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در دين اسالم، موضوع خواندن و نوشتن و بطور كلي علم از اهميت بااليي برخوردار بوده و مسائل علمي مقدس شمرده مي شوند از اينرو عالم                 

از نظر تاريخي،  توليد علم در كشور عزيزمان ايران به روزگاران كهن بر مي گردد و با تاريخ                    .  نيز از منزلت و جايگاه معنوي وااليي برخوردار است        

 و  اين سرزمين عميقاً پيوند خورده است بطوريكه در قرون گذشته جامعه ايراني، دانايي محور بوده و مردم عقل جمعي و اجماع را مي پسنديده اند                         

پوشيده نيست كه دانش، زيربناي توليد فناوري، ثروت و توسعه است و در حال                .    لذا به علم، عالم، دانش و معرفت توجه فراواني مي شده است            

حاضر درجه فرهيختگي ملتها را با نسبت توجه آنان به علم  و مراكز علمي دانشگاهي مي سنجند و ملتي را فرهيخته تر مي دانند كه از                                     

بر پايه اين امر و اصل مهم، تدوين نقشه جامع علمي كشور از سوي مقام معظم رهبري پيشنهاد و بر                       .  پايگاههاي علمي بيشتري برخوردار باشد    

آوري و اقتصادي در ميان        به قدرت اول علمي، فن     1404 و سند چشم انداز، ايران بايد تا سال             بر اساس برنامه  .  انجام آن تاكيد فراوان شده است     

در اين ميان، كشورهاي منطقه خاورميانه، آسياي ميانه، قفقاز، كشورهاي همسايه و بخشي از اقيانوس هند از جمله                   .   كشور منطقه تبديل شود    27

خوشبختانه با وجودي كه مدت نسبتا زيادي تا پايان زمان سند چشم اندار        .كشورهاي رقيب ايران در سند چشم انداز بيست ساله محسوب مي شوند 

هم .  باقي است، پيشرفت هاي خيره كننده اي در عرصه توليد علم حاصل شده كه سبب شده ايران در رتبه دوم توليد علم در منطقه قرار گيرد                             

 ISI  در حالي كه رشد مقاالت     .اند كه بيشترين توليدات علمي به اين دو كشور اختصاص دارد            اكنون تركيه و ايران دو كشور بزرگ علمي منطقه        

 درصد بوده است، نرخ رشد مقاالت علمي ايران در اين دو دوره به                7/1 و   23/8 به ترتيب    2009 تا   2008 و   2008 تا   2007هاي    تركيه در سال  

 در مقايسه جهاني، شمار مقاالت محققان ايراني از         .بوده است )  نزديك به چهار برابر تركيه    ( درصد   27/2و  )  حدود دو برابر تركيه   ( درصد   47ترتيب  

با مقايسه اي   .   رسيده است  2009 مقاله در سال     198 هزار و    14 و   2008 مقاله در سال     155 هزار و    11 به   2007 مقاله در سال     584هفت هزار و    

در علوم پايه پزشكي از جمله       .   رسيده است  2009 هزارم درصد به يك درصد در سال         15 با   1993نسبت به گذشته، ميزان توليد علم ايران از سال       

كه تحت پوشش موسسه تامسون رويترز       Science Watchعلوم  ميكروبيولوژي  نيز وضعيت مطلوب بوده است بطوريكه چندي پيش نشريه              

به گزارش  .  قرار دارد، كشور ايران را به عنوان يكي از كشورهاي انتخابي در بخش پر استنادترين توليدات علمي در زمنيه ميكروبيولوژي قرار داد                       

 خبرگزاري مهر، در گزارش ماه نوامبر در ميان نام تمامي كشورهايي كه در تمامي زمينه هاي علمي بيشترين ميزان رجوع و استناد به آنها صورت                         

اين آمار حكايت از نايل شدن دانشگاه ها و موسسات علمي كشورمان به                 .  گرفته، از ايران به عنوان يكي از كشورهاي برتر ياد شده است               

يقينا علم، زيربناي توليد فناوري، ثروت و توسعه است ولي در اكثر موارد شاهد هستيم با اين همه پيشرفت در جايگاه                        .  استانداردهاي الزم است  

علمي دنيا نتيجه عملي اين علم در جايي به منصه ظهور نرسيده، باعث تغيير محسوسي در زندگي نشده، سبب ارتقا رفاه و سطح زندگي نگرديده و          

ار اي را صورت نداده است كه حكايت از آن دارد  با اين همه رشد در اين عرصه، به داليل متعدد، هنر به كارگيري علم در كشور در حد بسي                    توسعه

 كننده رشد علمي كه طي مدتي كوتاه          اميد است اين شيب خيره    .  پاييني بوده و به زبان ساده تر اين علوم بحد شايسته و بايسته كاربردي نشده اند               

ف آوري جهاني، اهدا    ايران را به جايگاه دوم منطقه رسانده همچنان ادامه داشته باشد و نظر به اهداف آرماني كشور عزيزمان در عرصه علم و فن                        

