانه سیناسا-2•
استقرار بانک اطالعات مدیران-3•
...تداوم استقرار سامانه ثبت تجارب و پیشنهادات و -4•
مدیرانوکارکنانخدمتضمنآموزشيفراینداجرای•
دیرانموکارمندانتوانمندسازیوآموزشاعتباراتکردهزینهپیگیریوموردنیازاعتباراتپیشنهادوبررسي•

.سنواتيبودجهدربینيپیشبرایمصوبآموزشيبرنامهبراساس
...ومجازیهایدورهمنتورینگ،یادگیری،قرارداد:آموزشنوینهایروشاجرایيکاربستوطراحي•
کارکنان و اجرای به موقع آنهاارزیابي عملکرد دریافت دستورالعملهای •



توزیع فرم های ارزیابي عملکرد بین مدیریت ها، ادارات و واحد های سازماني •
به منظور رعایت کامل مقررات و ضوابط ( دستي یا سیستمي)بررسي فرم های ارزیابي عملکرد•
تحقیق و پژوهش پیرامون نتایج ارزیابي عملکرد کارکنان و ارائه بازخورد به واحد های مرتبط •
پیگیری و رسیدگي به شکایات و اعتراضات ارزیابي شوندگان و تهیه و ارائه گزارشات •
مورد24رتبه شغلي ارتقاء •
مورد52ارتقاء طبقه شغلي  •
(رسمي ، پیماني و قراردادی)مورد 22اعمال مدرک تحصیلي •
مورد8انتصاب کارکنان  •
جلسه4برگزاری جلسه کمیته اجرایي مهندسي مشاغل          •
جلسه4برگزاری جلسه کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتي   •
جلسه5برگزاری جلسه چرخه بهره وری  •
جلسه  4برگزاری جلسه نیازسنجي آموزشي •
دوره آموزشي ضمن خدمت کارکنان  46برگزاری •

(جشنواره شهید رجایي)دریافت رتبه خوب در ارزیابي عملكرد سازماني 

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



مدیریت مالي

ساليطدرهزینهمراکزبهپرداختيتنخواهتسویهدرتسریعوریزیبرنامه

هایهزینهتامینبدلیلعملکردحجمافزایشعلیرغمبطوریکه،1398

ذشته،گسنواتبهنسبتبندیزماننظرازکرونا،ویروسشیوعبامقابله

بتاریخذیلجدولبشرح)استبودهحاکمتریمناسبشرایط

1398/02/31):



مدیریت مالي



مدیریت مالي

ابواحدهاعملکردایدورهتطبیقطریقاز،هزینهمراکزکردهزینهبرداخليکنترلونظارتافزایش

ومالينامهآئین24ماده)موسسهتخصیصکمیتهدرطرحوپرداختيتنخواهوشدهمبادلهنامهتفاهم

.1398سالبودجهقانون20تبصرهاجرایراستایدر(معامالتي

98گزارش وضعیت تسویه تنخواه  مراکز هزینه سال
اهدرصد تسویه تنخومانده تنخواه گردان واریزياسناد هزینه تنخواه پرداختيمراکز هزینه 

257،199،888،975244،470،963،4679،385،578،9593،343،346،5490.99رج مجتمع تحقیقاتي وتولیدي ک

248،974،856،966221،102،618،4951،038،331،09726،833،907،3740.89اموراداري 

57،518،311،98348،329،264،3458،693،467،445495،580،1930.99امور پژوهشي 

12،335،249،87310،709،466،2231،336،194،518289،589،1320.98کلینیك خدمات تخصصي 

25،645،995،84717،338،922،6128،307،073،23501.00آموزش 

5،565،788،7245،562،042،1253،746،59901.00پایگاه آمل  

15،275،380،00014،636،613،523638،766،47701.00پایگاه تجریش 

622،515،472،368562،149،890،79029،403،158،33030،962،423،2480.90جمع کل درقالب تنخواه گردان 



