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1390بهار و تابستان   بنام خداوند جان و خرد  26شماره  - دهمسال  

بدنبال اعالم آمادگی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و موافقت انجمن مبنی بر برگزاري کنگره دوازدهم و دومین کنگره                                
مدیترانه اي شرقی میکروب شناسی در کرمانشاه، پس از برگزاري چندین جلسه در گروه و معرفی دبیران پیشنهادي در فروردین                      

ریاست وقت دانشگاه جناب آقاي دکتر نوري زاد به عنوان ریاست کنگره جناب آقایان  دکتر الفتی را به عنوان  دبیر،                           1389ماه  
با عنایت به دامنه    .  دکتر مهاجري دبیر اجرایی، دکتر اکیا دبیر بین الملل و دکتر عبیري به عنوان دبیر علمی کنگره انتصاب نمودند                

وسیع همکاري هاي بین المللی انجمن، دبیران کنگره پیشنهاد نمودند که نام کنگره به نخستین کنگره بین المللی و دوازدهمین                      
کنگره کشوري میکروب شناسی تغییر یابد که خوشبختانه مورد موافقت دانشگاه و انجمن قرار گرفت که این امر به نوبه خود مایه                        

 89/9/17مهر ماه وب سایت کنگره راه اندازي و در روز              15پس از برگزاري شوراي سیاست گزاري در        .  افتخار دبیران کنگره است   
دي ماه باشد اما به دلیل        30در ابتدا قرار بر آن بود که آخرین روز پذیرش مقاالت             .  نخستین مقاله به وب سایت کنگره ارسال شد       

راي داوري مقاالت، از    ب.  استقبال فراوان در روز هاي پایانی مهلت ارسال مقاالت دو بار تمدید و دهم اسفند ماه به پایان رسید                       
نفر از میکروب شناسان مطرح و شاغل به کار در تمامی دانشگاه هاي کشور دعوت شد تا                      120از حدود     1389اواسط آبان ماه    

. نفر دعوت کنگره  را پذیرفته و ما را مفتخر به همکاري در کمیته علمی نمودند                 80اولویت هاي پژوهشی خود را تعیین نمایند که       
پس از عنوان بندي مقاالت، هر مقاله به حداقل سه  نفر از اعضاي کمیته علمی ارجاع داده شد تا بر اساس فرم پیشنهادي مکان                            

مقاله داراي باالترین امتیاز      50پس  از تعیین امتیاز هاي هر مقاله میانگین امتیاز محاسبه             .  پذیرش و امتیاز هر مقاله تعیین گردد      
ها و یا توصیه شده براي ارائه مقاله به صورت سخنرانی توسط حداقل دو داور، دوباره براي داوري به اعضاي شوراي سیاست                              

براي تمامی دست اندرکاران کنگره مایه مباهات بود که انجمن بین المللی               .  گذاري کنگره ارسال و سخنرانی ها انتخاب شدند         
شیمی درمانی کانسر و عفونی به عنوان نخستین پشتیبان علمی کنگره اعالم آمادگی نموده و ریاست محترم انجمن پروفسور                         

پس از این پشتیبانی، انجمن هاي علمی پیشگیري از عفونت هاي بیمارستانی ترکیه و                .  ماتزي دعوت براي سخنرانی را پذیرفتند     
جامعه ایمنی زیستی پاکستان نیز براي همکاري با کنگره و ایراد یک سخنرانی توسط ریاست و یا نماینده انجمن اعالم آمادگی                         

در جنب  .  نموده و بر همین اساس پروفسور دوگاناي از ترکیه و پروفسور کزمی از پاکستان به جمع دعوت شدگان افزوده شدند                       
دعوت از انجمن هاي علمی دانشمندان مطرحی هم چون پروفسور هوس اوغلو از ترکیه، پروفسور هکنبک از آلمان، پروفسور                         
تورس از اسپانیا، پروفسور کتولی از استرالیا، پروفسور تالکن از بلژیک و پروفسور ون لیوون از هلند دعوت براي سخنرانی را                             
پذیرفتند هر چند که به دالیلی از جمله حاضر نشدن به هنگام روادید و مشکالت شخصی پروفسور ون لیوون، تورس و ماتزي                           