 . سند چشم انداز در مدتي هر چه كوتاهتر تحقق يافته و ثمره آن در بهبود وضع اقتصادي و رفاه جامعه نمود پيدا كند

 دکتر رضا رنجبر                                                                                                                      
 دبير  خبرنامه                                                                                                                              سر     
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  1388زمستان 

 لنگرود  ٨٩ ارديبهشت ماه ٢٣ الي ٢٠يازدهمين كنگره سراسري ميكروب شناسي ايران و اولين كنگره ميكروب شناسي منطقه مديترانه شرقي
 با استعانت از درگاه احديت، يازدهمين کنگره سراسري ميکروب شناسي ايران و اولين کنگره ميکروب شناسي منطقه مديترانه شرقي، توسط دانشگاه                     

.  در شهر زيباي لنگرود برگزار خواهد شد۱۳۸۹ ارديبهشت ۲۳ لغايت ۲۰علوم پزشکي گيالن با همکاري انجمن علمي ميکروب شناسي ايران از تاريخ 
ي از  ويژگي هاي اين کنگره، برگزاري آن در يکي از مناطق خوش آب و هواي کشور در استان گيالن بوده و نيز اولين کنگره ميکروبشناسي منطقه ا  

براي سهولت در مديريت امور مربوط به کنگره، سايتي راه اندازي شده است که شرکت کنندگان                     .  فراتر از مرزهاي کشور عزيزمان ايران ميباشد        
محترم از طريق آن مقاالت خود را ارسال، اصالح و مشاهده نموده و در صورت لزوم سؤاالت خود را مطرح نمايند تا در اسرع وقت نسبت به                                      

خوشبختانه عالقمندان زيادي با ارسال مقاله و يا ثبت نام تمايل خود را به شرکت در اين کنگره اعالم داشته اند                    . پاسخگويي به آن عزيزان اقدام گردد 
همچنين .   مقاله علمي نشانه استقبال اساتيد محترم، دانشجويان گرامي و محققين حيطه علم ميکروب شناسي در کشور ميباشد                   ۱۰۰۰و دريافت بيش از     

قطعاً حضور دانشمندان   .  شرکت کنندگاني از ساير کشورها ثبت نام نموده اند که در تدارک فراهم نمودن مقدمات سفر ميهمانان خارجي هستيم                        
مهلت ارسال  .  خارجي عالوه بر آشنايي آن ها با پيشرفت هاي ايران در زمينه ميکروب شناسي، باعث تبادل اطالعات علمي طرفين خواهد گرديد                           

اميدواريم با تکميل   .   بهمن ماه اعالم شده بود و هم اکنون مقاله ها بر اساس حيطه کاري اساتيد ارجمند جهت داوري ارسال ميشود                          ۱۵مقاالت تا   
دست .   شرکت کنندگان محترم به اطالع برسانيم      e-mailداوري مقاالت در آينده نزديک بتوانيم نتايج داوري را از طريق سايت کنگره و نيز بوسيله                  

عاًدر اندرکاران کنگره نهايت تالش خود را در برگزاري مطلوب اين کنگره بکار بسته اند و در اين زمينه تجربيات اساتيد و شرکت کنندگان محترم قط

 . مقدم کليه شرکت کنندگان محترم را در کنگره گرامي مي داريم. برپايي هر چه باشکوهتر اين کنگره علمي کمک شاياني خواهد نمود
 

 دکتر علي مجتهدي                                                                                                      
                              دبير علمي کنگره                                                                                                                                

 کنگره سراسري ميکروب شناسي ايران اخبار دبيرخانه يازدهمين  

  قانون مربوط به امور پزشکي٦ ماده ٢تشکر و تقدير از اجراي تبصره نامه 

      

 اخبار دبيرخانه انجمن ميکروب شناسي ايران

 . جلسه ماهيانه هيات مديره جديد انجمن ميکروب شناسي ايران براي بررسي و انجام امور مربوط به انجمن ۱۰برگزاري بيش از  -۱

 .بروز رساني و تغييردرسايت انجمن در آينده نزديک با امکاناتي نظير عضويت الکترونيک و غيره  -۲

 .عضويت آقاي دکتر حسين دبيري به عنوان عضو جديد هيات مديره انجمن -۳

 .اطالع رساني در خصوص صدور کارت هاي جديد عضويت انجمن وتوزيع برخي از آنها- ۴

 .تشکيل جلسات دوره اي هيات تحريريه مجالت فارسي و انگليسي زبان ميکروب شناسي در محل دفتر انجمن -۵

عالقمندان مي توانند مقاالت خودرا از   ( از سوي کميسيون نشريات علوم پزشکي کشور   )   Iranian Journal of Microbiology(پژوهشي مجله انگليسي زبان انجمن -کسب رتبه علمي -۶