مدیریت مالي

:جملهازمقررموعددرقانونيتكالیفانجامدرتسریعوریزيبرنامه

.(98بودجهقانون21تبصره)دستمزدوحقوقاطالعاتارسال-

.شدهجذباختصاصیدرآمدموقعبهوصولپیگیری-

.مستقیممالیاتهایقانونمکرر169مادهمطابقفصلیمعامالتارسال-

.دارائیواقتصادیسازمانبهبدهیومطالباتگزارشاتارسال-



ادراه برنامه ریزي بودجه و پایش عملكرد 

99الي 95از سال ( هزینه اي)مقایسه اعتبار مصوب 



ادراه برنامه ریزي بودجه و پایش عملكرد 

99تا 95مقایسه درآمد اختصاصي از سال 



ادراه برنامه ریزي بودجه و پایش عملكرد 

99الي 95مقایسه اعتبارات تملك دارایي سرمایه اي از سال 



ادراه برنامه ریزي بودجه و پایش عملكرد 

99الي 95درصد اعتبار دریافتي نسبت به ابالغ اعتبار از سال 



مدیریت پشتیباني و امور رفاهي

HSEگزارش عملكرد واحد 

(در فاز اول)تدوین برنامه عملیاتی اجرای پایش سالمت کارکنان •

HSEت تدوین برنامه عملیاتی سه ساله مدیریت حوادث مبتنی بر سیستم مدیری•

تدوین دستورالعمل آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری  •

در انستیتو پاستور ایرانHSE PLANتدوین •
اخذ تأییدیه عملکرد برای کلیه آسانسورها•
برگزاری دوره ها و کارگاه آموزشی•

HSEطراحی و استقرار سیستم مدیریت •

مدیریت خطرات و تأثیر آن در انستیتو پاستور ایران•

سازمان هاHSEهمکاری علمی با سایر ادارات •
اجرای معاینه فنی ساختمان مطابق بر قوانین ملی ساختمان•



مدیریت پشتیباني و امور رفاهي

گزارش عملكرد واحد ایمني زیستي 
اینکهپیشنهادات،ارائهوهاانطباقعدماعالنجهتآزمایشگاهوبخشواحد،26ازبابرنامهومنظمبازدید

.استشدهانستیتودرمؤثریکیفيسطحارتقایموجبامر
درزیستيایمنيواحدبابهداشتوزارتمرکزتوسطخونفشارکنترلپایشمليطرحاجرایدرهمکاری

.ایرانپاستورانستیتو
کن،آبگرمها،دوشعالئم،تابلویهواکش،نظیرورزشيباشگاهشدهمستهلکوسایلتعمیرپیگیری

.نظافتوتردمیلآبسردکن،
شویچشمیادوشبههنوزکههایيبخشبرایاضطراریشویچشمعددششودوشعددششتهیه

.بودندنشدهمجهزاضطراری
توانخواهافرادبابرخوردنحوهوسریعوآسانرسانيخدمتهایشیوهآموزشيدورهبرگزاری
کاریروزدوطيخدماتينیروهایکلیهبهزیستيایمنياصولونظافتعفوني،ضدهایمهارتآموزش
پاستورانستیتوکارشناسانبرایپسماندآموزشيکالسبرگزاری
انستیتوحریقاطفایهایجعبهمناسبعملکردبرپیگیریونظارت
انبارشروندبرنظارتوعموميسردخانهازبازدیدمرتبهسه
درمانپیگیرییاخطرسازموانعرفعجهتبههاآزمایشگاهوهابخشدرحوادثاعالمهایفرمپیگیری

کارکنان
کپسولحملتروليعدد3تهیه)ایمنوامننقلوحملوکارگرانجسميهایآسیبازجلوگیریجهت

(زنجیردارCo2های



مدیریت پشتیباني و امور رفاهي

 به مدت دو سال جهت 1398/04/24درخصوص تفکیک پسماندهای خشک قابل بازیافت در مورخ 11منطقه 1عقد قرارداد با شهرداری ناحیه
.بازیافت زباله های انستیتو پاستور

 دستگاه وانت دو کابین 1دستگاه وانت نیسان، 1دستگاه پژو پارس، 1، 405دستگاه پژو 6دستگاه خودرو به شرح 9در حوزه نقلیه خرید قطعی
ریچ و بکارگیری و عملیاتی نمودن خودروهای فوق در مأموریت های محوله، تعمیر و نگهداشت خودروها و نظارت بر حسن انجام کار در حوزه 

.حمل و نقل مأموریت های درون و برون شهری
بکارگیری تجهیزات مکانیکی خریداری شده نظافتی و آموزش استفاده توسط پرسنل مربوطه

گزارش عملکرد دبیرخانه
ای ممهور ممهور کردن نامه های صادره به امضای ریاست، معاونت توسعه و تحقیقات با مهر برجسته و همچنین تحویل مهر برجسته مدیر مالی بر

؛ ایجاد ایمیل مختص دبیرخانه برای دریافت و ارسال نامه های وارده و صادره...کردن نامه های مالی از قبیل تسهیالت بانکی و 
ولتمشخص کردن مسئولیت های کارکنان دبیرخانه و حیطه وظایف آنان برای پاسخگویی و پیگیری در زمان نیاز بروزرسانی  سامانه د
 عدد3892ثبت نامه های صادره به تعداد -عدد 2207ثبت نامه های وارده به تعداد
ن به واحد اسکن مجدد نامه هایی که به صورت فیزیکی دستور داده می شود با ویرایش اسکن قبلی و جایگزینی آن در نامه مربوطه و توزیع آ

