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02

1400سال ماهه10گزارش عملکرد 

اداره آمار و فناوری اطالعات 



03
آموزشودرمانبهداشتوزارتستاددراولرتبه

ردکسبقابلامتیازاتاز(خوبنمره)%76کسبپزشکی

امورسازمانتوسطرجاییشهیدجشنوارهدرمحوراین

استخدامیواداری

رونیک دولت الکتتوسعه محور در ارزیابی عملکرد موسسه در 
و هوشمندسازی



04



05
نابالینی واکسن کروکارآزمایی راه اندازی سامانه 
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06
یاده پ) وب سرویس نظرسنجی میز خدمت الکترونیکیراه اندازی و پیاده سازی 

(زیر خدمت 53، بهمراه خدمت اصلی5سازی میز خدمت الکترونیکی برای 



07
کی توسعه و بروزرسانی میز خدمت الکترونی



08
ی توسعه و بروزرسانی میز خدمت الکترونیک



09
توسعه و بروزرسانی سامانه پذیرش،  نوبت دهی و جوابدهی

بصورت آنالین آزمایش کرونا  



10
نرم افزاری بمنظور مقابله و پیشگیری ازهای فایروالبروزرسانی 

تهدیدات سایبری برای سامانه های اداری موسسه 
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11
ثبت اطالعات واکسیناسیون پرسنل و خانواده در سامانه 

و دریافت کارت واکسن دیجیتال سیب 



12

یآموزشبرگزاری جلسات آنالین 

گردهمایی و درسی کالسهای ) 

(کارگاه های پژوهشی 
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13

گزارش عملکرد اداره 

بازرسی،ارزیابی عملکرد و 

1400پاسخگوئی به شکایات سال 



14

تعدادبازرسی های انجام شده 

مورد9مدون

مورد32موردی

بازرسی های انجام شده



15
شکایات

تعدادشکایات

فقره5شکایات مطرح شده

فقره5شکایات پاسخ داده شده



16
برگزاری جلسات کمیته سالمت اداری

تعدادبرگزاری جلسات 

جلسه5تعداد جلسات برگزار شده

مورد30تعداد مصوبات



17
اصالح فرآیندها

تعداداصالح فرآیندها

واحد11تعداد واحد های بررسی شده

فرآیند65دهتعداد فرآیندهای بررسی و اصالح ش

واحد16تعداد واحد های در دست اقدام
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18
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی کشور

ارزیابی)99سالرجائیشهیدجشنوارهدرخوبسطحکسب•

رینباالتکسبو(کشوراجرائیدستگاههایسالیانهعملکرد

سازمانوپزشکیآموزشوبهداشت،درمانوزارتدررتبه

وابستههای

امتیاز1000امتیاز مکتسبه از شاخص هامحوریت

878.31شاخص های اختصاصی

713.75شاخص های عمومی 



19

ارجاعات،رسیدگی،پیگیری و شرکت در جلسات 

وعملکردبازرسی،ارزیابیادارهرئیسحضوریجلسات•

60یانهماهمیانگینبصورتمراجعینباشکایاتبهپاسخگوئی

مورد

یسازماندرونوسازمانبرونارجاعاتبهپیگیریورسیدگی•

ماهیانهمورد250میانگینبصورتمطروحهمواردبه

آنبامقابلهکارهایراهوهاواحدپذیرآسیبنقاطاحصای•



20

وملکت–اختصاصی–ایهزینهمنجملهاعتباراتوصولموقعبهپیگیری

.تخصیصکمیتهونامهتفاهماساسبرهاپرداختانجاموابالغی

کلداریخزانهبهارائهجهت1399مالیسالعملکردگزارشتنظیموتهیه

محاسباتدیوانوکشور

حسابرسازمقبولگزارشاخذو1399سالمالیصورتهایتنظیموتهیه

.امناءهیاتمنتخب

پاکناسامانهدرثبتازپسدستمزدوحقوقلیستارسالوتنظیموتهیه



21

جدیدتوگردانیاموالدرخصوصقانونیتکلیفمنظورانجامبهالزمریزیبرنامه

.اثاثهوتجهیزاتوآالتماشینارزیابی

ومزائدهطریقازاسقاطومازاداقالمفروشخصوصدراقداموریزیبرنامه

.اقالماینخروجبرنظارت

(ستاد)دولتالکترونیکتدارکاتسامانهازخدماتوکاالخریدبرتاکید.
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1400خالصه گزارش عملکرد ده ماهه سال 

