
1397گزارش عملكرد انستیتو در سال 
1398شهریورماه 3-پنجاه و یكمین جلسه هیات امناء 



فناوری و آموزشمعاونت تحقیقات،



حلراستایدرعفونيهایبيماریبرتأکيدباکاربردیهایپژوهشانجام•

بهداشتيمشکالت

بازپدیدونوپدیدهایبيماریپایشوميدانيتحقيقاتگسترش•

الملليبينهایهمکاریگسترش•

سازیتجاریواختراعثبتازحمایت•

تخصصيخدماتوفناوریتوسعه•

الملليبينوایمنطقهکشوری،مرجعهایآزمایشگاهتوسعه•

مأموریت معاونت تحقیقات، فناوری و آموزش



معاونت تحقیقات، فناوری و آموزشاهداف كالن 

زیر ساخت
-ی ارتباط با صنعتتوسعه
-الملليهای ملي و بينگسترش ارتباطات و همکاری
- انستيتوبازنگری و بهبود وضعيت فعلي پژوهشي
-های مرجع کشوریارتقائ کيفي بخش

تولید دانش
-هایریبيمازودرستشخيصپيشگيری،راستایدرپژوهشکيفيارتقای

العالجصعبوعفوني
-بازپدیدونوپدیدهایبيماریپایشراستایدرپژوهشارتقای

نشر و استفاده دانش
-الملليهای علمي در سطح ملي و بيننشر یافته
- سازیثبت اختراع و تجاری



بهرتتعداد اعضای هيئت علمي به تفکيك 

مسال 93سال  94سال  95سال  96سال  97سال 
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مصوبتحقیقاتي طرحهای 
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تیتواعتبار طرح های تحقیقاتي داخل و خارج انس
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داخل انستيتو خارج انستيتو

(به میلیارد ریال)





Scopusدر پایگاه  H-indexروند



Scopusروند تولید مقاالت در پایگاه 



برتر% 1تعداد مقاالت پر استناد 





زشکيجایگاه انستيتو در سامانه علم سنجي دانشگاههای علوم پ



مجالت انستيتو

ردیف عنوان مجله های نمایهپایگاه توضیحات ارتقاء

1 Iranian Biomedical Journal PubMed/MEDLINE, 

Scopus, 

CINAHL, 

Chemical Abstracts, …

دستهازارتقاءQ3بهQ2در
Scopusبندیرتبه

ارتقاءH-index21به20از
شاخصارتقاءCitescoreاز

در1.92به2016سالدر1.33
2017سال

2 Journal of Medical 

Microbiology and Infectious 

Diseases (JOMMID)

پژوهشي-دارای رتبه علمي
GoogleScholar
ISC

Index Copernicus

شماره تاکنون15انتشار 

3 Vaccine Research پژوهشي-دارای رتبه علمي
GoogleScholar
ISC

شماره تاکنون10انتشار



1397-1394برگزیده جشنواره رازی در سال های 

(94دی ماه ، 21جشنواره )رتبه اول در دانشگاه های تیپ دوم

 (95دی ماه ، 22جشنواره )پژوهشيرتبه اول در موسسات
 (96دی ماه ، 23جشنواره )رتبه اول در موسسات پژوهشي
 (97، دی ماه 24جشنواره )رتبه سوم در دانشگاه های تیپ دوم



مدیریت آموزشي فرهنگي و دانشجویي

مدیریت فناوری



كارگاهبرگزاری

انستيتومحققينبرایرایتکپيآموزشيکارگاهبرگزاری•
نانوالملليبيننمایشگاهدرسالمتحوزهدرفناوریآموزشيپنلبرگزاری•
سالمتحوزهدراختراعثبتونگارشجستجوتابستانهمدرسهبرگزاری•
سالمتحوزهدراختراعثبتونگارشجستجو،زمستانهمدرسهبرگزاری•
اختراعاتاستانداردداوریجهتفکریمالکيتکميتهاعضایتوانمندسازیهایکارگاهبرگزاری•

کارگاهدرشرکت

جهتاختراعجستجوینحوهبارابطهدرWIPOایهفتهیكکارگاهدرفکریمالکيتکميتهاعضایازتعدادیشرکت•
تيسكدفاترتوانمندسازی

جهتاختراعمتننگارشنحوهبارابطهدرWIPOایهفتهیكکارگاهدرفکریمالکيتکميتهاعضایازتعدادیشرکت•
تيسكدفاترتوانمندسازی

WIPOدورراهازآموزشهایکارگاهدرفکریمالکيتکميتهاعضایازتعدادیشرکت•

هافعاليتسایر

موادانتقالومحرمانگيقراردادهایفرمتدوین•
مجموعهازخارجمتقاضيانبهفکریمالکيتخدماتارائهوانستيتوداخلهمکاراناختراعاتثبت•
ثبتدرخواستبررسيدررویهوحدتایجادوهمگرایيجهتبهداشتوزارتوپزشکيعلومهایدانشگاهباتعامل•

سالمتحوزهاختراعات
پزشکيآموزشودرمانبهداشت،وزارتفکریمالکيتسياستگذاریشورایدرشرکت•

دوره های آموزشي و اقدامات مهم 



 تعداد درخواست های  بت اخترا  همكاران انستیتو  14

 تعداد گواهي های  بت اخترا  داخلي 6

 تعداد درخواست های  بت اخترا  خارجي  3

 تعداد پرونده های استعال  بررسي شده 30

 تعداد جلسات كمیته مالكیت فكری 11

 تعداد كل مصوبات 82
 

گزارش پرونده های اختراع

تومان3،000،000: هزینه های اداره توسعه فناوری
ریال3،572،400:درآمد حاصل از استعالم ها 



مدیریت آموزشي فرهنگي و دانشجویي



تعداد دانشجوی 

پژوهشي

تعداد دانشجوی

آموزشي

دانش     تعدادکل 

آموختگان

کل تعداد

پذيرفته شدگان

تعداد دوره

پذيرش
مقطع رشته

- - 79 79 12 Ph.D های بیولوژيکفرآورده 

39 11 40 90 12 Ph.D زيست فناوری پزشکي

23 12 52 87 15 Ph.D زيست فناوری داروئي

22 10 11 43 9 Ph.D باکتری شناسي پزشکي

1 4 66 71 14 MSc میکربشناسي

5 - 7 12 3 Ph.D
ژنتیک پزشکي

(مشترک با دانشگاه ع پ تهران)

39 4 22 65 6 Ph.D
تخصصي پژوهشي دکتری

(Ph.D by Reserch)

3 6 - 9 3 Ph.D زيست پزشکي سامانه ای

132 47 277 456 جمع

تاكنون1370آمار دانشجویان از سال 



تعداد پذیرش دانشجو در چند سال اخير
ر پیش بیني پذیرش د

1398سال 
1397پذیرش در سال  1396پذیرش در سال  نا  رشته و مقطع

4
5 6 Ph.Dزیست فناوری پزشكي

4
5 6 Ph.Dزیست فناوری داروئي

4
5 5 Ph.Dباكتری شناسي پزشكي

0
- 4 MScمیكروبشناسي

5
4 -

Ph.D By Research

دكتری تخصصي پژوهشي
0

3 3 Ph.Dزیست پزشكي سامانه ای

17
22 24

جمع



اقدامات در راستای دانشگاه نسل سوم    

-پزشکيعلومآموزشدرنوآوریوتحولهایبسته

-پاسخگوآموزشوسومنسلدانشگاهسویبهحرکتبسته

سو نسلدانشگاهراهبریكمیتهتشكیل•

آورفنآموزشهایدورهبرگزاریدركمک•

كشوربیوتكنولوژیصنعتدرپیشروهایشركتازعلميهایبازدید•

سالمتصنعتراستایدرهانامهپایانوتحقیقاتيهایطرحشدنهدفمندتر•



بسته های حركت به سوی 
دانشگاه نسل سو  و آموزش پاسخگو

 1397فعاليت های انجام شده در سال اهم:

