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به لطف خدا يازدهمين کنگره سراسري ميکروب شناسي ايران و اولين کنگره ميکرب شناسي منطقه مديترانه شرقي با شکوه تمام در                

خطه سرسبز استان گيالن در شهر لنگرود در يک هواي بهاري و دل انگيز با شرکت تحسين برانگيز عالقمندان به علم ميکروب شناسي 

بدون شک انجام اين همايش بزرگ، بدون تالش بي وقفه دست اندرکاران امر از دانشگاه علوم پـزشـکـي وخـدمـات        .   برگزار گرديد 

بهداشتي درماني گيالن و همکاري انجمن علمي ميکروب شناسي ايران، حمايت معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و    

به لحاظ اهميت اين همايش با شکوه، اين شماره خبرنامه به انعکاس بـرخـي از       .   ساير نهادهاي استاني و ملي دست اندرکار، ميسر نبود        

 .اخبار مربوط به کنگره اختصاص يافته است

 دکتر رضا رنجبر                                                                                                                                                   
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 فرازهايي از پيام وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به يازدهمين كنگره ميكروب شناسي

شک ميکروب شناسي کاربردي جايگاه پر اهميتي در بيوتکنولوژي و تهيه واکسن ها دارد که بدون يک بنيان قوي و علمي در ايـن              بي

مبارزه باَ گسترش روزافزون مقاومت هاي  دارويي . رشته قادر نخواهيم بود رسالت علمي خود را به نحو احسن در نظام سالمت ايفا نماييم

و بيماريهاي نوپديد و بازپديد که چهره تهديد کننده اي در جوامع ايجاد کرده است و موفقيت در کنترل آنها به جز با درک عـمـيـق از              

 .رشته ميکروبشناسي امکان پذير نيست

يازدهمين کنگره سراسري ميکروبشناسي ايران که براي اولين بار به صورت بين المللي در دانشگاه علوم پزشکي گيالن اجرا مـي شـود                         

نشانگر تالش و عزم علمي و پژوهشي دانشگاهيان در بخش هاي مختلف کشور است که با همکاري انجمن ميکروبشناسي ايران ارائه مي        

اميد داريم که اين واقعه علمي زمينه ترقي و شکوفايي را فراهم آورده تا ره توشه اي غني و ارزشمند براي عالقمندان شرکت کننده . شود

 .                                                                                           در کنگره باشد

 دکتر مرضيه وحيد دستجردي                                                                                                                                                      

 از رياست محترم انجمن ميکروب شناسي در خصوص برگزاري کنگره Naberتقدير و تشکر پروفسور 

 يازدهم
  
First of all I would like to thank you again for kindly inviting me to your congress and your 
generous hospitality I have experienced. The congress with 1800 participants was excellent 
organised and as I could follow the presentations, the contributions showed a high professional-
ity. I am very pleased that your society agreed to become an affiliated society of the global ISC 
family. We have discussed the procedure: we are asking the President of your society to send 
an official letter (email I sufficient) directed to the current ISC President, Prof. Teresita Mazzei, 
asking for affiliation of your society to ISC.  The affiliation has to be formally approved by the 
ISC Council which will meet during the next ECCMID/ICC in Milan/Italy. In the meantime the 
society will however be treated as an affiliated society and its members are also members of 
ISC, which will entitle them for the membership registration fee at the next combined congress 
ECCMID/ICC in Milan 2011.I am also very thankful that your society has elected me as its 
Honorary Member which I appreciate very much. 
I hope we meet again in the near future and the collaboration between your society and ISC can 
be strengthened. 
Wit best regards 

Professor Kurt G. Naber 
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 توليد سلول باكتري به كمك ژنومي كه با روش هاي شيميايي سنتز گرديده است

 اولين مشاهده مستقيم انتقال ژنتيكي در گياهان

 .گروهي از محققان ژاپني براي اولين بار موفق شدند انتقال ژنتيکي از يک گونه به گونه ديگر را در دنياي گياهان مشاهده کنند

