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1399لغایت 96های در سال تحویل محصوالت بخش های تولیدی مجتمع گزارش 

2/26/2022 2



1399لغایت 96های در سال گزارش تحویل واکسن ب ث ژ 

دزی20ویال 

.ویال می باشد66255ویال و موجودی قرنطینه در پایان دی ماه 82495موجودی آماده تحویل در پایان دی ماه 
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1399لغایت 96های سال گزارش تحویل واکسن هپاتیت ب در 

دزی10ویال 

.ویال می باشد60140ویال و موجودی قرنطینه در پایان دی ماه 43501موجودی آماده تحویل در پایان دی ماه 
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ویال

*
**

***

****

.از آذر ماه آماده تحویل*:  .از دی ماه آماده تحویل**: 

پس از درخواست مجوز ***: 
.آماده تحویل در اول اسفند

پس از تکمیل اسناد ترخیص و ****: 
.درخواست مجوز آماده تحویل در اسفند

(واکسن ها)گزارش وضعیت محصوالت تعهدی مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور 

1399سال 
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ویال

(آنتی سرم ها)گزارش وضعیت محصوالت تعهدی مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور 

1399سال 
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1399سال گزارش تحویل محصوالت قراردادی در 
ویال

.  ریال می باشد51،451،495،000ارزش ریالی محصوالت قراردادی تحویل شده معادل    
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1399لغایت 96های در سال ( پاستوسیس)گزارش تولید ب ث ژ اینتراوزیکال 

ویال بیشترین میزان تولید از ابتدای تولید این محصول99ماهه سال 10ویال در 58865تولید 
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1399لغایت 96های در سال گزارش تحویل محصوالت بخش آنتی ژن 
ویال
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1399لغایت 96های سال گزارش تحویل واکسن ضد هاری دامی در 

ویال تک دزی
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ویال1399لغایت 96های در سال گزارش تحویل محصوالت بخش محلول های تزریقی 

.  کاهش نیاز بازار با توجه به وجود بیماری کرونا-1
.ماهه اول سال جاری6انجام تعمیرات اساسی در سیستم آب و زیرساخت بخش در -2

:نسبت به سال های ماقبل99دالیل کاهش در سال 

.تولید مشترک بخش آنتی ژن و محلول های تزریقی جهت عرضه محیط انتقال ویروس-3
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درآمد

(99/10/30)تحقق یافته 
445.932.902.239

(98/12/28)تحقق یافته 
357.551.204.466

(96/12/28)تحقق یافته 
235.615.930.717

ریال407.000.000.000: پیش بینی

ریال380.000.000.000: پیش بینی 
( 97/12/28)تحقق یافته 

288.233.384.353
ریال 300.000.000.000:پیش بینی 

ریال296.500.000.000: پیش بینی 

99سال 

98سال 

97سال 

96سال 
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.فالکون496878معادل 99و شبکه آزمایشگاهی کشور از ابتدای سال تا پایان دی ماه میزان تحویل به نظام سالمت

.ریال100ر000ر000ر000ارزش ریالی درآمد اضافه شده به مجتمع معادل 

محصولکیفیشناسنامهتهیه

کنندگانتولیدبهخدماتارایهوکیفیآزموناندازیراهVTM

فروشگواهیاخذ

و توزیع سراسری به دانشگاههای( VTM)فرموالسیون، تولید و اخذ گواهی فروش محیط انتقال ویروس 

علوم پزشکی و آزمایشگاههای مرجع

13



پروانه ساخت محصوالت بخش آنتی ژن 
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محصول بخش آنتی ژن از اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی14اخذ پروانه صادرات برای 
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ور ترکیهبه کش( پاستوسیس)صادرات محصول ب ث ژ اینتراوزیکال لیوفیلیزه 

به(ایرانتورپاسانستیتوتحقیقاتیتولیدیمجتمعصادراتیمحصولاولین)فوقمحصولصادراتشاهدباراولینبرای
.ایمبودهترکیهکشور

.ذیرفتپصورتمحصولمایعفرمبهنسبتقیمتافزایشبازار،بهلیوفیلیزهاینتراوزیکالژثبورودباهمچنین
حاصلافزودهارزشریال42/500/000/000مبلغکسب99و98سالدرپاستوسیسویال50/000حدودتولیدچنانکه