برگزاری دوره آموزش فن آور•
برگزاری نشست های علمي با صنایع بيوتکنولوژی•
استقرار شرکت های دانش بنيان•
جبازدیدهای دانشجویان از مجتمع توليدی تحقيقاتي کر•
برگزاری دوره آموزش پژوهشگر ميداني•
برگزاری دوره آموزش برای حوزه بهداشتي کشور•
تور پاریسگسترش تعامالت بين المللي با شبکه انستيتو پاس•





هران،تدانشگاهعلومدانشگاهدانشجویانبرایفنآورآموزشروزهپنجدوره•
.مرداد

.شهریورالزهرا،دانشگاهدانشجویانبرایفنآورآموزشروزهسهدوره•
هریورشایران،پاستورانستيتودانشجویانبرایفنآورآموزشروزهدهدوره•
کيپزشعلومدانشگاهدانشجویانبرایصنعتدرکارورزیروزهپنجدوره•

.مهرماه(گروهدو)تهران
.ماههرمبهشتي،شهيدپزشکيعلومدانشگاهدانشجویانبرایروزهدودوره•

97برگزاری دوره های آموزش فناور در سال 



زیبرگزاری نشست های علمي مرتبط با صنعت و تجاری سا



دانشگاه نسل سومتوانمندسازی های برگزاری و شرکت در دوره 



نعتهدفمندتر شدن پایان نامه ها در راستای توليد و ص

هاینامهپایانتدوینجهتدرکرجتوليدمجتمعباتفاهمنامهانعقاد•
ژیكبيولوهایفراوردهوواکسنحوزهدرتخصصيدکترایدانشجویان



شرکت فعال در همایش و فن بازار ملي سالمت 

ازنفر4توسطبرترمقامکسب

دریراناپاستورانستيتودانشجویان

و"محورمحصولهایایده"قسمت

"دانشجویيمسابقه"



اقدامات اخير

وهكنگردرشركتبرایكشورازخارجبهانشجویانداعزا •
مطالعاتيفرصت

فرصتقالبدرهایدانشگاهسایرانشجویاندجذب•
مطالعاتي•
انستیتوملليالبینشبكهبابیشترعلميتعامالتبرایگیریپي•

پاستور
میدانيپژوهشگرآموزشهایدورهبرگزاری•



ستيتو پاستور و  گسترش تعامالت بين المللي با شبکه بين المللي ان
اعزام دانشجویان و محققين برای دوره های کوتاه مدت



برگزاری دوره آموزش پژوهشگر ميداني

کشورپزشکيعلومهایدانشگاهبرایمليآموزشيهایدورهبرگزاری•
الملليبينآموزشهایدورهبرگزاری•

34



دانشجویيتحقیقاتكمیتهرسمياندازیراه•

دانشجویيتحقیقاتكمیتههایطرحقراردادانعقادوتصویب•

دانشجویانبرایفرهنگيعلمياردوهایبرگزاری•



مدیریت خدمات تخصصی

يمدیریت خدمات تخصص



برگزاری دوره های آموزش برای حوزه بهداشتي کشور

شکيپزعلومهایدانشگاهبهداشتيهایآزمایشگاهبرایآموزشيهایدوره•
کشور

کشورپزشکيعلومهایدانشگاهبهداشتيکارکنانبرایآموزشيهایدوره•

38



آزمایشگاه  های مرجع و همكار مرجع با استقرار  
15189سیستم مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد 

نا  آزمایشگاه

دریافت گواهي مرجع یا همكار مرجع به صورتتاریخ 
سالمتنامه رسمي از آزمایشگاه مرجع 

پس از استقرار سیستم مدیریت كیفیت
15189استاندارد بر اساس

سایر گواهي ها

_1386مرجع کشوری اشریشيا کلي

_1388مرجع کشوری آربو ویروس

_1391مرجع کشوری بيوشيمي

_1391همکارمرجع هپاتيت و ایدز

14001گواهي استاندارد 1391مرجع کشوری مولکولي ماالریا

_1392مرجع کشوری سياه سرفه  و کشوری دیفتری

_Q1393تب /  توالرمي/ مرجع کشوری طاعون

_1394مرجع کشوری تشخيص قبل از تولد

_1394هاری WHOمرجع کشوری و همکار 

_1394همکار مرجع انفلوانزا

_و داروتایيد به عنوان آزمایشگاه مجاز دولتي سازمان غذاآزمایشگاه پروتئين شيمي



1397ال در ستضمین كیفیت كمیته فعالیت های 

همكاران تاریخ عنوان فعالیت ردیف

،  خانم رهائي ، خانم آقاحسيني
آقای دکتر اسفندیاری

97/6/3
97/6/7الي مانور انتقال ایمن و امن نمونه شاربن 1

خانم دکتر فرح تاج 97/12/13 گارگاه مدیریت بيوریسك 2

کميته تضمين کيفيتهمکاران
97/9/17

9712/17الي
ی در تکميل شناسنامه خدمات بخش هاهمکاری

انستيتو
3

کميته تضمين کيفيتهمکاران 97دوم نيمه
بروز رساني دستورالعمل آزمایشات 

آزمایشگاههای مرجع و همکار مرجع کشوری
4

کميته تضمين کيفيتهمکاران 97/12/5 برگزاری جلسه کميته تضمين کيفيت 5



های آزمایشگاههای مرجع و همكار مرجع  اهم فعالیت 
1397ایران  درسالانستیتو پاستور 

:دهندهخونریزیهایوتبهاویروسآربوكشوریمرجعآزمایشگاه-1

سالمتمرجعآزمایشگاهطرفازویروسزیکابيماریمولکوليتشخيصزمينهدرمرجعيتگواهيدریافتبرایاقدام-

(گردیداخذ98سالدر)

،دنگيزیکا،هایبيماریمولکوليتشخيصخصوصدرجهانيبهداشتسازمانخارجيارزیابيبرنامهدرشرکت-

آزمایشگاهينتایجصحت100باموفقيتکسبوزردتبوچيکنگونيا

:آنفلونزاكشوریمرجعهمكارآزمایشگاه-2

شمارهبه98/7/28مورخپاستورانستيتوآنفلوانزامرجعآزمایشگاهآزمایيمهارتبرنامهدردرصدی100موفقيتکسب-

307/1006/د

:آزمایشگاه مرجع هاری

تشخيص پيش از مرگ نمونه های انسانيتمدید گواهي مرجعيت جهت آزمایشگاه تشخيص مولکولي برای-

1397سمينار هاری  برای کارشناسان سراسر کشور در اردیبهشت، آذر و اسفند ماه 3برگزاری -

اربعينمانوردرکتشر--



پایگاه شمال انستيتو پاستور ایران



1398وضعیت پرسنلي موجود در سال 

قراردادیيوضعیت استخدام
نفر22

رسمي و 
پیماني

نفر5

تپیمان مدیری
3

زیر دیپلمتحصیليوضعیت
نفر3

دیپلم
نفر6

دیپلمفوق
نفر1

کارشناسي
نفر6

کارشناسي  
نفر11ارشد

دکتری
نفر3

کارشناسپست سازماني
آزمایشگاه

نفر15

اداری
نفر8

خدمات
نفر3

نگهبان
نفر3

هيأت علمي
نفر1

نفر30جمع كل



(:ي شمالپایگاه تحقيقات-ایرانبرنامه راهبردی انستيتو پاستور )

برنامه عملياتي پژوهشکده شمال انستيتو پاستور ایران

یكهدف کلي 
هاعوامل خطر و باربيماری کاهش 

:هدف اختصاصي

کشور/ جهت دهي فعاليت های آزمایشگاهي برای احراز مرجعيت در منطقه 

هدف کلي دو
عيت علمتوسعه ظرفيت مطالعات بزرگ ملي و منطقه ای، نوآوری در توليد علم نافع و تحقق مرج