انتقال ماده ژنتيکي ميان گونه هاي مختلف که از نظر فني انتقال ژنتيکي افقـي ناميـده     .و دانشگاه توکيو براي اولين بار انتقال ژنهاي ميان گياهان را مورد آزمايش قرار دادند" ريکن"محققان موسسه تحقيقاتي  

هرچند اين .خود را با شرايط جديد محيطي سازگار کندمي شود يک مکانيزم تکاملي قوي و جالب است چرا که به گونه دريافت کننده اجازه مي دهد عملکرد گونه ديگر را کسب کند و بنابراين به سرعت 

براساس گزارش ساينس، براي بررسي تبادل ماده ژنتيکـي ميـان گياهـان گونـه هـاي             .مکانيزم در دنياي باکتريها بسيار رايج است، اما تاکنون انتقال ژنها ميان گياهان تنها به صورت يک فرضيه باقي مانده بود  

اين گياه انگلي، نوعي علف هرز است که تنها به گياهان علفي مثل برنج و ذرت خوشـه اي آسـيب مـي       .   معطوف کردندStriga hermonthicaمختلف، اين دانشمندان توجه خود را بر روي گياه انگلي   

 در ساير گونه هاي خانواده علفهاي هرز وجود ندارد در حاليکه اين ژن بخشي از ژنوم گياهـان  Contig9483 هزار ژن اين گياه انگلي نشان دادند که يکي از اين ژنها به نام ١٧اين محققان با بررسي  . رساند

 را با توالي ژنوم گونه هاي علفي مفيد مقايسه و شباهت قوي ميان اين ژن     Striga hermonthica آمينواسيد پروتئين ٤٤٨براي درک منشاي اين ژن، محققان ژاپني توالي .علفي مفيد را تشکيل مي دهد 

 علف انگل خود ادغام DNAبه گفته اين محققان، اين رصدها به روشني نشان مي دهد که در يک گذشته نزديک، يک ژن ذرت خوشه اي در .حاضر در علف هرز را با ژنوم ذرت خوشه اي مشاهده کردند

 .اين اولين شاهد مستند از انتقال ژنتيکي افقي در گياه است.شده است

 )دانشگاه علوم پزشكي شيراز -دانشيار مركز تحقيقات ميكروبشناسي باليني استاد البرزي(دكتر شهره فرشاد    :گزارش خبر از 

 انعقاد قرارداد همکاري بين انجمن ميکروب شناسي با آزمايشگاه مرجع سالمت

ميکروب شناسي با موضوعات مختلف جهت آزمايشگاه هاي تشخيص طـبي کـشور     انجمن ميکروب شناسي با آزمايشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکي جهت برگزاري کارگاه هاي   

 .کارگاه ها آموزش تخصصي کارشناسان آزمايشگاهي جهت انجام آزمايش هاي مختلف ميکروب شناسي استهدف از برگزاري اين . قرارداد منعقد نمود

 بازديد انجمن ميکروب شناسي از دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه

رئيس و نايب رئيس انجمن ميکروب شناسي از امکانات دانشگاه علـوم پزشـکي کرمانـشاه جهـت برگـزاري دوازدهميـن                      

هم اکنون مذاکرات الزم جهت بررسي امکان سنجي برگزاري کنگـره  .  آوردندکنگره ميکروب شناسي ايران بازديد بعمل    

 .فوق در آن دانشگاه از سوي انجمن در حال انجام است که اخبار تکميلي آن متعاقبا اعالم مي شود

وم کاپريکولوم موفق به ساخت باکتري       محققين آزمايشگاه هاي کريگ ونتر با انتقال ژنوم سنتتيک باکتري مايکوباکتريوم مايکوئيدز به درون سلول باکتري خالي از ژنوم مايکوباکتري                       

 Creation of a Bacterial Cell "اين مقاله با عنوان     .  مايکوباکتريوم مايکوئيدزي شدند که ژنوم آن کامال شيميائي سنتر گرديده و قادر به تکثير خود مي باشد                             

Controlled by a Chemically Synthesized Genome          اين تحقيق نشان دهنده دقت باال در تعيين و ساخت توالي                .   در مجله ساينس منتشر گرديده است