پایگاه تحقیقاتی آمل

22



،NMRI،BALB/C،C57موشهایبخشایندرکه:عادیحیواناتونگهداریتکثیربخش:الف
.میشوندوتکثیرنگهداریWistarنژادرتهایهمچنینوCreترانسژنیکموشهای
اضافهمجموعهاینبهنیزBALBcوC57نژادهایSPFموشهای1400ماههدهایندر–

.استشده
Nude)ایمنینقصباترانسژنیکحیواناتونگهداریتکثیربخش:ب mice):نودموشهایBALB/c

C57و

پژوهشیطرحهایانجامبرایدانشگاهیوعلمیمراکزبهعرضهبرایموشهااین–
واساتیدرشسفاباانسانیمختلفسرطانهایزنوگرافتمدلهایبصورتسرطانتحقیقات

..استشدهدادهقراراختیارشاندرپژوهشگران
مدلجادایوتحقیقاتیموسساترودهوپستانریه،سرطانهایدرزمینهپژوهشیطرحهایانجام:ج

.صفاقویهرباکتریایییااستریلالتهابوچاقی،زخمو،سوختگیدیابتنظیرهابیماریسایر

ید
ول

ت
23



ش
وه

پژ
24

ت انجام طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی با مشارک
:اساتید انستیتو پاستور ایران و سایر دانشگاه ها

5:تعداد طرح 
17: تعداد پایان نامه

18:و سایر نمایه ها... ،ISI ،Pubmedتعداد مقاالت منتشره با نمایه 



25
Endnoteافزارنرمازاستفادهومنابعجستجویتحقیق،روشکارگاه1.

بنیادیهایسلولوسلولکشتباآشناییکارگاه2.

گیریپیشوگزیدگیحیوانکاهشجهتآملشهرستانمحالتشورایارانآموزش3.
هاریبیماریاز

ازحفاظتبرایمردمآگاهیافزایشوتوانمندیطرحتداومباجامعهآموزش4.
گزیدگیحیوان

هایشبکههاریازپیشگیریواحدآنکالپرسنلبرایآموزشیدورهبرگزاری5.
استانمختلفشهرستانهایدرمانوبهداشت

شیبهداشتپروتکلرعایتباپایگاهازآموزاندانشآموزشیوعلمیبازدید6.
وز

آم
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ص

خی
ش

ت



27
قبلاسالیدجدولتوضیح

نامهاهمتفتصویبعدمدلیلبهولیگردیداخذهاریهمکارآزمایشگاهمجوز*
معاونتتوردسطبقکشوردامپزشکیسازمانوانستیتوهاریدپارتمانفیمابین
.دیدگرخودداریارسالیهاینمونهپذیرشازانسانیمنابعوتوسعهمحترم

آزمایشگاهبرایایمنطقهمرجعهمکارآزمایشگاهمجوزاخذفرایند**
دیفتریه،سرفسیاههایآزمایشگاهبرایمرجعهمکارآزمایشگاهولپتوسپیروز

.باشدمیاقدامدستدراسهالیهایبیماریو

ص
خی

ش
ت



28
(انجامدرحال)دامپزشکیهمکارآزمایشگاهمجوزاخذفرایند

(انجامدرحال)سرطانتحقیقاتمرکزمجوزاخذفرایند

(انجامدرحال)کنهتحقیقاتمرکزمجوزاخذفرایند

:(مقاله8)زئونوزتحقیقاتمرکز

فضایهرستانیوشاستانیکارگروهدرپایگاهومستمراینپیگیراقداماتبهباتوجه

دهیسامانطرحکشورجهتوزارتپروتکلاستانداردهایبامنطبقفیزیکی

بهفضانگردیدایمقرر.باشدمیاندازیراهودرآستانهتاسیسبالصاحبسگهای

.یردقرارگپایگاهزئونوزمورداستفادهتحقیقاتمرکزمیدانیپژوهشعنوان

ص
خی

ش
ت
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شد

 ر
کز

مر

هایحوزهدرکهگردیدمستقرپژوهشکدهاینرشدمرکزدرشرکت3مجموعاجاریسالماههدرده
قراردادعقد.باشندمیفعالتشخیصیهایمحیطوسلولیکشتهایمحیطتولیدوفناوریزیست
.باشدمیاقدامدردستدامیواکسنتولیدورومکلینتکمیلجهت
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30
ده ماهه حراست شدهاقدامات انجام 