:اختصاصيهدف 

خارجيتوسعه تحقيقات مشترک بين گروه های انستيتو و ذینفعان 



بیماری هاخطرو بار  عوامل كاهش : هدف كلي
: هدف اختصاصي

كشور/ جهت دهي فعالیت های آزمایشگاهي برای احراز مرجعیت در منطقه 

نا  آزمایشگاه

تهيه خرید تجهيزات، اخذ مشاوره تخصصي،، ISOکيفيت،اخذ گواهي آماده سازی فضای فيزیکي، استقرارسيستم مدیریت تضمينهاری
SOP ميکروسکوپ ،خریدIF(به منوطمراحل اداری و فني برای اخذ مجوز همكار مرجع طي شده و كلیه

(خرید میكروسكوپ مي باشد

سياه سرفه، دیفتری و 
بيماری های اسهالي

SOPخرید تجهيزات، تهيه،  ISOکيفيت، اخذ گواهي آماده سازی فضای فيزیکي، استقرارسيستم مدیریت تضمين

جهت اخذ مجوز آزمایشگاه همكار مرجع

دستور العمل تهيهاخذ مشاوره تخصصي،،ISO ،Set upMATکيفيت، اخذ گواهي استقرارسيستم مدیریت تضمينتهيه سوش از فرانسه،لپتوسپيروزیس
بر یروزیس عنوان یكي از سه مرجع كشوری تشخیص لپتوسپانتخاب پایگاه به)خرید تجهيزات استاندارد و 

(كمیته كشوری لپتوسپیروزیساساس تصمیم

سازمان های بيمهانعقاد قرارداد با،… ISO ،SET UP,HBV,HCV,EBVکيفيت، اخذ گواهي استقرارسيستم مدیریت تضمينمولکولي
عالوه بر خدمات 97درسالPML-RARα , HPV Genotypingخدمات تشخیصي مننژیت، سل و ارائه 

مولكولي قبلي

آزمایشگاه جامع حيات 
وحش

.راه اندازی گردید97با همکاری بخش خصوصي این آزمایشگاه در سال کيفيتضمن استقرارسيستم مدیریت تضمين

.راه اندازی گردید97با همکاری بخش خصوصي این آزمایشگاه در سال کيفيتضمن استقرارسيستم مدیریت تضمينيآزمایشگاه جامع دامپزشک



آزمایشگاههای پایگاه آمل 

نا  آزمایشگاه

فعالیت های تشخیصي

97سال96سال 95سال 

90111148هاری

352252214سياه سرفه

545445دیفتری

1987363لپتوسپيروزیس

810881801مولکولي

آزمایشگاه جامع حيات
وحش

000

آزمایشگاه جامع 
دامپزشکي

00390



، ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه ایتوسعه : هدف کلي
نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

تحقیقات مشترک بین گروه های  توسعه :هدف اختصاصي
انستیتو و ذينفعان خارجي

عنوان

اخذ مجوز مرکز تحقيقات 
زئونوز

پس از انجام فرایند های فني و اداری و رعایت کليه الزامات این مجوز از طرف مقام محترم  
.وزارت بهداشت صادر گردید

هماهنگي جهت انعقاد تفاهم
کل محيط  نامه با ادارات

استان شمالي5زیست 

ي شمال و همکاری های پژوهشي، تشخيصي و آموزشي بين پایگاه تحقيقاتتفاهم نامه جهت انجام
مایت با ح( اردبيل، گيالن، مازندران، گلستان، سمنان)استان شمالي5ادارات کل محيط زیست 

سازمان محیط زیست كشور
هماهنگي جهت انعقاد تفاهم

ي  کل دامپزشکنامه با ادارات
استان شمالي5

ي شمال و همکاری های پژوهشي، تشخيصي و آموزشي بين پایگاه تحقيقاتتفاهم نامه جهت انجام
یت با حما( اردبيل، گيالن، مازندران، گلستان، سمنان)استان شمالي5ادارات کل دامپزشکي 

سازمان دامپزشكي كشور
سمومباقيماندهوغذایيهایآالیندهوسرطانرابطهبررسي-1انجام مطالعات کوهورت

آملشهرستاندرمتابوليکيهایبيماریومختلفهایویروسبررسي-2

اجرای  طرح نظام ملي زیست
فناوری دانش آموزی در 

کشور

ت  این مرکز از طرف معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری مدیر اجرای  طرح نظام ملي زیس
فناوری دانش آموزی در کشور مي باشد

ان  به عنوانتخاب این پایگاه
ومراکز ملي نگهدارییکي از 

يك از  تکثير موش های ترانسزن
سوی معاونت تحقيقات و 
فناوری  وزارت بهداشت  
درمان و آموزش پزشکي

:نيودموشدرسرطانيمدل30ازبيشایجاد
علتباماداردوجودنيزسرطانيمدلهایسایرایجادجهتالزمتجربهودانشاستذکربهالزم

.شوندميایجادمدلهامحققينسفارشبراساسها،پروژهباالیهزینه

ونت از طرف معاهای هاری، هپاتیت و سرطانرایانش زیستي در حوزه بیماریمحور اجرای پروژه مرکز  ملي رایانش زیستي
علمي و فناوری ریاست جمهوری در سطح کشور



1397فعاليت های انجام شده سال 

بازپدید پایگاه و مرکز تحقيقات بيماری های نوپدید و

انستيتو پاستور ایران، اکنلو، همدان
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شدهفعاليت های تشخيصي و پایشي انجام

14وتوالرميبيماریمشکوکمورد39کيو،تبمشکوکنمونه1397،67سالدر•

تبمثبتمورد3کهاستشدهارجاعمرکزاینبهطاعونبهآلودگيمشکوکمورد

.استشدهگزارشتوالرميمثبتمورد15وکيو

.استشدهانجامکشورنقاطاقصيبهميدانيمطالعاتبرایماموریت23•

.استشدهترلکنوشناسایيپایگاهتيمتوسطکشورغربشمالدرتوالرمياپيدميیك•

كشوراستان26وحشحياتوجوندگانآلودگيوفونمطالعات•

كشوراستان8انسانيپرخطرهایگروهدرسرواپيدميولوژیمطالعات•

کشوراستان8اهليهایدامدرسرواپيدميولوژیمطالعات•

کشورغربيهایاستانجاریهایآبمطالعه•
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1397فعاليت های آموزشي و توسعه ای در سال 

وبهداشتکارشناسانبرایميدانياپيدميولوژیروزه5آموزشيدورهدوبرگزاری•

.کشورپزشکيعلومهایدانشگاهپيشگيری

پایگاهدرایرانپاستورانستيتودانشجویاناردویبرگزاری•

بازپدیدونوپدیدهایبيماریتحقيقاتشبکهتشکيل•

نایهمکاردفترعنوانبهبهداشتجهانيسازمانمرجعيتکسبجهتگيریپي•

.استشدهآغازسازمان

همدانوکردستاندرمالتتبایمنطقهنشستبرگزاری•

چينعفونيهایبيماریکنترلوپيشگيریمليانستيتوباهمکاریتفاهمنامهانعقاد•

ایرانپاستورانستيتوبزرگاننامبهاکنلوروستایمعابرنامگذاری•
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الملليبرگزاری كارگاه یک هفته ای بین 
جوندگان و بیماری های منتقله از آن ها

هاآنازمنتقلههایبيماریوجوندگانالملليبينایهفتهیكکارگاه•
بيماریتحقيقاتيپایگاهدر1397مهرماه19تا14ازهفتهیكمدتبه

.شدبرگزارایرانپاستورانستيتوبازپدیدونوپدیدهای
،ماداگاسکارسویيس،فرانسه،شاملکشور14ازنفر30دوره،ایندر•

سوئد،پور،سنگاقطر،پاکستان،افغانستان،مصر،ليبي،تونس،سودان،
جهانيسازمانحمایتبادورهاین.داشتندحضورایرانواسلوني

.شدبرگزاربهداشت
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1397تولید در سال گزارش عملكرد معاونت 