 ).براي مجله ارسال نمايند)  Online submission ) ir.ac.tums.ijm://httpطريق 

 .۱۳۸۸برگزاري کارگاه کشوري تشخيص اشريشياکلي هاي پاتوژن، سالمونال و شيگال در انستيتو پاستور ايران در هفته دوم و سوم بهمن ماه -۷

  حضور محترم سرکار خانم دکترمرضيه وحيد دستجردي

 وزير محترم  بهداشت، درمان و آموزش پزشکي        

  قانون مربوط به امور پزشکي٦ ماده ٢تشکر و تقدير از اجراي تبصره : موضوع

  قانون مربوط به امور پزشکي اعالم٦ ماده ٢احتراماً انجمن ميکروب شناسي ايران به عنوان نماينده خيل عظيمي از ميکروب شناسان کشور تقدير و تشکر خود را از اجرائي شدن تبصره  سالم عليکم، 

علوم آزمايشـگـاهـي     Ph.D پيرو جلسات مکرر دبيران رشته هاي. اجراي اين تبصره باعث بهره مندي مراکز آموزشي پزشکي از توانمندي هاي اساتيد رشته هاي تخصصي آزمايشگاهي مي گردد.  مي دارد 

 قانون مربوط به امور پزشکي مـوافـقـت      ٦ ماده ٢تخصصي، ايشان با اجراي تبصره _  با جناب آقاي دکتر محققي معاونت محترم آموزشي و دبير شوراي آموزشي پزشکي٨٨/١١/١٢در تاريخ ) تک رشته اي( 

اين اقدام باعث تحول عظيم و آغاز يک حرکت علمي .  گرددکردند و دستور دادند تا کميته از هيات برد مربوط جهت تدوين دستورالعمل اجرايي و پيگيري اجراي اين قانون زيرنظر دبيرخانه مربوطه تشکيل

از طرف انجمن علمي ميکروب شناسي ايران اعالم مي داريم که اين تصميم علمي و قانونـي ضـمـن ارتـقـاء          .   و پويا در عرصه آزمايشگاهي کشور و رفع بسياري از مشکالت و نابسامانيهاي موجود مي باشد        

ي کند و جاذبه اين رشته هاي تخصصي را بـراي پـزشـکـان       ارتباط علوم پايه و باليني پزشکي، زمينه برخورداري پيش از پيش آزمايشگاهي کشور از توان علمي دانش آموختگان عالي رتبه علمي را فراهم م                  

تشکر را داشته و اعالم مي داريم که انجمن ميکروب شناسي و اساتيد ايـن رشـتـه      و در خاتمه از توجه و عنايت برادر گرانقدر جناب آقاي دکتر محققي ، معاون محترم آموزش کمال تقدير    .   بهبود مي بخشد  

 .يشرفته جهان عرضه نمايندآماده هستند تا در تأييد اين اقدام آخرين مستندات روز و تجربيات دانشگاه هاي کشورهاي پيشرفته و نمونه هاي علمي مشابه را در کشورهاي پ
 با احترام                                                                                                                                                                                                                             

                                                                       دکتر غالمرضا ايراجيان                                                                                                                                

                                                                 رئيس انجمن علمي ميکروب شناسي ايران                                                                                                                                



دهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 

 كشور 

پژوهشگران برتر كشور در دهـمـيـن جشـنـواره تـجـلـيـل از                      

بـاعـث   .   پژوهشگران و فناوران برتر كشور معرفي شـدنـد        

افتخار جامعه ميکروب شناسي کشور است که دو نفـر از      

پژوهشـگـر   ( اساتيد اين رشته بنام آقايان دکتر رضا رنجبر         

و دکتر تقي زهـرايـي صـالـحـي           )   ممتاز وزارت بهداشت  

در حضـور ريـاسـت        )   پژوهشگر ممتاز وزارت عـلـوم        ( 

جمهوري،  وزير علوم  و معاون علمي رياست جمهـوري            

 .و رياست بنياد نخبگان کشور مورد تقدير قرار گرفتند
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  ۱۳۸۸زمستان 
  ملي ايران موزه  رييس  شناس يک ميکروب

عنوان رييس   ملي ايران معرفي شد، جاي محمدرضا مهرانديش را به عنوان معاون موزه  روز پيش به٢٠آزاده اردكاني كه : ايسنا

 سوابق کاري اردکاني  مهرانديش درباره. شناسي است  ميکروب التحصيل رشته رييس موزه ملي، فارغ . ملي ايران گرفت موزه

با مدير ) ميراث آريا(رساني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري  الملل مرکز اطالع او فعاليت خود را با کار در بخش بين: گفت

مدتي  نيز به تدريس زبان انگليسي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشغول بود و . مسؤولي خود من آغاز کرد

 .اسالمي استشناسي از دانشگاه آزاد   ميکروب التحصيل رشته فارغ
 

  پانزدهمين جشنواره رازي
 

علوم پايه، علوم توانبخشي و پيراپزشکي، علوم دارويي، علوم دندانپزشکي، فناوري هاي نوين و دانشگاهها و   ، علوم باليني، علوم بهداشتي، HSR پژوهشگر برتر گروههاي ابداعات و اختراعات، ٤٣