در کل و با یک نگاه اجمالی در مورد مقاالت ارسال شده به دبیرخانه کنگره آمار مقاالت این                    .  امکان حضور در جمع ما را نیافتند      
 گونه بوده است

 89/9/17ارسال نخستین مقاله                                                                        
 89/12/14ارسال آخرین مقاله                                                                         

 1114تعداد مقاله هاي ارسال شده                                                                     
 704تعداد مقاله هاي پذیرش شده                                                                    
 24تعداد مقاله هاي پذیرش شده به عنوان سخنرانی                                             
 680تعداد مقاله هاي پذیرش شده به عنوان پوستر                                               

              13تعداد سخنرانی هاي جامع                                                                        
 9تعداد پانل ها                                                                                          

ما امیدي نداشته و    .  کنگره دوازدهم حاصل دو سال تالش بی وقفه هم کاران در تمامی کمیته هاي اجرایی و علمی بوده است                      
روز برگزاري توانسته باشیم انتظار هاي شما را پاسخ گو بوده و در نظر ارزشمندتان شایستگی                       4نداریم به غیر از این که در          

 دکتر رامین عبیري.          امیدواریم خاطره خوبی از کرمانشاه به ارمغان داشته باشید. میزبانی شما بزرگواران را داشته باشیم 
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 گزارشی از ممیزي رشته میکروب شناسی   

 

                                                                                                                             

به دنبال تشکیل ستاد ممیزي توسعه علوم توسط نهاد ریاست جمهوري و دعوت از انجمن علمی میکروب شناسـی ایـران ، رئیـس انجمـن               
در .  شـرکت نمودنـد     1389همراه با سردبیر مجله میکروب شناسی پزشکی ایران در کارگاه آشنایی با ممیزي علوم پزشکی در آبان ماه سال    

اولین جلسه انجمن در همان ماه، کمیته کار با حضور تعدادي از اعضاء عالقه مند تشکیل شد و تقـسیم کـار و وظـایف اعـضاء کمیتـه کـار               
پایـه یـک    ...  ، نقشه جامع علمی کشور، نقشه جامع علمی کـشور در حـوزه سـالمت و            1404تدوین سند چشم انداز ایران  .مشخص گردید

ساله است جز با توجه عملی به رشته میکرب شناسی محقـق    20بدیهی است تولید ثروت که از اهداف چشم انداز .  حرکت پویاي علمی است
فرآورده هایی که تاکنون از طریق روش هاي سنتی تولید می شـد از طریـق میکروارگانیـسم هـا و بـه روش هـاي                    براي مثال .  نخواهد شد

. باالترین سهم به میکرب شناسـی تعلـق دارد     )  Biosciences(تولید ثروت در دنیا از طریق علوم زیستی %  52از .  پیشرفته قابل تولید است
نظر به کاربرد وسیع میکرب شناسی در حوزه هاي مختلف، ایجاد تخصص هاي گوناگون آن نیاز غیر قابل انکار و مستلزم برنامه ریزي صحیح    

این تخصص ها در حال گسترش است به نحوي که میکرب شناسی مولکولی و زیست فناوري هاي مدرن در دنیاي علم روز از   .  آموزشی است
بدون شناخت آگاهانه و تجزیه و تحلیل خردمندانه از وضعیت موجود کشوردر زمینه میکرب شناسی، وضعیت   .  ارکان مهم محسوب می شوند

نیل به این شناخت نیاز به    .  منطقه چشم اندازي و سرانجام وضعیت جهانی آن، دستیابی به اهداف به ویژه در حوزه سالمت میسر نخواهد بود
در .  این اطالعات باید صحیح باشند و بدون سوگیري تجزیه و تحلیل شـوند    .  جمع آوري اطالعات بر اساس معیارهاي قابل قبول علمی داشت
به عنوان کشور پیـشرفته در منطقـه     (از ترکیه) 2009( 1388صرف آنکه در . چنین شرایطی است که استنتاج حاصله می تواند راهگشا باشد

