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پیشــرفت جامعــه در گــرو حفــظ و ارتقــای ســامت آن اســت. برایــن اســاس در پــی شــیوع 

ــا ســایر  ــاوری همــراه ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــا در کشــور، وزارت عل ــروس کرون ــی وی و اپیدم

ــود  ــی خ ــالت مل ــش و رس ــای نق ــه ایف ــی ب ــتگاه های اجرای ــا و دس ــازمان ها و وزارتخانه ه س

ــا و  ــوم برنامه ه ــت. وزارت عل ــا پرداخ ــا کرون ــه ب ــردم و مقابل ــامت م ــت س ــت پاسداش جه

ــرا  ــای ماموریت گ ــی، پژوهش ه ــوزش عال ــاماندهی آم ــت س ــی را در جه ــای مختلف فعالیت ه

ــود. ــازده طراحــی و اجــرا نم ــردی زودب ــاوری و کارب ــای فن و انجــام طرح ه

 در ایــن راســتا نقــش کلیــدی و محــوری را بــه پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت 

ــا،  ــی ظرفیت ه ــدی از تمام ــات و بهره من ــز امکان ــی و تجهی ــا هماهنگ ــا ب ــپرد ت ــاوری س فن

ایده هــا و تاش هــای همگانــی اقدامــات الزم را بعمــل آورد. آنچــه در ادامــه می آیــد 

ــی مهندســی ژنتیــک و زیســت  ــه و جمعــی در پژوهشــگاه مل ــاش همــه جانب گزارشــی از ت

ــا اســت: ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــاوی ب فن

 اشاره        

1- تاسیس، راه اندازی مرکز تشخیص مولکولی کرونا

پیــرو ابــالغ وزیــر محتــرم علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و با تالش 
ــک و  ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه مل ــکاران پژوهش ــئوالن و هم مس
زیســت فنــاوری مرکــز تشــخیص مولکولــی کرونــا در ســاختمان 
مســتقل کلینیــک پژوهشــگاه آمــاده بهــره بــرداری شــد. در ایــن 
ــه  ــی ب ــدان دسترس ــالت، فق ــام تعطی ــری در ای ــرار گی ــتا ق راس
ــود،  ــتگاه های ه ــی و ایمنی)دس ــی و تخصص ــزات عموم تجهی

...(، عــدم  Real Time PCR و RNA Extraction و 
ــی  ــطح ایمن ــت س ــزوم رعای ــرز، ل ــانی مب ــروی انس ــود نی وج
ــل  ــواری های قاب ــز )Biosafety level 3( دش ــاال در مرک ب
ــی و  ــزی، هماهنگ ــا برنامه ری ــدهلل ب ــود. بحم ــاد نم ــی ایج توجه
ــتاد  ــکاری س ــا هم ــع ب ــات بموق ــتمر و اقدام ــای مس پیگیری ه
کرونــا در اســتان تهــران بخش هــای مختلــف و آزمایشــگاه های 
ــطح  ــظ س ــا حف ــنل ب ــت پرس ــی فعالی ــز و چگونگ ــن مرک ای
ــی  ــات تخصص ــه خدم ــاده ارائ ــی و آم ــی طراح ــتاندارد ایمن اس
گردیــد. نیروهــای تخصصــی بکارگرفتــه شــده توســط پژوهشــگاه 
ــتور  ــتیتو پاس ــا را در انس ــل تشــخیص کرون دوره آموزشــی مراح

ــات تخصصــی هســتند.  ــه خدم ــد و در حــال ارائ گذراندن
ورود و خــروج مــواد، مراحــل انجــام کار و اصــول ایمنــی و 
دســتورالعمل هــا تمامــا بــر طبــق دســتور العمــل هــای ســازمان 

ــت. ــی )WHO( اس ــت جهان بهداش
ایــن مرکــز پــس از تاییــد و صــدور مجوز توســط وزارت بهداشــت 
و درمــان، از روز 98/12/28 آمــاده انجــام تســتهای نمونــه هــای 
ــرش  ــخ پذی ــوده و از آن تاری ــا Covid-19 ب ــی کرون آزمایش
ــن  ــت ای ــه هــای تشــخیصی را شــروع نمــوده اســت. فعالی نمون
ــاد  ــام تعطیــالت رســمی )اعی ــاه گذشــته در ای مرکــز در یــک م
ــت و...( و  ــالمی، روز طبیع ــوری اس ــعبانیه، روز جمه ــوروز، ش ن
ــوا و  ــد ق ــز جهــت تجدی ــایر مراک ــت س ــی موق فراغــت و تعطیل
رفــع خســتگی، مســتمرا ادامــه داشــته و بــه هیــچ وجــه متوقــف 

تکاپوی پاسداشت سالمت 
در پژوهشگاه ملی ژنتیک

گزارشی از تالش محققان برای مقابله با کرونا؛
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ــه توســط ایــن مرکــز  ــوده اســت. تاکنــون حــدود 3000 نمون نب
ــه مراجــع ذیربــط ارســال شــده اســت. ارزیابــی و نتایــج آن ب

قابــل ذکــر اســت کــه ایــن اقــدام وزارت و پژوهشــگاه متبــوع در 
جهــت شناســایی بیمــاران مبتــال مــورد تاکیــد ســازمان پدافنــد 
ــا در اســتان تهــران  ــی ســتاد کرون ــر عامــل کشــور و قدردان غی

بــوده اســت.
2- تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی

ــاوری و  ــوم، تحقیقــات و فن ــر محتــرم عل براســاس ابالغیــه وزی
ــن  ــاوری، ای ــی و فن ــای پژوهش ــاماندهی طرح ه ــور س ــه منظ ب
ــن موجــود  ــا عناوی پژوهشــگاه 9 کارگــروه تخصصــی متناظــر ب
ــرب و  ــی مج ــات علم ــای هی ــتی اعض ــا سرپرس ــه ب در ابالغی
ــه  ــالح ب ــی ذیص ــات علم ــای هی ــان و اعض ــت محقق عضوی
ــای پژوهشــی  ــوان طرح ه ــر تشــکیل داد و طــی فراخ شــرح زی
ــرح،  ــده ط ــوان، چکی ــن عن ــا متضم ــا کرون ــه ب ــاوری مقابل و فن
ــه دانشــگاه  ــاز را ب ــورد نی ــار م ــودن و اعتب ــازده ب ــت، زودب اهمی

ــود.  ــانی  نم ــر کشــور اطــالع رس ــای سراس  ه
1. کارگروه مطالعات سلولی و ژن درمانی مرتبط با کرونا

2. کارگــروه مطالعــات اپیدمیولــوژی گســترش و مهــار ویــروس 
در جمعیــت ایــران و جهــان

3. کارگــروه ســاخت واکســن و داروهــای موثــر بــرای پیشــگیری 
و درمــان کروناویــروس و پلنتــی بــادی

4. کارگــروه تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده موثــر و کاربردهــای 
ــواد  ــرد م ــی عملک ــرل کیف ــروس و کنت ــا کروناوی ــط ب ــو مرتب ن

مذکــور

5. کارگروه مطالعات ژنومی کروناویروس ایرانی و بیوانفورماتیک

6. کارگروه مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد موثر آنها
7. کارگروه فارماکوژنتیک داروها

8. کارگــروه مطالعــات تاثیــر فاکتورهــای مهارکننــده ویــروس و 
تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس

 9. کارگروه ساخت کیت تشخیصي کرونا
ــا  ــی ب ــن هماهنگ ــا ضم ــد ت ــالش ش ــا ت ــن فراخوان ه در ای
ــرکتهای  ــف و ش ــه وزارت عت ــی تابع ــز علم ــگاهها و مراک دانش
ــا،  ــد، ایده ه ــز رش ــا و مراک ــتقر در پارک ه ــان مس ــش بنی دان
طرح هــای فنــاوری و پژوهــش هــای ماموریــت گــرا و زود بــازده 
مــد نظــر قــرار گیرنــد، از ایده هــا و طرح هــای مــوازی و تکــراری 
ــرد.  ــورت پذی ــا ص ــر اولویت ه ــع ب ــز مناب ــده و تمرک ــز ش پرهی
پــس از اخــذ طرح هــا و پیشــنهادهای پژوهشــی اعضــای هیــات 
علمــی از دانشــگاههای سراســر کشــور؛ کــه تاکنــون تعــداد 165 
طــرح پیشــنهادی بــه تدریــج بــه ایــن پژوهشــگاه واصــل شــده 
ــن  ــا تعیی ــر طرح ه ــده و اکث ــام ش ــا انج ــی طرح ه ــت، ارزیاب اس
تکلیــف شــده انــد. تعــدادی نیــز در حــال انجــام آخریــن مراحــل 
اصــالح و تکمیــل مــی باشــند فعالیــت طرح هــای پذیــرش شــده 

بــا ابــالغ اعتبــار و مکاتبــه بــا مجریــان شــروع شــده اســت.
3- کانون تفکر مقابله با کرونا

کانــون تفکــر Covid-19 بــا مشــارکت متخصصــان مرتبــط و 
اعضــای هیــات علمــی ایــن پژوهشــگاه راه انــدازی شــده اســت 
تــا از مشــورت و همفکری هــای آنهــا در جهــت تعییــن راهبردهــا 
و راهکارهــای اساســی رفــع ایــن مشــکل اســتفاده شــود. در ایــن 
کانــون تفکــر؛ آخریــن دســتاوردهای علمــی، گزارش هــای 
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ــه  ــف و دیدگاه هــای متخصصــان مطــرح و ارائ تخصصــی مختل
می شــود.

4- اجرای طرح ملی رديابی ويروس کرونا در ايران
ــی  ــی مل ــران؛ طرح ــا در ای ــروس کرون ــی وی ــی ردیاب ــرح مل ط
ــات و  ــرای بخــش تحقیق ــج آن ب ــه نتای ــی اســت ک ــا اهمیت و ب
درمــان در زمینه هــای گوناگــون الگــوی پراکنــش ویــروس 
ــف دارو،  ــی و کش ــف، طراح ــویه های مختل ــن س ــا، تعیی کرون
ــرد  ــخصی کارب ــکی ش ــک و پزش ــن، فارماکوژنتی ــی واکس طراح
دارد. ایــن طــرح در دو بخــش راه انــدازی آزمایشــگاهی و ایجــاد 
تیــم بیوانفورماتیــک انجــام شــده اســت. نتایــج حاصــل در نــرم 
ــی  ــل دسترس ــگاه GISAID  قاب ــزار Nextstrain در پای اف

اســت کــه بــه طــور مســتمر مطالعــات تکمیــل خواهــد گردیــد. 
ــه  ــی ب ــرح، دسترس ــن ط ــه ای ــرای بهین ــه اج ــن الزم همچنی
ــده،  ــتخراج ش ــروس اس ــی وی ــی و ژنوم ــای ژن ــی ه ــه توال کلی
مشــخصات بیمــار، رونــد و نتیجــه درمــان و وضعیــت مســافرت 
بیمــار پیــش از بســتری در بیمارســتان از سراســر کشــور اســت. 
ــد انســتیتو  ــی مانن ــز تحقیقات ــا مراک ــی ب ــن راســتا مذاکرات در ای
پاســتور، بیمارســتان هــا، محققــان و مراکــز اجرایــی ماننــد مرکــز 
ــود  ــای خ ــارکت داده ه ــت مش ــور در جه ــاژن ن ــات نی تحقیق
ــده  ــد در آین ــن فرآین ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــروژه ص ــن پ در ای

ــت. ــد یاف گســترش بیشــتری خواه
 

5- تولید کیت های تشخیصی کرونا

ایــن پژوهشــگاه بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و کمبــود کیت هــای 
ــط جلســات  ــا مراجــع ذیرب ــا و در هماهنگــی ب تشــخیصی کرون
ــت و  ــوده اس ــزار نم ــان برگ ــا متخصص ــی ب ــدد کارشناس متع
ــت  ــپ 3 کی ــا پروتوتای ــن و نهایت ــی تعیی ــای تخصص کارگروه ه

 Master کیــت ،RNA شــامل: کیــت اســتخراج ســریع
ــی و  ــت ارزیاب ــه و جه ــم PCR تهی ــل تای ــت ری Mix و کی
ــال  ــت. درح ــده اس ــران ش ــتور ای ــتیتو پاس ــل انس ــد، تحوی تایی
حاضــر اقدامــات مختلفــی از ســوی ســایر مراکــز و شــرکت های 
ــاز  ــه انجــام شــده اســت. در صــورت نی ــن زمین خصوصــی در ای

ــد. ــری می باش ــل پیگی ــگاه قاب ــدام پژوهش ــن اق  ای
6- هماهنگی و همکاری در ستاد کرونا

یکــی از نــکات مهــم مــد نظــر ایــن پژوهشــگاه ارتقــای 
ــف، در  ــا ســازمان ها و موسســات مختل هماهنگــی و همــکاری ب
ــات  ــن راســتا اقدام ــوده اســت. در ای ــا ب ــا کرون ــه ب جهــت مقابل
ــن  ــگاه ضم ــئوالن پژوهش ــت. مس ــده اس ــام ش ــی انج مختلف

هماهنگــی، در جلســات ســتاد مدیریــت کرونــا در تهــران حضــور 
ــاوری،  ــات و فن ــوم، تحقیق ــا وزارت عل ــن ب ــته اند. همچنی داش
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و انســتیتو پاســتور 
ایــران، اداره آزمایشــگاه های وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــول و  ــز تح ــران و مرک ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــکی، دانش پزش
پیشــرفت ریاســت جمهــوری هماهنگــی، مشــارکت و همفکــری 