 . در گذشته اين امر به دليل خطاهائي که در تعين توالي و سنتز نوکلئوتيدها رخ مي داد غير ممکن بود. نوکلئوتيدي در حدي که قادر به توليد ژنومي کامل است، مي باشد

 )Science express/ www.sciencexpress.org / 20 May 2010 / Page 1 / 10.1126/science.1190719:منبع خبر(

 ) عج..(مهدي قربانعلي زادگان، محقق مركز تحقيقات بيولوژي مولكولي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا: گزارش خبر از

  نمايه شدن مجله انگليسي انجمن ميکرب شناسي ايران در منابع اطالعات علمي جهان

  Scopus  - Index Copernicus EMBASE –  - SID –  ISC  GHJ - - CABI در تعدادي مراکز معتبر اطالعات علمي جهان شامل   Iranian Journal of Microbiologyمجله 

 .نمايه گرديد 

 روشي جديد در توليد سوخت هاي زيستي در صنعت با استفاده از انرژي نوراني خورشيد و ميكروارگانيسم ها

اين روش كه به سيستم كشت نوراني معروف است وابسته است به ميكروارگانيسم هاي                  .  اخيراً محققين يك تكنولوژي نوري جديد براي توليد سوخت هاي زيستي در مقياس صنعتي را معرفي كردند                     

با استفاده از انرژي نوراني خورشيد و دي اكسيد كربن           فتوسنتزي كه مهندسي ژنتيك شده اند و مي توانند انواع مختلفي از سوخت هاي زيستي را از جمله اتانول و ساير سوخت هاي هيدروكربني را فقط                              

مراحل كار در اين روش بسيار ساده است، در اين تكنيك اين ميكروارگانيسم هاي              .  به گفته اين دانشمندان ديگر مواد شيميايي با ارزش را نيز مي توان در آينده با توسعه اين تكنيك توليد كرد                   . توليد كنند 

وقتي اين صفحات در مجاورت نور خورشيد قرار مي گيرند، اين ميكروارگانسم ها               .  مهندسي ژنتيك شده را در صفحاتي كه با آب پر شده اند و توسط دي اكسيد كربن تغذيه مي شوند، قرار مي دهند                          

حباب هاي دي اكسيد كربن وارد شده خود سبب چرخش ميكروارگانيسم ها شده و              .  فتوسنتزي با استفاده از انرژي نوراني خورشيد و دي اكسيد كربن شروع به توليد و ترشح سوخت هاي زيستي مي كنند                     

اين دقيقاً مشابه توليد سوخت هاي زيستي توسط جلبك ها است با اين تفاوت كه كارايي اين روش باالتر بوده و به محققين اجازه توليد بيشتر .  باعث مي شود آن ها بيشتر در معرض نور خورشيد قرار بگيرند

اكنون اين محققين   .  واد اوليه در اين روش استفاده شده است       اين سوخت ها را با قيمت تمام شده پايين تري نسبت به ساير روش ها را مي دهد زيرا فقط از انرژي نوراني خورشيد و دي اكسيد كربن بعنوان م          

به گفته محققين، اين پيشرفت مي تواند يك قدم بزرگ در توليد مقرون به صرفه سوخت هاي زيستي و استفاده از اين   .   مي باشندNew Mexicoدر حال تست نمونه اوليه اين سيستم براي توليد اتانول در  

 .سوخت ها توسط عموم مردم باشد

 علي ناغوني دانشجوي كارشناسي ارشد ميكروب شناسي و عضو باشگاه پژوهشگران جوان: گزارش خبر از 



پروفسور  -5 از تركيهSalih Hosogluپروفسور  -4 از هلندWilhelmus Bernardusپروفسور -3 از بالروسLeanid Tsitouپروفسور  -2 از آلمانKurt Gunther Naberپروفسور  -1

 .محمد كتولي از استراليا
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 دو سخنراني يکي در مورد تازه هاي سل و ديگري: Leanid Tsitouپروفسور  -۱

 Molecular epidemiology of Neisseria meningitides in Belarus 
 :Kurt Gunther Naberپروفسور  -۲

Nosocomial urinary tract infection (NA- UTI) and urosepsis  
 :پروفسور محمد کتولي -۳

