فعالیت های آموزشی
پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید
Educational activities of the Research Center for
Emerging and Reemerging Infectious Diseases
پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید دارای امکانات اقامتی برای  40نفر در  9سوئیت می باشد که با داشتن رستوران ،زمین ورزش ،اینترنت پرسرعت ،سالن کنفرانس و
آب و هوای بسیار خوب ،محیط خاطره انگیزی را برای دوره های آموزشی و افرادی که در آن اقامت می کنند رقم می زند .در سال های اخیر 15دوره آموزشی با حضور شرکت
کنندگانی از  11کشور و حداقل  45دانشگاه کشور در پایگاه برگزار شده است که در این دوره ها بیش از  400نفر آموزش های پیش بینی شده را گذرانده اند.

هم اندیشی علمی با موضوع تاکسونومی ،فیلوژنی ،اپیدمیولوژی ملکولی و بیماری های منتقله از جوندگان

)(Scientific Meeting on Taxonomy, Phylogeny, Molecular Epidemiology and Rodent-Borne Diseases , 17-19 May 2016

 24الی  26آذر سال  29( 1394نفر شرکت کننده) با حضور  4مدرس فرانسوی

در نشست سه روزه ای که از تاریخ  28تا  30اردیبهشت ماه با موضوع تاکسونومی ،فیلوژنی ،ملکوالر اپیدمیولوژی و بیماری های منتقله از جونده و با حضور چهار نفر از متخصصان موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس ،همکاران انستیتو پاستور ایران
(بخش های اپیدمیولوژی ،انگل شناسی ،ویروس شناسی ،میکروب شناسی ،آربوویروس و ماالریا) ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مرکز مدیریت بیماری ها و دانشگاه های علوم پزشکی
تهران ،کرمان ،لرستان و ارتش در پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور ایران برگزار شد ،شرکت کنندگان ضمن استفاده از  15سخنرانی ارائه شده در
این دوره آموزشی ،با حوزه های کاری یکدیگر آشنا شدند و پروپوزالی را برای انجام پروژه های مشترک در آینده تنظیم نمودند.
در این برنامه ،افراد شرکت کننده از نزدیک بازدیدی از روش های نمونه گیری در فیلد و کارهای آزمایشگاهی مرتبط با جونده داشتند و تیم فرانسوی نظرات خود را برای ارتقای
روش های میدانی و آزمایشگاهی موجود برای جوندگان ارائه نمودند.
شرکت کنندگان در این نشست در روز  27اردیبهشت ماه نیز بازدیدی از بخش های اپیدمیولوژی ،سل ،سیستماتیک ملکولی ،قارچ شناسی ،آربوویروس و بیوتکنولوژی انستیتو
پاستور ایران انجام دادند و در جریان توانمندی های این بخش ها و انستیتو پاستور ایران قرار گرفتند.
ایستاده از راست :محمد حسن کایدی (د .علوم پزشکی لرستان) ،الهام رضازاده (دانشگاه مشهد)( Violaine Nicolas-Colin ،موزه تاریخ طبیعی فرانسه) ،غالمرضا مولوی،
(د .علوم پزشکی تهران) ،صابر اسمعیلی (انستیتو پاستور ایران) ،مصطفی صالحی وزیری (انستیتو پاستور ایران)( Aude Lalis ،موزه تاریخ طبیعی فرانسه)،
(Jean-Pierre Hugotموزه تاریخ طبیعی فرانسه) ،جمشید درویش (دانشگاه مشهد) ،روح اهلل سیاه سروی (دانشگاه مشهد) ،سعیدرضا نداف (انستیتو پاستور ایران) ،مهدی
روحانی (انستیتو پاستور ایران) ،محمد محسن همایونی (د .علوم پزشکی ارتش)(Christiane Denys ،موزه تاریخ طبیعی فرانسه) ،احسان مصطفوی (انستیتو پاستور ایران)

کارگاه بین المللی توالرمی

دوره آموزشی جهت دانشجویان میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان

)(International training course on Tularemia, 15-17 December 2015

( Scientific Training Course for Microbiology students of Hamadan

در این دوره پزشکان ،میکروب شناسان و اپیدمیولوژیست هایی از  9کشور (سودان ،بلغارستان ،پاکستان ،چین ،ترکیه ،مالزی ،سوئد ،فرانسه و
ایران) و  7دانشگاه و موسسه داخلی حضور داشتند و در مورد جنبه های مختلف بیماری (میکروب شناسی ،اپیدمیولوژی ،ناقلین ،مخازن ،عالئم
بالینی ،تشخیص ،درمان و  )...و انجام پروژه های بین المللی در این زمینه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.شرکت کنندگان در قالب کارهای گروهی
و با توجه به رشته تخصصی اشان ،سناریوهای مختلف بالینی بیماری را بررسی کردند ،به انجام نمونه گیری میدانی پرداخته و کارهای آزمایشگاهی
مرتبط را پی گیری نمودند.