در اين مراسم که دي ماه سال جاري درحضور وزير بهداشت، ريس دفتر رياست جمهوري، معاون عـلـمـي ريـاسـت            . مراکز تحقيقاتي به عنوان برگزيدگان پانزدهمين جشنواره رازي معرفي شدند         

رتبه سوم گروه محققين  علوم برگزيده نوان جمهوري و رياست بنياد نخبگان کشور و معاون تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت انجام شد، دکتر رضا رنجبر عضو انجمن ميکروب شناسي ايران بع

 .پايه مورد تقدير قرار گرفت

 اطالعيه پذيرش دانشجو در دوره دکتري تخصصي 

)Ph.D ( 

 ١٣٨٩-٩٠ميکروبيولوژي براي سال تحصيلي

دانشگاه شاهد از ميان داوطلبان واجد شرايط ذيل براي دوره دکتري تخصصي رشته ميکروبيولوژي از طريق آزمون علمي و 

 .دانشجو مي پذيرد١٣٨٩-٩٠مصاحبه جهت نيمسال اول
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داوطلبان واجد شرايط فوق بايد فرم ثبت نام شرکت در آزمون را تکميل و همراه با مدارک مورد نياز حداکثر تا پـايـان وقـت         

ــن        ٢٥اداري     ــرورديـ ــد                                        ۱۳۸۹فـ ــنـ ــايـ ــمـ ــال نـ ــر ارسـ ــي زيـ ــانـ ــه نشـ ــي بـ ــارشـ ــفـ ــت سـ ــا پسـ  . بـ

 ، دانشگاه شاهد، دانشكده علوم پايه، )ره(قم، روبروي حرم مطهر امام خميني -ابتداي آزاد راه تهران: نشاني
 ١٨١٥٥-١٥٩: صندوق پستي

 
  ٠٢١-٥١٢١٢٦٤٩: تلفن
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 جواد عليزاده، دانشجوي رشته بيوتكنولوژي پزشكي مقطع كارشناسي ارشد: گردآورنده

      

 siRNA به عنوان يك استراتژي جديد در درمان بيماريهاي عفوني 

 ملكول عمل كننده است به عنوان يك siRNA كه در آن RNAi.  كشف شد1998 و همكارانش در سال Fire به وسيله C.elegans به صورت تجربي در نماتود siRNAاولين بار  

 مي باشند كه اندازه RNA ملكولهاي دورشته اي از جنس siRNA. صفت ذاتي در گياهان مشاهده شد كه يك مكانيسم دفاعي در مقابل پاتوژنهاي ويروسي و ترانسپوزون ها مي باشد

 به صورت فعال و siRNAقبل از اينكه .  به صورت متقارن كه داراي دو نوكلئوتيد در اين انتها مي باشد3 درصد و دو انتهاي آزاد Z٠-٣٢درصد آنها GC,  نوكلئوتيد٢Z-١٩متوسط آنها 

با اندازه مشخص ) ٢Zbp-١٩(siRNA به قطعات Dicer كه وارد سلول شد، توسط آنزيمي بنام dsRNAبه اين ترتيب كه .عمل كننده باشد بايد يكسري واكنشها روي آن انجام شود

در .  است  به دو تك رشته تبديل مي شود ATP هليكاز كه عمل آن وابسته به RNA مي شود كه  با فعاليت يك RISCسپس اين ملكولها وارد كمپلكس پروتئيني بنام . تبديل مي شود

 عمل Ago٢آنزيمي بنام ,  هدف خود متصل مي شوند و پس از اين اتصالmRNA    هاي فعال شده بهsiRNA به شكل فعال تبديل مي شود كه در پي آن RISCاين مرحله كمپلكس 

پالسميدها و ( در دو گروه قرار مي گيرند كه شامل روشهاي مستقيم و روشهاي وابسته به وكتورهاsiRNAبه طور كلي انواع روشهاي انتقال يا رهاسازي .  را انجام مي دهدmRNAتجزيه 

به طور مستقيم و بدون استفاده ازهر گونه ماده خارجي ديگر به داخل سلول وارد مي )  تبديل ميشودsiRNA در ادامه به (dsRNA يا siRNAدر روش مستقيم، . مي باشند) ويروس ها

در . را سنتز مينمايدsiRNA  در داخل پالسميد يا ويروس قرار داده مي شود كه پس از ورود به داخل سلول رونويسي شده وsiRNAدر روش هاي وابسته به وكتور ژن كد كننده . شود

وكتورهاي پالسميدي كارايي بااليي دارند و وكتورهاي .  نسبتا آسان است، احتمال ايجاد اثرات جانبي كمتر است و داراي ايمني بااليي ميباشد siRNA سنتز شيميايي,روشهاي مستقيم 