مربوطه طبق دستور اولین ارجاع
پاسخگویی به مراجعین به صورت حضوری و تلفنی برای پیگیری نامه ها
پرینت نامه های درخواستی براساس صالحدید از پرینتر مرکزی و ارائه آن به صاحبان نامه
سیون اومدریافت نامه ها از طریق اتوماسیون وزارت و ثبت و ارسال و یا ارجاع آن طبق شرح ارجاع و یا براساس موضوع مربوطه به کارتابل ها در ات

اداری انستیتو

گزارش عملکرد واحد خدمات



مدیریت پشتیباني و امور رفاهي

oولتفراهم نمودن فرصت های یکسان برای دسترسی کلیه متقاضیان در استعالم خرید کاال و تجهیزات در سامانه تدارکات الکترونیک د
oبرگزاری دوره آموزشی و روش های فرآیند خرید کاال به کارپردازان از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت
oخرید وسایل و تجهیزات موردنیاز بخش های درگیر تشخیص کرونا
oبرابر مبالغ زیر نسبت به خریدهای مجموعه انستیتو پاستور اقدام شده:

ریال49/500/000/000بابت خریدهای اموالی جهت حوزه های ستادی و پژوهشی مبلغ ( الف
ریال38/000/000/000بابت خریدهای تعمیرات اساسی در تجهیزات ساختمان مبلغ ( ب
ریال4/620/000/000بابت خریدهای مصرفی جهت واحدهای ستادی و بخش های پژوهشی ( پ

.از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت خریداری شده است1398ریال در سال 67/033/949/450از خریدهای فوق مبلغ 
.خریدهای غیر کرونایی از طریق سامانه تدارکات دولت بوده است% 80بیش از 

گزارش عملکرد انبار مرکزی

oهماهنگی با بخش ها جهت استفاده از سردخانه مرکزی
o نسخه رسید در نرم افزار روزآمد در سال اخیر1350ثبت و صدور تعداد
oارائه درخواست خرید اقالم مصرفی به اداره تدارکات و خرید توسط اداره تدارکات و تحویل اقالم خریداری شده به اداره انبار
oبانیتیپشارائه حواله انبار از طرف بخش ها و واحدها به اداره انبار و تحویل لوازم مورد نیاز طبق حواله و نیاز بخش ها با هماهنگی مدیر محترم
oدت موجوتحویل تجهیزات خریداری شده از جانب اداره تدارکات به اداره انبار و صدور رسید انبار و در ادامه تحویل به بخش مربوطه طبق مستندا
oمدیریت در تحویل اقالم درخواستی واحدها با کارشناس نیازمندی واحدها در راستای صرفه جویی

گزارش عملکرد واحد تدارکات



مدیریت پشتیباني و امور رفاهي
گزارش عملکرد امور رفاهی

سنه به معرفی و دریافت تسهیالت بانکی از بانک های عامل در قالب تسهیالت خرید کاال، کارت اعتباری و قرض الح
فقره524تعداد 
ریال بانک مهر12/900/000/000ریال بانک ملت و 99/060/000/000ریال بانک ملی و 75/900/000/000جمعاً مبلغ 

 12/000/000ماهه اول و دوم سال به کارکنان شاغل هرکدام به مبلغ 6نوبت برای 2پرداخت کمک هزینه سفر در
ریال

 مورد و افزایش اعتبار برای دارندگان 25انجام فرآیند درخواست صدور کارت های اعتباری خرید بیمه ملت به تعداد
مورد218کارت به تعداد 

فاه،  کارت های خرید فروشگاه زنجیره ای ر: تهیه و توزیع کمک هزینه های رفاهی مصوب کمیته محترم رفاهی از جمله
ریال18/000/000مورد هر کدام به مبلغ 5کارت های هدیه در مناسبت های مختلف؛ 

 نفر20به تعداد ( عج)معرفی و دریافت تسهیالت از صندوق قرض الحسنه ولیعصر
 روزه و بازدید از مجموعه کاخ سعدآباد تهران1برگزاری تورهای
خرید و توزیع کارت ورزشی برای کلیه کارکنان
 (والیبال)انعقاد قرارداد سالن ورزشی با افزایش یک رشته گروهی دیگر
انجام امور بیمه ای در رشته های مختلف مسئولیت، اموال و اشخاص برای انستیتو و کارکنان محترم
طیل گردیدبرنامه ریزی مسابقات ورزشی دهه مبارکه فجر شروع مسابقات که متأسفانه به علت شیوع ویروس کرونا تع.