Intestinal E.coli population and their role in pathogenesis of urinary tract  
 :Salih Hosogluپروفسور  -۴

Antibiotic restriction policy in developing countries 
  :Wilhelmus Bernardusپروفسور  -۵

“ MRSA the current diagnostics and management” the Dutch perspective  

ان سخنراني هاي مهمانان خارجي در طول برگزاري کنگره عنو  

 مقاله به صورت سخنراني     ۱۷با توجه به نمرات کسب شده مقاالت از طريق داوري تعداد            .   مقاله از طريق سايت کنگره دريافت گرديد   ۱۲۰۰ بيش از  

در روز آخر مقاالت برتر به صورت سخنراني و پوسترهاي برتر با نظر داوران               .   مقاله به صورت پوستر جهت ارائه در کنگره انتخاب گرديدند           ۵۲۰و  

 درصد نيز نمره    ۵۰کنگره و    درصد نمره داوري در زمان داوري مقاالت قبل از             ۵۰نحوه انتخاب مقاالت و پوسترهاي برتر بر اساس           .  برگزيده شدند 

 .به برگزيدگان مقاالت، لوح تقدير کنگره وجوايز اهدا گرديد.  مقاله به عنوان پوستر برتر انتخاب شدند۹ مقاله به عنوان سخنراني  و ۳. داوري در زمان کنگره بود

 سخنراني برتر روز اول

 اولين گزارش جداسازي سويه هاي سالمونال انتريكاي غير تايفوئيدي توليد كننده بتاالكتامازهاي وسيع الطيف در ايران : رضا رنجبر

 سخنراني برتر روز دوم 

شناسائي جمعيت ميكروبي فرآيند لجن فعال در تصفيه فاضالب صنايع داروسازي  وتعيين پتانسيل آنها در تصفيه : مهرداد فرخي 

 فاضالب

 سخنراني برتر روز سوم

 HEF و AGSاثر سايتوتوكسين واكوئله كننده هليكوباكتر پايلوري در القاي آپوپتوزيس در رده هاي سلولي : علي مجتهدي 

 

 پوسترهاي برگزيده روز اول

 جداسازي يك باكتري مولد آنتي بيوتيك با طيف اثر وسيع از بندر بوشهر:  اسماعيل داراب پور  -1

 در نمونه هاي جدا شده از دستگاه تنفسي بيمارستانهاي تهران وكرمانشاهPCTبررسي تعيين بتاالكتاماز هاي وسيع الطيف درنمونه هاي باليني سودوموناس آئروجينوزا  به روش :  الهام داوديان   -2
 بررسي سرولوژيكي تب كيو در دامهاي جنوب شرق ايران :محمد خليلي  -3

 پوسترهاي برگزيده روز دوم

 پلي مورفيسم ژن استرپتوكيناز و فعاليت متفاوت آن در سويه هاي استرپتوكوكي جدا شده ازبيماران در ايران:   مليحه كرامتي   -4

   ELISA در گوشت چرخ كرده و همبرگر عرضه شده در شهرستان مشهد با روش E تا Aتشخيص انتروتوكسين هاي استافيلوكوكي : محمد محسن زاده   -5
 رديابي مولكولي انتروتوكسين هاي استافيلوكوكوس اورئوس درسويه هاي باليني جداشده از بيماران سوختگي بيمارستان مطهري تهران: فاطمه گادياري  -6

 پوسترهاي برگزيده روز سوم

 ml ⁄  g µ  4   ≥  MIC (سيلين   در سويه هاي استرپتوكوكوس پنومونيه با مقاومت باال به پني   1A  بررسي ملكولي پروتئين متصل شونده به پني سيلين : سامان نوبري    -7
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 گزارش دبير علمي يازدهمين کنگره 

 جناب آقاي دکتر علي مجتهدي

 اسامي مهمانان خارجي شرکت کننده



 سومين کنگره آزمايشگاه و بالين

)بيماري هاي کودکان (   

 داراي امتياز بازآموزي

۱۳۸۹ آذر ماه ۱۲ الي ۱۰  

)ره( تاالر امام بيمارستان امام خميني  -تهران  
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 هفتمين همايش سراسري و دومين کنگره منطقه اي انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران  