های زیستيفرآورده وتحویل واكسن هاو تولید -1

كشورنظا  سالمت مورد نیاز 

استانداردسازی -2

پشتیباني و مركز رشد-3

توسعه محصوالت جدید-4

حوزه های عملکرد مجتمع 



بخش محلول های تزریقيگزارش توليد محصوالت 
97و 96ماهه سال های 12در 

ویال

رفع انحرافات زیر ساختي مربوط به بازدید غذا دارو و اخذ مجوز توليد
پوششامل ارزیابي اتاق تميز، سيستم آب، تجهيزات و کف 

،خرید دستگاه  GMPایجاد تغييرات زیر ساختي جهت اخذ :  برنامه راهبردی جهت رفع مشکالت
BFSجایگزیني افراد بازنشسته، 54
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بخش ب ث ژگزارش توليد محصوالت 
97و 96ماهه سال های 12در 

ویال 

ارزیابي و احراز کيفيت دستگاه ليوفليزاتور•
سال5برای اولين بار به مدت GMPتمدید  گواهي •

انجام تعهدات وزارت بهداشت•
(سال گذشته10بيشترین ميزان در )افزایش تحویل اینتراوزیکال •

ه داروی بازنگری قرارداد شرکت دانش بنيان، اعالم ميزان نياز کشور ب:مشکالتبرنامه راهبردی جهت رفع 
اینتراوزیکال از مراجع مرتبط،بررسي امکان صادرات

55
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درواکسن ب ث ژ توليد گزارش تعهد و 
به مرکز مدیریت بيماری ها1397الي 93ماهه سال های 12

دزی20ویال 

97انجام کليه تعهدات تحویل واکسن به مرکز مدیریت بيماریهای واگير در سال •

56
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درگزارش تحویل داروی ب ث ژ اینتراوزیکال 
1397الي 88ماهه سال های 12

سال گذشته10بیشترين میزان تحويل در 97ويال در سال 40626تحويل 
ویال

علي رغم عدم اعالم ميزان مورد نياز97بيشترین ميزان تحویل داروی اینتراوزیکال در سال •

57
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درواکسن هپاتيت ب توليد گزارش تعهد و 
به مرکز مدیریت بيماری ها1397الي 93ماهه سال های 12

دزی10ویال 

به مرکز مدیریت بيماریهای واگير1397انجام تعهدات توليد واکسن هپاتيت در سال •
در سالهای گذشته بدهي وجود داشته است

58
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گزارش تعهد، توليد و تحویل محصوالت بخش فرآورده های نوترکيب  
( واکسن هپاتيت ب)

97ماهه سال 12در 

دزی10ویال 

سال5و اخذ گواهي برای اولين بار به مدت GMPبازرسي •
ل تسریع در فرایند خرید از جمله تخصيص ارز جهت خرید خارجي شام:برنامه راهبردی جهت رفع مشکالت•

....و رابر،ادجوانت و ژلهای کروماتوگرافي

59
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گزارش توليد و تحویل محصوالت بخش واکسن های ویروسي  
97و 96ماهه سال های 12در 

ویال تك دزی

60

بهينه سازی فرایند جهت  افزایش کيفيت ،راه اندازی مجدد خط  و افزایش توليد•
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دربخش آنتي ژن گزارش توليد و تحویل محصوالت 
97و 96ماهه سال های 12

ویال

درصدی توليد70افزایش •
انجام اصالحات مربوط به زیر ساخت شامل اتاق پرکني  •

13485اخذ ایزو •
کشتاخذ پروانه توليد محيط •

Anti-Human Globulin:اقدام جهت محصوالت جدید•

جایگزیني نيروهای بازنشسته ،بهينه سازی زیرساخت فرسوده:مشکالتراهبردی جهت رفع برنامه • 61
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گاهي  گزارش توليد و تحویل حيوانات بخش علوم حيوانات آزمایش
97و 96ماهه سال های 12در 

سر

تجهيزاتبازسازی بخش علوم حيوانات و بروز رساني •
، جایگزیني توليد حيوانات استاندارد و شناسنامه دار وتجهيز متناسب با آن:مشکالتبرنامه راهبردی جهت رفع •

نيروهای بازنشسته 

62
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درگزارش توليد و تحویل محصوالت بخش های توليدی مجتمع
97و 96ماهه سال های 12

سر-ویال

63
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بخش های توليدی مجتمع  گزارش موجودی محصوالت 
97و 96پایان اسفند ماه سال های در 

سر-ویال

افزایش موجودی محصوالت پایان سال به عنوان ذخيره استراتژیك•

64
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مجتمعبخش های توليدی گزارش موجودی محصوالت
1397در پایان اسفند ماه سال 

سر-ویال
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اقدامات شاخص کيفي

:شاملتهيه و ارسال پرونده مقدماتي ب ث ژ اینتراوزیکال ليوفليزه•

.Iانجام بچ توليد و ارسال نمونه به اداره مرجع آزمایشگاههای کشوری

.IIتهيه و ارسال پرونده جامع توليد جهت اخذ پروانه ب ث ژ اینتراوزیکال

ليوفليزه  

17025تمدید ایزو •

ر به بخش توليد واکسن هپاتيت و ب ث ژ برای اولين باGMPتمدید •

سال5مدت 

اخذ پروانه ساخت محيط کشت های خون•
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استاندارد ها
-ایتاليا IMQاخذ تایييه از–در بخش کيت های تشخيصي و آنتي ژن ISO 13485:2016انجام مميزی مراقبتي استاندارد تجهيزات پزشکي •

97مرداد 
 ISO 29990:2016انجام مميزی مراقبتي در سيستم های مدیریت آموزش  بر اسا س استاندارد •

97آذر -.گردید IMQانجام گردید ومجتمع موفق به اخذ تایيدیه شرکت 
ربمجتمعکيفيتهایسيستمسازییکسانراستایدردومواولمرحلههایمميزیانجاموIMSیکپارچهمدیریتهایسيستماستقرار•

استاندارداساسبرکارکنانبهداشتوایمنيهایتمسسياستانداردوISO9001:2015کيفيتمدیریتاستانداردهایاساس
ISO45001:2018محيطيزیستمدیریتسيستماستانداردواستقرارISO اخذ–گردیداخذایتالياکشورIMQشرکتاز14001:2015

دارویيشرکتاولينعنوانبهگواهينامه
تزریقيفرآورده هایوواکسن هابرایاسالميجمهوریحاللتحقيقاتمرکزازحاللگواهياخذ•
ISOرشدمرکزکيفيتمدیریتسيستماستقرار• .رشدمرکزکيفيتمدیریتگواهينامهدریافتوایتالياIMQشرکتتوسط9001:2015
موفقوگرفتقرارممیزیموردلماناTUVNORDشركتتوسطكه31000:2018استاندارداساسبرریسکمدیریتسیستماستقرار•

موردسازمانهایریسکتماميتایافتاستقرارسازماندرHSEQافزارنر راستاایندراستذكرشایانگردیدگواهینامهاخذبه
.گیردقرارپایشوردیابيموردكاملبهبودوشدناجراورفعتاانطباقعد مواردكلیهوگیردقراربازبیني
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اقدامات شاخص در حوزه
درآمد،فروش و مالي مجتمع

ل واکسن ها، داروهای تزریقي،اینتراوزیکالممجوزافزایش قيمت محصوالت شااخذ •

ایجاد بانك اطالعاتي به صورت مرکز هزینه به تفکيك بخش•

انجام توليد قراردادی ویتاسولين و مصپورت•

68
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سایر اقدامات در حوزه حقوقي و مركز رشد

اقدامات شاخص حقوقي

ISO 9001:2015مدیریت كیفیت مركز رشد اخذ ایزو•

ناور،بهان  واكسن فناور پارس،مصون زیست ف: رشدمستقر در مركز مطالبات و اخذ رویالتي ازشركتهای پیگیری •
تشخیص آزما،ژن زیست فناور آنا وشركت زیست فناور نوین