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

:اهم فعالیت هاي بخش برق و تجهیزات و دفتر فني

...وژنراتوردیزلمرکزیبرقپستوتاسیساتهاتابلوازنگهداری•
هاخشبکلیهبهبرقیخدماتارایهوفرعیواصلیبرقهایتابلوسرویسوتعمیر•

خانهوتلفن...وهاروشناییوتلفنوبرقشبکههایزمینهکلیهدر
...وپزشکیوآزمایشگاهیتجهیزاتتعمیروسرویس•
فقومیکربیهودهایفیلترتعویضوتستریزیبرنامهونگهداریوسرویس•

...وقرارداد
...وهارومکلین...وآنهاقراردادوفقهاآسانسورسرویسونگهداری•

شگیرانهپینگهداریمواردوفنیهایقراردادکلیهدرریزیبرنامهوتنظیموتهیهو
...ومهندسیفنیتجهیزاتوتاسیسات



:تعویض لوله های فرسوده سرمایش و گرمایش داخل کانال

مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

بعدقبل



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

تعویض شیرهای یک طرفه



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

(جدید)نصب سختي گیر



:سرویس کامل هوارسان ها

مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

:بآزمایشگاه نانوبیوتكنولوژی در حال تخری



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

:ازیآزمایشگاه نانوبیوتكنولوژی در حال بازس



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

:هزار گریني در موتورخانه پایگاه تجریش80نصب سختي گیر 



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

:یونتعویض کابین آسانسور واکسیناس



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

تعویض کلدکتور تاالر مدرس



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

عایق کاری حیوانخانه



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

:عایق کاری کورفسیلیتي



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

تعمیر اساسي باالبر ساختمان مرکزی

تابلوقدیمتابلو جدید



مدیریت نگهداشت تاسیسات و تجهیزات

اسیدشویي چیلر مرکزی





ياهم فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه روابط عموم

هایخبرگزاریدرایرانپاستورانستیتوهایفعالیتاخبارانعكاس•
خارجيخبرگزاری30ازبیشوداخلي



روناویروس  انعكاس وسیع فعالیت هاي انستیو پاستور ایران در مقابله با ک•
در رسانه ملي

ياهم فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه روابط عموم



پاستوروانستیتهايفعالیتازکوتاههايکلیپوهافیلمتدوینوتهیه•
ایران

ماهانهصورتبهایرانپاستورانستیتوداخليخبرنامهانتشار•
(مدرسشهیدتاالر)هاهمایشتاالربهسازيوزسازيبا•

ياهم فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه روابط عموم



انعقاد تفاهم نامه هاي همكاري با کشورهاي مختلف•
دعوت از مهمانان خارجي جهت حضور و سخنراني در انستیتو•
همكاري در بازدید شخصیت ها و تیم هاي بین المللي از انستیتو  •

o  معاون اول رییس جمهور
o  معاون علمي و فناوری ریاست جمهوری
oتیم اعزامي سازمان جهاني بهداشت
oشهردار تهران
oنماینده دفتر سازمان جهاني بهداشت در ایران

بروز رساني وب سایت هاي انگلیسي و فارسي•

ي  اهم فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه روابط عموم
و امور بین الملل



بازرسي



(ي جشنواره شهید رجائ) ارزیابي عملكرد



(دي از کلیه مبا) شكایاتپاسخگوئي به 



مدیریت اداره آمار و فناوري اطالعات

:راه اندازي سرویس ها

(سما ) آموزشی اندازی سامانه مدیریت امور راه -1•
(چارگون ) راه اندزی سامانه مکاتبات  -2•
(  وب سایت)راه اندازی پورتال اطالع رسانی -3•

راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک  -4•
راه اندازی میز خدمت الکترونیکی براساس شناسنامه خدمات -5•
باال بردن امنیت سرورها و شبکه ها -6•
2016و 2012بروز رسانی سیستم عامل سرور ها ویندوز  -7•

با وزارتخانه MPLSارتباط -8•
ارتباط با شبکه دولت  -9•
امنیت سرورها -10•



مدیریت اداره آمار و فناوري اطالعات



مدیریت اداره آمار و فناوري اطالعات

:انگهداري و پشتیباني سرویس ه

سامانه جامع مدیریت کاربران اینترنت-1•
سامانه پورتال سازماني  -2•
پست الکترونیکي-3•
VPNسرویس -4•

سیستم مانیتورینگ شبکه -5•
سرورها  -6•
سرویس اینترنت بیسیم در بخش ها  -7•
آنتي ویروس تحت شبکه -8•
کتابخانه های دیجیتال  -9•
مالي بازنشستگان آذرخش  -10•