توضیحاتواحدتعدادفعالیت های انجام شدهردیف

پاستور تهراندر 1400تعداد دوربین های نصب شده در سال عدد14های نصب شدهتعداد دوربین 1

عدد دوربین درپایگاه تجریش وجابجایی رک  اتاق انتظامات 1نصب مورد1نصب دوربین و جابجایی رک2

برای حراست راه اندازی شدVMسرور مجازی بر بستر 3تعداد عدد3راه اندازی سرور مجازی حراست3

4
شوکر )تجهیز انتظامات به ملزومات دفاع شخصی

تجهیز انتظامات به شوکر و افشانه و برگزاری دوره آموزشی جهت طریقه استفاده از ملزومات دفاع شخصیمورد13(و افشانه

5
مدیریت و کارکنان PDNراه اندازی 

راه اندازی بستر امن ارتباط برای کلیه اتاق های حراستمورد5حراست

بروز رسانی کلید های پایگاه تجریشبروز رسانی کلید های پایگاه تجریش6

ساعت3به مدت 9شوکر و افشان)طریقه استفاده از تجهیزات دفاع شخصی نفر52برگزاری دوره آموزشی7

ساعت16برقراری ارتباط موثر با محیط و دیگران نفر52برگزاری دوره آموزشی8

ساعت12اصول مبانی ارتباطات نفر52برگزاری دوره آموزشی9

ساعتHSE4آشنایی با سیستم مدیریت نفر52برگزاری دوره آموزشی10

ساعت8مدیریت دانش نفر52برگزاری دوره آموزشی11

ساعتIMS16سیستم های مدیریت یکپارچه نفر52برگزاری دوره آموزشی12

ساعت12( اکفا)امنیت کاربری فناوری اطالعاتنفر52برگزاری دوره آموزشی13

ساعت8( بما)بنیان مدیریت امنیت اطالعات نفر52برگزاری دوره آموزشی14



31
صدور کارت تردد برای میهمانان خارجینفر6صدور کارت تردد برای میهمانان خارجی15

ننصب بنر راه های ارتباطی با حراست در پایگاه های آمل،تجریش،مجتمع کرج و تهراعدد4تنصب بنر راه های ارتباطی با حراس16

راه اندازی بسترامن  مجزا برای دفتر حراست مورد1راه اندازی بستر مجزای حراست17

عدد98تعیین صالحیت مشاغل حساس18
ت بررسی و تعیین صالحیت نامزدهای تصدی مشاغل حساس با کسب نظر از وزار

اطالعات و اعالم نتیجه آن به باالترین مقام دستگاه

84استتشکیل کتابخانه برای واحد حر19
کتاب

عدد
انواع کتاب های مربوط به واحد های مختلف حراست اعم از حفاظت فیزیکی، 

و سی دی ...حفاظت اسناد ، حفاظت پرسنلی، حفاظت آی تی ،احکام و اخالق و 
...مربوط به تخلیه تلفنی و جاسوسی و

20
تشکیل بانک اطالعاتی برای

مناقصات و مزایده ها
عدد10

شد که حراست در آنها شرکت داشته که از برگزار مناقصه 10تعداد 1400در سال 
آن اسکن می شود در بانک (صورتجلسه )تا انتهای (آگهی مناقصات )ابتدای 

.اطالعاتی قرار می گیرد

21
ای تشکیل بانک اطالعاتی مهره ه

سازمانی
عدد4

با توجه به راه اندازی آن در سامانه چارگون توسط واحد حفاظت اسناد حراست 
سال تهیه، ساخت،مخدوش کردن و گرفتن تعهد از استفاد کنندگان مهرها از ابتدا

.گرفته و انجام می شودصورت 1400
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32

گزارش عملکرد 

اداره نگهداشت تأسیسات و 

(تهران)تجهیزات 

1400ده ماهه 



سیکابینت بندی بخش انگل شنا33

بعد قبل



ه بازسازی کامل کارگاه آهنگری سابق و تبدیل ب34
بایگانی امور اداری

قبلبعد



35
دیل بازسازی کامل کارگاه آهنگری سابق و تب

به بایگانی امور اداری



انجام امور مربوط به تکریم ارباب رجوع36

قبل بعد
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انجام امور مربوط به تکریم ارباب رجوع37