فعال شدن شیوه نامه اجرایي مركز رشدو وبسایت•

اقدامات مركز رشد

69

اداره نگهداشت تجهیزات و تاسیسات

450تومان در برابر هزینه اعالمي پیمانكار میلیون38هزینه : راه اندازی بویلر جدید و خارج كردن بویلرهای فرسوده•
میلیون

میلیون تومان90پیروژني صرفه جویي حدود آماده سازی دستگاه •
تعمیر اساسي چیلر جذبي ساختمان رازی•
میلیون200تمیر و راه اندازی كلیه دیزل ژنراتورهای مجتمع صرفه جویي •
راه اندازی واحد كالیبراسیون•



اقدامات مربوط به واكسن های جدید

ریایي و امکان سنجي واخذ مجوز در جهت تخصيص زیر ساخت های نوترکيب جانوری ،باکت•

اده بهينه از  آنتي ونوم به عنوان زیرساخت واکسن پنوموکوک و روتاویروس در راستای استف

زیرساخت ها

عقد قرارداد پنوموکوک با شرکت فينالی •

با حضور متخصصين توليد، کيفيت وAnalysisGapارزیابي تخصصي و ارائه گزارش •

يد ، کيفيت  فني مجتمع و مرکز مدیریت بيماری های واگيرو موسسه فينالی در سه حوزه تول

و کارآزمایي باليني واکسن پنوموکوک

PQارزیابي شرکت های توليد کننده واکسن روتا دارای •

ورود جهت امکان سنجي عقد قرارداد از نقطه نظر امکانات توليد موجود در مجتمع و سرعت

به بازار محصول
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برخي مشکالت توليد واکسن

واكسن/دارو
موانع و محدودیت های ایجاد شده در زمینه  

انتقال دانش فني/تولید
مصادیق

واكسن هپاتیت ب

وانع عدم تخصيص به موقع ارز و انتقال پول به دليل م
ه مورد ایجاد شده در زمينه بانکي برای تامين مواد اولي
د مورد  نياز و تجهيزات و لوازم یدکي دستگا ههای تولي

استفاده در خطوط توليد

یجي، ژل هيدورکساید، فيلتر هات گس، فيلتر کارتر
کي روغن سليکوني، تيوسيانات پتاسيم، لوازم ید

دستگاههای خط توليد، دستگاه پيروژني و مواد 
شيميایي

واكسن فلج اطفال تزریقي
به عنوان مشاور در زمينه ایجاد  WHOقطع یا محدودیت همکاری شرکت های خارجي معرفي شده و مورد تایيد 

PEF

واكسن پنوموكوک
به عدم تخصيص به موقع ارز و عدم امکان انتقال پول
دليل موانع ایجاد شده در زمينه بانکي در راستای

شروع انتقال دانش فني توليد

في مابين بانك مرکزی و سازمان تطویل فرآیندهای
و وزارت سمتغذا و دارو

عد  وجود كمیته سیاستگذاری واكسن در كشور



رد این خاک، رداین خاک، رد این مزرهع پاک

کاریم  هب جز مهر، هب جز عشق، دگر بذر ن



عملكردگزارش 
توسعه مدیریت و منابعمعاونت 

1397در سال 



دفتر برنامه ریزی منابع مالي و بودجه 
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98درآمد سال 
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98با 97مقایسه اعتبار سال 
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97به 98درصد افزایش بودجه سال 
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97مقایسه اعتبار مصوب و دریافتی از خزانه در سال 
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97درصد دریافتی از خزانه در سال 
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مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني

اقدامات اصالحی انجام گرفته در یکسال اخیر
آذرخششرکتازادارییکپارچهومرتبطهایسامانهوافزارهانرماندازیراهونصب.1

:شامل
پرسنلیافزارنرم
وغیابحضورافزارنرم
تشکیالتافزارنرم
گواهینامهصدورتانیازسنجیمرحلهازکارکنانخدمتضمنآموزشافزارنرم
کارکنانعملکردارزیابیافزارنرم
بایگانیافزارنرم

یبرقراری لینک سامانه پرسنلی با سامانه جامع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک. 2
ارتباط سیستم نرم افزار کارگزینی با نرم افزار حقوق و دستمزد. 3
...  تدوین دستورالعمل ها شامل نقل و انتقاالت، کارانه و. 4
راساس ارتقا رتبه و طبقه شغلی، اعمال مدرک تحصیلی و درخواست ادامه تحصیل ب: اصالح فرایندهای اداری شامل. 5

نیازسنجی 

(  سامانه ثبت تجربه و نظام پیشنهادات)راه اندازی سامانه های مرتبط با مدیریت دانش . 6



فرصت هاتهدیدهانقاط ضعفنقاط قوت

هیكپارچراستایدرحركت.1

مدیریتدراطالعاتسازی

هتجكاركنانباالیانگیزه.2

آموزشيهایدورهدرشركت

مناسبوخوبروابط.3

بخشيدرون

اداریاتوماسیون.4

تخصصيپرسنلکمبود.1

(کارشناس)

بهمحولهوظایفتعدد.2

کارشناسان

وراموشغليرضایتکمبود.3

کارکنانرفاهي

ومناسبمکانيوجودعدم.4

هایدورهبرگزاریجهتثابت

آموزشي

تشکيالتوجودعدم.5

رداداریبامرتبطتفصيلي

توليدیمجتمع

کارکنانآگاهيعدم.1

ونقوانيبهنسبتانستيتو

استخدامياداریمقررات

ادیاقتصوضعيتنابساماني.2

کشور

مجوزاختصاصعدم.3

نيرویجذبجهتاستخدامي

انساني

دناکارآمقوانينتصویب.4

وزارتخانهسطحدر

سازمانيبرونخوبروابط.1

،انستيتوریاستحمایت.2

ابعمنومدیریتتوسعهمعاون

هابرنامهاز

باقراردادانعقادامکان.3

برون)خصوصيهایشرکت

آموزشامربرای(سپاری

کارکنانخدمتضمن

امکانوامناهيأتوجود.4

ياجرایقابليتومصوباتاخذ

آن

درعملياتيبرنامهوجود.5

انستيتوووزارتخانهسطح

SWOT



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني

:ادارات زیرمجموعه

اداره کارگزیني* 

اداره توسعه و تحول اداری* 



:97فعاليت های انجام شده در سال 

زاریافنرمهایبرنامهاندازیراهونصببهاقدامادارهاینشده،تعریفوروتينهایفعاليتبرعالوه

.نمودآذرخش

بهوطمنهایبرنامهسایراندازیراهونصبآذرخششرکتهایبرنامهبودنمحورکارگزینيدليلبه-

اقدامینيکارگزبرنامهاندازیراهونصببهنسبتاولوحلهدرلذاباشدميکارگزینيبرنامهاندازیراه

ورسيدپایانبه97سالتيرماهدروگرفتصورت96سالماهبهمنازالزماقداماتراستاایندروشد

.گردیدپرداختنيزآنالتفاوتبهماوصادرماهمرداددرمذکوربرنامهباجاریسالاحکام

يقدیمبرنامهباموازیصورتبهاخيرروزهایدرآناجرایوغيابوحضوربرنامهاندازیراهونصب-

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



:برنامه های آتي
-افزارینرمهایبرنامهتکميل
دیگرایهبرنامهاندازیراهونصببهنسبتاستنظردرکارگزینيبرنامهنصبازپس

گردداقدام(ERP)انسانيمنابعیکپارچهوجامعبرنامهیكبهرسيدنتامذکورشرکت
:نظيرمجموعهزیرهایيبرنامه

منابععجامسامانهبا(پشتيبانيحراست،مالي،)انستيتوستادیواحدهایسامانهارتباط
امضالکترونيك،اصندوقبایگاني،بازنشستگي،انتقاالت،ونقلسامانهبهداشت،وزارتانساني

...واحکامدیجيتال
-انسانينيرویترميموساماندهي
توازنجایگزیننيرویجذبعدمواخيرسال...طيهمکاراناز....خروجبهباتوجه