 وارد  را به داخل سلولهاي غير تقسيم شونده مثل نورونها دارند ولي از سوي ديگر به صورت اختصاصي عمل نميكنند و ممكن است به بافت هاي ديگر همsiRNA ويروسي توانايي انتقال

اين سيستم براي درمان سرطان، عفونتهاي .   مورد بررسي قرار گرفته استsiRNA ميتواند ژنهاي اندوژنوس را سركوب كند اهداف درماني هم براي siRNAعالوه بر اينكه . شوند

 و خيلي ديگر از HIV , HBV,  HCVهاي طراحي شده بر عليه ويروسهاي siRNAبه عنوان مثال . مورد مطالعه قرار گرفته است) نورولوژيكي غيره,ژنتيكي (ويروسي و ساير بيماريها 

 ، عدم توسعه siRNAاصلي ترين مانع در بكارگيري تكنولوژي  . ويروسهاي عفوني باعث كاهش همانندسازي و تكثير اين ويروسها در سلول ميزبان شده و باعث بهبودي شده اند

مشكل ديگر اثرات جانبي احتمالي است كه  شامل سركوب ژنهاي ديگر كه شباهت جزئي با .  به داخل بافتهاي هدف مي باشدsiRNAسيستمهاي رهاسازي موثر براي انتقال مستقيم 

siRNAمشكل ديگر اينست ). بخصوص زمانيكه از وكتورهاي ويروسي استفاده شود.( دارند و فعال شدن پاسخ اينترفرون مي باشد كه در نتيجه آن بيان ژنهاي زيادي سركوب خواهد شد

نتيجه , دخيل در ترجمه را فسفريله و غير فعال ميكند) eIF٢a(2ميشوند كه اين آنزيم فاكتور رونويسي) پروتئين كيناز(PKR در داخل سلول پستانداران باعث فعال شدن آنزيم dsRNAكه

 دارند باعث ايجاد پاسخ ايمني ذاتي شده و همچنين باعث ترشح سايتوكاين هاي GUهايي كه نواحي غني از siRNAنهايتا اينكه . اين واكنشها سركوب كلي ترجمه و توليد پروتئين ميباشد

 .التهابي مي شوند

در اين نشست جناب آقاي دكتر محمد نياكان عضو هيات           .   نشست مشترك انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري با انجمن هاي علمي گروه پزشكي برگزار گرديد                    88/11/8در مورخه   

بصورت )  رئيس انجمن (پس از خير مقدم و اعالم برنامه، موضوع اخالق در علم و فناوري توسط  آقاي دكتر معين                    .  مديره انجمن ميكروب شناسي بعنوان نماينده اين انجمن شركت داشتند         

در خصوص آهنگ پر شتاب توسعه علوم و عصر ارتباطات و             .  در اين رابطه ارزش هاي اخالقي علوم و تكنولوژي با ذكر تاريخچه و اجالس يونسكو بحث گرديد                   .  سخنراني ارائه گرديد  

در ادامه اصول مشترك اخالقي در انجمن هاي علمي . جهاني شدن و بار فرهنگي و ضرورت ها و نياز به كنترل لجام گسيختگي در علوم و فناوري با ارزش هاي اخالقي مباحثي مطرح گرديد

كه مقرر  ...   از علوم ژنتيك ، كلونينگ و         1993 در سال    WHOتوسط جناب آقاي دكتر فرهود ارائه شد و تاكيد بر اينكه بزرگترين درس اخالق خود استاد است و تشكيل كميته اخالق                         

نوشته و تدوين گردد و جهت ترويج اين فكر تالش گردد تا در              )  cod of ethics:  (گرديد مسئولين انجمن ها موضوع اصول اخالق را به انجمن هاي مربوطه برده و براي آن كد اخالق                     

در پايان بحث و تبادل نظر درباره فرايند تدوين اصول اختصاصي و اخالق حرفه اي انجمن هاي علمي بحث و                       .  آينده نزديك اصول مشترك و منشور اخالقي انجمنهاي علمي  ايجاد شود            

 .پرسش و پاسخ بعمل آمد

 نشست مشترک انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري با انجمن هاي علمي گروه پزشکي 

 جشن فـــرخنده فـــرورديـن است 

  روز بازار گـــل و نسرين است
 .برگ ها به رنگ در مي آيند و گل ها لبخند مي زنند و پرنده هاي خسته بر مي گردند. زمين نفسي دوباره مي كشد. سال نومي شود

نسيم مشك افشان و ترنم بلبالن خوش الحان را به حال كه دگر بار نيز قلم آفرينش با پرتو افشاني بر لوح پاك طبيعت، شكوهي ديگر از مظاهر زيباي خلقت را بيان نموده، تا در تحولي دوباره  

 . نظاره بنشينيم پس يا هوگويان به ستايش آن جميل بي نظير به پا خيزيم

 .و آمدن بهار دل انگيز، سعادت، سالمت، كامراني و بهروزي همگي شما عزيزان را از خالق كائنات مسئلت داريم1389ضمن عرض تبريك فرا رسيدن عيد باستاني نوروز 