تجهیز اتاق استراحت پرسنل حراست38
به همراه تجهیز آبدارخانه 

بعدقبل



راه تجهیز اتاق استراحت پرسنل حراست به هم39
تجهیز آبدارخانه 

قبل بعد



40
تعویض روشنایی های قدیمی و پرمصرف به المپ های

کم مصرف با بازدهی باال

بعدقبل



اتاق مربوط به اعضای 4ساخت و تجهیز 41
هیئت علمی بخش میکروب شناسی
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تخریب سکوهای قدیمی آزمایشگاه 42
میکروب شناسی

قبل بعد
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m3مصارف آب  برحسب       

تاریخ 

متوسط 

مصرف آب 

99

متوسط 

مصرف آب 

1400

31582789تیر

32372436مرداد

32372436شهریور

لوله های فرسوده و استفاده از عایق در لوله کشی و مخازن آب تعویض -1
استفاده از آب کندانس بویلرها جهت تغذیه مجدد بویلرها-2

مصرف آب شرب در فضای سبز و استفاده از آب چاه عمیقکاهش -3
نصب شیرهای چشمی در سرویس های پرتردد و عمومی محوطه و  نمازخانه -4

ه با توجه به پایش و بررسی نشتی های کوچک  ، علیرغم گرمای بی سابقه موفق ب
مصرف آب شدیم   کاهش 

انرژی آب% 20/5کاهش 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

شهریورمردادتیر

m3مصارف آب  برحسب       

… m3مصارف آب  برحسب       

… m3مصارف آب  برحسب       

1399تابستانبا 1400مقایسه متوسط مصرف آب تابستان 
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به نام خدا 

ماهه اعتبارات 10گزارش عملکرد •

انستیتوپاستور ایران 

اداره برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد•



45

1400ابالغ بودجه سال 
طبقه شماره

بندی

دستگاه 

عنوان

دستگاه اجرایی

هزینه ای 
جمع

تملک دارائی های

سرمایه ای 
جمع کل

اختصاصیعمومی

انستیتوپاستور130500
ایران

1/431/838700/3392/132/177407/4002/539/577



46

1400اعتبارات هزینه ای دستگاه اجرایی در سال 

ه هزینافزایش اعتبارابالغ هزینه ای 
عمومی

10)مازاد تخصیص 
(ماهه

1/431/8381/580/024148/186



47

1400درآمدها و واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای سال 

مازاد درآمد اختصاصی ماهه10درآمد مکتسبه ابالغ 
(ماهه10)مکتسبه

700/339882/840160/840
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48

1400اعتبار طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در سال 

شماره طبقه 
بندی

10)دریافتیکسریدریافتیابالغیعنوان
(ماهه

تعمیرات اساسی و خرید 1805048031
تجهیزات و ماشین آالت

116/40011/000105/400-

-291/000230/00061/000تامین فضاهای پژوهشی1805048035



یگزارش اهم فعالیت های معاونت تولید و بخش های مجتمع تولیدی، تحقیقات49

1400ماهه سال 10در 



50
مع گزارش تولید محصوالت بخش های تولیدی مجت

1400و 99ماهه سال های 10در 

91%

سر/ویال



1400و 99ماهه سال های 10گزارش درآمد اختصاصی مجتمع در 51

با احتساب 
اختصاص 

قیمت واکسن 
ا پاستوکوک  ب
ارز دولتی

ریال



52
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53
اخذ مجوزها، آماده سازی و تحویل ویالها:دوسو کور در سطح ملی3مطالعه بالینی فاز -

دارنده دانش فنیطراحی نقشه ها،اتمام فرآیند بازسازی و تغییر کاربری سایت تولید و سیستم های پشتیبان با تایید-

لیتری فرموالسیون200خرید، نصب و راه اندازی مخزن : درصدی ظرفیت واحد فرموالسیون و پرکنی200افزایش -

مواد مرتبط با تولید پاستوکووک IRCاخذ-

دریافت مجوزمصرف اضطراری پاستوکووک وپاستوکووک پالس-

توسعه و تولید بانک سلولی کاری از بانک سلولی اصلیجهت آموزش / انتقال دانش فنی-

انتقال دانش فنی و راه اندازی آزمون های کنترل کیفی واکسن های پاستوکووک-

اخذ مصوبه کمیسیون جهت قیمت واکسن ها-

(در حال انتقال)لیتری500پیگیری تخصیص ارز، ثبت سفارش و عقد قرارداد ساخت تجهیزات  ازجمله بیوراکتورهای -