دتشبهخدماتيوآزمایشگاهيامورحوزهدرمسالهاینوخوردهبهمانستيتودرنيرو
حالردموضوعوگرفتهصورتمکاتباتيواقداماتخصوصایندر.باشدميلمسقابل

.باشدميپيگيری

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



بایگانيرسانيبروز
-لينكودهشخریداریبرنامهدرجاریپرسنليبایگانيشدهاسکناسنادبهمربوطاطالعاتورود

مرتبطهایبرنامهسایروکارگزینيبرنامهبهآن
-نگریبازجاریسالدرکهقبلسالاواسطدرتهرانبهکرجمجتمعهمکارانهایپروندهانتقال

.شدخواهد
-،راکدبایگانياسنادامحاوبایگانياسکن،ساماندهي

پرسنليپروندهخالصهتهيه
الصهختهيهو(واحدهاسایروکرج-تهران)پرسنليهایپروندهتماميمجددبررسيوبازبيني-

(502فرم)پرسنليپرونده

-رایبضاحتسابویژه،العادهفوقدرخصوصبازنشستگياحکامدرمزایاکاملاعمالمجوزاخذ
حقوقیشوراازبازنشستگيحقوقمحاسبهدرجذبالعادهفوقسقفبرداشتنوشغلحق1.5و1.2

شغليهایرشتهکليهبرایدستمزدو

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



برنامه های آتي

با اداره توسعه و تحول اداری شرکت آذرخش مرتبط اندازی سامانه های راه * 

(مشاغل و تشکيالتبندی طبقه )

اصالح چارت و تشکيالت تفصيلي  * 

بانك اطالعاتي مدیران با همکاری مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشتایجاد * 

پيشنهادات و ثبت تجارب مشوق های انگيزشي جهت فعال تر شدن نظام ایجاد * 

جه مطلوب  اجرای برنامه های اصالح نظام اداری و فعال نمودن کميته های مربوطه به منظورکسب نتي* 

در جشنواره شهيد رجایي

سایت اداره توسعه و تحول اداریروزرساني و به اصالح * 

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني



مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انساني

اداریتحول 

پيشنهاداتاندازی سامانه ثبت تجارب و راه * 

تعيين داوران و کارگروه تخصصي ثبت تجارب و پيشنهادات* 

آموزش سامانه به داوران و کارگروه تخصصي * 

تهيه بروشور و اطالع رساني * 

پایش برنامه عملياتي و زیر مجموعه های معاونت توسعه مدیریت و منابع* 

ل، ارتقا اعمال مدرک تحصيلي، مجوز ادامه تحصي: اقدام به اصالح فرایندهای اولویت دار از قبيل* 

طبقه و رتبه شغلي و انتخاب و انتصاب مدیران

میلیون ریال100: 97برآورد بودجه جهت تهیه بروشور، بنر و تشویق برای  بت تجارب و پیشنهادات در سال 



رفاهيگزارش عملكرد مدیریت پشتیباني و



واحد ایمني زیستي

:بخش عمومي•

مشاهدهبازرسي های دوره ای از بخش ها یا : )بازرسي•

.(عدم انطباق ها و یا دریافت گزارشهای موردی صورت مي گيرد

بازدید از بخش ها و آزمایشگاه ها•

بازدید از امکان عمومي  •

بازدید از بخش های اداری•

بازدید از فضاهای فني مهندسي•



واحد ایمني زیستي

:های آموزشيدوره برگزاری 

پسماندهای آزمایشگاهي•
های بازیافتي  زباله •
آشنایي با مضامين کلي ایمني زیستي  •
تدریس خارج سازماني نظير آزمایشگاه کوثر•
نيروهای خدماتيویژه ی  تدریس  دو روزه تخصصي •
شار  پمفلت آموزشي غذایي و سالمتي کارکنان، فتهيه •

...خون، بيماری های فصل گرما و 



واحد ایمني زیستي
:بازدیدها•
مرکزیواحد اتوکالو •
عفونيواحد پسماندهای •
شيميایيواحد پسماند •
ونظارت بر واحد پسماند معمولي •

زبالهشستشوی دوره ای سطل های 
واحدهاسمپاشي کل بخش ها و •
الی و بخش های ویروس شناسي، اپيدميولوژی، بيولوژی مولکولي و اشرشياک•

پایگاه تجریش
آشپزخانهو رستوران •



استورپدر حال تدوین و تاليف کتابچه اختصاصي ایمني زیستي •

ایرانانستيتو پاستور SDSدر حال تدوین و تاليف  کتابچه •

تهيه انواع دستورالعمل ها، روش های اجرایي و آیين نامه های •
مربوط به ایمني زیستي

تالیفات



واحد ایمني زیستي

: همکاری های فرابخشي
صميم عضویت و همکاری در کميته مدیریت حوادث، به جهت تامين و تعيين نقاط امن و ایمن، ت•

...گيری و تصميم سازی، تامين ابزار مورد نياز و

يل جلسه عضویت و همکاری در کميته مدیریت صرفه جویي، تدوین خط مشي و ارائه راهکار و تشک•
.و ارسال دعوت نامه از جمله خدمات این واحد مي باشد

.و کميته تضمين کيفيتعضویت و همکاری در کميته مدیریت بحران •

، آمادگي در عضویت در کميته پدافند غيرعامل به جهت بستر سازی جهت پيشگيری از وقوع بحران•
ت در در این راستا ضمن شرک. شرایط اضطراری و امادگي جهت ارائه سرویس پس از وقوع حادثه

یت ها و دوره های آموزشي، تدوین صورتجلسه و برگزاری کالس آموزشي، نسبت به تعيين اولو
.اهداف نيز پرداخته ایم



واحد ایمني زیستي

:هاآزمایشگاهوهابخشكلیهدرآنتوزیعوایمنيخریدهای

کيسهسایز،دوورنگ4درزبالههایکيسهانواعماههسهنوبتدوخرید:یافتهمحقق•
وسایل،(ترفيلوماسكبند،پيش،دستکشکفش،)اسيدضدوسایلسایز،دودراتوکالو
فور،اتوکالومرکزیاندیکاتورهای،(عينكماسك،حرارت،ضددستکش)فردیحفاظت
Safetyدستگاه،یكروميزی Box،ماسكپاشش،مدیریتجعبهN95و...

ماسكمني،ایکالهنگهدارنده،کمربند)فنيبخشپرسنلکليهبرایایمنيوسایلخرید•
N95و...

عاملغيرپدافندمانورجهتایمنيوسایلخرید•
داروئيشيميبخشدرموجودموادسازیخطربيجهتنيازموردوسایلخرید•
Safetyخطر،آزیراتوکالو،سطلآزمایشگاهي،روپوش:اقدامدستدر• boxوبزرگ

,…

...وسطوحوکفکنندهعفونيضداضطراری،شورچشمودوش:نيافتهمحقق•



HSE واحد

ی پاستور  انجام مکاتبات با شرکت ملي استاندارد و شرکت نگهداری آسانسور ها•
ارکنانتدوین برنامه عملياتي پایش سالمت کاندارد تاسحهت اخذ گواهي نامه 

رنامه  آموزش آمادگي و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان در راستای ب•
hseهای آموزشي سيستم مدیریت 

برنامه  تدوین برنامه عملياتي امادگي و واکنش در شرایط اضطراری در راستای•
حوادثهای ستاد مدیریت 

حوه ی استقرارنو hseطراحي سيستم مدیریت 



واحد خدمات

رساني نظارت روزانه بر فعاليتها و عملکرد نيروهای خدماتي جهت تنظيف عمومي و خدمت•
ماهه اول سال بدليل کمبود 4در بخشها و واحد های اداری ، الزم به ذکر است در طول 

نظيف  نيروی خدماتي طرح تجميع نيرو در پایان وقت اداری به صورت شيفت روزانه جهت ت
.عمومي و نظافت بخشها انجام مي پذیرد