بلکه تجزیه و تحلیـل آن بایـد         .  مقاله در پایگاه معتبر جهانی نمایه شده کافی نیست   23و از پاکستان  104مقاله، از ایران  60) چشم اندازي
بدیهی است دستیابی به این اطالعات، نقاط قوت و ضعف کشور ما را در مقایسه با سایر کشورهاي منطقه چشم اندازي و توسـعه   .  علمی باشد

براي رسیدن بـه اهـداف مـذکور بـه راهکارهـاي عملـی،              . در گام بعدي فاصله ما با اهداف سند چشم انداز مشخص شد. یافته نمایان ساخت
این راهکارها برنامه هاي جدیدي را در سطوح کالن و میانی جامعه مطرح کردند، که نـاگزیر از انجـام آنهـا       .  سازنده و واقع بینانه نیاز داشتیم

با توجه به گستردگی علوم مختلف در حوزه سالمت برنامه هاي جدید به قدري تخصصی است که تدوین خطوط اصلی این مهـم    .خواهیم بود
انجمن هاي علمی که هر یک باالترین تـشکل از   . فقط از عهده صاحبنظران و دست اندرکاران هر یک از حوزه هاي تخصصی ذیربط برمی آید

انجمن علمـی میکـرب شناسـی ایـران بـا            . متخصصین در سطح ملی است بهترین مرجع ذیحق براي تدوین این برنامه ها محسوب می شود
. اسـت )  علـوم میکربـی   (  نفر عضو داخلی و بین المللی مرجع ذي حق ممیزي  میکرب شناسی  1600با بیش از )  1340دهه (قدمت طوالنی 

در سطحی فراتر از حـوزه نظـام سـالمت          )  علوم میکربی(امتیاز برجسته این انجمن علمی ارتباط تنگاتنگ آن با حیطه هاي میکرب شناسی 
 . است

اهمیـت رشـته میکـرب      .  این انجمن با عنایت به اهداف پروژه مذکور اقدام به جمع آوري اطالعات و ارزیابی شاخص هاي مـورد نظـر کـرد           
نقاط قوت و ضعف تحلیـل     .  شناسی در آینده کشور را تعیین نمود تا بتواند دورنماي رشته را تبیین کند و روندهاي تأثیرگذار را تحلیل نماید

امید است انجمن علمی میکرب شناسی ایـران،    .  شد و فرصتها و تهدیدات موجود در فرا روي رسیدن به چشم انداز بیست ساله تعیین گردید
در پی یک تالش بی وفقه چندین ماهه و گروهی، توانسته باشد با ارزیابی شاخص ها، تجزیه و تحلیل خردمندانـه آنهـا و سـرانجام بـا ارائـه              

 . پیشنهادات علمی  رسالت مهم و سازنده خود در این راستا را ایفا نموده باشد
 

 دکتر مسعود شریفی
  مدیر اجرائی پروژه ممیزي توسعه علوم در رشته میکروب شناسی
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 صدور کارت هاي جديد عضويت 

 88631826و    88020916دبیرخانه انجمن از اعضاء خواهشمند است جهت دریافت کارت خود با دفتر انجمن      .  کارتهاي جدید اعضاء انجمن صادر شده است 

 .تماس حاصل فرمایند

 شرایط جدید عضویت و آخرین آمار از عضویت در انجمن

تومـان و دانـشجویان       15000حق عضویت اعضاء انجمن براي فارغ التحصیالن    .  عضویت در انجمن بصورت الکترونیک از طریق سایت انجمن  صورت می گیرد

نفر به عضویت جدید انجمن درآمدند و هـم اکنـون انجمـن        80در خالل برگزاري کنگره دوازدهم در کرمانشاه، حدود .  تومان در نظر گرفته شده است 10000

 .نفر عضو دارد 1654میکروب شناسی ایران حدود 

 اخبار انجمن

 اطالعیه

و کنگره دوازدهم    89به اطالع اعضاء انجمن علمی میکروب شناسی ایران می رساند گواهی هاي کنگره یازدهم میکروب شناسی در لنگرود سال 
 –  15پالك    -کوچه مجد   –مقابل مرکز قلب تهران    -خیابان کارگر شمالی  -در دفتر انجمن واقع در تهران 90میکرب شناسی در کرمانشاه سال 