میلیون دوز به هیئت امنای ارزی و عقد قرارداد تحویل 8تحویل بیش از )و پانصد هزار دوز واکسنمیلیون 14تولید حدود -

(  میلیون دوز6/5حدود

مشارکت با اداره آزمایشگاهها جهت انجام تستهای واکسن بخصوص تستهای حیوانی-

سال12تا 9و 18-12سنیاخذ مجوز مصرف در گروههای -

…و 



وکووک گزارش تولید و تحویل واکسن های پاستوکووک و پاست54

1400ماهه سال 10پالس در 

دزی10ویال 



گواهی ها55

دریافت مجوز نام تجاری 
پاستوکووک

از اداره ثبت عالئم تجاری

خط تولیدGMPتمدید 
واکسن هپاتیت

خط تولید GMPتمدید
ب ث ژ و پاستوسیس
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پیرو ممیزی  مراقبتی سیستم مدیریت

1400که در  بهمن ماه سال  IMSیکپارچه 
انجام می گردد، رفع عدم انطباقهای 

.  رفع گردید1399شناسایی شده در سال 
ریسک ها و فرصت های سازمان در حال بروز 

مع پایش فرایندهای مجت. رسانی می باشند
وممیزی داخلی بخش های مختلف انجام 

.  شده و بازنگری مدیریت در حال انجام است
(IMS)رچه ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت یکپا

مدیریت سیستم بر اساس استانداردهای بین المللی
مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت شغلی وکیفیت  و

سیستم مدیریت زیست محیطی 

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO45001:2018

IMQ انجام می گردد1400در بهمن ماه ایتالیااز.

ممیزی مراقبتی مدیریت تجهیزات 
پزشکی استاندارد بین المللی 

ISO13485:2016ازIMQ ایتالیادر
1400شهریورماه 

.انجام گردید



فعالیت های مرکز رشد57

دانش بنیان سال انقضا لیست محصوالت مدیرعامل نام شرکت

- 99/12/13

D طراحی و تولید کیت اندازه گیری ویتامین •

HPLC طراحی و تولید کیت اندازه گیری اسیدهای امینه در خون انسان به روش •

• طراحی و تولید کیت مونیتورینگ PKU در نمونه پالسما و لکه خون انسان

سلطان احمد 

ابراهیمی
بهان تشخیص آزما

- 1401/10/17 طراحی و تدوین استاتدارد یکپارچه بر پایه استانداردهای فنی و مدیریت کیفی رحمانعلی آقابراری
راهبراندیشان صنعت 

راد

- 1401/05/31 تولید محیط ترانسپورت و نگهدارنده میکروارگانیسمها و مواد بیولوژیک ناهید آرین پور
آرین آساک شیمی 

دارو

- 1402/06/14 sars- covطراحی و سنتز کیت تشخیصی بهناز وظیفه بهنام آیسان سالمت آزما

* 1402/06/15 تولید کالژن نوع یک از پوست گاو محمدعلی شکرگزار نانو زیست آرایه

- 1402/06/14

 

• طراحی و تولید بیوسنسورها

• طراحی و تولید کیت های آزمایشگاهی در دو گروه تشخیصی و استخراجی

 HPV , HIV-19 کیت های تشخیصی کووید

کیت تشخیصی کووید 19 تولید شده و دو کیت دیگر HPV و HIV درابتدای سال جدید تولید 

خواهند شد.

کیت های استخراجی برمبنای RNA و  DNA هستند که هر کدام را هم از خون و هم از بافت 

استخراج میکنند که درمرحله بعد هر کدام این استخراج ها هم به صورت ستونی و هم غیر ستونی 

خواهند بود.