مدیریت اداره آمار و فناوري اطالعات

:انگهداري و پشتیباني سرویس ه

آذرخشسامانه آموزش و ارزشیابي پرسنل -11•
سامانه تردد و میهمانان  -12•
سامانه درخواست خودرو  -13•
سامانه پشتیباني و رفاهي آذرخش -14•
سامانه فیش حقوقي-15•
(پژوهان)سامانه اطالعات پژوهشي -16•
سرویس اینترنت بیسیم در بخش های مختلف انستیتو  -17•
آنتي ویروس تحت شبکه -18•
کتابخانه های دیجیتال -19•
سامانه مالي روزآمد -20•
سه مجله علمي و پژوهشي انستیتو  -21•
کامپیوتردستگاه 750نرم افزاری سخت افزار و -22•
مگابیت بر ثانیه سرویس اینترنت 100توزیع -23•
مگابیت بر ثانیه سرویس اینترانت 100توزیع -24•



مدیریت امور حقوقي

شكایت پاستور از  

اشخاص

، پرارین پندار100ابراهیمي، پریدار، عابد، خبیري و کمیسیون ماده : ( 8)لهتعداد آراء •

(0)علیهتعداد آراء •

، شاهین حدادیان و پرارین پندار(2)ایوب اورازي، هاشمي، ناصر نقدي: ( 6)در حال رسیدگي •

شكایت اشخاص از  

پاستور

(0):لهتعداد آراء •

نجاتي( 1) :علیهتعداد آراء •

(2)اورازي–هاشمي ( 3) :در حال رسیدگي •



مدیریت امور حقوقي

شكایت پاستور از  

اشخاص

گروه سحر حمامي-اکرم اماني-اکراد صدري -2تاج پیمانكار : ( 4)له تعداد آراء •

(0)تعداد آراء علیه •

اکرم اماني-ندا فخري آزاد-اصغر پارسایي-مریم حسیني طراز کوهي: ( 4)در حال رسیدگي •

شكایت اشخاص از  

پاستور

اماني در دادسراي  -اماني در دادسراي کارکنان دولت-تجدیدنظرخواهي پیمانكار تاج: ( 6)تعداد آراء له •

کارکنان  شكایت سازمان بازرسي از رییس اسبق و مدیر مالي وقت در دادسراي-همسایه هاي انستیتو-منیریه 

دادسراي دیوان محاسبات-دولت

(0)تعداد آراء علیه •

(0)در حال رسیدگي •



مدیریت امور حقوقي

له
کوکب-(2)بهراميغضنفر-(2)کرديشكوفه-(2)جعفريالدینمحي:(32)لهآراءتعداد•

زمان-حساميایران-(2)مریميفهیمه-(2)کیانيعلي-(3)وندخواجهابوالفضل-پورشعباني

-پناهاسالممحبوبه-شیرزادمقصود-مرنديوحید-مهدويمهدي-منصوريمهناز-محمدي

حسین-امانياکرم-موسويالهفضلسید-(2)نشاطندا-طارميمحمد-عباديغالمرضا

امانياکرم-(2)میرزایيشیوا-سلطانيجواد-پوراظهري

علیه
-(3)شیرزادمقصود-(2)کیانيعلي-(2)سلطانيیداله-پورشعبانيکوکب:(14)علیهآراءتعداد•

-سلطانيجواد-پوراظهريحسین-(2)خاکساراصغرعلي-عباديغالمرضا-پناهاسالممحبوبه

در حال  
رسیدگي

غالمرضا-آشناگرعلمدار-میرزایيشیوا-کیانفروزشافسانه–عباسينغمه:(5)رسیدگيحالدر
/صیادي



مدیریت امور حقوقي

0:  تعداد 
در حال رسیدگي



مدیریت حراست

جهتمحلودنبحساسالویتگرفتندرنظرباکوچکترهایپروژهبه(تهران)ایرانپاستورانستیتوپیرامونيمحیطکلبندیفاز-1•

مداربستهدوربینسیستماندازیراهوونصبموجودوضعیت،کارشناسيبررسي

رقراریبامکانامنارتباطيپروتکلاطالعات،اینوفناوریحفاظتحوزهکارشناسانتوسطحراستدفترسیاحسامانهاندازیراه-2•

.دهدميقرارسازماناختیاردرراامنکامالبستردر(ارتباطيوبینارهایو،جلساتVoipتصویری،صوتي،تلفن)هایتماس

(کرجمجتمع)خریدحوزهدررجوعاربابورودجامعپالنطراحي-3•

ذفح(پستچيیاپستيصندوق)شهریپستطریقازشدهبندیطبقهمدارکواسنادگونههرارسال)ساطبسامانهاندازیراه-4•