را(اولپارت)پاستوسیسویال3000صادراتازحاصلافزودهارزشریال7/320/000/000مبلغوداخلیفروشاز
.گردیدموجب
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گواهی نام تجاری 
دریافت مجوز نام تجاری پاستوسیس از اداره ثبت عالئم تجاری و پروانه ساخت پاستوسیس از 

سازمان غذا و دارو
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و همچنین محصول 1399اخذ  و تمدید گواهینامه حالل برای کلیه محصوالت در سال 

جدید پاستوسیس
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ممیزی مراقبتی مدیریت تجهیزات

 ISOپزشکی استاندارد بین المللی

13485:2016 

1399ایتالیا در مرداد ماه IMQاز 

((IMSممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت یکپارچه 

بر اساس استانداردهای بین المللی مدیریت سیستم کیفیت و

مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت شغلی و

سیستم مدیریت زیست محیطی 

ISO 9001: 2015

ISO 14001:2015

ISO45001:2018

ایتالیا IMQاز 

.با موفقیت انجام گردید1399در بهمن ماه 

ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت 

ISO 9001:2015

ایتالیاIMQاز 

ور ایران در مرکز رشد مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاست

.در بهمن ماه با موفقیت انجام گردید



20

فعالیت های مرکز رشد

سال انقضا لیست محصوالت مدیرعامل نام شرکت ردیف

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 1

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

راد
2

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

دارو
3

1402/06/14 sars- covطراحی و سنتز کیت تشخیصی بهناز وظیفه بهنام آیسان سالمت آزما 4

1402/06/15 تولید کالژن نوع یک از پوست گاو محمدعلی شکرگزار نانو زیست آرایه 5

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 6



ساختمان رازی BMSبه روز رسانی سیستم 
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سامانه علم سنجی دانشگاه ها: منبع



سامانه علم سنجی دانشگاه ها: منبع



Scopusپایگاه در H-indexروند

سامانه علم سنجی دانشگاه ها: منبع



Scopusروند تولید مقاالت در پایگاه 

سامانه علم سنجی دانشگاه ها: منبع



تعداد پذیرش دانشجو در چند سال اخیر

پذیرش در سال 

1399

پذیرش در سال 
1398

پذیرش در سال 
1397

پذیرش در سال 
1396

نام رشته و مقطع

2 5 5 6 Ph.Dزیست فناوری پزشکی

2 5 5 6 Ph.Dزیست فناوری داروئی

2 5 5 5 Ph.Dباکتری شناسی پزشکی

- - - 4 MScمیکروبشناسی

- - 4 -
Ph.D By Research

دکتری تخصصی پژوهشی

2 - 3 3 Ph.Dزیست پزشکی سامانه ای

8 15 22 24
جمع



برگزاری گارگاههای روشهای تدریس  نوین در راستای 
توانمندسازی اعضای هیات علمی

در راستای برنامه های حوزه 
آموزش جهت ارتقاء توانمندی 

علمیاعضا محترم هیات 



برگزاری دوره های توانمندسازی برای دانشجویان



اقدامات اخیر در حوزه آموزش مجازی
(137تعداد کالسها )عملیاتی نمودن آموزش مجازی در دوران کرونا برای دانشجویان دوره آموزشی•

(59تعداد )برگزاری جلسات غیر حضوری سمینارها ، پیش دفاع و دفاع دانشجویان بصورت مجازی •

ا بصورت تداوم دوره آموزش زبان انگلیسی جهت تقویت قدرت ارتباط گفتاری و شنیداری دانشجویان دکتر•

آنالین

عضویت در سامانه آموزش مجازی نوید•

تهیه محتوای آموزشی تخصصی برای سامانه آرمان•

(Massive Open Online Courses) MOOCS  

و بارگذاری در آن سامانه به نام انستیتو پاستور ایران 



برگزاری منظم نشست های فصلی نمایندگان دانشجویان با ریاست و
معاونین محترم پژوهشی و توسعه منابع
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یص تشخآزمایشگاه مرجع کشوری گواهی مرجعیت
بیماری زیکا



COVID-19گواهی مرجعیت آزمایشگاه مرجع کشوری 
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درکشورCOVID-19راه اندازی شبکه آزمایشگاهی



درکشور COVID-19آزمایشگاهراه اندازی اولین -1

توسخ  تخصم ساسخر سخبیع سخا س خص   COVID-19راه اندازی آزمایشگاه تشخیص  -1
سخه عنخوان 1398سهمخ  5همکاران سیش های میتلف ان تصتو ساستور ایخبان در تخاریر 

ارت اولص  مبکز تشیصصی در کشور و همکاری سا مبکز مخدیبی  سصمخاری هخای وا صخب وز
سهداش  جه  سایش موارد مشکوک

ان ختصتو ساسختور ایخبان سخا سخه کخار صبی COVID-19توسعه ظبفصخ  آزمایشخگاه -2
 Liquidو RNA extractionساختمان جدید آزمایشگاه و دستگاه های اتوماتصخ  

Handling ( ت   در روز2000ت   سه 100از.)