 ...سال نو مبارك 
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اعالم آمادگي دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه جهت برگزاري دوازدهمين کنگره 

 سراسري ميکروب شناسي ايران

طي نامه اي به انجمن ميکروب شناسي ايران، دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه آمـادگـي خـود را           

.  اعـالم کـرد      ١٣٩٠جهت برگزاري دوازدهمين کنگره سراسري ميکروب شناسي ايران در سال            

موضوع در دستور کار هيات مديره جهت بررسي قرار دارد که بمحض اتخاذ تصميمات و انـجـام      

 .توافقات قطعي نتيجه به اطالع اعضاء محترم انجمن خواهد رسيد

 

 

 

 

 

مراسم  .ديماه در تاالر شهيد مدرس انستيتو پاستور برگزار گرديد  ۱۳ مراسم يادبود زنده ياد دکتر يونس کريمي محقق شاخص پاستور و از ميکروب شناسان برجسته کشور در روز يکشنبه

ايشان در ابتدا با اشاره به اينکه دکتر . مجيد آغاز شد، سپس آقاي دکتر تاجبخش از چهره هاي ماندگار عرصه پزشکي کشور به ايراد سخنراني پرداخت ...در ابتدا با تالوت آياتي از کالم ا

 خدمتشان بودم به ذکر سال پيش وقتي در انستيتو پاستور پاريس در دو صندلي کنار هم بوديم ميشناختم و خاطرات زيادي از ايشان دارم و در کنگره هاي مختلف نيز در ۳۹ کريمي را از

درانستيتو پاستور پاريس . دکتر کريمي از آن دانشمندان است که باعث افتخار ايران و جهانيان است.  افتخار يک ملتي به دانشمندانش است :يک خاطره  ازمرحوم دکتر کريمي پرداخت

 رئيس اسبق انستيتو پاستور ايران به ما مي داد که دو ساعت صحبت کردند، شايد اگر اغراق نباشد يک ساعت از اين درس، کارهاي دکتر کريمي در درس طاعون را آقاي مارسل بالتازار

 وي در ادامه  اشاره نمود که طاعون خاکي را ايشان کشف کرد، طاعون  .زمينه طاعون بود که فرانسوي ها به من مي گفتند خيلي جالب است که استادي بيايد کار شاگردش را تدريس کند

جمعيت را از بين مي برد و در مواجهه با خطرات بسيار بسيار از خود گذشتگي مي  % ۸۰ شوخي بردار نيست و يک اپيدميهايي وجود داشت که

دکتر تاجبخش با ذکر خدمات دکتر کريمي در زمينه بيماري طاعون و با . خواهد و بزرگمنشي دکتر کريمي را زمان مي خواهد که مشخص سازد

  ايشان در ادامه گفتند هرکس  .اشاره به انتشار کتاب تب هاي بازگرد که توسط وي منتشر شد به خدمات شايان دکتر به کشور و بشريت پرداختند

که به دنيا مي آيد يک ستاره اي برايش مي درخشد و وقتي مي ميرد ستاره اش خاموش مي شود اما بعضي ها وقتي مي ميرند ستاره شان درخشان تر 

در ادامه برنامه آقاي دکتر پورتقوا به سخنراني پرداختند و با اشاره .مي شود و برافروخته تر مي گردد، دکتر کريمي را بايد از اين نوع آدم ها دانست

وسط به خدمات وي در زمينه بيماري طاعون و شناسايي مناطق اپيدمي متذکر شدند افرادي که با ايشان کار مي کردند و مبتال به اين بيماري شدند ت

در ادامه آقاي دکتر آسمار از همکاران دکتر کريمي با ايراد سخنراني و نمايش عکس هاي فعاليت هاي دکتر کريمي  .دکتر کريمي مداوا شدند

 .درمناطق طاعون خيز به خدمات ايشان در شناسايي مناطق طاعون خيز کشور و درمان افراد مبتال پرداختند

 تشکيل گروه واژه گزيني ميکروب شناسي

 هم ۱۳۸۸فرهنگستان زبان و ادب فارسي ، به دنبال دعوت از انجمن هاي علمي کشور،  در خرداد ماه 

تعدادي از نمايندگان انـجـمـن    .   انديشي انجمن هاي علمي و برون سپاري واژه گزيني را برگزار نمود        

انجمن علمي ميکروب شناسي ايران هم، همانگونه کـه    .   هاي علمي  در اين هم انديشي حضور يافتند      

ابتدا آقاي دکتر غالمعلي حـداد عـادل ،          . زيبنده آن بود، در اين هم انديشي حضور پر رنگ داشت     

رئيس فرهنگستان و مدير گروه واژه گزيني، به بيان اصول و مباني واژه گزيني از ديدگاه فرهنگستـان   