 داشــته اند.
7- فراخوان همکاری مشترک و اطالع رسانی گسترده

ــای  ــه ظرفیت ه ــدی از هم ــدف بهره من ــا ه ــگاه ب ــن پژوهش ای
ــر  ــرح زی ــه ش ــا، ب ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــی و تخصص علم
مصاحبه هــای خبــری برگــزار و فراخوان هــای مختلفــی را تهیــه 
و بــا همــکاری روابــط عمومــی وزارت علــوم بــرای دانشــگاه ها، 
ــان و  ــش بنی ــرکت های دان ــی و ش ــز علم ــگاه ها، مراک پژوهش

ســایر مراجــع ذیربــط ارســال نمــوده اســت. 
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جايگزينی آموزش الکترونیکی
 به جای آموزش حضوری

گزارش ویژه

بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بیمــاری کویــد 19 در 
جهــان، بــه علــت ســرعت بــاالی انتقــال آن بــا گذشــت 
ــی  ــت تعطیل ــورها سیاس ــیاری از کش ــاه، بس ــی کوت زمان
ــی و مؤسســات آموزشــی را پیــش  تمــام مقاطــع تحصیل
ــکو  ــگاه یونس ــده از وب ــت ش ــار دریاف ــر آم ــد و بناب گرفتن
ــه  ــر ب ــت منج ــن سیاس ــاه 1399، ای ــن م در 9 فروردی
ــی سراســری مؤسســات آموزشــی در 165 کشــور  تعطیل
ــجو را  ــوز و دانش ــارد دانش آم ــش از 1/5 میلی ــد و بی ش
ــی  ــدگان جهان ــام کنن ــد از کل ثبت ن ــدود 87 درص ــه ح ک
بــرای تحصیــل در همــه مقاطع آموزشــی را شــامل میشــد، 

ــرار داد.  ــر ق ــت تاثی تح
در ایــران نیــز از ابتــدای اســفندماه 98 و همزمــان بــا آغاز 
ــگاه ها و  ــی دانش ــی 98-99، تمام ــال دوم تحصیل نیمس
مراکــز آمــوزش عالــی بــا مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا 

کرونــا، آمــوزش حضــوری خــود را متوقــف نمودنــد. 

از ایــن رو، بــرای تبدیــل کــردن تهدیــد کرونایــی بــه فرصــت روی آوری 
بــه روش هــای نویــن آموزشــی و  دســتیابی بــه اهــداف زیــر: 

-بــه حداقــل رســاندن آســیب های ناشــی از توقــف آمــوزش حضــوری 
 و نیــز کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه

-جبران کاستی های پدیدآمده در فعالیت آموزشی دانشگاه ها

-بهره منــدی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی از مزایــای 
آمــوزش الکترونیکــی

ــکل  ــداوم مش ــورت ت ــی در ص ــوزش عال ــز آم ــی مراک ــوان و آمادگ -ت
ــابه ــرایط مش ــا ش ــورد ب ــده و در برخ ایجــاد ش

ــتور کار  ــوری، در دس ــای غیرحض ــه آموزش ه ــرای برنام ــعه و اج توس
ــام  ــی انج ــا بررس ــت. ب ــرار  گرف ــف ق ــی وزارت عت ــت آموزش معاون
ــت  ــه محوری ــد ک ــیده ش ــدی رس ــن جمع بن ــه ای ــر، ب ــدو ام ــده در ب ش
آموزش هــای غیرحضــوری در کشــور و در کنــار اســتفاده از تمــام 
فناوری هــای پیشــرفته آموزشــی بایــد متکــی بــر آمــوزش الکترونیکــی 
باشــد. خوشــبختانه بــا پشــتوانه دو دهــه آمــوزش الکترونیکــی در 
کشــور و حضــور همــکاران و محققــان ارزشــمندی در عرصــه فنــاوری 
ــی و  ــالش جمع ــن ت ــی و همچنی ــای الکترونیک ــات و آموزش ه اطالع
ــن مســیر پیشــرفت های  ــه دانشــگاهی، در ای همــکاری ارزشــمند جامع
شایســته ای حاصــل شــد، تــا بــا توقــف آمــوزش حضــوری در 
ــی  ــات آموزش ــه خدم ــد ارائ ــی در رون ــیب های احتمال ــگاه ها، آس دانش

ــل برســد.  ــه حداق ب

گام های اجرائی

ــی )4  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس ــه دانش ــنامه ب ــدور بخش 1. ص
اســفند(

ــا  ــگاه ها ب ــی دانش ــت آموزش ــاره فعالی ــری درب ــت تصمیم گی 2. نشس
ــان آموزشــی دانشــگاه های مســتقر در تهــران )7 اســفند( حضــور معاون

ــای  ــه آموزش ه ــه ب ــرای توج ــگاه ها ب ــه دانش ــنامه ب ــدور بخش 3. ص
ــفند( ــوری )10 اس غیرحض

اقدامات معاونت آموزشی وزارت علوم در 
مقابله با شیوع کرونا؛
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گزارش وژیه

4. تشکیل »کارگروه تخصصی آموزش های الکترونیکی« 

5. اقدام برای بهره مندی دانشگاه ها از ترافیک رایگان

6. پیگیری برای تقویت زیرساخت ها در دانشگاه ها

7. گزارش گیری از دانشگاه ها 

 8. مکاتبه با دانشگاه آزاد اسالمی
9. مشارکت در نشست وزرای علوم کشورهای درگیر کرونا  

10. صــدور بخشــنامه بــرای افزایــش ســقف مجــاز آمــوزش الکترونیکــی 
ــگاه ها  در دانش

11. ارســال نمونــه ای از تجــارب موفــق دانشــگاهی بــرای دیگــر 
ه ها نشــگا ا د

ــه  ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــه نظــرات پیشــنهادی وزارت عل 12. ارائ
ــا ــا کرون ســتاد ملــی مبــارزه ب

13. ارســال توصیه هــای کارگــروه آموزش هــای الکترونیکــی بــه 
کشــور دانشــگاه های 

14. جلسات مستمر و پیاپی کارگروه آموزش های الکترونیکی

ــا در  ــا کرون ــارزه ب ــی مب 15. شــرکت در جلســات کمیته هــای ســتاد مل
وزارت بهداشــت و وزارت کشــور

آموزش هــای  محوریــت  بــا  آموزشــی  دســتورالعمل  صــدور   .16
)98-99 دوم  نیمســال  )ویــژه  الکترونیکــی 

17. صــدور بخشــنامه چگونگــی برگــزاری آموزش هــای حضــوری 
ــن( ــری )17 فروردی ــجویان دکت ــژه دانش وی

آموزش هــای  بــرای  اینترنــت  هزینه هــای  کاهــش  پیگیــری   .18
فروردیــن(  17( الکترونیکــی 

19. اطالع رســانی دربــاره چگونگــی تعمیــم ســند 20 بنــدی )20 
فروردیــن(

ــی )24  ــات غیردولت ــگاه ها و مؤسس ــا دانش ــی ب ــت همراه 20. درخواس
ــن( فروردی

ــات  ــگاه ها و مؤسس ــجوی دانش ــرش دانش ــوز پذی ــهیل در مج 21. تس
ــن( ــی )24 فروردی غیردولت

آموزش هــای  کارگــروه  پیگیری هــای  و  فعالیت هــا  تــداوم   .22
الکترونیکــی

23. برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا مشــارکت همزمــان بیــش از 8 هــزار 
نفــر )22 فروردیــن(

24. ارســال توصیه هــای آموزشــی و روانشــناختی بــرای حفــظ کیفیــت 
ــن( ــه دانشــگاه ها )26 فروردی آموزشــی ب

بــه  آمــوزش عالــی  بهداشــتی حــوزه  پروتکل هــای  ارســال   .25
فروردیــن(  27( دانشــگاه ها 

 28( الکترونیکــی  آموزش هــای  پایــگاه تخصصــی  راه انــدازی   .26
فروردیــن(

27. برنامه ریــزی بــرای چگونگــی برگــزاری امتحانــات پایــان نیمســال 
تحصیلــی )31 فروردیــن(

دریافــت گزارش هــای کامــل و جامــع از همــه دانشــگاه ها و موسســات 
آمــوزش عالــی کشــور بــه ســتاد وزارت بــه تدریــج در حــال انجام اســت. 
ــا اســتناد بــه گزارش هایــی کــه تــا 20 فروردیــن در  ــا ایــن حــال و ب ب
ــوان  ــت می ت ــه اس ــرار گرفت ــوم ق ــی وزارت عل ــت آموزش ــار معاون اختی
ــی،  ــای الکترونیک ــعه آموزش ه ــی در توس ــه کامیاب ــان ب ــن اذع ضم

مــوارد زیــر را اســتنتاج کــرد:
چنیــن  دولتــی  دانشــگاه   70 حــدود  از  دریافتــی  گزارش هــای  از 
ــت  ــجویان تح ــد از دانش ــه 90 درص ــب ب ــه قری ــود ک ــت می ش دریاف
ــبت در  ــن نس ــد. ای ــرار گرفته   ان ــی ق ــای الکترونیک ــش آموزش ه پوش
ــام  ــتند )پی ــور هس ــر کش ــعبی در سراس ــه دارای ش ــگاه هایی ک دانش
نــور، فرهنگیــان، فنــی و حرفــه ای، جامــع علمی-کاربــردی( بــه طــور 
میانگیــن بــاالی 70 درصــد از جمعیــت دانشــجویی را در بــر می گیــرد. 
ــاه  ــان نســبتًا کوت ــن مــدت زم ــه شــد ظــرف ای همــان طــور کــه گفت
ــاس  ــر اس ــوری، ب ــوزش غیرحض ــمت آم ــه س ــت ب ــه حرک ــدام ب اق
گزارش هــای دریافتــی، قــدرت و ســرعت انطبــاق دانشــگاه ها بــا 
ــگاه های  ــژه دانش ــه وی ــت و ب ــوده اس ــب ب ــده مناس ــد آم ــرایط پدی ش
ــی خــود را  ــل قبول ــا حــد قاب ــی و ت ــه خوب ــزرگ کشــور توانســته اند ب ب
بــا وضعیــت فــوق العــاده وفــق دهنــد و از آســیب بــه فراینــد آمــوزش 

ــد. ــت کنن ــی ممانع ــوزش عال ــام آم نظ

ــگاه ها و  ــوم و دانش ــال وزارت عل ــورد فع ــداوم برخ ــی و ت ــا همراه ب
مؤسســات آمــوزش عالــی، تهدیــد کوویــد- 19 بــه فرصتــی بــی نظیــر 
بــرای تحــول در آمــوزش عالــی کشــور و تقویــت زیرســاخت ها بــرای 
ارایــه آموزشــهای متنــوع غیــر حضــوری و بــاال بــردن ســطح تــاب آوری 
ــی  ــا شــرایط مشــابه احتمال نظــام آمــوزش عالــی کشــور در مواجهــه ب
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــه موفق ــا تجرب ــت. ب ــده اس ــل ش ــده تبدی در آین
آمــده اســت انتظــار مــی رود در آینــده شــاهد تحــول جــدی در نــگاه و 
ــوزش  ــوع آم ــن ن ــردم از ظرفیت هــای گســترده ای ــت و م اســتفاده دول

ــیم. ــور باش ــگاه های کش در دانش

گذری بر نتايج

نگاه به آينده
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ــای  ــا بحــران شــیوع ویــروس کرون ــی ســال 1398 کشــور ب در ماه هــای پایان
ــرایت  ــاک و س ــت خطرن ــه ماهی ــا ب ــه بن ــد ک ــه ش ــد 19( مواج ــد )کووی جدی
ــان را  ــه جــای جه ــی اجتماعــی در هم ــف زندگ ــاد مختل بســیار ســریع آن ابع
ــدا مشــخص  ــان از ابت ــن می ــش کشــید. در ای ــن به چال به طــور جــدی و بنیادی
ــط  ــاالی رواب ــم ب ــه تراک ــی ک ــوان مکان ــگاه ها به عن ــت دانش ــه فعالی ــود ک ب
چهره به چهــره وجــود دارد و نیــز توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه زندگــی 
تحصیلــی محــدود بــه صــرف حضــور در کالس و فضاهــای آموزشــی نبــوده، 
ــای دانشــجویی  ــه حضــور در خوابگاه ه ــی دانشــجویان از جمل بلکــه کل زندگ
ــیوع  ــیل ش ــاًل پتانس ــگاه ها عم ــت دانش ــداوم فعالی ــود، ت ــامل می ش ــم ش را ه
ــتر  ــیوع بیش ــی ش ــور کل ــگاهیان و به ط ــجویان و دانش ــدن دانش ــیب دی و آس