 داراي امتياز بازآموزي

 ۱۳۸۹ مهر ماه ۲۹ الي ۲۷

 تاالر همايش هاي بيمارستان امام خميني -دانشگاه علوم پزشکي تهران -تهران

 ۸۸۹۵۳۰۴۱: تلفن

 ir.ac.tums.isp://http : وب سايت
 

 اخبار همايش ها

 نوزدهمين کنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران   

 مجامع بين المللي وزارت امورخارجه محل برگزاري

 ١٣٨٩ دي ٤   تاريخ شروع

 ١٣٨٩ دي ٨   تاريخ پايان  

  WWW.IICCOM.ORG  آدرس الکترونيکي
 : شماره هاي تلفن
٠٢١-٢٦١٠٥٣٥٠  

٠٢١-٢٦١٠٩٣٩٦ 

٠٢١-٢٧١٢٢١٧٢ 

 چهارمين کنگره ميکروب شناسي باليني ايران 

  ١٣٨٩ آبان ماه ١٨-٢٠تاريخ 

 اصفهان

http://www.iccm.mui.ac.ir/ 

http://www.eccmid-icc2011.org/ 
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 ا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربک راضيه مرضيه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتيي

اي نفس آرام و مطمئن برگرد به سوي پروردگارت در حالي که هم خدا از تو خشنود است و هم تو از خدا خشنود، پس داخل شو در ميان بندگان                 

 .خوب من و داخل شو در بهشت من

 .با نهايت تالم و تاسف درگذشت استادان ارجمند ذيل را به جامعه ميکروب شناسي تسليت عرض نموده، اميد واريم روحشان قرين رحمت الهي گردد

 ياد و خاطراتشان گرامي

 

 )همسر دکتر کيومرث قاضي سعيدي( مرحومه دکترفرح دخت فاطمي نسب

 درماني ايران عضو هيات علمي گروه ايمونولوژي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 

 

 مرحوم دکتر مرتضي ستاري 

 مدير گروه ميکروب شناسي دانشگاه تربيت مدرس 

 مرگ معلم انسان ها

 در کالس روزگار
 درس هاي گونه گونه هست

 درس دست يافتن به آب و نان
 درس زيستن کنار اين و آن

 درس مهر
 درس قهر

 درس آشنا شدن
 درس با سرشک غم ز هم جدا شدن

 در کنار اين معلمان و درس ها
 در کنار نمره هاي صفر و نمره هاي بيست

 يک معلم بزرگ نيز
 در تمام لحظه ها  تمام عمر

 در کالس هست و در کالس نيست
 مرگ: نام اوست 

 و آنچه را که درس مي دهد
 .زندگي است
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 اطالعيه

به اطالع اعضاء محترم انجمن علمي ميکروب شناسي ايران مي رسـاند    

) علمـي   (   روزه آموزشي تخصصي ۲انجمن ميکروب شناسي کارگاه     

تشخيص و شناسايي مايکوباکتريوم ها را با ارائه گواهي معتبر برگـزار        

عالقمندان مي توانند جهت  ثبت نـام  و کـسب اطالعـات           .  مي نمايد   

  خـانم احمـدي تمـاس       ۸۸۶۳۱۸۲۶ و ۸۸۰۲۰۹۱۶بيشتر با شماره تلفن     

 . حاصل فرمايند 

 بسمه تعالي

بهداشت يازدهمين كنگره سراسري  ميكرب شناسي ايران و اولين كنگره ميكـرب        منت خداي سبحان كه با همت بلند دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني گيالن ، انجمن علمي ميكرب شناسي ايران و سازمان جهاني   

 .  در استان سرسبز گيالن و شهر زيباي لنگرود برگزار گرديد 1389 ارديبهشت ماه 23 لغايت 20شناسي منطقه مديترانه شرقي در تاريخ 

. معه نياز است كه به نداي انجمن علمي   ميكـرب شناسـي ايـران گـوش دل بـسپاريم              براي رسيدن به بنيان هاي قوي علمي جهت مبارزه و ريشه كني بيماري هاي عفوني و استفاده بهينه از منابع عظيم ميكربي جهت ارتقاء سالمت جا   