صورتهایبررسيوکشورکلحراستسازمان1398/12/21مورخ17147/98/7555شمارهبخشنامهبهتوجهبامرکزاین.شده

زارتوبندیطبقهاسنادتبادلسامانهاندازیراهبهاقداماطالعات،فناوریحفاظتواسنادحفاظتکارشناسانتوسطپذیرفته

رونیکيالکتبسترامنطریقازبهداشتوزارتغیرحراستيمحرمانهمکاتباتکلیهپساینازنمود،کهساطبعنوانتحتبهداشت

(بهداشتوزارتبندیطبقهاسنادسامانه).شدخواهدتبادلپزشکيعلومهایدانشگاهبایکپارچهبصورت

مهرهاینمودنخارجردهخرید،انهدام،ازساختفرایندخصوصدرحراستمرکزیدفتردستورالعملطبقرویهوحدتایجاد-5•

سازماني

ضروریمواقعدربرداریبهرهجهتیدکيهایکلیدمحرمانهخزانهایجاد-6•

:اقدامات مدیریت حراست



:اقدامات مدیریت حراست

مدیریت حراست

(وخودرونفر)آربوویروسبخشتاورودیدربازکرونانمونهحاملینهمراهيوپذیرش-7•
شبخوانباربهاهدایيکاالهایوکروناتشخیصهایکیتخروجوورودنظارتوثبت-8•

اداریغیرواداریساعاتدرصورتجلسهتنظیمبامربوطه
واحداندازیراهجهتساعته24بصورتمهندسيوفنيکارکنانباهمراهيوهمکاری-9•

کروناویروسگیرینمونه
بابارپذیرشوامنیتحفظجهتفیزیکيحفاظتنیرویاستقراروتصویریپوشش-10•

کروناگیرینمونهقسمتدررجوع
حفاظتتوسطساعته24بصورتکشورسراسرازارساليهاینمونهپذیرشوثبت-11•

فیزیکي
وبرداریتصویرجهتخبریهایشبکهوخارجي،مقاماتراهنمایي،مهمانانوهمکاری-12•

کروناآزمایشگاهازبازدیدوانستیتومحترمریاستبامصاحبه
24بصورتکشورسراسرازکروناویروسارساليهاینمونهتماميپذیرشوثبت-13•

همکارانتوسطنمونهعدد26323تعدادبه99/2/27الي98/11/31تاریخازساعته
فیزیکيحفاظت



فیزیکيتحفاظدفتربهتصاویرانتقالوانستیتوپیرامونيبستهمداردوربیناندازیراهونصب-1•
انستیتوکلبرایاستفادهقابلوحراستبرایوبینارامنپروتکلوبستراندازیراه-2•
(کرجمجتمع)رجوعاربابورودجهتبرشورنصبوطراحي-3•
یکيالکترونبسترامنطریقازبهداشتوزارتغیرحراستيمحرمانهمکاتباتکلیهپسایناز-4•

یناموجببه.شدخواهدتبادلتابعهایحراستوپزشکيعلومهایدانشگاهبایکپارچهبصورت
الکترونیکينسخههمراهبهنامهفیزیکوگردیدهانجام98سالدرسامانهاینهایزیرساختاقدام

حذفدانشگاهيمکاتباتدرنامهفیزیکآزمایشيزمانازپسوپذیردميانجامسامانهاینطریقاز
.پذیردميانجامساطبسامانهطریقازو

مهرخریداریوساختفرآیندسازییکسانمورددر97سالابالغيدستورالعملبهتوجهبا-5•
دفرآیننمودنالشکلمتحدومناسبراهکارایجادباونشستثمربه98سالدرمهماینسازماني

بااراستهمیندر.گردیدگیریردقابلفرآیندهاچارگون،کلیهسامانهدرمهردرخواستثبتوکار
اینسازییکسانبهتوجهبا98سالدرمختلفشکایاتوعدیدهمشکالتومعضالتبهتوجه

ودیدگرحراستدفترنیروهایطریقازسازمانيهایمهرجعلباندیککشفبهمنجردستورالعمل
.شدندمعرفيقضادستگاهبهپیگیریبا

مکنمغیرراهابخشازبعضيبهورودودسترسيبحرانيمواقعدرکهکلیدمرکزیخزانهنبود-6•
.ساختمي

:شرح اقدامات انجام شده

مدیریت حراست



5شرح توضیح بند –پالن راهنماي کامل ارباب رجوع تهیه شده توسط واحد حراست 

• این پالن شامل توضیحات کامل در مورد تردد ذینعفان  در حوزه خرید ،تسویه و تحویل کاال درمجتمع مي باشد