ــد.  ــش می ده ــدت افزای ــه ش ــه را ب ــاری در جامع بیم
ــی  ــن طبیعــی اســت کــه فعالیــت دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عال بنابرای
نیازمنــد اتخــاذ تمهیــدات ویــژه و فــوری در مقیاس هــای کالن و میانــی بــود 
ضمــن اینکــه ایــن موضــوع محــدود بــه نظــام آمــوزش عالــی کشــور نبــوده و 
ــد  ــامل می ش ــور را ش ــای کش ــا و ارگان ه ــازمان ها و نهاده ــه س ــع هم در واق
و در نتیجــه تصمیم گیــری در خصــوص آن هــم محتــاج نگاهــی کالن و 
ــا بررســی شــرایط و  ــی ب ــوزش عال ــب نظــام آم ــن ترتی ــود. بدی فراحــوزه ای ب
ــت  ــم گرف ــی تصمی ــارب بین الملل ــری از تج ــا بهره گی ــود و ب ــات موج امکان
ــاب  ــر اجتن ــی ب ــالمی مبن ــوری اس ــت جمه ــت های دول ــا سیاس ــگام ب هم
ــت  ــا اولوی ــوری و ب ــات کش ــف خدم ــامانه های مختل ــه در س ــاد وقف از ایج
قــرار دادن اطمینــان از حفــظ ســالمتی و ایمنــی دانشــجویان و دانشــگاهیان، 
ــان،  ــت و درم ــام بهداش ــتانداردهای نظ ــول و اس ــل اص ــت کام ــن رعای ضم
نســبت بــه فعــال نــگاه داشــتن حداکثــری فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی اقــدام نمایــد. بــه نحــوی کــه شــاهد 

ــن خصــوص باشــیم. ــه و کاســتی در ای ــن آســیب، وقف کمتری
در ایــن راســتا همــگام بــا تجربه هــا و خــط مشــی های در پیــش گرفتــه شــده 
ــتفاده  ــوزش اس ــوزه آم ــان، در ح ــر جه ــرفته و معتب ــگاه های پیش ــط دانش توس
از نظــام آمــوزش مجــازی به عنــوان جایگزیــن آمــوزش حضــوری در شــرایط 
ــی  ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــتور کار دانش ــی در دس ــره کنون پرمخاط
قــرار گرفــت. بدیهــی اســت کــه ایــن مهــم نیازمنــد اقــدام ســریع دانشــگاه ها 
ــوده  ــاز ب ــورد نی ــاخت های م ــتم ها و زیرس ــر سیس ــت و تغیی ــاد، تقوی در ایج
ــش  ــر کم وبی ــن ام ــگاه ها ای ــبانه روزی دانش ــت ش ــا فعالی ــه ب ــد ک و می باش
محقــق شــده و خوشــبختانه تاکنــون توانســته اســت بخــش مهمــی از اهــداف 
ــگاه ها  ــای دانش ــه تالش ه ــت ک ــی اس ــه بدیه ــد. البت ــق نمای ــوق را محق ف
ــاخت ها و  ــای زیرس ــه و ارتق ــود، تهی ــص موج ــتی ها و نقای ــع کاس ــرای رف ب

ــال بررســی های  ــه هرح ــد داشــت. ب ــه خواه ــت ادام ــا جدی ــات ب ــود خدم بهب
ــرای  ــی ب ــا گام مهم ــه تنه ــدام ن ــن اق ــه ای ــد ک ــه نشــان می ده ــی اولی میدان
جلوگیــری از اتــالف وقــت، انــرژی و زمــان دانشــجویان عزیــز محســوب شــده، 
ــای  ــرای خانواده ه ــر ب ــت خاط ــا و ایجــاد امنی ــع دل نگرانی ه ــن رف ــه ضم بلک
آنهــا، بــه حفــظ پویایــی، امیــد و انگیزه هــای ایــن قشــر فرهیختــه نیــز منجــر 
خواهــد شــد. از ســوی دیگــر اطمینــان داریــم پیگیــری و تــداوم ایــن اقدامــات 
ــگاه ها  ــازی دانش ــوزش مج ــاخت های آم ــت زیرس ــعه و تقوی ــه توس ــر ب منج
به عنــوان نظــام مکمــل آمــوزش و ارتقــای ســطح کیفــی فعالیت هــای 
آموزشــی از یــک ســو و افزایــش آمادگــی و تــاب آوری نظــام آمــوزش عالــی 
ــل پیش بینــی خواهــد شــد.  ــا بحران هــا و شــرایط غیرقاب کشــور در مواجهــه ب
ــا اذعــان بــه شــرایط و الزامــات متفــاوت حوزه هــای دانشــی  در عیــن حــال ب
و رشــته های تحصیلــی از یــک ســو و نیــز متفــاوت بــودن شــرایط و امکانــات 
دانشــجویان و دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی از ســوی دیگــر، 
ــری  ــد انعطاف پذی ــاری نیازمن ــی ج ــال تحصیل ــزاری نیمس ــرا و برگ ــًا اج طبیعت
ــرایط  ــررات و ش ــدن مق ــازگار ش ــق و س ــور تطبی ــتم ها به منظ ــتر سیس بیش
ــژه ای  ــدات و تســهیالت وی ــن تمهی ــز در نظــر گرفت ــت موجــود و نی ــا وضعی ب
بــرای جبــران عقب افتادگی هــا و آســیب های وارده می باشــد کــه در ایــن 
ــدف  ــا ه ــگاه ها ب ــه و دانش ــطح وزارتخان ــات الزم در س ــز اقدام ــوص نی خص
ــه  ــود صــورت پذیرفت ــرایط موج ــا ش ــه دانشــجویان ب ــازگاری بهین تســهیل س

و خواهــد پذیرفــت. 
ــه  ــا درک وظیف ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق ــز وزارت عل ــوزه پژوهــش نی در ح
ــه وجــود  ــا شــرایط ب ــی ب ــارزه ملــی - جهان ــر دانشــگاه ها در مب و نقــش خطی
ــتن و  ــگاه داش ــال ن ــن فع ــا، ضم ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــت تأثی ــده تح آم
ــر  ــژه تمرکــز ب حتــی تشــدید و توســعه فعالیت هــای پژوهشــی دانشــگاه ها بوی
ســازماندهی پژوهش هــای علمــی و کاربــردی در حوزه هــای مرتبــط بــا کرونــا، 
از بهداشــت و درمــان گرفتــه تــا صنایــع راهبــردی و نیــز پیامدهــای گســترده 
ــان ضمــن  ــدام نمــوده اســت. در پای ــا اق انســانی، اجتماعــی و فرهنگــی کرون
ــوزش  ــزرگ آم ــواده ب ــده خان ــای ارزن ــکاری و تالش ه ــر و تشــکر از هم تقدی
عالــی کشــور، بدیهــی اســت تــداوم ایــن مســیر و عبــور موفقیت آمیــز از دوره 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــدت ه ــاری و معاض ــی، همی ــد همدل ــا، نیازمن ــوب کرون پرآش
ــنل  ــدان و پرس ــز، کارمن ــجویان عزی ــی، دانش ــأت علم ــرم هی ــای محت اعض
ــجویی و  ــرژی دانش ــاط و پران ــا نش ــکل های ب ــی و تش ــوزش عال ــداکار آم ف

ــد.   ــر می باش ــا یکدیگ ــگاهی ب دانش
*منبع: روزنامه ایران - شــنبه 30 فروردین 99
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وزير علوم در نامه ای به روسای دانشگاه ها تاکید کرد:

ــات  ــوم، تحقیق ــه مســئولیت وزارت عل ــا توجــه ب بدیهــی اســت ب
ــرایطی  ــز در ش ــاوری« و نی ــم و فن ــروه عل ــاوری در »کارگ و فن
ــن بیمــاری تمامــی عرصه هــای زندگــی اجتماعــی مــردم  کــه ای
ــا  ــش هزینه ه ــه و کاه ــت، مواجه ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی را تح
و پیامدهــای آن عــزم ملّــی و تــالش مضاعفــی را می طلبــد 
و الزم اســت تمامــی رؤســا و همــکاران بــا ورود عالمانــه و 
ــد: ــرا درآورن ــه اج ــر را ب ــات زی ــا اقدام ــن عرصه ه ــر در ای مؤث

الف( اقدامات عمومی

ــص و  ــای متخص ــه نهاده ــبت ب ــازی نس ــت اعتمادس  1- تقوی
موضــوع دســت اندرکار 

 ۲- ترویج گفتمان همدلی و همبســتگی ملّی

ــه،  ــن عرص ــگران ای ــئولیت پذیری کنش ــازی مس  3- برجسته س
ــتی ــداکاری و نوع دوس ــتگی، ف ــه ازخودگذش ــت روحی تقوی

 ۴- کمــک بــه بــاال بــردن ایمنــی، ذهنــی و روانــی و اجتماعــی 
ــردی و  ــراس ف ــی و ه ــز از ایجــاد گســترش ناامن ــه و پرهی جامع

جمعــی

 5- کمــک بــه اثربخشــی نظــام ارتباطــی جامعــه از جملــه صــدا و 
ســیما، مطبوعــات و رســانه های محلــی و تخصصــی، حرفــه ای و 
ــوزش  ــور آم ــه منظ ــتان ها، ب ــی در اس ــر اجتماع ــبکه های معتب ش

دکتــر منصور غالمــی، وزیــر علــوم، تحقیقات و فنــاوری در 
نامــه ای بــه روســای دانشــگاه ها ضمــن تأکیــد بــر لــزوم 
حمایــت از واحدهــای فنــاور دانشــگاه ها و پارک هــای 
ــر در  ــا خدمــت موث ــد محصــول ی ــاوری در تولی ــم و فن عل
مقابلــه بــا کرونــا، بــه پژوهشــگاه ملـّـی مهندســی ژنتیــک 
ــای  ــن نیازه ــر تامی ــت داد ب ــاوری مأموری ــت فن و زیس
مرتبــط بــا همــکاری متخصصــان سراســر کشــور اهتمــام 

ورزنــد.
متــن بخشــنامه دکتــر غالمــی کــه در دو بخــش »اقدامــات 
ــق  ــریح دقی ــه تش ــی« ب ــات تخصص ــی« و »اقدام عموم
ــوص  ــات الزم در خص ــا و اقدام ــت ه ــک از فعالی ــر ی ه
ــه  ــه، ب ــا پرداخت ــروس کرون ــا وی ــه ب ــگیری و مقابل پیش

ــت: ــر اس ــرح زی ش
رؤســای دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری

ــزرگ  ــواده ب ــت خان ــه دس ــده ب ــات انجام ش ــیله از اقدام  بدین وس
آمــوزش عالــی در مواجهــه بــا مشــکالت حاصــل از شــیوع 
ــجویان،  ــالمت دانش ــت از س ــا حفاظ ــه ب ــد -19 ک ــاری کووی بیم
ــور  ــه منظ ــده ب ــدات اتخاذش ــق تمهی ــان از طری ــتادان و کارکن اس
آگاه ســازی،  نیــز  و  الکترونیــک  آموزش هــای  از  بهره گیــری 
پیشــگیری  مهارت هــای  و  دانــش  ترویــج  و  اطالع رســانی 
از شــیوع ویــروس آغــاز شــد، تشــکر و قدردانــی می کنــم.

حمايت از واحدهای فناور دانشگاه ها و  پارک ها  در  تولید  

محصول يا خدمت موثر برای مقابله با کرونا

حمایت از واحداهی فناور
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همگانــی و ســبک زندگــی مناســب بــا شــرایط بحــران

 6- برقــراری کانــال ارتباطــی بــا اســتادان، دانشــجویان و 
ــه منظــور تقویــت فراینــد آگاه ســازی و فعــال کــردن  کارکنــان ب
آنهــا در حــوزه پیشــگیری از انتقــال بیمــاری در خانواده هــا و 

ــی ــای عموم فضاه

 7- دعــوت از دانشــجویان بــرای پیوســتن بــه پویــش اجتماعــی 
مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد -19 )دانشــجویان می تواننــد بــا 
http://itmfd.behdasht.gov.ir/ لینــک  بــه  مراجعــه 

page/corona نســبت بــه ثبت نــام در ایــن پویــش ملّــی 
ــد(. ــدام کنن اق

ــه  ــتن ب ــجویان در پیوس ــتادان و دانش ــرکت اس ــهیل ش 8- تس
خیرخواهانــه فعالیت هــای  و  پویش هــا 

 9- فعــال بــودن دانشــگاه در تمامــی عرصه هــا بــه غیــر از حــوزه 
ــارج از  ــری خ ــه تصمیم گی ــز از هرگون ــوری و پرهی ــوزش حض آم

ــای دانشــگاه. ــرای فعالیت ه ــی ب ــای ملّ ــط و چارچوب ه ضواب

ب( اقدامات تخصصی

 1- تشــکیل ســتاد آگاه ســازی، همــکاری و پیشــگیری از شــیوع 
ــوم پزشــکی در  ــکاری دانشــگاه عل ــا هم ــد -19 ب ــاری کووی بیم

ــتان ها ــن اس ــگاه معی دانش

 ۲- ارتبــاط مســتقیم بــا دانشــگاه های علــوم پزشــکی در اســتان 
ــی  ــی و عملیات ــای پژوهش ــع نیازه ــه رف ــک ب ــور کم ــه منظ ب
آنهــا. در ایــن خصــوص الزم اســت رئیــس دانشــگاه یــا نماینــده 
کمیته هــای  و  اســتان  کرونــای  ســتاد  در  وی  تام االختیــار 
تخصصــی حضــور دائمــی داشــته باشــند تــا بتواننــد مــوارد را بــا 
ــد. ــگ کنن ــی هماهن ــت علم ــای هیئ ــگاه و اعض ــت دانش مدیری

3- استمرار فعالیت های آموزشی غیرحضوری

حوزه هــای  در  موجــود  توانمندی هــای  بــه  توجــه  بــا   -۴
در  به ویــژه  دانشــگاه ها،  در  فنــاوری  زیســت  و  پایــه  علــوم 
ــه، کشــاورزی و دامپزشــکی و ضــرورت  ــوم پای دانشــکده های عل
همــکاری آنهــا بــا وزارت بهداشــت در تهیــه کیت هــای تشــخیصی 
ــا  ــد ت ــرر ش ــتیبانی مق ــات پش ــایر عملی ــا و س ــی نمونه ه و بررس
پژوهشــگاه ملّــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری مســئولیت 