اجتمـاع  "   بعد آقاي دکتر رضا منصوري ، مدير بخش برون سپاري، هم به تشريح دو مفهوم           .   پرداخت

سپس به رشد قـابـل تـوجـه       .  و تاثير اين دو در زبان علمي فارسي پرداخت" گفتمان علمي" و " علمي  

. انجمنهاي علمي  در سالهاي پس از انقالب اشاره کرد، که اساس  اجتماع علمي محسوب مي شـونـد    

سپس اضافه نمود از آنجا که پذيرفته شده است زبان علمي ما بايد زبان فارسي باشد، اولين گـام  در             

در پـايـان از       .   امر برون سپاري  واژه گزيني را فرهنگستان به سوي انجمن هاي علمي برداشته اسـت             

انجمن هاي عالقمند درخواست شد آمادگي خويش را  در امر خطير واژه گزيني رشته تـخـصـصـي               

به اين ترتيب بود که گروه واژه گزينـي مـيـکـروب       . خود، به صورت کتبي به فرهنگستان اعالم کنند      

اکنون در پـي تـالش     .  شناسي يکي ازگروه هاي واژه گزيني فعال فرهنگستان زبان و ادب فارسي شد 

هاي  خستگي ناپذير مدير گروه واژه گزيني ميکروب شناسي و اندوختن تجربه گرانبها، ايـن گـروه                   

مدير گروه واژه گزيني انجمن عـلـمـي مـيـکـروب               .   فعاليت خود را به طور رسمي آغاز کرده است        

شناسي ايران  آقاي دکتر مسعود شريفي است که به عنوان نماينده تام االختيار انجمن علمي ميکروب        

اين گروه مرکب از اسـاتـيـد         .   شناسي ايران در  فرهنگستان زبان و ادب فارسي هم فعاليت مي نمايد            

سلسله مطالبي که در اين باب در مجلـه  .   عالقمند و با تجربه اي است که اين مهم را پيگيري مي کنند            

ميکروب شناسي ايران درج مي شود ، سعي دارد تا به تبيين مقو له واژه گزيني مـيـکـروب شـنـاسـي               

ضمن آرزوي موفقيت روزافزون براي گروه معظم واژه گزيني ميکروب شـنـاسـي ايـران ،                   .   بپردازد

 . اميدواريم که نابساماني کنوني در واژه هاي ميکروب شناسي به سامان آيد

 برگزاري مراسم يادبود زنده ياد دکتر يونس کريمي 

 

 

 

 

بانك اطالعاتي موضوعي سل و بيماريهاي ريوي، سيگار، آلودگي هوا و بيماريهاي 
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هـاي     هاي نمك دوست شناخته شده شروع كنند و به مقايسه آنها با نمـونـه   اي از تمامي باكتري. ان. دي

هـاي     به باور دانشمنـدان، يـافـتـه      . شوند فرد محسوب مي    قطعه منحصربه ۶تازه بپردازند كه در نوع خود       

دوست است و ايـن گـروه در            هاي نمك   كنوني نوعي تجديد سازمان براي شجره خانوادگي باكتري       

روند كه در پي رديابي و تعقيب نسل به نسل اجداد خـود تـا        هايي به شمار مي رديف معدود ارگانيسم 

در اين ميان، نخستين نماينده اين گروه هالوباكتريوم ساليناروم به شكل  . طلوع حيات روي سياره هستند    

 پيدا شده بود و فرض دانشمندان بر اين ۱۹۳۰سود شده در دهه  زنده و روي يك پوست بوفالوي نمك 

اي مدرن تعلق داشته و اين تفسير در حالي است كه پژوهـش   انگاره استوار بود كه نمونه مزبور به گونه      

دهد، گونه ياد شده در حقيقت يك خويشاوند ژنتيكي نزديك به موجوداتي است  دانشمندان  نشان مي 

اند؛ به نحوي كه محققان با دنـبـال كـردن         زيسته  ميليون سال قبل مي۴۱۹ و ۱۲۱كه در بازه زماني بين  

هاي پوست بوفالوي مزبور دريافتند كه نمك موجود احتماال از معدني در ساسكاچوان  ردپاي خاستگاه

اند  هاي موجود در اين معدن زماني شكل گرفته هاي اين پژوهش، سنگ  براساس يافته . منشأ گرفته است  

زني محققان بر اين واقعيت تكيه   ميليون سال قبل خشك شده و اينك گمانه   ۳۰۰كه دريايي در حدود     

شان  دوست، گونه هالوباكتريوم ساليناريوم كل دوران زندگي هاي نمك دارد كه نخستين گروه باكتري 

را در انتظار زمان مناسب براي بيرون آمدن در دل شيارهاي بسيار كوچك مملو از شورابه در بلورهاي           

رود، اما شواهد حكايـت از ايـن دارد كـه               اي به شمار مي     هر چند اين ادعاي جسورانه    . اند  نمك بوده 

هايي از تاريخ طبيعي باشند كه عصرهاي پيشين درون رسـوبـات     موجودات ياد شده ممكن است بخش     