 .تماس حاصل فرمائید 88631826-88020916جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت گواهی با دفتر انجمن . می باشد  2طبقه 

  
 
  

 گزارشی از گروه واژه گزینی میکروب شناسی
سلسله مطالبی در این باب از سوي       .  کار خود را شروع کرد      1388با دعوت فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه واژه گزینی میکروب شناسی از سال                

مدیر گروه واژه گزینی میکروب شناسی در مجله میکروب شناسی پزشکی ایران درج می شود که  سعی دارد تا به تبیین مقوله واژه گزینی در                                  
بعد از یک سال جلسات     .  این مهم را پیگیري نمود    آغاز کرده است    گروه مذکورکه مرکب از اساتید عالقمند و با تجربه است            .  میکروب شناسی بپردازد  

طی نشست هایی واژه به نقد و        .  ماحصل کار یک ساله گروه به فرهنگستان زبان و ادب فارسی تقدیم شد                1389مستمر و منظم  سرانجام در پاییز         
سرانجام واژه هاي این دوره در شوراي عالی  فرهنگستان و با حضور آقاي دکتر حبیبی همراه با تحسین و موفقیت کامل به                             .   برسی گذاشته شد  

واژه هاي مذکور ضمن آنکه در دفتر هشتم فرهنگ واژه هاي مصوب فرهنگستان به چاپ رسیده در مجلد جداگانه و اختصاصی واژه                          .  تصویب رسید 
در نظر است واژه هاي مصوب با شرح کوتاهی براي هر واژه به              .  هاي میکرب شناسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم به چاپ رسیده است              

از کلیه اساتید،   .  به این ترتیب هم علت و هم مفهوم واژه براي خواننده تبیین می گردد              .  تدریج درمجله میکروب شناسی پزشکی ایران به چاپ برسد         
ظ تفیصاحبنظران  و دانشجویان مصرانه تقاضا می شود تا ضمن پیگیري واژه ها درمجله میکروب شناسی پزشکی ایران ما را از نظرات سازنده خود مس               

ضمن آرزوي موفقیت   .   نمایند زیرا از این مرحله به بعد کار در ابعاد بسیار گسترده به وسعت تمام جامعه بزرگ میکروب شناسی ایران آغاز خواهد شد                      
امید است به یاري    .  روزافزون براي گروه معظم واژه گزینی میکرب شناسی، امیدواریم در دوره هاي کاري بعد نیز موفقیت همچنان مالزم گروه باشد                     

واژه در  حق انجمن علمی میکروب شناسی ایران و به تبع آن جامعه بزرگ میکروب شناسی ایران با بها دادن به این مهم ملی بتواند نابسامانی کنونی                            
 .                                                                                 به امید موفقیت هاي روز افزون . هاي میکروب شناسی را به سامان آورد

 دکتر مسعود شریفی 
 مدیر گروه واژه گزینی انجمن علمی میکروب شناسی ایران و

 نماینده تام االختیار انجمن علمی میکروب شناسی ایران در فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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 تاسیس کمیتۀ دانشجویی انجمن علمی میکروب شناسی ایران

با توجه به اینکه دانشجویان از اعضاي مهم و اساسی انجمن علمی میکروب شناسی می باشند، فراهم آوردن بستر مناسب  جهت فعالیت                             
با اهتمام  .   علمی و ایفاي نقش موثرتردانشجویان مقاطع مختلف از اهداف اساسی و همیشگی انجمن علمی میکروب شناسی ایران بوده است                   

این .  هئیت رئیسۀ دورة اخیر در چند ماه گذشته جلسات متعددي با حضور دانشجویان گرامی برگزار گردید و نهایتا اساسنامه اي تهیه گردید              
مفاد .  به تصویب اعضا رسید   )  1390دوم تا پنجم خرداد     (  اساسنامه در مجمع عمومی اعضاي انجمن علمی میکروب شناسی در کرمانشاه              

نفر عضو اصلی با مشخصات یک نماینده هیئت           7کمیته دانشجویی به تعداد     .اساسنامه تشکیل کمیتۀ دانشجویی  به صورت زیر می باشد           
 .نفر دانشجوي کارشناسی تشکیل میگردد 2نفر دانشجوي کارشناسی ارشد و  PhD  ،2نفر دانشجوي  2مدیره انجمن ، 