 

 



-COVIDمحل شروع فعالیت آزمایشگاه 
(آربوویروسآزمایشگاه )19

 

COVID-19ساختمان جدید آزمایشگاه 



در کشور COVID-19ایجاد شبکه آزمایشگاهی -2

در کشخور سخا همکخاری آزمایشخگاه مبجخع سخام  وزارت COVID-19ایجاد شبکه آزمایشخگاهی -1
:سهداش 
 سبای راه اندازی ت  ها آزمایشگاهآموزش سبسنل
 شبکه های آزمایشگاهسبطبف نمودن مشکات فنی از طبیق سبقباری ارتباط مداوم سا کارشناسان

توزیع کص  های آزمایشگاهی در شبکه-2
تضمص  کصفص  عملکبد شبکه آزمایشگاهی-3

  از طبیق اجبای سبنامه ارزیاسی کصفص  خارجی ها آزمایشگاهعملکبد ارزیاسی کصفص(EQAOP) و سازدید های دوره ای

تایصد نتای  آزمایشگاه های تازه تاسصس شده سا ارزیاسی مجدد آزمایشگاهی نمونه های ارسالی از ای  مباکز

هارزیاسی کص  های آزمایشگاهی اهدایی، خبیداری شده تولصد داخل خارج قبل از توزیع در شبک-4

در کخل    COVID-19سخبای انجخام آزمخایش تشخیص  مولکخولی آزمایشگاه 360تعداد تا کنون ** 
تایصد نهایی شده و مجوز فعالصخ  را دریافخ آزمایشگاه 316کشور اعام آماد ی نمودند که از ای  تعداد 

.نمودند



آموزش کارشناسان شبکه آزمایشگاهی



COVID-19بازدید از شبکه آزمایشگاهی 





اهتوزیع کیت در شبکه آزمایشگ



COVID-19مشاوره آزمایشگاهی /خدماتارائه -3

درمانی سباسب کشور-ارائه خدمات آزمایشگاهی رایگان سه مباکز سهداشتی-1
 هزار آزمایش 40تا کنون نزدی  سهReal Time PCR توس  آزمایشگاهCOVID-

.ان تصتو ساستور ایبان انجام شده اس 19

ارزیاسی کصفص  کص  های آزمایشگاهی تولصد داخل و وارداتی -2

COVID-19ارزیاسی کصفص  تجهصزات آزمایشگاهی مورد استفاده در تشیص  -3

هصه، همکاری سا وزارت سهداش  در راستای تدوی  و سه روز رسانی دستورالعمل های ت-4
،COVID-19س ته سندی و انتقال ام  و ایم  نمونه های 

همکاری سا وزارت سهداش  در راستای تدوی  و سه روز رسانی دستورالعمل های -5
COVID-19تشیص    



اهم فعالیت ها
:ذیلخدماتارائهوCOVID-19کشوریمرجعآزمایشگاهتاسیس-1

COVID-19(SARS-CoV-2 Real Time PCR)آزمایش مولکولی تشیص  سصماری 1)

ارزیاسی کص  استیباج اسصد نوکلئص  2)

COVID-19(Real Time PCR Kit)ارزیاسی کص  تشیص  مولکولی 3)

COVID-19ارزیاسی کص  تشیص  سبیع آنتی ژن 4)

COVID-19آزمایی تشیص  مولکولی استاندارد نمونه آزمون مهارتارائه سنل 5)

ویبوسسا تصتب مشی  COVID-19مثب  استاندارد ارائه نمونه 6)

COVID-19(B.1.1.7)شناسایی و طباحی ت   واریان  انگلص ی ویبوس 7)