ــد. ــته باش ــده داش ــه عه ــای الزم را ب هماهنگی ه
از ایــن رو، الزم اســت کــه معاونــان محتــرم پژوهشــی مؤسســات 
ــت  ــک و زیس ــی ژنتی ــی مهندس ــگاه ملّ ــی پژوهش ــا هماهنگ ب
ــه دســت همــکاران  ــر ب ــن نیازهــای زی ــه تأمی ــاوری نســبت ب فن

ــد: ــدام کنن متخصــص اق
1-4 ســاخت واکسن های متنوع بر اساس روش های نوین

 2-4 تولیــد داروهــای مؤثــر جهــت پیشــگیری و درمــان ویــروس 
نا و کر

3-4 تولید کیت های تشــخیصی و مواد اولیه مورد نیاز آنها

ــایع  ــد -19 ش ــویه های کووی ــی س ــات ژنوم ــام مطالع  4-4 انج
ــران در ای

 5-4 انجــام مطالعــات مربــوط بــه تأثیــر فاکتورهــای مهارکننــده 
ویــروس و تقویت کننــده سیســتم ایمنــی بــرای مقابلــه بــا 

ــروس وی

 6-4 مطالعــه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد مؤثر آنها

ــترش و  ــک( گس ــناختی )اپیدمیولوژی ــات همه گیری ش  7-4 مطالع
مهــار ویــروس در جمعیــت ایــران و جهــان

ــن  ــای نوی ــر و روش ه ــده مؤث ــواد ضدعفونی کنن ــد م  8-4 تولی
ــردن ــی ک ضدعفون

5- حمایــت از واحدهــای فناور مســتقر در مراکز رشــد دانشــگاهی 
و پارک هــای علــم و فنــاوری کــه در زمینــه تولیــد محصــول یــا 
خدمــت مــورد اســتفاده بــا هــدف کاهــش بــار خســارت ویــروس 

ــد.  ــت می کنن ــد -19 فعالی کویی
در ایــن ارتبــاط الزم می دانــم از پارک هــای علــم و فنــاوری 
ــاور  ــد فن ــش از 60 واح ــی بی ــای دریافت ــب گزارش ه ــه حس ک
و شــرکت های دانش بنیــان خــود را جهــت تولیــد دســتکش، 
ــد، تشــکر  ــال کرده ان ــی پشــتیبانی و فع ــواد ضدعفون ماســک و م

ــم. کن

از تمامــی پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد   -6
پژوهشــی و همچنیــن،  و مؤسســات  دانشــگاه ها  دانشــگاهی 
ــات و تجهیــزات الزم  آزمایشــگاه های تخصصــی کــه دارای امکان
ــی رود  ــار م ــتند انتظ ــی هس ــطح و مقیاس ــر س ــد در ه ــرای تولی ب
کــه تولیــد اقــالم مــورد نیــاز را بــا پشــتیبانی مؤسســه در دســتور 

ــد. ــرار دهن ــود ق کار خ

ــان فرهنگــی و دانشــجویی مؤسســات  7- الزم اســت کــه معاون
ــه فعال ســازی هســته های فکــری در قالــب شــبکه های  نســبت ب

جامعــه و دانشــگاه یــا اتــاق فکــر بــه شــرح زیــر اقــدام کننــد:

7-1- هســته اجتماعی-اقتصــادی بــا حضــور اســتادان رشــته های 
جامعه شناســی، اقتصــاد، مدیریــت، علــوم سیاســی و… بــا هــدف 
ــش  ــای کاه ــی راهکاره ــادی و اجتماع ــای اقتص ــل پیامده تحلی

ــا هزینه هــای اجتماعــی و اقتصــادی حاصــل از معضــل کرون
ــا حضــور  ــی ب ــاوره اجتماعی–فرهنگ  7-2- تشــکیل هســته مش

حمایت از واحداهی فناور
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ــدف: ــا ه ــی و... ب ــوم تربیت ــاوره، عل ــی، مش ــتادان روان شناس اس
- آمــوزش و بحــث در خصــوص تاکتیک هــای مربــوط بــه 
ــازمانی( ــای س ــا برنامه ه ــی ت ــیوه های پیشــگیری )ازخودمراقبت ش
- برگــزاری و معرفــی برنامه هایــی کــه موجــب کاهــش احســاس 
درماندگــی، ســرخوردگی و ناامیــدی، یــأس و اضطــراب، بی پناهــی 

ــود. ــردم می ش ــال م ــری و انفع و بی اث
ــای  ــش تنش ه ــت کاه ــی جه ــا و راهکارهای ــی برنامه ه - معرف

ــی در جامعــه ــم و نگران ــی و بی روان
 7-3- تشــکیل هســته بررســی های محیطــی و بوم شــناختی 
جغرافیــا،  محیط شناســی،  رشــته های  اســتادان  حضــور  بــا 
هــدف  بــا  و...  روســتایی  شــهری،  منطقــه ای،  برنامه ریــزی 
معرفــی فنــون و برنامه هــای شــیوع محیطــی و راهکارهــای 
و  محیطــی  خطــرات  معرفــی  و  پیشــگیرانه  و  آگاهی دهنــده 

پیشــگیرانه و  آگاهی دهنــده  راهکارهــای  و  منطقــه ای 

 8- هماهنگــی بــا صــدا و ســیما و ســایر رســانه های تخصصــی و 
ــه  ــرای ارائ ــرای حضــور اســتادان در برنامه هــا ب ــی اســتان ها ب محل
ــه  ــک ب ــی و کم ــدف آرامش بخش ــا ه ــه ب ــای واقع بینان تحلیل ه

کاهــش آالم مــردم

ــیوع  ــی از ش ــوالت ناش ــر تح ــی تأثی ــه بررس ــی ک  9- از آنجای
ــه و  ــت، و تجــارت جامع ــه اقتصــاد، صنع ــد -19 ب ــاری کووی بیم
ــادی برخــوردار اســت، الزم  ــه راهکارهــای الزم از اهمیــت زی ارائ
ــای  ــکیل کارگروه ه ــا تش ــی ب ــرم پژوهش ــان محت ــت معاون اس
ــه راهکارهــای عملــی  ــه آسیب شناســی و ارائ تخصصــی نســبت ب
بــرای مقابلــه بــا اثــرات ســوء آن اقــدام کننــد و پیشــنهادات قابــل 

ــد. اجــرای خــود را اعــالم کنن

ــی  ــه ای و تخصص ــی، حرف ــای علم ــه انجمن ه ــا ک 1۰- از آنج
مراکــز  و  دانشــگاه ها  در  یونســکو  کرســی های  همچنیــن  و 
پژوهشــی می تواننــد ظرفیت هــای مؤثــری بــرای باالبــردن 
تــاب آوری جامعــه در شــرایط دشــوار فعلــی ایجــاد کننــد و 
خوشــبختانه گام هــای مثبتــی در ایــن زمینــه داشــته اند در فراهــم 
ــا  ــجویان ب ــتادان و دانش ــارکت اس ــور و مش ــکان حض آوردن ام

ــت. ــد اس ــورد تأکی ــا م آن ه

ــام  ــئولیت انج ــا مس ــاوری ب ــات و فن ــوم، تحقیق 11- وزارت عل
ــی  ــرایط فعل ــاوری در ش ــم وفن ــوزه عل ــای الزم در ح هماهنگی ه
ــات وزارت  ــدورات و امکان ــطح مق ــود، در س ــوان خ ــه ت ــا هم ب

ــد. ــتیبانی می کن ــوق پش ــات ف ــام اقدام ــف، از انج عت

ریاست جمهوری

ضرورت استفاده از اپلکیشین ماسک 
دانشگاه شريف برای غربالگری هوشمند

رئیس جمهوری تاکید کرد:

دکتــر حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مدیریت 
و مقابلــه بــا کرونــا بر ضــرورت اســتفاده از اپلکیشــین 
ــی  ــگاه صنعت ــدی دانش ــک[ تولی ــاس ]ماس ــد تم رص

شــریف بــرای غربالگــری هوشــمند تاکیــد کــرد.
ــار داشــت: اپلیکیشــینی  ــن جلســه اظه ــوری در ای ــس جمه رئی
کــه دانشــگاه صنعتــی شــریف تولیــد کــرده و تســت آنتــی بــادی 

نیــز بــه کمــک وزارت بهداشــت خواهــد آمــد.
دکتــر روحانــی افــزود: دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا داده هایــی 
کــه وزارت بهداشــت در اختیــارش قــرار داده، اپلیکیشــنی آمــاده 
کــرده کــه در جمعــی کــه باهــم توافــق داشــته و هــم اپلیکیشــن 
را نصــب کــرده باشــند و بلوتوث شــان روشــن باشــد، بــه 
ــرادی در شــرایط قرمــز )مبتــال(، زرد  ــم چــه اف ــی می فهمی خوب
ــان( و بنفــش )دارای وضعیــت درمان شــده و پادتــن(  )غیرمبتالی

ــود. ــان داده می ش نش
اســتفاده از اپلیکیشــن ماســک بــرای بســیاری از مراکــز و 
تجمعــات در ادارات و بنگاه هــا و بخش هــای مختلــف هــم 

می توانــد مفیــد باشــد.
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زی افتتاح و راه اندا

خط تولید اتانول در پژوهشگاه شیمی و
 مهندسی شیمی ايران افتتاح شد

ــاالی 99  ــوص ب ــه خل ــا درج ــول، ب ــد اتان ــط تولی خ
درصــد بــا حضــور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
ــران  ــیمی ای ــی ش ــیمی و مهندس ــگاه ش در پژوهش

افتتــاح شــد.

محققــان پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران در 
ــال  ــری در س ــم رهب ــام معظ ــات مق ــق فرمایش ــتای تحق راس
ــه  ــر در کمــک ب جهــش تولیــد و در راســتای ایفــای نقــش موث
ــود در  ــات موج ــتفاده از امکان ــا اس ــروس ب ــا وی ــر کرون ــه ب غلب
پژوهشــگاه در کمتــر از 14 روز موفــق بــه تولیــد اتانــول از روش 

ــدند. ــر ش تخمی
ــیمی  ــگاه ش ــس پژوهش ــواه رئی ــر امیدخ ــم دکت ــن مراس در ای
ــد  ــی از رون ــه گزارش ــن ارائ ــران، ضم ــیمی ای ــی ش و مهندس
شــکل گیری ایــن پــروژه اظهــار داشــت: پیــرو مصوبــات کمیتــه 
پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا ویــروس و بــا توجــه بــه شــرایط 
ــده در  ــواد ضدعفونی کنن ــود م ــور و کمب ــی کش ــاس کنون حس
بــازار و ضــرورت ورود و همــکاری تمامــی دســتگاه های اجرایــی 
کــه در ایــن خصــوص توانایــی الزم را دارنــد، محققان پژوهشــگاه 
ــا عزمــی راســخ در جهــت  ــران ب شــیمی و مهندســی شــیمی ای
ــواد  ــه م ــه تهی ــاده اولی ــه م ــول ک ــا اتان ــک ی ــکل اتیلی ــد ال تولی
ــد  ــه تولی ــق ب ــت، موف ــی اس ــه الکل ــر پای ــده ب ضدعفونی کنن
ــتفاده  ــت اس ــب جه ــه مناس ــوص 90 درج ــا خل ــول ب ــکل اتان ال
تهیــه مــواد ضدعفونی کننــده براســاس فرموالســیون پیشــنهادی 

ــدند. ــی)WHO( ش ــت جهان ــازمان بهداش س
ــی  ــدت زمان ــول م ــد اتان ــرای تولی ــر ب ــد تخمی ــزود: فرآین وی اف
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــاز دارد ک ــان نی ــا 14 روز زم ــدود 8 ت ح
ایــران توســط محققــان پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی 
ــر از 24  ــه کمت ــان و ب ــریع ترین زم ــد در س ــن فرآین ــران ای ای
ســاعت کاهــش پیــدا کــرده اســت و در حــال حاضــر بــا اســتفاده 
از ایــن تکنولــوژی تولیــد اتانــول بــه حداقــل زمــان و بیشــترین 
راندمــان بــه تولیــد هــزار لیتــر در روز منجــر شــده اســت؛ ایــن 

ــر در روز اســت. ــا 3 هــزار لیت ــل افزایــش ت ظرفیــت قاب
رئیــس پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران افــزود: بــا 
توجــه بــه وجــود دســتگاه های پیشــرفته در مجموعــه آزمایشــگاه 
ــرل  ــه، کنت ــه مرحل ــد در س ــد تولی ــگاه فرآین ــزی پژوهش مرک
ــد و  ــه تولی ــام پروس ــن انج ــرل در حی ــه، کنت ــواد اولی ــت م کیفی

ــود. ــام می ش ــز انج ــی نی ــول نهای ــت محص ــرل کیفی کنت
وی گفــت: مراحــل آزمایشــگاهی بــرای تولیــد اتانــول بــا خلــوص 
بــاالی 99 درجــه بــرای کاربردهــای مــورد نیــاز صنایــع دارویــی، 
پزشــکی و آنالیــز دســتگاهی نیــز در ایــن پژوهشــگاه انجــام شــده 