هسته فناور مسگر طهرانی
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زیرساخت ها

کاوا، در راستای بهبود سیستم برق اضطراری ساختمان رازی با توجه به 1250نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور -

افزایش ظرفیت برق رسانی در موتورخانه و سایت های تولیدی این ساختمان

در راستای  2500KVAدستگاه ترانسفرماتور ساخت شرکت آریا ترانسفورماتور با ظرفیت 2خرید، نصب و راه انداری، -

افزایش برق رسانی به موتورخانه و سایت های تولیدی ساختمان رازی

و موتورخانه ساختمان ب ث ژ قدیم  BSL2بازسازی پست شماره یک مجتمع، در راستای برق رسانی به آزمایشگاه 

بهسازی، بازسازی و به روز رسانی موتورخانه ساختمان ب ث ژ قدیم

ساخت و نصب و راه اندازی تابلو برق اصلی موتورخانه ب ث ژ قدیم



59
BSLII

تکمیل سایت

واکسن های توسعه ای

در حال ساخت

واکسن روتا ویروس

عقد قرارداد انتقال دانش فنی-1

م به اختصاص خط تولید نوترکیب جانوری و پرکنی طبقه سو-2

تولید این واکسن و آماده سازی زیر ساخت 

طراحی و سفارش مواد اولیه بسته بندی-3

اخذ اعالم نیاز کشور از معاونت بهداشتی-4

اقدام جهت اخذ موافقت اصولی تولید واکسن از سازمان غذا و -5

دارو

انتقال دانش فنی واکسن پنوموکوک

طراحی و ارائه نقشه های فاز اول ساختمان های تولید-1

برگزاری مناقصه جهت انتخاب پیمانکار سازه-2

بررسی مستندات پیمانکاران -3

جهت اخذ مرجعیت در حوزه مطالعات پایه BSLIIآزمایشگاه ساخت-4

اپیدمیولوژیک و شناسایی سویه های غالب کشور

قبل از ساخت
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حوزه پژوهش



61
(141)تعداد اعضای هیات علمی به تفکیک رتبه



62
Scopus خالصه عملکرد در پایگاه استنادی



63
شورموسسات علوم پزشکی ک/جایگاه انستیتو پاستور ایران در بین دانشگاه ها

(H-index رتبه بندی براساس)
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(ماه گذشته10)گزارش طرح های پژوهشی مصوب، در دست اجرا و خاتمه یافته

47=مصوبهایطرحتعداد

188=اجرادستدرهایطرحتعداد

43=یافتهخاتمههایطرحتعداد

و گرنت خارج انستیتوکل بودجه پژوهش 

لایرمیلیارد21=پژوهشیبودجهکل

لایرمیلیارد8=شدهجذبگرنت



65

برایرانتورپاسانستیتوعلمیتولیداتکیفیوکمیوضعیتبررسی1.

۲0۲0-۲015سال هایدرعلم سنجیشاخص هایاساس

استورپانستیتوبخش هایپژوهشیاولویت هایتعیینونیازسنجی2.

ایران

HSR  تصویب و اجرای دو طرح



66
(HSRی طرح خروج)انتشار کتاب وضعیت تولیدات علمی اعضای هیات علمی انستیتو پاستور ایران
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جذبجهتفراخواناولین

ربمبتنیهایطرحگرنت
گرنتازخارج)اولویت

(پژوهشی



68
ور با سامانه سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی انستیتو پاستطراحی، استقرار و به روزرسانی 

h(دانشگاه های علوم پزشکی کشور)ملی و جامع طرح های تحقیقاتی وزارت بهداشت
ttp

s
://rp

is
.re

s
e
a
rc

h
.a

c
.ir/In

d
e
x
.p

h
p

https://rpis.research.ac.ir/Index.php


WINTER
Template

11
عملکرد محقق شده برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها

د 
رص

د
ت

رف
یش

پ

عنوان فعالیت عنوان برنامه ردیف

100%
مجالتمقاالتتمامیدرORCIDنمایشوبکارگیریودرج

(سومماههسه)دانشگاه
سامانه هایدردانشگاهمجالت(Visibility)مشاهده پذیریافزایش
GoogleوDOAJمانندثانویه Scholar

1

80%
هایطرحنتایجانتشارسامانهاطالعاتمستمررسانیروزبهودرج

(سومماههسه)کشورپزشکیعلومتحقیقاتی
شیپژوهاطالعاتیبانک هایمحتواییروزرسانیبهواستقرارطراحی،

کشورپزشکیعلوم 2

95%

هیاتاعضایفهرستصددرصدمستمرتکمیلورسانیروزبه
(سومماههسه)علم سنجیسامانهدرعلمی

کشورپزشکیعلومسنجیعلممراکزارتقاءوارزشیابی

3

100%

یتخصصوعمومیاطالعاتدرصدصدتکمیلوروزآمدسازیودرج
جیعلم سنسامانهدربازخوردهابهپاسخگوییوعلمیهیاتاعضای