– Influenzaطباحی کص  تشیص  مولکولی همزمان 8) COVID-19

(WHO)سازمان سهداش  جهانی COVID-19آزمایی تشیص  مولکولی ارائه سنل استاندارد نمونه آزمون مهارت9)
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ماه
خدمتشرح

دی آذر آبان مهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

واکسن هپاتیت ب
555380525

583720549583555458446

13واکسن پرونار 
596982

971151711438601

23واکسن پنوموکوک 
83330

29556699524024

واکسن گارداسیل
8165137

01861300286176

واکسن تب زرد
4198

9262730634865

صدور کارت بین المللی واکسن
1355104

14113313591144175153

ویزیت پزشک
520735680

773755650700648665775

تزریق
147166246

125350246242136337235

یشآمار عملکرد ده ماهه بخش واکسیناسیون پایگاه تجر



شدهفعالیت های تشخیصی و پایشی انجام

4دانهموقزوی مازندران،شبقی،آذرسایجانهایاستانسهمصدانیمطالعاتسبایماموریت
.شدانجام

 بف  قبارشناساییموردسایگاهتصمتوس شرقیآذربایجاناستاندراسصدمیی.
نمونه3وتوالرمینمونه40،کیوتبنمونه11شاملشدهآزمایشمشکوکهاینمونه

.اس سودهبورلیانمونه3وبارتونالنمونه14،ریکتزیانمونه11،طاعون
کشوراستان2وحشحصاتوجوند انآلود یوفونمطالعات
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رونافعالیت های مرکز تحقیقات در دوران ک

عملیاتی،هایتیمکشور،در19-کوویداپیدمیبهتوجهبا
ایهبرنامهدرتحقیقات،مرکزاینتشخیصیوتحقیقاتی،

شناسی،ویروسهایحوزهنظیر19-کوویدبامرتبطمختلف
ملیهایکمیتهقالبدروانستیتودرواکسنواپیدمیولوژی

.اندداشتهتنگاتنگیهمکاری
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میزان رضایتمندی ارباب رجوع

میزان رضایتمندی
ارباب رجوع

69.6% 97سال 

75.35% 98سال 

95.6% 99سال 

69.6
75.35

95.6

0

20

40

60

80

100

120

 99سال  98سال  97سال 

با 99مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع سال 

دو سال گذشته



اهم فعالص  های صورت  بفته در حوزه رواس  عمومی

خارجیوداخلیمتعددهایخبب زاریدرایبانساستوران تصتوهایفعالص اخبارانعکاس
ایبانوران تصتوساستیکصدسالگیمناسب سهمیتلفسوستبهایوسنبچاپوطباحی
مذهبیوملیمیتلفهایمناسب سهسنبنصبوتهصه



اهم فعالص  های صورت  بفته در حوزه رواس  عمومی

دریبوسکبوناوسامقاسلهدرایبانساستوران تصوهایفعالص وسصعانعکاس
خارجیهایتلویزیونوملیرسانه



اهم فعالص  های صورت  بفته در حوزه رواس  عمومی
کرونابادرمقابلهایرانپاستورانستیتوهایفعالیتازکلیپوفیلمتدوینوتهیه
آپاراتنظیرمجازیهایشبکهدرایرانپاستورانستیتوبامرتبطهایفیلمکلیهبارگذاری
کروناویروسآموزشیهایبروشورچاپوتهیه
ماهانهصورتبه(گپ)ایرانپاستورانستیتوداخلیخبرنامهانتشار
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m3مصارف آب         

98ماه اول 6مصرف آب 98ماه اول 6مصرف آب تاریخ 

1502652فروردین
3139652اردیبهشت

26901582خرداد
31583012تیر

32373012مرداد
32372758شهریور
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 98ماهه اول سال 6

 99ماهه اول سال 6



مصارف گاز

99ماه اول 6مصرف گاز 98ماه اول 6مصرف گاز تاریخ 

1363110216فروردین
1257218292اردیبهشت

2752432391خرداد
3824430573تیر

3486525363مرداد
2621411011شهریور
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 98ماهه اول سال 6

 99ماهه اول سال 6



مصارف برق

99ماه اول 6مصرف برق 98ماه اول 6مصرف برق تاریخ 

150620119529فروردین

144000189714اردیبهشت

223542232888خرداد

276000258461تیر

296571268800مرداد

252387238285شهریور
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 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 98ماهه اول سال 6

 99ماهه اول سال 6
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موفق باشيد