. ست ا
ــن  ــان ای ــرد: محقق ــان ک ــان خاطرنش ــواه در پای ــر امیدخ دکت
پژوهشــگاه در تولیــد موادضدعفونی کننــده پایــه آبــی نیــز 
گام هــای موثــری برداشــته اند کــه در آینــده نزدیــک بــا همــکاری 
ــازار عرضــه خواهــد شــد. ــه ب ارگان هــای مربوطــه ایــن مــواد ب
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رپونده وژیه

فضــای مجــازی آمیختــه از اطالعــات علمــی و شــبه 
ــد باعــث ســر درگمــی اســتفاده  ــه می توان علمــی اســت ک
ــی،  ــث علم ــله از مباح ــن سلس ــدف ای ــود. ه ــدگان ش کنن
ــده  ــه ش ــنامه و تهی ــر، دارای شناس ــات معتب ــه اطالع ارائ
توســط اســاتید دربــاره کوویــد-19 می باشــد. ایــن گــزارش 
توســط دکتــر علــي اکبــر پورفتحالــه از گــروه ایمني شناســي 
دانشــکده علــوم پزشــکي دانشــگاه تربیــت مــدرس انجــام 

شــده اســت.
پالسما درماني و کاربردهاي آن 

بهبــودي از یــک عفونــت، حاصــل پاســخ دفاعــي بــدن در برابــر عفونــت 
ــد.  ــه آن مي باش ــي علی ــر( اختصاص ــادي – آنتي ک ــن )آنتی ب ــد پادت و تولی
ــي،  ــت و پاســخ ایمن ــال یــک عفون ــه دنب ــي« ب ســلول هاي »لنفوســیت ب
ــاختارهاي  ــا س ــش ب ــه واکن ــر ب ــه منج ــد ک ــد مي کنن ــادي تولی آنتي ب
ــار و  ــس از مه ــادي پ ــن آنتي ب ــود. ای ــت مي ش ــل عفون ــي عام آنتي ژن
ــد و  ــي مي مان ــون باق ــماي خ ــا در پالس ــي مدت ه ــل عفون ــذف عام ح
بــا انتقــال آن از فــرد بهبودیافتــه بــه افــراد مبتــال بــه نــوع حــاد بیمــاري، 

ــد. ــک کنن ــودي کم ــاري و بهب ــردن بیم ــش ک ــه فروک ــد ب مي توان
ایــن آنتي بادي هــا شــامل انــواع گوناگونــي از جملــه آنتي بادي هــاي 
کــه  مي باشــند  نوتراالیــز(  و  )بلــوکان  ختثي کننــده  و  مســدودکننده 
ــن  ــر ای ــد. ب ــلول ها را مي گیرن ــه س ــا ب ــعه پاتوژن ه ــوي ورود و توس جل
ــادي  ــي، آنتي ب ــخ ایمن ــال پاس ــد 19به دنب ــه کووی ــال ب ــار مبت ــا در بیم مبن
علیــه ویــروس CoV-SARS-2  )عامــل بیمــاري کوویــد19( خواهیــم 
داشــت. ایــن واقعیــت ایــن امــکان را فراهــم خواهــد ســاخت کــه بــا انتقال 
ــود  ــرد بهب ــاري از ف ــل بیم ــد عام ــاي ض ــاوي آنتي بادي ه ــماي ح پالس
یافتــه بــه بیمــار مبتــال بــه نــوع حــاد کرونــا کمــک نماییــم. آنتي بادي هــا 
در پاکســازي ویروس هــا، بهبــودي و پیشــگیري از عفونت هــاي ویروســي 
نقــش مهمــي دارنــد. تاریخچــه علــم ایمني شناســي بــا همیــن روش آغــاز 

گردیــد کــه بــه آن اصطالحــاً ایمني درمانــي غیرفعــال گفتــه مي شــود. ایــن 
ــرل، پیشــگیري و  ــم ایمني شناســي ســبب کنت ــش عل ــاز پیدای روش در آغ
درمــان بیماري هــاي عفونــي در ســال هاي 1900 تا1940میــالدي گردیــد. 
درمــان و پیشــگیري از بیماري هایــي ماننــد دیفتــري، کــزاز و هــاري و ... 
بــا همیــن روش ســبب نجــات جــان هــزاران انســان و کنتــرل بیماري هــا 
گردیــد و ســبب اعطــاي اولیــن نوبــل پزشــکي بــراي پیشــگیري و درمــان 
ــزاي اســپانیایي در ســال هاي  ــان پاندمــي آنفوالن ــد. در جری دیفتــري گردی
1918 تــا 1920 میــالدي از پالســماي افــراد بهبــود یافتــه اســتفاده شــده 
کــه اثربخــش مؤثــري داشــته اســت. بــا پیدایــش آنتي بیوتیک هــا در دهــه 
1940 و توســعه واکســن و واکسیناســیون کــه نوعــي ایمنــي فعــال اســت 
)کــه بــا تزریــق ســاختارهاي بیمــاري زا بــه صــورت مهندســي شــده و یــا 
ــداع  ــالم تري اب ــریع تر و س ــاي س ــود(، روش ه ــام مي ش ــه انج ــر یافت تغیی
ــبب  ــن( س ــال )واکس ــي فع ــا و ایمني درمان ــعه آنتي بیوتیک ه ــد. توس گردی
ــال(  ــي غیرفع ــگان )ایمن ــود یافت ــا پالســماي بهب ــي ب ــا ایمني درمان شــد ت
ــد در  ــاي نوپدی ــا گســترش بیماري ه ــخ ســپرده شــود.  ب ــه حافظــه تاری ب
دو دهــه اخیــر کــه بــه ســرعت در جوامــع انســاني پخــش مي شــوند و تــا 
زمــان ســاخت واکســن و شــناخت کامل بیمــاري عمــاًل امــکان به کارگیري 
ــه گذشــته و  ــم نمي باشــد، بازگشــت ب ــن فراه ــاي نوی واکســن و درمان ه
ایمني درمانــي غیرفعــال مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت. به دنبــال 
ــرار گرفــت  شــیوع ســایر عفونت هــاي تنفســي ایــن روش مــورد توجــه ق
ــه  ــود یافت ــراد بهب ــماي اف ــا پالس ــي ب ــه ایمني درمان ــي در زمین و مطالعات
صــورت پذیرفــت. ایــن روش از جملــه در اپیدمــي ســارس در ســال 2003( 
در ســال هاي   H1N1 آنفوالنــزاي  اپیدمــي  ،)در   CoV-SARS-1
ــال  ــوال در س ــرس  )CoV-MERS)و اب ــي م 2009-2010 و در اپیدم
2012 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و نتایــج ارزشــمند آن منجــر بــه انتشــار 
رســاله اي توســط ســازمان جهانــي بهداشــت بــراي به کارگیــري پالســما در 
درمــان ابــوال شــد.  بــا توجــه بــه ســابقه ابــوال و انتشــار آن توســط ســازمان 

پالسما درماني با پالسماي افراد بهبود يافته؛

راهکاري براي کوويد 19 و راهبردي 
براي بیماري هاي نوپديد آينده 
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بهداشــت جهانــي، از ابتــداي کرونــا ایــن موضــوع مــورد توجــه محققــان 
قــرار گرفــت و در چیــن نیــز اجــرا شــد. همچنیــن بــا تأیید توســط ســازمان 
غــذا و داروي آمریــکا کــه اســتانداردهاي ســختگیرانه اي دارد ایــن روش در 
درمــان بیمــاران حــاد کرونایــي در نقــاط مختلــف جهــان و از جملــه ایــران 

ــد. ــري مي باش ــه و به کارگی ــال تجرب در ح
 پیــام بــه عمــوم مــردم: افــراد بهبــود یافتــه از بیمــاري کوویــد 19 و 
افــراد داراي آنتي بــادي کــه هرگــز عالئــم شــدیدي نداشــته ولــي ویــروس 
را در دوره اي داشــته اند و خودبه خــود از وجــود آن پــاک شــده اند، در 
ــول  ــن هســتند. ط ــادي ایم ــان حضــور آنتي ب ــا زم ــاري ت ــن بیم ــر ای براب
ــت  ــراد از مزی ــن اف ــت. ای ــخص نیس ــوز مش ــي هن ــن ایمن ــاي ای دوره بق
ــد و  ــه دیگــران برخوردارن ــکان کمــک ب ــه و ام ــر در جامع حضــور راحت ت
نبایــد آن را مایــه ســرخوردگي بداننــد. شــکل زیــر تصویــري شــماتیک از 

ــد.  ــان مي ده ــه را نش ــود یافت ــراد بهب ــماي اف ــا پالس ــي ب ایمني درمان
ــن پالســما  ــردد. ای ــت مي گ ــد 19دریاف ــه کووی ــال ب ــار مبت پالســما از بیم
ــراد  ــه اف ــد ب ــد مي توان ــده مي باش ــي کنن ــاي خنث ــاوي آنتي بادي ه ــه ح ک
پرخطــردر معــرض ابتــال بــه کوویــد 19)بــراي پیشــگیري( و بــه بیمــاران 

مبتــال بــه نــوع شــدید بیمــاري )بــراي درمــان( اســتفاده شــود.

پالسما درماني با پالسماي افراد بهبود يافته راهبردي براي آينده 

تعــداد و ســرعت پیدایــش بیماري هــاي نوظهــور و نوپدیــد در 2 تــا 3 دهــه 
اخیــر بــه شــدت در حــال افزایــش اســت. دســتکاري هاي بشــر در طبیعــت، 
مصــرف ســوخت هاي فســیلي، تغییــرات محیــط زیســت و شــکار و از بیــن 
ــراض  ــه انق ــف و در نتیج ــاي مختل ــي، گونه ه ــتگاه هاي حیات ــردن زیس ب
آنهــا از دالیــل گســترش بیماري هــاي نوپدیــد مي باشــند. در میــان 
بیماري هــاي نوپدیــد، ویروس هــاي تنفســي بیــش از همــه بــراي بشــریت 
چالــش برانگیــز هســتند. زندگــي اجتماعــي و الزام هــاي شهرنشــیني کــه 
ــترش  ــت، گس ــده اس ــر ش ــي بش ــر زندگ ــش اجتناب ناپذی ــه بخ ــل ب تبدی
ــت.  ــاخته اس ــن س ــي ممک ــه پاندم ــي را ب ــاي تنفس ــل ویروس ه و تبدی

ــار  ــد در انتظ ــد و بای ــه نمي باش ــان قص ــد 19 پای ــا و کووی ــن کرون بنابرای
بیماري هــاي حتــي بــه مراتــب خطرناک تــر از کوویــد 19 در آینــده باشــیم. 
آمادگــي بــراي اســتفاده ســریع از ابزار دفاعــي بیولوژیــک بهبودیافتــگان در 
کاهــش آالم بیمــاران و به کارگیــري ایــن روش در پیشــگیري بــراي افــراد 
ــدي باشــد. در  ــرد مفی ــد راهب ــان مي توان ــر خطــر و بخصــوص کادر درم پ
ایــران بــا داشــتن ســاختار ملــي انتقــال خــون و تقویــت شــبکه گســترده 
آن مي تــوان از پالســمادرماني در مقابــل بیماري هــاي نوپدیــد بهــره بــرد. 
ــي«  ــي« و »س ــت »ب ــش هپاتی ــه چال ــه ب ــا توج ــار آن ب ــالوه در کن به ع
و همچنیــن »اچ آي وي« بایــد یــک روش غیرفعال ســازي ویــروس را در 
کشــور نهادینــه نمــود.  خوشــبختانه امــروزه در جهــان شــاهد دسترســي بــه 
فنــآوري غیرفعــال کــردن ویروس هــا در پالســما هســتیم. در ایــن فنــآوري 
ــاختارهاي  ــه س ــت اتصــال ب ــه خاصی ــن ک ــا بلودومتیل ــن و ی از ریبوفالوی
ــال  ــت اتص ــات خاصی ــن ترکیب ــد. ای ــري مي کنن ــد بهره گی ــي را دارن ژنوم
ــاختارهاي  ــن س ــرض قرارگفت ــد. در مع ــي را دارن ــاختارهاي ژنوم ــه س ب
ــا اشــعه UV منجــر  ــن ب ــا بلودومتیل ــا ریبوفالویــن و ی ژنومــي متصــل ب
ــاي  ــن روش نگراني ه ــه ای ــردد. ب ــا مي گ ــدن ویروس ه ــال ش ــه غیرفع ب
مرتبــط بــا موتاســیون هاي جدیــد و آلودگــي ناخواســته بــه حداقــل ممکــن 

ــده  ــر چالش هــاي ویروســي در آین ــردي در براب ــم راهب مي رســد و مي توانی
داشــته باشــیم.