(سومماههسه) 4

97%

هیاتاعضایآکادمیکهایشناسهصددرصدروزآمدسازیودرج
(سومماههسهسه)سنجیعلمسامانهدرعلمی

5

69
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یریت آموزشی فرهنگی و دانشجوییمد

70



71
اصالح شیوه نامه تصویب پروپوزالهای دانشجویی و شرایط دفاع از پایان نامه با رویکرد تسهیل فارغ -

محصول محور با اجرای سیاست های /التحصیلی دانشجویان و ترغیب دانشجویان به اخذ پایان نامه های فناوری

تشویقی

وب تصویب در شورای تحصیالت تکمیلی مبنی بر تقویت همسویی پایان نامه های دانشجویی با طرح های مص-3

شورای پژوهشی

فعال سازی کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی و توانمند سازی -4

بصورت آنالین در شرایط کرونا

آموزشی 10حضور فعال در جلسات مختلف کالن منطقه -5

در این خصوص . در راستای تحقق بسته بین المللی سازیeducationiranتکمیل سایت انستیتو در -6

زومه اساتیدی ، رشته های تحصیلی و همچنین ر(بین المللی)اپلیکیشن فرم و نحوه پذیرش دانشجویان خارجی

. که توانایی اخذ دانشجویان بین المللی را دارند بر روی سایت مذکور بارگذاری شده است



72
نفر در مرحله 119نفر آنها در مرحله آموزشی و 12دانشجو دارد که 131انستیتو پاستور ایران در حال حاضر 1.

.پژوهشی می باشند

نفر 2زیست فناوری دارویی و Ph.Dنفر آنها رشته دکتری 2نفر می باشند که 4دانشجویان ورودی نیمسال جدید 2.

.باکتری شناسی پزشکی می باشندPh.Dدیگر دکتری 

.پروپوزاال در شورای تحصیالت تکمیلی تصویب شده است17تعداد 3.

.نفر از پایان نامه خود دفاع نموده اند و دانش آموخته گردیده اند424.

.مقاله منتج از پایان نامه دانشجویان به چاپ رسیده است531.

.ستپروپوزال مربوط به دانشجویان خارج از پاستور در شورای تحصیالت تکمیلی به تصویب رسیده ا648.

.دانشنامه صادر گردیده است6تعداد 7.

.وام ضروری و ودیعه مسکن صندوق رفاه داده شده است45تعداد 8.

.انجام گرفته است( آنفلوانزا و کرونا)واکسیناسیون دانشجویان 9.



73
ین برگزاری جلسات سمینار و دفاع و کالس های دانشجویان بصورت آنال

Adobe connectاز طریق نرم افزار 



74

کارگاه در انستیتو 56برگزاری 



75

برگزاری دوره های فناور محور 1.
برای دانشجویان انستیتو در 

مجتمع تحقیقاتی  کرج
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تخصصیخدمات

76



77
SARS-COV-2پایش واریانت های ویروس 



آنفلوانزا -19کیت تشخیص همزمان کووید طراحی و توزیع 78
19در شبکه آزمایشگاهی کووید 



omicronطراحی و توزیع کیت غربالگری واریانت 79

19در شبکه آزمایشگاهی کووید 



19د اجرای برنامه مهارت آزمایی و تشخیص مولکولی بیماری کووی80
وریبا توزیع پنل نمونه های مجهول به آزمایشگاههای شبکه کش



WINTER
Template

های تشخیص مولکولی با تاکید بر پروژهانجام ممیزی آزمایشگاه06
"(ICERP)  در ایران 19-پاسخ به فوریت کووید" 81



ایرانانستیتو پاستور ( Sequencing)  ارتقاء ظرفیت تعیین توالی 82
 NGSو سیستمABI-3500دستگاه سکوئنسر 2با تجهیز 
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مدیریت فناوری

انستیتو پاستور ایران

83



84
کمتیه فناوری

طرح فناورانه به منظور تخصیص اعتبار و تجاری سازی2پذیرش نهایی •

1400تعیین معیار ها و شاخص های طرح فناورانه در فراخوان سال •

برگزاری فراخوان به منظور انتخاب طرح های فناورانه قابل اجرا•

1400طرح در فراخوان سال 16بررسی •

به منظور پیگیری روند اجرا و تجاری سازی در( پذیرش اولیه)تعداد طرح های منتخب •

مورد7: فراخوان

طرح فناورانه در شورای فناوری جهت اجرا و تجاری سازی3پذیرش نهایی •

طرح فناورانه و تخصیص بودجه3عقد قرارداد •



85
(ادامه)اداره تجاری سازی 

وری در حوزه سازمانی مدیریت فناوریاعالم نظر درخصوص افزایش بهره.