ها آنها را بـيـرون كشـيـده و                اند تا زماني كه نيروهاي طبيعي يا در اين مورد، انسان            نمكي پنهان شده  

 .اند رونمايي كرده

ترين نمونه يافت شده ساختـاري ژنـتـيـكـي در دنـيـا                   اين مصالح ژنتيكي كه در نوع خود كهن       

اي از باكتري نمك دوست تعلق دارد كه ممكن اسـت اجـدادش از                   گونه  شود، به   محسوب مي 

ترين  دانشمندان از شواهد جديدي مبني بر كشف قديمي.نخستين اشكال حيات روي سياره باشند

دهند كه   ميليون ساله خبر مي۴۱۹اي باكتري با قدمتي  اي شناخته شده جهان از گونه.ان.رشته دي

جام «ه گزارش ب. آنها ممكن است نسل آن به نخستين اشكال حيات دنيا برسد زني براساس گمانه

اي آن كشـف شـده،         . ان. اي باكتري كه بتازگي رشته دي     دهد گونه   ، شواهد نشان مي   » جم آنالين 

شناسي در دل رسوبات نمكي پناه گرفته باشند كه سرانجـام   هاي مختلف زمين ممكن است در دوران  

شايد كشف اين رمزهاي حيات آفريـن چـنـد      . اند توسط نيروهاي خارجي به سطح زمين آورده شده     

بخشي به مفهوم پارك ژوراسيك ربطي نداشته باشد، اما از اين واقعـيـت      صد ميليون ساله در واقعيت    

 ميليون ساله دست نخورده ۴۱۹اي . ان. انگيز كه دانشمندان موفق به كشف رشته دي   شگفت و هيجان  

اين مصالح ژنتيكي كه در . توان گذشت اند نيز براحتي نمي و سالمي در دل رسوبات نمكي كهن شده  

اي از      گـونـه     شـود، بـه       ترين نمونه يافت شده ساختاري ژنتيكي در دنيا محسوب مي نوع خود كهن  

باكتري نمك دوست تعلق دارد كه ممكن است اجدادش از نخستين اشكال حـيـات روي سـيـاره                 

آبـگـيـر       اين در حالي است كه پيش از اين دانشمندان مصالح ژنتيكي مشابـهـي را از حـوزه                . باشند

اي . ان. اند، اما دي  كشف كرده  كه آخرين اكتشاف از اين نوع در آنجا صورت گرفته بود       ميشيگان  

هاي مدرن داشت كه بسياري از دانشمندان اعتقاد داشتنـد    ميكروب اي. ان.مزبور چنان شباهتي با دي 

هاي بسيار ارزشمند كه شرح  اين يافته. شده است جايي هاي به دست آمده دچار آلودگي و جابه نمونه

شناسي منتشر شده نتيجه تحقيقات اكتشافي گروهي         جزئيات آن در شماره اخير ژورنال زمين زيست       

از محققان به سرپرستي جانگ سو پارك از دانشگاهي در هاليفاكس كاناداست و از اين واقـعـيـت                   

اي . ان.  قطـعـه دي     ۶هاي اكتشافي خود موفق به يافتن         دارد كه گروه محققان طي پژوهش       پرده برمي 

در همين رابطه راسل ريلنـد از دانشـگـاه         . اند كه قلمرو دانش تاكنون به چشم خود نديده است           شده

هاي رمزآلود حيات قديـم سـيـاره بـه           وست چستر پنسيلوانيا و از اعضاي تيم تحقيقاتي از اين رشته          

هاي علوم ياد و خاطر نشان ميكند، محققان قصد  عنوان شگفتي و معياري محاسباتي براي بيشتر شاخه

هـاي     آوري تـوالـي       اند، كار را دوباره و بـا جـمـع      دارند اكنون كه به اين رمزهاي كهن دست يافته   

 رمزگشايي از نخستين اشكال حيات روي زمين
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 عيد نوروز
 باد نوروز وزيـــده است به كوه و صحرا 

 جامه عيـــد بپـــوشنـــد، چه شاه و چه گدا

    بلبل باغ جنان را نبـــود راه به دوست

  نازم آن مطـــرب مجلـــس كـــه بود قبله نما

   صوفى و عارف ازين باديه دور افتـادند

 جــام مى گير ز مطــرب، كه روى سوى صفا

  همه در عيد به صحرا و گلستان بروند

 من ســرمست، ز ميخـــانه كنـــم رو به خدا

   عيد نوروز مبارك به غنــــى و درويش

  يــــــار دلـــــدار، ز بتخـــانــــه درى را بـــگشا

   گر مرا ره به در پير خــــــرابات دهى

 و جان به سويش راه نوردم نه به پا  بــه سر  

   سال ها در صف اربــــــاب عمائم بودم

  تـــا بـــه دلـــدار رسيدم نـــكنم بـــــاز خــطا

 )ره(امام خميني 

 بهاريه