 پیــام بــراي سیاســتگذاران: به دنبــال پیدایــش ویروس هــاي جدیــد 
تــا زمــان شــناخت و دسترســي بــه درمــان و ســاخت واکســن محتــاج بــه 
ــاًل در  ــه عم ــیم ک ــال مي باش ــا دو س ــک ت ــل ی ــي حداق ــک دوره زمان ی
ــه  ــر و آســیب ب ــرگ و می ــا م ــذاري خــود را ب ــروس اثرگ ــه وی ــن فاصل ای
ــماي  ــا پالس ــي ب ــما درمان ــه پالس ــت. تجرب ــد گذاش ــاد و .... خواه اقتص
ــالمت  ــاي س ــراي نظام ه ــردي ب ــه راهب ــد ب ــه مي توان ــود یافت ــراد بهب اف
و مراکــز مدیریــت بیماري هــا باشــد تــا بــا تجهیــز و آمادگــي مناســب در 
به کارگیــري زیــر ســاخت الزم در زمینــه پالســما درمانــي بتوانیــم در برابــر 

ــاده باشــیم. ــده آم ــد آین ــد و بازپدی ــاي نوپدی بیماري ه

رپونده وژیه
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* جمــع آوری نمونــه هــا بــرای آزمایــش مجــاری تنفســی فوقانــی 
(ســواب بینی-حلقــی و دهانی-حلقــی) و در صــورت امــکان دســتگاه 
تنفســی تحتانــی (خلــط ، آسپیراســیون تراشــه یــا .....) انجــام 
ــره ای  ــش زنجی ــا واکن ــروس ب ــوم وی ــوارد ژن ــن م ــرد. در ای میگی

ــود. ــی ش ــخیص داده م ــر و تش ــراز تکثی پلیم
ــه روش scan CT .آزمایــش منفــی  * بررســی ضایعــات ریــوی ب
PCR-RT بــر روی ســواب هــای دهانی-حلقــی بــا وجــود 
یافته هــای CT نشــانگر پنومونــی ویروســی نیــز در برخــی از 

ــت.  ــده اس ــزارش ش ــاران گ بیم
ــا  ــادی ه ــی ب ــی آنت ــای عفون ــیاری از بیماری ه ــخیص بس در تش
جایــگاه ویــژه ای دارنــد. آنتــی بــادی هــا کــه بــه آن ایمونوگلوبولیــن 
نیــز گفتــه مــی شــود، پروتئیــن هــای محافظتــی هســتند کــه توســط 
ــه  سیســتم ایمنــی بــدن در پاســخ بــه وجــود یــک مــاده خارجــی ب
نــام آنتــی ژن تولیــد مــی شــود. آنتــی بــادی هــا کــه توســط گلبــول 
ــلول  ــا س ــای B )ی ــیت ه ــام لنفوس ــه ن ــی ب ــفید تخصص ــای س ه
ــی ژن  ــردن آنت ــن ب ــه منظــور از بی ــی شــوند، ب ــد م ــای )B تولی ه
هــا، آنهــا را بــه صــورت اختصاصــی شــناخته و بــه آن مــی چســبند. 
ــی  ــل م ــلول B متص ــطح س ــه س ــی ژن ب ــک آنت ــه ی ــی ک هنگام
شــود، ســلولهای بالــغ B بنــام ســلولهای پالســما ، میلیــون هــا آنتــی 
بــادی را وارد سیســتم گــردش خــون و سیســتم لنفــاوی مــی کننــد. 
ایــن آنتــی بــادی هــای در گــردش بــه آنتــی ژن هــای اختصاصــی 

حملــه مــی کننــد و آنهــا را خنثــی مــی کننــد. ســلول 
هــای B و آنتــی بــادی هــا در کنــار هــم یکــی از مهمتریــن 
ــته  ــج دس ــد. پن ــی دهن ــکیل م ــدن را تش ــی ب ــای ایمن کارکرده
 IgA :وجــود دارد) Igs) ــن ــا ایمونوگلوبولی ــادی ی ــی ب ــف آنت مختل
IgD ،IgE ،IgG، و IgM .ایــن آنتــی بــادی هــا از جهــات 
ــن  ــایع تری ــتند. ش ــاوت هس ــی متف ــاختار کل ــه 2 س ــف از جمل مختل
 IgG نــوع آنتــی بــادی مــورد اســتفاده در سیســتم ایمنــی ، کالــس

ــت.  ــا اس ــن ه ایمونوگلوبولی
در برخــورد بــا ویــروس، ابتــدا آنتــی بــادی IgM ظاهــر مــی شــود 
و پــس از آن IgA روی ســطوح مخــاط یــا IgG در ســرم مشــاهده 
ــه  ــخ ب ــی در پاس ــادی اصل ــی ب ــادی IgG آنت ــی ب ــود. آنت ــی ش م
ــیار  ــا 21 روز بس ــر 7 ت ــه عم ــا نیم ــت و ب ــروس( اس میکروب)وی
ــا  ــرای مــدت هــا و گاهــی ت ــد مــداوم آن ب ــا تولی ــدار اســت و ب پای

ــل شناســایی اســت.  ــدن قاب ــان عمــر در ب پای
ــورد ویروســها  ــدن در م ــا در ب ــادی ه ــی ب ــد آنت ــان شــروع تولی زم
یــا آنتــی ژن هــای مختلــف متفــاوت مــی باشــد. طبــق اطالعاتــی 
کــه تاکنــون از بیمــاری کوویــد19 داریــم زمــان شــروع پاســخ آنتــی 

بــادی بــه کووید-19کنــد اســت. 
ــه نظــر  ــوز محــدود هســتند ، ب ــه هن اگرچــه داده هــا در ایــن مرحل
ــا 9 روز پــس از  ــادی IgM ت ــی ب ــه آنت مــی رســد کــه پاســخ اولی
عفونــت اولیــه و پاســخ آنتــی بــادی IgG تــا روز 11 بــه اوج نمــی 
رســد. البتــه گزارشــی نیــز از شــروع تولیــد IgM در روزهــای اولیــه 
ــه اوج رســیدن آن طــی 5 روز وجــود دارد. پاســخ IgG دســت  و ب
ــل شناســایی اســت و  ــدن قاب ــا مــاه هــا و شــاید ســالها در ب کــم ت

رپونده وژیه

  ديده بانی علمی کوويد-19

اهمیت انجام آزمايش های 
سرولوژيک کوويد

ــبه  ــی و ش ــات علم ــه از اطالع ــازی آمیخت ــای مج فض
ــی  ــر درگم ــث س ــد باع ــه می توان ــت ک ــی اس علم
ــن  ــدف ای ــود. ه ــدگان ش ــتفاده کنن ــی اس و گمراه
ــق  ــات دقی ــه اطالع ــی، ارائ ــث علم ــله از مباح سلس
ــاتید  ــط اس ــده توس ــه ش ــنامه و تهی و دارای شناس
ــد.  ــی می باش ــوزه تخصص ــر ح ــده در ه ــناخته ش ش
ایــن گــزارش توســط دکتــر طــراوت بامــداد و دکتــر 
ــروس  ــروه وی ــان گ ــلیمانجاهی از محقق ــه س حوری
شناســی دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه تربیــت 

ــت. ــده اس ــام ش ــدرس انج م

آزمون های سرولوژيک کوويد يک نیاز مبرم
ــوان  ــان و حی ــم در انس ــای مه ــوژن ه ــا از پات ــروس ه ــا وی کرون
هســتند. بیمــاری ناشــی از کرونــا ویــروس جدیــد بــا نــام 
ــه  ــه نتیج ــت ک ــترش یاف ــا گس ــرعت در دنی ــه س ــد-19 ب کووی
ــای  ــود. اعض ــان ب ــطح جه ــاری در س ــدن بیم ــر ش ــه گی آن هم
ــواده ویروســی عالقــه زیــادی بــه النــه گزینــی در ریــه  ایــن خان
ــن  ــر در ای ــن ارگان درگی ــوارد اولی ــر م ــا در اکث ــد و تقریب ــا دارن ه
ــا ایــن  بیماری هــا، ریــه هــا هســتند. ریــه هــا متعاقــب آلودگــی ب

ــوند.  ــی ش ــب م ــار تخری ــروس دچ وی
ــث  ــرده و باع ــدا ک ــش پی ــه افزای ــای ری ــری رگ ه ــوذ پذی نف
ــا  ــی آلوئوله ــای تنفس ــه فضاه ــا ب ــرگ ه ــات از موی ــت مایع نش
مــی شــود. بــه ایــن ترتیــب آلوئــول هــا کــه محلــی بــرای تبــادل 
ــار  ــتند دچ ــون هس ــه خ ــانی ب ــیژن رس ــئول اکس ــیژن و مس اکس
ــرد  ــد و ف مشــکل شــده، ســطح اکســیژن خــون کاهــش مــی یاب
مبتــال بــا تنگــی نفــس و ســرفه هــای مــداوم مواجــه مــی شــود. 
ــی رغــم تفــاوت هایــی کــه بیمــاری هــای تنفســی در ایجــاد  عل
ــد  ــا ویروســی کووی ــم بیمــاری کرون ــد؛ عالئ ــم ظاهــری دارن عالئ
19 بــا ویــروس هــای تنفســی دیگــر تــا حــدودی مشــابهت دارد. 
ــت  ــوار اس ــم دش ــاس عالئ ــر اس ــاری ب ــخیص بیم ــن تش بنابرای
ــت را  ــود عفون ــوان وج ــی ت ــگاهی م ــی آزمایش ــا بررس ــا ب و تنه
ــرای تشــخیص  ــال حاضــر ب ــرد. در ح ــد ک ــی تأیی ــور قطع ــه ط ب

ــرد: ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــروس دو روش م وی
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عمومــی، در سراســر جهــان از تخمیــن میــزان انتقــال، تعــداد مــوارد 
ــزان تلفــات اســتفاده می شــود. مثبــت و می

ــد-19  ــوارد کووی ــه در 20 ٪ م ــه اینک ــه ب ــا توج ــال، ب ــن ح ــا ای ب
ــن  ــق ای ــازی دقی ــدل س ــود، م ــن زده می ش ــت تخمی ــدون عالم ب

ــت.  ــیار دشواراس ــام بس ارق
در ســطح جمعیتــی ، ایــن بــدان معناســت کــه هنــوز انــدازه و دامنــه 
ــرداری  ــام نمونه ب ــا انج ــت .ب ــده اس ــخص نش ــاری مش ــی بیم واقع
تصادفــی آنتــی بــادی از عمــوم مــردم نهادهــای بهداشــت عمومــی 
می تواننــد ســطح واقعــی در معــرض قــرار گرفتــن و در نتیجــه 
مصونیــت جمعیــت را بهتــر تخمیــن بزننــد. بــرای کوویــد-19، ایــن 
ــدرت  ــزان واقعــی ق ــرا می ــازی اســت، زی ــده ب ــار یــک تغییردهن معی
ــی  ــش بین ــرای پی ــد ب ــی توانن ــات م ــه تلف ــبت آن ب ــال و نس انتق
ــده  ــای آین ــم گیری ه ــت تصمی ــری در جه ــه همه گی ــدت و ادام ش

ــد باشــد. بســیار مفی
ــاد و دوام  ــرای ایج ــا ب ــادی دولته ــه اقتص ــر هزین ــرایط حاض در ش

ــت.  ــاد اس ــیار زی ــه بس قرنطین
همچنیــن »خســتگی و بحــران مالــی« در بیــن افــراد فعــال جامعــه 
ــر  ــت. خط ــم گرف ــت ک ــد دس ــد را نبای ــزوا ندارن ــه ان ــادت ب ــه ع ک
ــدی  ــای ج ــراه پیامده ــه هم ــی ب ــادی و مال ــدید اقتص ــران ش بح
ــه  ــتند و ب ــه مصــون هس ــانی ک ــا کس ــد ت ــی ایجــاب می کن اجتماع
اصطــالح بــه طــور طبیعــی واکســینه شــده انــد و در زنجیــره انتقــال 
ــازه  ــا اج ــه آنه ــرده و ب ــایی ک ــد را شناس ــی گیرن ــرار نم ــروس ق وی

ــره داده شــود. ــای روزم ــت ه انجــام فعالی
ــا  ــد ت ــد از نزدیــک مــورد نظــارت قــرار بگیرن ــه ایــن افــراد بای  البت
اطمینــان حاصــل شــود کــه مصونیــت آنهــا تــا چــه حــد ادامــه دار 
مــی باشــد. از آنجــا کــه افــراد بــدون عالمــت بــا آزمایــش ســرولوژی 
ــرده و دیگــران را  ــروس را حمــل ک ــوز وی ــت ممکــن اســت هن مثب
آلــوده کننــد، نیــاز اســت کــه از طریــق آزمایــش PCR-RT نیــز 

تأییــد شــوند.
 PCR-RT فقــط کســانی بــا تســت ســرولوژی مثبــت و آزمایــش
منفــی مجــاز بــه بازگشــت بــه محــل کار هســتند. چنیــن رویکــردی 
در کشــورهایی از جملــه آلمــان و انگلســتان پیشــنهاد شــده اســت و 
ــوط موجــود  ــد کیت هــای مرب ــی جهــت تولی ــز طرح های ــران نی در ای
اســت. در حــال حاضــر، چنیــن راهــکاری بــا محدودیــت هــای فنــی 
ــون  ــتفاده از آزم ــا اس ــترده ب ــری گس ــع از غربالگ ــتیکی مان و لجس

هــای معتبــر شــده اســت. 
ــا  ــادی مــی تــوان در ابتــدا ب ــا توســعه روشــهای ســنجش آنتــی ب ب
بررســی وضعیــت و جنبه هــای ایمنــی در افــراد جامعــه و ســپس بــا 
اولویــت بنــدی غربالگــری افــراد در مشــاغل حســاس چرخــه تولیــد 

را در کشــور هــر چنــد بــه صــورت محــدود، بــه کار انداخــت
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مــی توانــد بــه عنــوان معیــاری بــرای ســابقه ابتــال بــه بیمــاری بــه 
کار رود. در حــال حاضــر آزمایــش هــای تشــخیصی ایــن ویــروس 
ــی  ــاده ژنتیک ــور م ــتند و حض ــخیص RNA هس ــر تش ــی ب مبتن
ویروســی را تشــخیص مــی دهنــد. ایــن آزمایــش هــا قادرنــد فقــط 
عفونــت فعــال را در مــدت زمــان خاصــی در طــول عفونــت نشــان 
دهنــد. از دســت رفتــن زمــان مناســب نمونــه گیــری ویروســی مــی 