روزانه و نظافت عمومي کليه امکنه و کف سابي با دستگاه برای واحدهای مختلف به صورت•
.هفتگي انجام مي گردد

ميزی  درحوزه فضای سبز همکاری و نظارت بر عملکرد پيمانکار و همچنين خرید و رنگ آ•
اصله درختچه های کاشته شده در فضای سبز  200عدد ميل گرد جهت قيم سازی 200حدود 
انستيتو

رهنگي پذیرایي اعياد و مناسبت های ملي و مذهبي طبق تقویم ارائه شده از طرف شورای ف•
ای واکنش انستيتو و همچنين پذیرایي سمينارها از جمله سمينار کارگاه آموزش ملي تيم ه

سریع و مراقبت رخدادهای بهداشتي، سمينار هاری،  دفاعيه های دانشجویي، دوره های
...آموزشي و 



واحد خدمات

برگزاری دوره های آموزشي برای همکاران خدماتي در حوزه فعاليت های ایشان در مورخ•
.خرداد ماه سال جاری28و 27

در خصوص تفکيك پسماندهای خشك قابل  11منطقه 1عقد قرارداد با شهرداری ناحيه •
.سال2به مدت 24/4/98بازیافت در مورخ 

به خرید پيگيری خرید خودروهای پيش خرید شده در سال گذشته که منجر: در حوزه نقليه•
يه مجتمع  قطعي یك دستگاه  وانت نيسان گردید و با هماهنگي صورت گرفته تحویل نقل

و یك دستگاه خودرو ریچ 405دستگاه پژو 7همچنين در خصوص خرید . توليدی کرج شد
ان خواهد مراحل خرید تکميل و فرآیند تحویل خودرو ها تا یك ماه آینده طبق برنامه به پای

.رسيد

قليه  ایجاد الگوی درخواست خودرو در سامانه اتوماسيون چارگون و ارسال به مسئول امور ن•
جهت انجام ماموریت های درون و برون شهری

مربوطه   بکار گيری تجهيزات مکانيکي خریداری شده نظافتي و آموزش استفاده پرسنل•



واحد دبیرخانه

 بت نامه های وارده چه از طریق پست ، چه از طریق چارگون و چه نامه های شخصي و متفرقه  •

ایران طبق  ارسال نامه های صادره با امضای ریاست و معاونین محتر  با مهر برجسته انستیتو پاستور•

دستور

دستورارسال نامه های صادره مالي با امضای مدیرمحنر  امور مالي با مهر برجسته طبق •

سابقارسال مراسالت پستي طیق روال •

دریافت رسید در قبال تحویل نامه ها توسط مسئول دفتر امور مالي •



ادارهبهخریدهاکليهارجاعوبگيرتنخواهواحدهایوهزینهمراکزآوریجمع-1

تدارکات

ويمتقنازلترینباومطلوبخریدودولتتدارکاتسامانهدرکاالهاخریدبهاقدام-2

کيفيتبهترین

ومقداروملزوماتوتجهيزاتقيمتوکيفيتکارشناسيازترکيبيخریدمدیریت-3

مناسبزماندرومناسبقيمت

امانهسازخارجهایقيمتبررسيوتدارکاتسامانهدرپيشنهادیهایقيمتبررسي-4

مسئولينهماهنگيباباشدداشتهزیادیاختالفسامانهدرپيشنهادیهایقيمتچنانچهو

نمائيمميسامانهازخارجخریدبهاقدامانستيتوصالحوصرفهجهتبهذیربط

واحد تداركات



واحد تداركات
ششدورهصورتبهپژوهشيوستادیهایحوزهمصرفيملزوماتواجناسخرید-5

کيفيتبهترینونازلترینبا98سالدرماهه

اههمششدورهصورتبهتجهيزاتونگهداشتادارهمصرفيملزوماتواجناسخرید-6

کيفيتبهترینونازلترینبا98سالدر

رممحتمدیرهماهنگيباپژوهشوستادحوزهمصرفيخریدهایدرخواستبررسي-7

نيازمواردبرابرهادرخواستتقليلورفاهيوپشتيباني

طریقازریال397/215/417/20مبلغکنونتاسالابتدایازرساندمياطالعبه-8

دادهانجامخریدپژوهشيوستادیهایبخشکليهبرایدولتالکترونيكتدارکاتسامانه

وستادیهایبخشبرایسامانهازخارجنيزریال805/057/006/7مبلغهمچنينوایم

ایمدادهانجامخریدپژوهشي



واحد انبار

رش تحویل كاالهای مصرفي به بخشها و واحدها طبق روال و با توجه به سفا•

ه این امر به طوری كمي گیرد جنابعالي نسبت به صرفه جویي در مصرف انجا  

خریداری شده 1397ماهه دو  سال6موجب شده بیشتر اقال  مصرفي كه برای 

یا لواز  A5وA4كاغذمیتوان به هنوز جزو موجودی انبار باشد بطور مثال 

كردمصرفي آزمایشگاهي و بهداشتي اشاره 

به تهیه وبخشها ماه جهت شارژ موجودی انبار با توجه به نیاز  6طبق روال هر •

.مي گردداداره تداركات ارسال 

همكاری و هماهنگي با اداره تداركات در راستای خرید از سامانه ستاد •



شده توزیع روپوش های آزمایشگاهي كه از طریق شورای ایمني زیستي خریداری•

.بود تحویل بخش ها گردید

شده حواله انبارهای دریافتي در حین دریافت لواز  و كاالها در برنامه روزآمد  بت•

در ارائه  و به امضای انباردار و تحویل گیرنده كاال مي رسد كه این امر باعث تسهیل

.آمار به روز موجودی انبار مي گردد

ي كه هماهنگي با بخشهایو نظارت و سركشي به سردخانه مركزی به صورت روزانه •

.مراجعه مي نمایند، صورت مي پذیرد

واحد انبار



واحد رفاه
انتهيه و توزیع  سهميه گوشت گرم گوسفندی  از طریق اتاق تعاون  برای کليه کارکن•
انعقاد تفاهم نامه با فروشگاه های زنجيره ای رفاه  و تهيه وتوزیع کارت رفاهي خرید •
پرداخت اولين قسط کمك هزینه سفر•
برگزاری تور یك روزه و بازدید از مجموعه کاخ سعدآباد تهران•
ني و انعقاد تحقيق و بررسي  بيمه مسوليت کارفرما در قبال کارکنان و دریافت استعالم نرخ ف•

.قرار داد بيمه مسوليت کارفا در قبال کارکنان
معرفي به بانك های عامل•
فقره  تسهيالت قرض الحسنه 44:بانك مهر•
فقره 94:بانك ملي کم بهره •
فقره10( :خرید اقساطي کاال)بانك ملي  •
فقره26:بانك ملت•
فقره10:بانك ملت قرض الحسنه•
22:الحسنهبانك ملي قرض •



واحد رفاه

تعویض دفاتر بيمه ای•

خرید لوازم ورزشي•

شرکت برای خرید کارت ورزشي برای کارکنان6مطالعه و بررسي و دریافت استعالم از •

.مورد23مورد و افزایش اعتبار 15درخواست صدور کارت اعتباری بيمه ملت •

.  لتر تعویض شدلوازم بدنسازی تهيه گردید و تجهيزات مستهلك نظير سيم بکسل دستگاه ها•