مدیریت حراست



پایگاه تحقیقاتي آمل

:پژوهش

اخذ مجوز و راه اندازی مرکز تحقیقات زئونوز•

تحقیقات کاربردی در زمینه بیماری های عفوني شایع و بیماری های ژنتیکيانجام •

مدلهای سرطاني در موش های ترانسژنیک  ایجاد •

ایجاد مدل سایر بیماری ها  نظیر دیابت ،سوختگي و زخم ، چاقي •

.مقاله مي باشدPUPmed10و :ISIتعداد مقاالت چاپ شده در سال گذشته با نمایه •

ا همان شایان ذکر است که هیچ گونه بودجه پژوهشي در اختیار این مرکز قرار نمي گیرد و این مرکز ب•

بضاعت خود توانسته به این تعداد مقاالت علمي دست یابد



پایگاه تحقیقاتي آمل



پایگاه تحقیقاتي آمل
:مرکز تكثیر ونگهداري حیوانات آزمایشگاهي فعالیتهاي خود را در دومحور به انجام مي رساند

NMRI،BALB/C،C57موشهایبخشایندر:عادیحیواناتونگهداریتکثیربخش:الف•

ویستارنژادرتهایهمچنینوCreترانسژنیکموشهای،
Nude)ایمنینقصباترانسژنیکحیواناتونگهداریتکثیربخش:ب• mice):نودموشهای

BALB/C،C57

سلرده30بهنزدیکبازنوگرافتتومورهایایجادباسرطانزمینهدرتحقیقاتیهایپروژهانجام:ج•
انسانیهایالین



پایگاه تحقیقاتي آمل

آموزش
چنینهموسلولیکشتزمینهدرعملیوتئوریآموزشکارگاهآموزشیمختلفکالسهایبرگزاری•

جویاندانشبرایپژوهشیخدماتوتکثیر،،تولیدمراحلوآزمایشگاهیحیواناتبخشباآشنایی

هاریاریبیمبهابتالءازپیشگیریوگزیدگیحیوانکاهشهدفباجامعهسازیتوانمندطرحتداوم•

ولپتوسپیروزهاریالویتدومحوریتباوعملیاتیاستراتژیکبرنامهتدوین•

انستیتوپاستورITوآموزشهایواحدهمکاریباکنفرانسویدئوبصورتآموزشیهایدورهبرگزار•



پایگاه تحقیقاتي آمل

ی دانش آموزی ژبیوتكنولو

آملپایگاهازآموزدانشهزارچندساالنهبازدید•

لآمپایگاهرشدمرکزدرمستقرهایشرکتازیکیتوسطاستانهفتدرپیشگامطرحاجرای•

مازندراناستاندرفناوریزیستملینظامطرحپایلوتاجرای•



پایگاه تحقیقاتي آمل

:تشخیص تخصصي



پایگاه تحقیقاتي آمل

مرکز رشد 
و،دار،واکسنکیت)رئیسههیئتمصوببراساسهاایدهوموضوع45:شورامصوبفناورهایهسته•

تعداد19بنیاندانششرکتهایتعداد14افرادتعداد.33شرکتتعداد.(آزمایشگاهیتجهیزاتو
می23شدهتجاریمحصوالتتعدادو18باشندمیعلمیهیئتاعضاآنهامدیرانکهشرکتهایی

.باشد

ازکهگردیدمستقرپژوهشکدهاینرشدمرکزدرشرکت5مجموعاگذشتهسالدراستذکرشایان•
میبنیانیدانشبرایارزیابیانتظاردرنیزهاشرکتدیگروگردیدندبنیاندانششرکتدوتعدااین

.باشند



پایگاه تحقیقاتي آمل

رایانش زیستي 

زهحوهایهدادوتحلیلتجزیهوپردازش)زیستیرایانشمرکزاندازیراهجهتاولیهاقداماتانجام•

تریاسفناوریوعلمیمعاونتباهمکاری(اطالعاتفناوریبستربرمبتنیشناختیزیست

وارتباطاتات.فناوریوتحقیقاتعلوم.پزشکیاموزشودرمانبهداشتهایووزارتخانهجمهوری

.دانشگاهیوچهادایرانوصنعتیعلمیپژوهشهایسازمان.اطالعاتفناوری



د پایگاه و مرکز تحقیقات بیماري هاي نوپدید و بازپدی
انستیتو پاستور ایران، اکنلو، همدان