توانــد نتایــج منفــی کاذب ارائــه دهــد. 
ــودمندی  ــد س ــی توان ــت م ــه نادرس ــک نمون ــن ی ــر ای ــالوه ب ع
ســنجش مبتنــی بــر شناســایی ژنــوم را محــدود کنــد. نکتــه مهــم 
 CoV-SARS-2 دیگــر اینجاســت کــه همــه افــراد در معــرض
بیمــار نیســتند و همــه بیمــاران آلــوده، بــه بیمــاری تنفســی شــدید 

مبتــال نمــی شــوند.
ــه  ــه س ــًا ب ــت CoV-SARS-2 تقریب ــاس ، عفون ــن اس ــر ای ب
مرحلــه تقســیم مــی شــود: مرحلــه اول ، یــک دوره کمــون بــدون 
ــه دوم ،  ــخیص. مرحل ــل تش ــروس قاب ــدون وی ــا ب ــا ی ــت ب عالم
ــا حضــور ویــروس کــه شــاید در  ــا عالمــت هــای خفیــف ب دوره ب
ــوان  ــه عن ــرد آن را ب ــه ف ــند ک ــف باش ــدر خفی ــاری آنق ــا بیم آنه
ــه  ــد. مرحل ــی کن ــت تلق ــی اهمی ــیت ب ــا حساس ــرماخوردگی ی س
ــاال.  ــار ویروســی ب ــا ب ــدید ب ــم تنفســی ش ــا عالئ ــه ب ــوم، مرحل س
ــد و ممکــن  ــه را طــی نمی کنن ــن ســه مرحل ــوده ای ــراد آل ــه اف کلی
اســت عفونــت تــا مرحلــه یــک یــا دو پیشــروی کنــد، ولــی در بــدن 

ــد خواهــد شــد.  ــادی تولی ــی ب ــا آنت ــی آنه تمام
ــی هســتند  ــه اول و دوم، حاملین ــراد در مرحل از نظــر پیشــگیری، اف
ــل در برخــی  ــرا حداق ــد، زی ــت را دارن ــت مدیری ــن قابلی ــه کمتری ک
ــرف  ــد. از ط ــترش می دهن ــه گس ــروس را ناآگاهان ــا وی ــوارد، آنه م
ــر اســاس  ــی ب ــاز اســت ول دیگــر هــر چنــد تحقیقــات بیشــتری نی
ــی  ــال حت ــی، ابت ــای ویروس ــاری ه ــایر بیم ــا از س ــته های م دانس
ــت، در  ــف بیمــاری باعــث مصونی ــا خفی ــی عالمــت ی ــوارد ب ــه م ب
ــه  ــه صــورت بدبینان ــا مــدت هــا و ب ــد ت ــت هــای جدی ــر عفون براب
حداقــل تــا مــدت زمــان یــک یــا چنــد ماهــه مــی گــردد. در مــورد 
کووید-19نیــز اگــر چنیــن باشــد، ایــن افــراد مــی تواننــد انتشــار در 

حــال رشــد ویــروس را کنــد کننــد.
ســنجش ایمنــی مــا را قــادر مــی ســازد بیمارانــی را کــه کوویــد-19 
ــوع آنتــی  ــم. ن ــه صــورت گذشــته نگر شناســایی کنی ــد، ب داشــته ان
ــان دادن  ــرای نش ــد ب ــی توان ــز م ــبی آن نی ــطح نس ــادی و س ب
ــتفاده  ــروس اس ــا وی ــاس ب ــان تم ــن زم ــت و تخمی ــه عفون مرحل
شــود. یکــی دیگــر از مزایــای ایــن ســنجش ایــن اســت کــه روش 
ــدارد. روش هایــی کــه  ــوم خطــر »منفــی کاذب« را ن شناســایی ژن
ــن تشــخیص  ــا وجــود تیترهــای ویروســی پایی ــت را ب وجــود عفون
ــه موقــع همــه  ــان از تشــخیص ب ــرای اطمین ــد ب می دهــد ، می توان
بیمــاران آلــوده بســیار مفیــد باشــد. تشــخیص تولیدآنتــی بــادی هــا، 
ــزاری باشــد کــه در صــورت  بــه ویــژه IgM مــی توانــد چنیــن اب
ــخیص  ــت تش ــیت و دق ــت حساس ــه تقوی ــا PCR ب ــی ب همراه

ــد. کمــک کن
عــالوه بــر ایــن، بــرای تصمیــم گیــری صحیــح در مــورد بهداشــت 
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دستاوردهای دانشگاه ها، پارک های علم و 
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تولیــد روزانــه 5 هــزار لیتــر محلــول ضدعفونی کننــده ســطوح و اشــیاء 
در دانشــگاه تبریــز

53525/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد محلــول ضدعفونی کننــده دســت بــا فرموالســیون جدیــد توســط 
متخصصــان دانشــگاه تبریــز

53545/https://www.msrt.ir/fa/news

ــط  ــزرگ توس ــاس ب ــطح در مقی ــده س ــی کنن ــول ضدعفون ــد محل تولی
ــارس ــج ف ــگاه خلی ــان دانش محقق

 53577/https://www.msrt.ir/fa/news 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــده در پ ــواد ضدعفونی کنن ــتگاه و م ــد دس تولی
ــدران مازن

53530/https://www.msrt.ir/fa/news 

تولیــد روزانــه 5 هــزار لیتــر محلــول ضدعفونی کننــده ســطوح و اشــیاء 
در دانشــگاه تبریــز

53525/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد محلــول ضدعفونی کننــده دســت بــا فرموالســیون جدیــد توســط 
متخصصــان دانشــگاه تبریــز

53545/https://www.msrt.ir/fa/news

ــط  ــزرگ توس ــاس ب ــطح در مقی ــده س ــی کنن ــول ضدعفون ــد محل تولی
ــارس ــج ف ــگاه خلی ــان دانش محقق

 53577/https://www.msrt.ir/fa/news 

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــده در پ ــواد ضدعفونی کنن ــتگاه و م ــد دس تولی
ــدران مازن

53530/https://www.msrt.ir/fa/news 

ــا  ــروری و مرغداری ه ــانی، آبزی پ ــده انس ــی کنن ــواع ضدعفون ــد ان تولی
توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری زنجــان

53532/https://www.msrt.ir/fa/news 

 ژل ضدعفونــی کننــده دســت در مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی دانشــگاه 

اشاره:

 ، کرونــا  بیمــاری  شــیوع  اعــالم  زمــان  از   

دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و پارک هــای علــم 

ــترهای  ــاد بس ــا ایج ــور ب ــر کش ــاوری سراس و فن

ــه  ــود را در زمین ــای خ ــرعت فعالیت ه ــه س الزم ب

ــه  ــخیص و مقابل ــا تش ــط ب ــات مرتب ــد ملزوم تولی

ــد. ــاز کردن ــد ۱9 آغ ــاری کووی ــا بیم ب

بــا  عالــی  آمــوزش  دســتاوردهای مجموعــه 

ــات  ــوم، تحقیق ــت وزارت عل ــی و مدیری هماهنگ

ضدعفونــی،  مــواد  چهاربخــش  در  فنــاوری  و 

ــک  ــد ماس ــط، تولی ــی و مرتب ــتگاه های جانب دس

ــه در  ــد ک ــه ش ــد و  عرض ــخیص تولی ــت تش و کی

ــت. ــده اس ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ــه ب ادام

دستاوردهای حوزه تولید مواد ضدعفونی 
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خلیــج فــارس تولیــد شــد

53533/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد ژل هــای آنتــی باکتریــال و ضدعفونــی مخصــوص دســت توســط 
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری یــزد

53608/https://www.msrt.ir/fa/news

ــده  ــی ضدغفونی کنن ــواد تخصص ــی از م ــد طیف ــط تولی ــدازی خ راه ان
ــرز ــاوری الب ــم و فن ــارک عل ــاوران پ ــط فن توس

53618/https://www.msrt.ir/fa/news  

تولیــد ژل و محلــول ضدعفونــی کننــده ســطح و دســت توســط محققان 
پــارک علــم و فنــاوری فارس

53644/https://www.msrt.ir/fa/news 

ــرکت  ــک ش ــط ی ــه آب توس ــا پای ــده ب ــول ضدعفونی کنن ــد محل  تولی
ــن ــان در قزوی ــش بنی دان

53666/https://www.msrt.ir/fa/news  

راه انــدازی خــط تولیــد ژل ضدعفونــی کننــده گیاهــی در پــارک علــم 
و فنــاوری البــرز

53681/https://www.msrt.ir/fa/news  

تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده و ماســک بهداشــتی توســط واحدهــای 
فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری گیــالن

/53694/https://www.msrt.ir/fa/news

راه انــدازی خــط تولیــد محلول هــای ضدعفونــی کننــده دســت و 
ــتان  ــاوری گلس ــم و فن ــارک عل ــی در پ ــکراب جراح اس

53695/https://www.msrt.ir/fa/news

ــم و  ــارک عل ــی در پ ــول ضدعفون ــزار محل ــش از 10 ه ــه بی ــد روزان تولی
ــارس ــاوری ف فن

53705/https://www.msrt.ir/fa/news

1.16: تولیــد روزانــه 15 هــزار لیتــر مــاده ضدعفونــی کننــده در دانشــگاه 
فنــاوری هــای نویــن آمــل

53827/https://www.msrt.ir/fa/news

تولید چهار هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در دانشگاه تفرش

53828/https://www.msrt.ir/fa/news

مجوز تولید الکل طبی در دانشگاه ایالم

53831/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد 16 هــزار لیترمــواد ضــد عفونــی کننــده »آب  ژاول« توســط 
دانشــجویان بســیجی دانشــگاه کردســتان

53579/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد و توزیــع یــک تــن محلــول ضدعفونــی کننــده به صــورت رایــگان 
از ســوی پــارک علــم و فنــاوری گیــالن

53832/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد ژل هــای ضدعفونــی کننــده دســت در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه 
ن ستا لر

53869/https://www.msrt.ir/fa/news

ــی  ــگاه صنعت ــگران دانش ــط پژوهش ــد توس ــی 70 درص ــکل طب ــد ال تولی
ــل ــیروانی باب نوش

53906/https://www.msrt.ir/fa/news
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تولیــد روزانــه بیــش از 40 هــزار لیتــر مــواد ضدعفونی کننــده در پــارک 
علــم و فنــاوری گلســتان

53825/https://www.msrt.ir/fa/news

ــول در  ــد اتان ــده فاق ــی کنن ــول ضــد عفون ــد محل ــدازی خــط تولی راه ان
ــرز ــاوری الب ــم و فن ــارک عل پ

53857/https://www.msrt.ir/fa/news

ــای  ــط واحده ــتی توس ــک بهداش ــده و ماس ــواد ضدعفونی کنن ــد م تولی
ــارک علــم و فنــاوری گیــالن ــاور مســتقر در پ فن

53694/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد روزانــه 120 لیتــر مــواد ضدعفونــی در دانشــگاه علــم و صنعــت 
ایــران

53961/https://www.msrt.ir/fa/news

ــک در  ــاال و ارگانی ــطح ب ــوره س ــده چندمنظ ــی کنن ــول ضدعفون محل
ــان ــگاه کاش دانش

53917/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد محلــول و ژل ضدعفونــی کننــده پایــه گیاهــی توســط محققــان 
پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل

53710/https://www.msrt.ir/fa/news

راه انــدازی مجــدد بــرج تقطیــر نیمــه صنعتی دانشــکده شــیمی دانشــگاه 
مازندران

53963/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد و عرضــه روزانــه هــزاران لیتــر مــواد ضدعفونی کننــده در 
ــل ــن ام ــای نوی ــاوری ه ــگاه فن دانش

54001/https://www.msrt.ir/fa/news

ــم و  ــارک عل ــاوران پ ــکل توســط فن ــر ال ــا 5 هــزار لیت ــه 3 ت ــد روزان تولی
ــان ــاوری کرم فن

53983/https://www.msrt.ir/fa/news

ــدای  ــن کاندی ــور یافت ــود به منظ ــای موج ــی داروه ــی بیوانفورماتیک بررس
ــا در دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز ــرای مهــار کرون مناســب ب

53918/https://www.msrt.ir/fa/news

ارائــه خدمــات پرداخــت و دریافــت وجــه بــدون کارت توســط پژوهشــگران 
پــارک علــم و فنــاوری کردســتان

53580/https://www.msrt.ir/fa/news

ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــان پ ــط محقق ــاش توس ــول پ ــاد محل ــد پهپ تولی
ــدران مازن

 
53605/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحــی و ســاخت ربــات جایگزیــن پرســتار توســط محققــان پــارک علــم 
و فنــاوری اردبیــل

53626/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحــی و ســاخت کابیــن ضدعفونــی کننــده اولتراســونیک توســط 
ــل ــاوری اردبی ــم و فن ــارک عل ــاوران پ فن

53633/https://www.msrt.ir/fa/news

ــوژی پالســمای  ــا اســتفاده از تکنول ــط ب ــی محی ــد دســتگاه گندزدای تولی

دستاوردهای حوزه جانبی و مرتبط
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ــی ــاوری آذربایجــان غرب ــم و فن ــارک عل ــان پ ســرد توســط محقق

53640/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد البســه ایزولــه ویــژه کادر درمانــی بیمارســتان ها در پــارک علــم 
و فنــاوری البــرز