تعالي كيفيت علم ميكـرب شناسـي در حيطـه هـاي آمـوزش ، پـژوهش هـاي                    شركت كنندگان ضمن ارج نهادن به تالش هاي صادقانه و خستگي ناپذير نهادهاي مذكور ، نيل به حضور پرثمر و حصول دستاوردهاي علمي به منظور  

ـ 1.  اشت درمان و آموزش پزشكي به مفاد مندرج در قطعنامه اين كنگره مي باشند    كاربردي ، خدمات باليني و همكاري مؤثر علوم پايه در حوزه سالمت مصرانه خواستار توجه عملي مقام محترم وزارت و معاونين محترم وزارت بهد   

ايـن پيـام حـاكي از       .  رانه شرقي مايه دلگرمي جامعه ميكرب شناسي كشور شد  پيام وزير محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به يازدهمين كنگره سراسري ميكرب شناسي ايران و اولين كنگره ميكرب شناسي منطقه مديت 

ـ حـضور   2.ي علمي حكايت مي كند ، كه درخور تقدير و تشكر قلبي مي باشد   توجه خاص مقام محترم وزارت به انجمن علمي ميكرب شناسي ايران است و از ژرفاي تعهد و احساس مسئوليت باالترين مقام وزارت به گردهمايي ها  

حضور فعاالنه پنج نفر از اساتيد و متخصصين برجسته از كـشورهاي هلنـد،           -3. يد مؤثر و سخنراني معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت متبوع و رهنمودهاي ايشان روح تازه اي به كالبد انجمن علمي ميكرب شناسي ايران بخش 

 . اين همكاري نويد بخش حركت پرشتاب انجمن علمي ميكرب شناسي ايران در راستاي تحقق چشم انداز علمي كشور محسوب  مي شود . آلمان غربي ، روسيه ، استراليا و تركيه به بار علمي كنگره ابعاد تازه اي بخشيد 

توجه خاص گروه معظم واژه گزيني و رياست محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسي و اهتمام در اين مهم تحسين و . ـ حضور نماينده محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسي در نشست اساتيد در حاشيه كنگره به غناي علمي آن افزود 4

ته هـا و مقـاطع مختلـف  علـوم پزشـكي              ـ نظر به گسترش حيطه دانش و تنوع زمينه هاي كاربردي آن بازنگري سرفصل دروس  ميكرب شناسي، با توجه به شرايط بيماري هاي كشور ، براي رشـ      5.قدرداني قلبي اساتيد را برانگيخت    

ــ هرچنـد مراجـع درس ميكـرب          6.قاتي نياز دارد    اين مهم از يك سو به اهتمام معاونت محترم آموزشي وزارت متبوع و از سوي ديگر به همكاري مجدانه تمام اساتيد در دانشگاه ها و مراكز تحقي  . ضرورت جدي محسوب مي شود  

لذا ، جامعه . بديهي است توجه خاص به برخي از عفونت ها و ارائه آمار بيماري ها با شرايط كشور ما منطبق نيست . شناسي از ميان منابع معتبر جهاني برگزيده شده اند ، اما اساس محتواي آنها نياز كشور نويسندگان آن منابع مي باشد 

حمايت همه جانبه معاونـت محـترم آموزشـي وزارت متبـوع            .  اعالم مي نمايد ميكرب شناسي كشور آمادگي خود را ، جهت نگارش مرجع معتبر علمي با تكيه بر وضعيت بيماري ها در كشور و نياز دانش آموختگان علوم پزشكي ،  

 بورد شده است به عنـوان الگـوي        ـ جا دارد سابقه تجربه آموزش تخصصي و تشخيصي براي رزيدنت هاي مختلف علوم پايه و باليني كه منجر به كسب موفقيت هاي درخشان در امتحانات7.مشوق اين بعد از جنبش نرم افزاري است    

 .اين روش بايد در همه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور يكسان سازي شود . زيرا در اين صورت است كه هر دانشجو در بخش تخصصي مربوطه آموزش خواهد ديد . شيوه صحيح آموزش مورد استفاده قرار گيرد 