 کارگاه آموزشی در حوزه مدیریت فنآوری3برگزاری پیشنهاد.

 های مختلف سازمانی آموزشی طبق سند نیازسنجی آموزشی کارکنان در ردهدوره6برگزاری
.انستیتو پاستور ایران

نواحی نوآوری و : مانند( جلسات مجازی)المللی فنآوری حضور فعاّل در مجامع تخصّصی ملّی و بین
.مراکز رشد، انجمن مدیریت ایران، کانون پتنت ایران، پژوهشکده مطالعات فنآوری

پاییزه /هتحت عنوان مدرسه تابستان)های آموزش تخصصی مالکیت فکری شرکت در مجموعه دوره
(.کانون پتنت ایران



86
(ادامه)اداره توسعه فناوری 

:شرکت در دوره های
و مزایای آن «PCT»شنایی با معاهده همکاری ثبت اختراعآ–
آشنایی با مالکیت فکری–
آشنایی با آناتومی پتنت–
جستجوی پتنت–
رین شرطبررسی شرایط ثبت اختراع باتاکید بر گام ابتکاری به عنوان چالش برانگیزت–
های مالکیت فکری رایج در دنیابررسی سیاست–
آیا پتنت ابزار مناسبی برای حفاظت از ایده من هست؟–
ار شده توسط کانون پتنت ایرانگزبر–
Virtual national patent draftingدوره –

WIPOبرگزار شده توسط –
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اداره توسعه فناوری

تعداد آماری درخواست ها، جلسات و مصوبات

1400سال
8تعداد کل درخواست های ثبت اختراع داخل انستیتو

7ثبت اختراع  داخلی پذیرفته شده درخواست های تعداد 
8تعداد اختراعات داخلی ثبت شده 

16رسیدهاستعالم هایتعداد 
8ی تائید شدهتعداد استعالم ها

2ی در حال بررسیتعداد استعالم ها
2اختراع خارجی درخواست های تعداد 

1تعداد اختراعات خارجی ثبت شده

9تعداد کل جلسات 
(آنالین)

36تعداد کل مصوبات
.ادامه داشته باشد1400داده شده باشد بررسی همچنان در سال 99درخواست ممکن است در سال 
.ائید شده باشدت1400ارائه شده باشد لکن لکن در سال 99درخواست ممکن است در سال 



WINTER
Template

88



89

وداخلیمتعددهایخبرگزاریدرایرانپاستورانستیتوهایفعالیتاخبارانعکاس•
خارجی

مذهبیوملیمختلفهایمناسبتبهبنرنصبوتهیه•
هارسانهدرانستیتوهایآگهیانتشار•



90
وملیرسانهردکروناویروسبامقابلهدرایرانپاستورانستیوهایفعالیتوسیعانعکاس

نمحققیحضورهماهنگیوپاستوکووکواکسنتولیداخباروخارجیهایتلویزیون

وسیماصدامختلفهایبرنامهدرانستیتو



91
ایرانورپاستانستیتوهایفعالیتازکلیپوفیلمتدوینوتهیه•

کرونابادرمقابله
ماهانهصورتبه(گپ)ایرانپاستورانستیتوداخلیخبرنامهانتشار•
پاستورسایتوبرسانیبروز•



92
سن کرونا با پی گیری سفر و مکاتبات مرتبط برای انعقاد تفاهم نامه مربوط به تولید واک•

کوباکشور 

شرکت فعال در جلسات مجازی شبکه بین المللی انستیتو پاستور•

مرتبط با همکاری در بازدید شخصیت ها و تیم های بین المللی از انستیتو و فعالیتهای•

کرونا 

oنمایندگان دفتر سازمان جهانی بهداشت

oبازدید تیم محققین انستیتوروبرت کخ آلمان
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االر شرکت در نمایشگاه دستاوردهای انقالب اسالمی در نظام سالمت در ت•

ت از همایشهای رازی ومعرفی فعالیت های انستیتو و بازدیدمقام محترم وزار
19ویدغرفه انستیتو و تجلیل از خدمات انستیتو در ارتیاط با بیماری ک
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