ویس گردیددوش های حمام بر اساس کم مصرف و کم فشار تغيير یافته و اسپيلت ها نيز سر

تعمير و تجهيز سالن ورزشي•



گزارش عملكرد واحدهای ستادی



بازرسي
97و96بازرسي های صورت گرفته در سالهای 

بازرسی موردی بازرسی برنامه ریزی 

شده

96مقايسه بازرسیهای انجام شده سال 

97و 
96سال  97سال 

سال  
97

سال  
96

انواع بازرسی

4 2 موردیبازرسی

5 0 دهبازرسی برنامه ریزی ش



ارزیابي عملکرد

اینکههبودبازرسيادارهعهدهبرساليانهعملکردارزیابياداره،اینذاتيوظائفشرحاساسبر

هميتابهتوجهبا.پذیردميصورتاختصاصيهایشاخصوعموميهایشاخصاساسبرارزیابي

داتمستنارسالدررویهوحدتایجادمنظوربهادارهایناجرائي،هایدستگاهعملکردارزیابي

تادهنمومربوطهارزیابيومدارکاخذبهنسبتماهنهوماهششزمانيبازهدرسالههرمربوطه،

اینهکباشدداراراخصوصایندرالزمآمادگيساليانهنهائيارزیابيمنظوربهسالپایاندر

پذیرفتانجام98/2/22لغایت98/1/6زمانيبازهدرارزیابي



پاسخگوئي به شکایات

97و96شکایات سالهای 

تعداد شکایات صورت 

گرفته 

خ شکایات رسیدگی و پاس

داده شده 

انجام شده و رسیدگي شده  شکايات 

96سال  97سال 

سال 
97

سال 
96

15 10 ه تعداد شکایات صورت گرفت

15 10 اده شکایات رسيدگي و پاسخ د
شده 



اداره امور حقوقي



حل و فصل پرونده های اختالفي

و مشارکت فعال و مؤثر در اتخاذ 94از طریق احيای کميسيون ماده : الف
تصميم

پرونده دکتر حدادیان
پرونده دکتر حسيني
پرونده دکتر زینلي

از طریق مذاکره و انجام کار کارشناسي: ب
پرونده دکتر حسن زاده
(خرید چيلر)اختالف با شرکت دامون سرویس

اخذ نظر کارشناسان رسمي دادگستری-ج
پرونده دکتر شهباز زاده
اکرم اماني
خسارت وارده به بویلرهای بخش هپاتيت



امالک
(در شرف صدور)پيگيری اخذ سند آپارتمان قزل قلعه
 پيگيری مستمر تعيين تکليف زمين کپورچال از طریق مراجعه به مراجع قضایي و...
اخذ سند مجتمع توليدی کرج

اقدامات انجام گرفته در خصوص اخذ سند مالکيت عرصه مجتمع کرج
     مورد3مراجعه حضوری به کميسيون مستند سازی ریاست جمهوری و انجام مذاکره با رئيس محترم امور مستند سازی

مراجعه حضوری و رایزني با معاون حقوقي دولت معاونت  و معاونت حقوقي ریاست جمهوری

 ماده  «د»مرجعات متعدد و مکرر به وزرات اقتصادی و دارایي و مذاکره با مدیر کل محترم اموال دولتي و اوراق بهادار جها اخذ گواهي بند

دولتيآیين نامه اموال 26

س ه  ثبت فردیرایزني با مسئولين و کارشناسان اداره کل اموال دولتي مبني بر اعزام نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایي البرز به ادار

.جهت امضای صورتجلسه که منجر به صدور نامه به مدیر کل مربوطه گردید

 تهيه نقشه هایUTM–کاداستر و درج سيستم شميم

 مراجعات متعدد به اداره کل امور اقتصادی و دارایي جهت تأیيد نقشه ها و هماهنگي برای بازدید نمایندگان



يمستند سازی و تهيه نقشه های مهندس

مهد کودک و کرج-مشارکت در تهيه نقشه جامع و ریز فضاهای پاستور تهران: الف
تهيه نقشه های دقيق و مهندسي برای عرصه مجتمع کرج به شرح اقدامات ذیل: ب

 مترمربع186/719/70مساحت کل زمين مجتمع

تهيه نقشه های زميني برای ) اصلي قلعه عبداله خان که زمين مجتمع توليدی به 23هکتار پالک ثبتي 132

.هکتار بخشي از آن مي باشد18مساحت حدود 

انتقال مختصات نقشه های فوق) 2(WGS84)  یاUTMبه محل مجتمع

تهيه بنچ مارک سازمان نقشه برداری) 3

برداشت محيطي از گوشه ها و شکست های حدود زمين با ) 4GPSدو فرکانسه

تهيه نقشه ها با فرمت سازماني شميم اداره ثبت  ) 5

حضور کارشناسان اداره ثبت اسناد و اداره کل امور اقتصادی و دارایي البرز در محل مجتمع و بازد) ید از 6

محل و تطبيق و تأیيد نقشه ها با موقعيت جغرافيایي



97سایر اقدامات دفتر در سال 

مناقصاتکميسيوندبيرخانهوقراردادهاامورساماندهي

اختالفيهایپروندهازتعدادیفصلوحلومعامالتيومالينامهآیين94مادهکميسيونپيشنهاداحياء

پرداختيوجوهاستردادجهتدراقداموتجریشپروژهمهندسيمشاورهقراردادسخف

تجریشپایگاهنوسازیعوارضبابت1منطقهشهرداریبهپرداختيمبالغاستردادپيگيری

دردعویطرحطریقازاداریورستورانبناهایقمعوقلعبرمبني11منطقهشهرداری100مادهکميسيونرأینقض

دولتکارکناندادسرای

طرفبابدهي/طلبميزانتعيينراستایدراقداموبنياندانشهایشرکتباقراردادبهمربوطهایپروندهتکليفتعيين

قرارداد

باتطابقعدمبدليلنهایتدرکهبهزیستيسازمانازمجوزاخذبهالزاموخصوصيبخشبهکودکمهدواگذاریپيگيری

نقدیصورتبهمربوطههزینهکمكشدمقرروشدهمنحلکودکمهدمجوزصدورازممانعتومذکورسازماناستانداردهای

.گرددپرداختمشمولينبه

تشکيلقطریازپژوهشيهایطرحبابتعلميهيأتاعضایازبرخيبامنعقدهقراردادهایتکليفتعيينوحسابتسویه

94مادهکميسيوندادگستری،رسميکارشناسنظراتاخذ،امناءهيأتازمجوزاخذمستمر،ومتعددکارشناسيجلسات

ودئومتریویبرداریتصویرطریقازآبدبيافزایشوهوشمندکنتورنصبآب،چاهبرداریبهرهپروانهتمدیدبرایاقدام

مرتبطهایلولهتغييرنهایتاً



اداره آمار و فناوری اطالعات



گونپياده سازی سيستم مکاتبات اداری چار

98/2/31–97/11/02:زمانيبازه•

.استگرفتهصورتمرحلههفتدر•
الزمهایزیرساختوسرورسازیآماده:اولفاز•
شناختوآناليزجلسات:دومفاز•
پایهاطالعاتسازیآماده:سومفاز•
هارایانهتنظيمات:چهارمفاز•
.دیدگربرگزاركاربرانهاینقشبراساسمختلفسطوحدرآموزش:پنجمفاز•
(کردنکارسامانهدوموازیبصورت)آزمایشيوپایلوت:ششمفاز•
سيستمنمودنعملياتيواجرایي:هفتمفاز•



مگابيت 100بميزان دو برابری با رشد تقریباً افزایش پهنای باند 
(1397با همان بودجه سال ) بر ثانيه 



نيك در ارزیابي عملکرد موسسه در محور دولت الکترو
1397و هوشمندسازی در سال 

نایدرکسبقابلامتیازاتاز(خوبنمره)%75کسب
امورسازمانتوسطرجاییشهیدجشنوارهدرمحور

استخدامیواداری



گزارش عملكرد پایگاه تجریش



1397سال 
Bواکسن هپاتيت تزریق •

تزریق واکسن آنفلونزا•

صدور کارت بين الملل سالمت•

Bبادی بر عليه هپاتيت تيترآنتي اندازه گيری •

ویروس آبله مرغاناندازه گيری تيتر آنتي بادی بر عليه•

HPVتزریق واکسن گارداسيل •

13تزریق واکسن پرونار •

23تزریق واکسن پنمووکس •

تزریق واکسن تب زرد  •



محوطههاینخالهخروج•

(محوطهکاریگلوچمن)پایگاهسبزمحوطهفضایبازسازیواصالح•

ریال16.499.242.000مبلغبهآمددرکسب•

1397سال