 :به صورت زیر تعریف می گرددوظایف کمیته دانشجویی 
 .تشکیل و اداره بخش دانشجویی سایت انجمن  -
 .انعکاس اخبار کمیته دانشجویی به صورت یک صفحه مستقل در خبرنامه انجمن -
 .تعیین و معرفی نمایندگان استانی کمیته دانشجویی جهت معرفی با حکم رئیس انجمن -
 .راه اندازي و اداره خبرنامه دانشجویی -
 .برگزاري پانل هاي دانشجویی در کنگره هاي میکروب شناسی و علوم آزمایشگاهی -
 .با نظارت انجمن علمی میکرب شناسی.... پیشنهاد و برگزاري برنامه هاي مداوم علمی مانند کارگاهها، تورهاي علمی و -
 .مشاوره دانشجویی انجمن  علمی میکروب شناسی ایران  -

همچنین مقرر گردید تا یک نماینده از کمیته دانشجویی بدون داشتن حق راي در جلسات هیئت رئیسۀ انجمن علمی میکروب شناسی                     
 .شرکت نماید

 
 

 برگزاري اولین دوره  انتخابات اعضاي کمیته دانشجویی انجمن علمی میکروب شناسی ایران
 

در زمان برگزاري اولین کنگرة بین المللی و دوازدهمین کنگرة سراسري میکروب شناسی ایران، اولین دورة انتخابات                   
متاسفانه  به دلیل اطالع رسانی نامناسب تعداد        .  اعضاي کمیته دانشجویی انجمن میکروب شناسی ایران برگزار گردید        

. نفر دانشجو در مقاطع مختلف به عنوان کاندید شرکت کردند             14در کل تعداد    .  دانشجویان کاندید بسیار محدود بود    
اغلب دانشجویان عالقمند از دانشگاههایی غیر از تهران بودند که به علت محدودیت  این دانشجویان در شرکت در                       

لذا دانشجویانی که امکان    .  جلسات، مقرر گردید که از این دوستان به عنوان اعضاي استانی این کمیته استفاده گردد                
شرکت مرتب در جلسات را دارند به عنوان  اعضاي اولین دوره کمیته دانشجویی انجمن میکروب شناسی ایران                          

در همین جا از تمامی دانشجویان عالقمند در خواست می گردد که در صورت عالقمندي به فعالیت           .  انتخاب گردیدند
 .و همکاري  در این کمیته با دفتر انجمن تماس حاصل نمایند

 
دکتر حسین دبیري: تهیه کننده  
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 کنگره هاي بین المللی آینده  

 
                                                                                                                             

 ECCMIDبیست و دومین کنگره          •
 1391فروردین  12 – 16

 –هاي عفونی کنگره اروپایی میکروب شناسی بالینی و بیماري
 شرکت کننده 6500با بیش از  ECMIDکنگره ساالنه 

 لندن، انگلیس: مکان
 
 

پیشرفت هایی در زمینه بررسی و کنترل ویروس هاي موجود در کنفرانس با موضوع 
 زنجیره هاي غذایی

 لیوبلیانا، اسلونی
 1390شهریور ماه  14 – 16

 
(، صنعتی و کاربردي یچهارمین کنفرانس بین المللی میکروبیولوژي محیط

BioMicroWorld 2011) 
 1390شهریور ماه  23 – 25ترمولینوس، اسپانیا

 
 

 هفتمین کنگره طب استوایی و سالمت بین الملل در اروپا
 بارسلونا، اسپانیا

 1390مهر ماه  11 – 14
 
 
 

 
 

 سمپوزیوم بین المللی قارچ شناسی و سم شناسی قارچ
 پریموستن، کرواسی

 1390مهر ماه  27 – 30
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در    E. coliصورت گرفته است نشان می دهد حضور پاتوژن هـاي    )  USDA( مطالعات صورت گرفته توسط دانشمندان وزارت کشاورزي امریکا 
 E. coliبیشتر گونه هـاي      .  سطح آبها می تواند ناشی از توانایی این پاتوژن ها در زنده ماندن طوالنی مدت در رسوبات موجود در زیر آب ها باشد