اگر بين پذيرش دانشجو و نياز به دانش آموختگي تناسب منطقي برقرار نباشد سرمايه گذاري در امر آموزش نه تنها مفيـد نخواهـد بـود بلكـه        .  ـ تربيت دانش آموختگان كارآمد و متعهد نياز به برنامه ريزي دقيق و حساب شده دارد   8

انتظار دارد كه اين .  شگاهي و نياز كشور باشد مسلم است كه پذيرش دانشجو در تمام مقاطع به ويژه در مقطع كارشناسي ارشد بايد متناسب با امكانات فيزيكي ، تجهيزاتي و علمي هر واحد دان.  خود عامل معضالت جدي خواهد شد  

 متـأثر نمـوده     ـ دغدغه خاطر انجمن علمي ميكرب شناسي ايران كه به كرات در قطعنامه ها مشخص شده نه تنها بعد آموزشي بلكه ابعاد درمـاني و بهداشـتي را هـم         9موضوع مورد توجه جدي حوزه آموزش وزارت متبوع قرار گيرد    

پـر واضـح    .    زمايشگاه هاي تشخيص باليني به وضوح تبيين گـردد     با توجه به ضرورت تشخيص صحيح عامل عفونت و كمك به انتخاب درمان مؤثر و مناسب در هر مورد ، جا دارد كه جايگاه متخصصين ميكرب شناس در آ.   است  

ـ در همين راستا ، مسئولين فني در مراكز صنعتي وابسته    10.ي محسوب مي شود است در شرايطي كه تحقق چشم اندازهاي علمي حركت شتاباني به جامعه علمي كشور داده است بهره مندي از افراد متخصص در اين رشته عامل پوياي  

 نخبگـان   استفاده از دانش آموختگان غير مرتبط جز آنكه با كاهش كيفيت محصول ، سالمت جامعه را تهديد نمايد و از سوي ديگر به يـأس دانـش آموختگـان و         .  به ميكرب شناسي هم نيازمند همكاري دانش آموختگان آن هستند    

ـ انجمن علمي ميكرب شناسي ايران با قريب نيم قرن 12. ـ در نقشه جامع علمي كشور جايگاه آموزش پزشكي و پيراپزشكي بايد به طور شفاف تبيين شود تا زمينه ساز ارتقاء سالمت گردد 11. كشور منجر شود، ثمري نخواهد داشت 

 ـ ضمن تشكر و قدرداني از زحمات اعضاي محترم هيئت بورد ميكرب شناسي ، با توجه به تنوع 13.بهره مندي از اين سرمايه متضمن خدمت به ملت و دولت شريف ايران است . قدمت مي تواند نظرات كارشناسي راهگشا ارائه نمايد 

ـ در طي دو دهه كنگره هاي سراسري ميكرب شناسي با اهتمام 14.     مبذول نمايد و گستردگي مشكالتي كه در فراروي جامعه ميكرب شناسي قرار دارد ، انتظار دارد كه هيئت محترم بورد در رفع اين مشكالت همكاري فعال تري را

 مقالـه بـه دبيرخانـه يـازدهمين كنگـره در تمـام               1200ارسال بيـش از     .  هدايت نمايد   انجمن علمي ميكرب شناسي ايران و مسئولين محترم وزارت متبوع هربار پربارتر از پيش برگزار شده است و توانسته خيل عظيم نخبگان مشتاق را  

ــ مقـرر شـد دوازدهميـن        15.  انجمن علمي ميكرب شناسي ايران براي برگزاري منظم ومستمر اين كنگره مصرانه    پاي مـي فـشارد   .  نفر شركت كننده دليل واضحي براين مدعا  مي باشد 1100محورهاي مورد نظر و حضور مشتاقانه  

 . حمايت هاي مالي و اجرايي الزم مورد انتظار است .  در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه برگزار شود 1390كنگره سراسري ميكرب شناسي ايران در ارديبهشت ماه سال 

سايت انجمن ميکروب شناسي با طراحي جديد 

 به روز رساني شد

http://www.ism.ir 