)University of Medical Sciences, 28- 30 November 2015

 24الی  26آذر سال  29( 1394نفر شرکت کننده) با حضور مدرسینی از سوئد ،فرانسه و ترکیه

ایستاده از راست به چپ :صابر اسمعیلی (انستیتو پاستور ایران) ،پروفسور ماکس مائورین
(دانشگاه گرنوبل فرانسه) ،نصیری (دانشگاه ع پ شهید بهشتی) ،محمدرضا زارعی ،رضا
حیدری ،مهرداد حکیمی (پایگاه)،عین اهلل سیفی پور،دکتر اسحاق (پاکستان) ،پروفسور
(Najdenskiانستیتو میکروبیولوژی بلغارستان) ،دکتر یوهانسون(دانشگاه Umea
سوئد) ،دکتر کارادنیزلی( دانشگاه  Kocaeliترکیه) ،دکتر تهرانی(دانشگاه ع پ شهید ب
هشتی)،دکتر والیوتان(دانشگاه ماالیا مالزی) ،دکتر محسنی(سازمان دامپزشکی ایران)،
پروفسور وانگ(مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های کشور چین) ،ملکان (انستیتو پاستور
ایران) ،کاظمیان (دانشگاه ع پ تهران) ،کاردان (دانشگاه ع پ تهران)؛
نشسته از سمت راست به چپ :سجاد شوذبزاده (پایگاه) ،حسین انصاری (دانشگاه ع پ
زاهدان) ،حسین اکبری (مرکز مدیریت بیماری های واگیر ایران) ،پیر محمدی (انستیتو
پاستور ایران) ،احسان مصطفوی (انستیتو پاستور ایران) ،آرش سیفی (دانشگاه ع پ تهران)،
عبدالمجید محمد (سودان) ،عبدالرزاق هاشمی شهرکی (انستیتو پاستور ایران) ،زکریا بامری
(انستیتو پاستور ایران) ،احمد قاسمی (انستیتو پاستور ایران) ،سعیدرضا نداف (انستیتو
پاستور ایران).

 7تا  9آذرماه سال  1394با شرکت  8نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی میکروب شناسی و باکتری
شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان ( 9نفر شرکت کننده)
دانشجویان طی این دوره با شرکت در برنامه های آموزشی تدارک دیده شده ،با کلیات میکروب شناسی طاعون ،توالرمی و تب کیو آشنا شدند و
به فعالیت های میدانی و آزمایشگاهی مرتبط پرداختند.

از راست :نرگس حیدری ،خانم مرادی ،نسیم صفاری ،سیما قیاسوند ،عبدالرزاق
هاشمی شهرکی ،محمد مرادی ،سید مصطفی حسینی ،حسن محمودی ،جالل
قادرخانی ،دکتر عزیزی

دوره آموزشی مبانی روش تحقیق و مدیریت
)(Training course on Research Methods
 26تا  29آبان ماه  1394برای اعضای هیات علمی جوان ،مدیران و کارشناسان انستیتو پاستور ایران( 27نفر شرکت کننده)

در این دوره  4روزه شرکت کنندگان ضمن آشنایی با فعالیت های پایگاه در حوزه مطالعات میدانی طاعون ،توالرمی و تب کیو ،با مفاهیم علم
سنجی ،اخالق پزشکی ،اخالق مدیریت و خالقیت آشنا شدند و در دوره های مختلف فرهنگی و ورزشی تدارک دیده شده شرکت کردند.