.برای مطالعات میدانی به اقصی نقاط کشور انجام شده استماموریت18•
لرستانوخوزستانزدهسیلمناطقبهتیماعزام•
.استشدهکنترلوشناساییپایگاهتیمتوسطقزویناستاندراپیدمییک•
نمونه54وتوالرميبیماریمشکوکنمونه26،کیوتبمشکوکنمونه53•

.استشدهارجاعمرکزاینبهطاعونبررسیبرای
کشوراستان5وحشحیاتوجوندگانآلودگیوفونمطالعات•
کشورغربیشمالهایاستانجاریهایآبمطالعه•

:فعالیت هاي تشخیصي و پایشي انجام شده



اهپایگدرایرانپاستورانستیتودانشجویانعلمياردویبرگزاری•
قموبهشتيشهیدپزشکيعلومهایدانشگاهدانشجویانعلمیاردوی•

پایگاهدر

ایراندرطاعونتاریخچهنشستبرگزاری•
ردفتعنوانبهبهداشتجهانيسازمانمرجعیتکسبجهتگیریپی•

.استشدهآغازسازماناینهمکار
پایگاهازبهداشتجهانيسازمانمشاوربازدید•

ایرانواسالمپزشکيالمعارفدائرهباهمکارینامهتفاهمانعقاد•

:فعالیت هاي آموزشي و توسعه اي

د پایگاه و مرکز تحقیقات بیماري هاي نوپدید و بازپدی
انستیتو پاستور ایران، اکنلو، همدان



:اهيبرگزاری کارگاه آموزشي ملي اخالق و اصول کار با حیوانات آزمایشگ

تتربیویژه"آزمایشگاهیحیواناتباکاراصولواخالقتابستانیمدرسه"دوره•
ملیکمیتهتوسطماهشهریور7تا1تاریخازعملیوتئوریصورتبهمدرسین

یماریبتحقیقاتمرکزوپایگاهمیزبانیبهپزشکیزیستهایپژوهشدراخالق
25ازانیکنندگشرکتتابستانه،مدرسهایندر.گرددبرگزاربازپدیدونوپدیدهای

.داشتندشرکتکشورپزشکیعلومدانشگاه

د پایگاه و مرکز تحقیقات بیماري هاي نوپدید و بازپدی
انستیتو پاستور ایران، اکنلو، همدان



پایگاه تجریش انستیتو پاستور ایران

1398اقدامات انجام پذیرفته در پایگاه تجریش در سال  

ای اطراف جمع کردن دکل مخابراتي بالاستفاده که به علت پاره شدن سیمهای بکسل خطر سقوط بر روی ساختمانه-1•

.داشت

تعمیر وراه اندازی سردخانه مرکزی و مجهز کردن به سیستم ثبت دما و سیستم هشداردهنده از طریق تماس و-2•

.پیامک و آژیر

.پایگاهتعمیر و راه اندازی دیزل ژنراتور -3•

.از رده خارج پایگاه و وصل کردن به سیستم سرمایشچیلر تعمیر دو -4•

مایش سیستم سرمایش و گرو آزمایشگاه به لوله کشي ، نصب فن کوئل و مجهز کردن ساختمان قدیمي و جدید -5•

.جدید 

.نصب دوربین مدار بسته در سرتاسر پایگاه -6•

.ویدیوگرافي چاه برای حل مشکل کم آبي چاه-7•

.تکمیل پروژه ناتمام ساختمان واکسیناسیون و طبقه باالی واکسیناسیون-8•
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دفتر نهاد رهبري انستیتو پاستور



دفتر نهاد رهبري انستیتو پاستور



دفتر نهاد رهبري انستیتو پاستور



دفتر نهاد رهبري انستیتو پاستور



بین المللي سازي آموزش و پژوهش  
ایرانپاستور در انستیتو 

همكاری های بین المللي
در چاپ مقاالت



تعامالت علمي و آموزشي با 
شبكه بین المللي انستیتو پاستور

تو اعزام همکاران هیات علمی و کارشنان و دانشجویان برای شرکت در دوره های کوتاه مدت به انستی•
پاستورهای عضو شبکه

برگزاری گارگاههای بین المللی•



یا و الحاق انستیتو پاستور ایران به شبكه منطقه اي آس
پاستوراقیانوسیه شبكه بین المللي انستیتو 

براییرانادرخواستباپاستورانستیتوالمللیبینشبکهعمومیمجمع•
کشورهایشاملآفریقاشمالوخاورمیانهایمنطقهشبکهازخروج
ویاآسایمنطقهشبکهبهپیوستنوتونسوالجزایرمراکش،ایران،

تنام،ویکنگ،هنگجنوبی،کرهچین،کشورهایازمتشکل)اقیانوسیه
.دادمثبترای(الئوسوکالدونیاکامبوج،