مـطـالـعـات     . دهانی مد نظر قرار می گیـرد   –بیماریزا نیستند اما این باکتري توسط مسئولین کنترل کیفیت آب به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی 
می توانند در رسـوبـات    E. coliو همکارانش نشان می دهد گونه هاي غیربیماریزاي )  Pachepsky(آزمایشگاهی صورت گرفته توسط پاچپسکی 

 :منبع خبر.زیر آب براي مدت طوالنی تري نسبت به درون آب زنده بمانند
ht tp ://www.sc ienceda i ly . com/re leases 
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همراه )  HUS(وایل خرداد ماه امسال با خبري بسیار مهم و نگران کننده درباره دو همه گیري از نوع اسهال خونی و سندرم همولیتیک اورمی                           ا 
 32شده است که      HUSمورد    877در طی ماه هاي بعد از آغاز همه گیري در آلمان، هزاران مورد عفونت رخ داده است که منجر به بروز                         .  بود

خونریزي داخلی به واسطه      3043همچنین  .  مورد مرگ و میر به دنبال داشته است       
مورد منجر به     16گزارش شده است که از این میان          )  E. coli  )EHECباکتري  

و هشت مورد ابتال به        HUSدر جنوب فرانسه نیز هشت مورد         .  مرگ شده است  
پس از بررسی هاي صورت گرفته به نظر        .  اسهال خونی مشاهده و گزارش شده است      

 Escherichia coliمیرسد عامل بروز هر دو نوع این همه گیري ها پاتوژن                  
O104:H4   مشاهدات نشان می دهند شروع این دو همه گیري در آلمان           .  بوده است

با مصرف سبزیجات خام در ارتباط می باشد، که به نظر می رسد تخم هاي جوانه                   
عالوه بر آلمان و فرانسه موارد پراکنده       .  زده عامل اصلی هر دو نوع همه گیري باشند        

کشور دیگر از جمله دانمارك، فرانسه، یونان، انگلیس، هلند، نروژ،               15اي نیز در     
اتریش، اسپانیا، جمهوري چک، لوگزامبورگ، لهستان، سوئد، سوئیس، کانادا و ایاالت           

اکنون چالش هایی فراروي اپیدمیولوژیست ها، میکروبیولوژیست ها و مسئولین امور بهداشت و سالمت اروپا براي                     .  متحده مشاهده شده است    
 .قرار دارد STEC O104جلوگیري و کنترل این همه گیري ها و سایر انواع آن از جمله 

 .در تولید انبوه سوخت هاي زیستی به کار گرفته خواهد شد E. coliدر پنج سال آینده باکتري 

 همه گیري اخیر اسهال کشنده در اروپا

که مسئول ایجاد طیف متنوعی از عفونت هاي غذایی می باشد، در طی پنج سال  E. coliدانشمندان امریکایی اذعان داشته اند باکتري قدرتمند 
 .آینده به صورت تجاري در تولید سوخت هاي زیستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 :منبع خبر
http://www.reuters.com/article/2011 

 شناساگرهاي نانو براي تشخیص آنتراکس
یک شناساگر اتوماتیک و قابل حمل توسط محققین امریکایی براي شناسایی نمونه هاي حاوي آنتراکس تولید شده است که براي تجزیه و تـحـلـیـل       

را تکثیـر   Bacillus anthracisباکتري  DNAتکنولوژي بکار برده شده در این شناساگر هر گونه نمونه .  دقیقه زمان نیاز دارد 15نمونه ها تنها به 
الزم به توضیح است که این بـاکـتـري در      .  سلول میکروسکوپی این باکتري را در مدت زمان بسیار کوتاه شناسایی نماید 40نموده و قادر است حضور 

ا ي هـ صدر عوامل بیولوژیکی که بعنوان سالح بیولوژیک بکار برده می شوند، قرار دارد لذا تشخیص سریع آن از طریق روشهاي اتوماتیک طی همه گیر
 :منبع خبر.  بسیار حائز اهمیت است

http://www.biologynews.net 
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ایران ، شناساندن و گسترش علم میکروب شناسی 
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