53688/https://www.msrt.ir/fa/news 

طراحــی و ســاخت تونــل ضــد عفونــی کننــده توســط فنــاوران پــارک 
علــم و فنــاوری اردبیــل

53676/https://www.msrt.ir/fa/news

پــرواز پهپادهــای محلول پــاش ســاخت محققــان پــارک علــم و 
فنــاوری کهگیلویــه و بویراحمــد 

53654/https://www.msrt.ir/fa/news

ــردن  ــی ک ــه منظــور ضدعفون ــوا ب ــده ه ــزه کنن ــاخت سیســتم یونی س
ــان ــگاه کاش ــان دانش ــط محقق ــط توس محی

53684/https://www.msrt.ir/fa/news

اســتفاده از ســامانه پالســمایی تخلیــه ســد دی الکتریــک بــرای 
پاکســازی محیط هــای آلــوده توســط محققــان دانشــگاه کاشــان

53669/https://www.msrt.ir/fa/news

ــارزه  ــرای مب ــه مراکــز درمانــی ســبزوار ب کمــک مســلمانان فرانســه ب
بــا کرونــا

53830/https://www.msrt.ir/fa/news

ــی از  ــی الکترونیک ــوای آموزش ــه محت ــزار دقیق ــش از 14ه ــد بی تولی
ــهرکرد ــگاه ش ــوی دانش س

53839/https://www.msrt.ir/fa/news

اپلیکیشن تاک »تغذیه، ایمنی و کرونا« طراحی و تولید شد

53844/https://www.msrt.ir/fa/news

ــا  اقدامــات دانشــگاه فردوســی مشــهد از ایجــاد چهارگــروه تخصصــی ت
ــه شــهروندان  مشــاوره تلفنــی روان شناســان ب

53845/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحــی و ســاخت دســتگاه اســپری خــودکار و تب ســنج نــوری دیــواری 
توســط محققــان دانشــگاه تبریــز

 
53846/https://www.msrt.ir/fa/news

ــم و  ــارک عل ــاوران پ ــده دســت توســط فن ــد دســتگاه ضدعفونی کنن تولی
فنــاوری دانشــگاه تربیــت مــدرس

53847/https://www.msrt.ir/fa/news

ارائــه 928 درس بــه صــورت برخــط و بــرون خطــی در ســامانه مجــازی 
از ســوی دانشــگاه چمــران

53864/https://www.msrt.ir/fa/news

ــی  ــوزش الکترونیک ــامانه آم ــازی در س ــزاری 350 کالس درس مج برگ
ــد دانشــگاه بیرجن

53866/https://www.msrt.ir/fa/news

ــان دانشــگاه  ــظ لمــس صــورت توســط محقق ــردی محاف ــتگاه کارب دس
ــراع شــد ــور اخت ــام ن پی

53897/https://www.msrt.ir/fa/news 

تولید لباس گان پزشکان و پرستاران به صورت خیریه در دانشگاه یزد
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53901/https://www.msrt.ir/fa/news

ــور EVA توســط محققــان دانشــگاه محقــق  ــه ونتیالت تولیــد ســت لول
اردبیلــی

53913/https://www.msrt.ir/fa/news

ســامانه مشــاوره ســالمت روان در دانشــگاه حکیــم ســبزواری راه انــدازی 
شــد

53914/https://www.msrt.ir/fa/news

کاهــش 66 درصــدی هزینــه اســتفاده از اینترنــت ســامانه های آمــوزش 
مجــازی دانشــگاه الزهــرا)س(

53916/https://www.msrt.ir/fa/news 

ــده  ــی کنن ــل و ضدعفون ــش پرتاب ــتگاه های فرابنف ــد دس  طراحــی و تولی
خانگــی توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان

53881/https://www.msrt.ir/fa/news

کارگاه تولید اقالم بهداشتی در دانشگاه رازی راه اندازی شد

53829/https://www.msrt.ir/fa/news

ــاوران  ــک ماســک توســط فن ــد اتوماتی طراحــی و ســاخت دســتگاه تولی
ــاری ــاوری چهارمحــال و بختی ــم و فن ــارک عل پ

53712/https://www.msrt.ir/fa/news

ســاخت و نصــب تونــل استریلیزاســیون در فــرودگاه یــزد توســط 
پژوهشــگران پــارک علــم و فنــاوری یــزد

53790/https://www.msrt.ir/fa/news

ــه همــت محققــان پژوهشــگاه  ــا ب آغــاز فعالیــت مرکــز تشــخیص کرون

ــاوری ــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فن مل

53799/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحــی و تولیــد لبــاس ایزولــه مخصــوص کادر درمــان توســط محققــان 
پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل

53837/https://www.msrt.ir/fa/news

ــاوری  ــتفاده از فن ــا اس ــی ب ــن عموم ــتان ها و اماک ــی بیمارس ضدعفون
ــی ــع غذای ــوم و صنای ــی عل ــه پژوهش ــط موسس ــما توس پالس

53838/https://www.msrt.ir/fa/news

اســتند دیجیتــال لیــزری تشــخیص تــب توســط فنــاوران پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان مرکــزی طراحــی و ســاخته شــد

53853/https://www.msrt.ir/fa/news 

طراحــی و راه انــدازی اولیــن ســامانه مدیریــت و توزیــع اقــالم مرتبــط بــا 
ویــروس کرونــا بــه همــت پــارک علــم و فنــاوری گلســتان

53855/https://www.msrt.ir/fa/news 

طراحــی و تولیــد دســتگاه ضدعفونی کننــده بــا فنــاوری اُزون در پــارک 
علــم و فنــاوری قزویــن

 
53867/https://www.msrt.ir/fa/news

ــم  ــج عل ــکو در تروی ــی یونس ــوی کرس ــو« از س ــش »#علمی_ ش پوی
ــدازی شــد راه ان

53870/https://www.msrt.ir/fa/news

ــان  ــوم جه ــتنادی عل ــگاه اس ــط پای ــد-19 توس ــر کووی ــامانه نماگ س
ــد ــدازی ش ــالم راه ان اس
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53871/https://www.msrt.ir/fa/news

ــم و  ــارک عل ــاوران پ ــط فن ــور توس ــتگاه ونتیالت ــه 30 دس ــد روزان تولی
ــان ــاوری خراس فن

53876/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحــی و ســاخت تونــل ضدعفونی کننــده توســط فنــاوران پــارک علــم 
و فنــاوری البــرز

 
53900/https://www.msrt.ir/fa/news

 بررســی بیوانفورماتیکــی داروهــای موجــود بــرای مهارویــروس کرونــا در 
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز

53918/https://www.msrt.ir/fa/news

رونــمایی از ســامـانه هـــوشمند تشخیص کـــوید 19

53931/https://www.msrt.ir/fa/news

ارائــه دروس بــه صــورت مجــازی در ســامانه آمــوزش هــای الکترونیکــی 
دانشــگاه حکیــم ســبزواری

/53939/https://www.msrt.ir/fa/news

ــای  ــوزش ه ــط و آم ــای برخ ــزاری کالس ه ــامانه برگ ــازی س پیاده س
ــهرکرد ــگاه ش ــازی در دانش مج

53941/https://www.msrt.ir/fa/news

ــی  ــازمان های بین الملل ــا در س ــروس کرون ــا وی ــط ب ــون مرتب ــه مت ترجم
توســط پژوهشــکده مطالعــات ترجمــه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی

53970/https://www.msrt.ir/fa/news

ــده  ــی کنن ــل ضدعفون ــو- وی گان پرتاب ــتگاه ی ــاخت دس ــی و س طراح

ــان ــی اصفه ــگاه صنعت ــان دانش ــط محقق ــام توس اجس

53973/https://www.msrt.ir/fa/news

راه انــدازی و بهره بــرداری از ســامانه آموزش هــای الکترونیکــی در 
ــه ــگاه مراغ دانش

53974/https://www.msrt.ir/fa/news

راه انــدازی ســامانه برگــزاری کالس هــای برخــط و آموزش هــای 
ــرم ــگاه جه ــازی در دانش مج

53988/https://www.msrt.ir/fa/news

ارائــه بیــش از 2000 عنــوان درســی در ســامانه آموزش هــای مجــازی 
دانشــگاه رازی

53990/https://www.msrt.ir/fa/news

پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا، از اولویــت هــای دانشــگاه 
اصفهــان

53993/https://www.msrt.ir/fa/news

آغاز ارائه آموزش های مجازی به دانشجویان در مرکزآموزش عالی 
شهرضا

/53994/https://www.msrt.ir/fa/news

ــا  ــروس کرون ــت آزمایشــگاه های تشــخیص وی طراحــی ســامانه  مدیری
در دانشــگاه علــم و صنعــت

54002/https://www.msrt.ir/fa/news

دستاوردهای حوزه تولید  ماسک
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تولید ماسک های نانو فیلتر در پارک علم و فناوری کرمانشاه

53530/https://www.msrt.ir/fa/news

ســاخت دســتگاه  های تولیــد ماســک فیلتــردار توســط پژوهشــگران 
ــاری ــال و بختی ــاوری چهارمح ــم و فن ــارک عل پ

53553/https://www.msrt.ir/fa/news

 افتتاح خط تولید ماسک بهداشتی و استاندارد در دانشگاه مازندران

53697/https://www.msrt.ir/fa/news

ــگان  ــش آموخت ــط دان ــک توس ــزار ماس ــش از 100ه ــه بی ــد روزان تولی
ــان ــگاه کاش دانش

53678/https://www.msrt.ir/fa/news

راه انــدازی خــط تولیــد ماســک و محلــول ضــد عفونی کننــده در دانشــگاه 
ــیراز صنعتی ش

53677/https://www.msrt.ir/fa/news

تولید ماسک های نانو فیلتر در دانشگاه رازی

53667/https://www.msrt.ir/fa/news

افتتاح خط تولید ماسک بهداشتی و استاندارد در دانشگاه مازندران

53697/https://www.msrt.ir/fa/news 

راه انــدازی خــط تولیــد ماســک اســتاندارد بــا مشــارکت دانشــگاه صنعتــی 
اصفهــان و گــروه فــوالد مبارکــه

53848/https://www.msrt.ir/fa/news 

تولیــد ماســک ســه الیه فیلتــردار توســط فنــاوران پــارک علــم و 
ــدرس ــت م ــگاه تربی ــاوری دانش فن

53854/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد ماســک های ســه الیــه اســتریل در مرکــز رشــد دانشــگاه حکیــم 
سبزواری

/53874/https://www.msrt.ir/fa/news

تولید روزانه 8 هزار ماسک فیلتردار در پارک علم و فناوری البرز

53857/https://www.msrt.ir/fa/news

تولید ماسک های چند الیه استریل در پارک علم و فناوری یزد

53718/https://www.msrt.ir/fa/news

ــم  ــارک عل ــاوران پ ــه توســط فن ــده ری ــی گرم کنن ــد ماســک حرارت تولی
و فنــاوری اردبیــل

53820/https://www.msrt.ir/fa/news 

تولید روزانه 15 هزار ماسک n9۵ در پارک علم و فناوری اردبیل

53833/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحــی و ســاخت دســتگاه تولیدکننــده ماســک N9۵ توســط محققــان 
پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل

53907/https://www.msrt.ir/fa/news

کارگاه تولید ماسک در دانشگاه سیستان و بلوچستان راه اندازی شد

53962/https://www.msrt.ir/fa/news
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ــر  ــد ماســک و لبــاس بیمارســتانی در دانشــگاه هن ــدازی کارگاه تولی راه ان
اســالمی تبریــز

54003/https://www.msrt.ir/fa/news

ارائه ماسک سه الیه تولیدی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

54004/https://www.msrt.ir/fa/news

ســاخت کیــت تشــخیص کرونــا توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری 
لرســتان

53544/https://www.msrt.ir/fa/news

ســاخت واکســن کرونــا و کیت هــای تشــخیصی؛ در دســتور کار دانشــگاه 
تربیــت مــدرس   

53975/https://www.msrt.ir/fa/news 

دستاوردهای حوزه کیت تشخیص

طراحی و ساخت ربات جایگزین پرستار توسط 
محققان پارک علم و فناوری اردبیل

طراحی و تولید دستگاه های فرابنفش پرتابل و 
ضدعفونی کننده خانگی توسط محققان 

دانشگاه صنعتی اصفهان
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تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده 
به صورت رایگان از سوی پارک علم و فناوری گیان

تولید روزانه ۸ هزار ماسک فیلتردار در پارک 
علم و فناوری البرز

طراحی و تولید لباس ایزوله مخصوص کادر درمان 
توسط محققان پارک علم و فناوری اردبیل
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

از همدلی، مشارکت فعاالنه و همراهی همه نخبگان علمی، اندیشمندان، پژوهشگران، مسئوالن و دست 
اندرکاران خانواده بزرگ آموزش عالی کشور در جهت کمک به پیشگیری و کنترل بیماری کووید ۱۹ 

قدردانی نموده و خرسندیم که در روز و روزگار بحران کرونا در دنیا توانسته ایم به عنوان جامعه علمی و 
نخبگانی ایران زمین در کنار دولت محترم و جامعه پزشکی و کادر درمان گام های موثر و مطلوبی برداریم.
امیدواریم به همت جامعه علمی نخبگان ارجمند در شماره های بعدی خبرنامه آموزش عالی مشحون از 

گزارش ها و دستاوردهای نویدبخش و سربلندی هرچه بیشتر دانشگاهیان عزیز در خدمت به جامعه باشیم. 

»اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری«