ردیف عقب از راست :احسان مصطفوی(اپیدمیولوژی) ،مهدی فضلعلی پور(آربوویروس) ،حامد
حنیفی (اپیدمیولوژی) ،مصطفی صالحی وزیری (آربوویروس) ،ذبیح اهلل شجاع (ویروس شناسی)،
مهدی پریان نوغانی (مجتمع تولیدی کرج) ،محمدرضا اسدی کرم (بیولوژی مولکولی) ،امیر
جعفری هرزه ویلی (نمایندگی بیت مقام معظم رهبری) ،عین اهلل سیفی پور (پایگاه) ،حاج آقا
مهدوی سیرت (نهاد مقام معظم رهبری) ،مهرداد حکیمی (پایگاه) ،حبیب ا ...وکیلی (منابع
انسـانی) ،محی الدین جعفری (بیوتکنولوژی) ،حسن میرزا حسینی (بیوتکنولوژی) ،عبدالرزاق
هاشمی شهرکی (اپیدمیولوژی)؛ ردیف جلو از راست :فاطمه کاظمی لمعه (بیوتکنولوژی) ،فرحناز
محمدپور (حوزه پژوهشی) ،نرگس شهبازی (بخش اپیدمیولوژی) ،مهری حبیبی (بیولوژی
مولکولی) ،مائده کمالی زاد (بخش اپیدمیولوژی) ،میترا کرمیار(امور اداری) ،مهری کارگر (امور
اداری) ،پروین سرداری (حوزه پژوهشی) ،یگانه طالب خان (بیوتکنولوژی) ،صادق حکیمی (پایگاه)
 ،سید موسوی (خدمات) ،بهمن مؤمن (حراسـت)

دوره آموزشی کشوری مدیریت طغیان بیماری ها
)(Training course on outbreaks investigation, 9-12 November 2015
 18الی  21آبان ماه  1394با حضور دو مشاور سازمان جهانی بهداشت و شرکت کنندگانی از  10دانشگاه

کشور( 23نفر شرکت کننده)

در طول این دوره  4روزه ،شرکت کنندگان با مراحل مختلف مدیریت طغیان بیماری ها آشنا شدند و با سناریوهای طراحی شده در این رابطه،
مراحل طغیان بیماری ها را در قالب کارهای گروهی پی گیری نمودند و راهنمای کشوری تهیه شده در این رابطه مورد بررسی و نقد قرار گرفت.

از راست :مهرداد حکیمی (انستیتو پاستور ایران) ،مصطفی جوانیان (دانشگاه بابل) ،صادق حکیمی
(انستیتو پاستور ایران) ،حسین اکبری (وزارت بهداشت) ،سیدمحمود رضوانی (دانشگاه گیالن)،
اسماعیل مشیری (دانشگاه سمنان)( Jean-Francois Etard ،سازمان جهانی بهداشتی)،
فرشید رضایی (وزارت بهداشت) ،جمال احمدزاده (وزارت بهداشت) ،مهرنوش کیانفر (وزارت
بهداشت) ،معصومه جواهری (دانشگاه همدان) ،شکراهلل سلمان زاده (دانشگاه اهواز) ،فاطمه بهرامیان
(دانشگاه بوشهر) ،سید ایرج حسینی (شرکت نفت) ،فرشید استوار (دانشگاه بوشهر)،
( Klaudia Portenسازمان جهانی بهداشت) ،منوچهر کرمی (دانشگاه همدان) ،نوشین عقیلی
(وزارت بهداشت) ،امین دوستی ایرانی (دانشگاه تهران) ،عبدالرزاق هاشمی شهرکی (انستیتو پاستور
ایران) ،علی عالمی (دانشگاه گناباد) ،ابراهیم قادری (دانشگاه کردستان) ،احسان مصطفوی
(انستیتو پاستور ایران)

دوره آموزشی و علمی جهت کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی همدان
)(Training course for scientific experts of Hamadan University of Medical Sciences, 30 July 2015
 8مردادماه  1394با شرکت مدیران و کارشناسان معاونت بهداشتی و شبکه بهداشت همدان( 33نفر شرکت کننده)

شرکت کنندگان از نزدیک در جریان توانمندی های پایگاه تحقیقاتی بیماری های نوپدید و بازپدید قرار گرفتند .در این دیدار آزمایشگاه ها و
واحدهای مختلف پایگاه به شرکت کنندگان معرفی شد.

ردیف نشسته از سمت راست:احسان مصطفوی،بابک کریمی(معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان همدان
(م ب ش ه)) ،محمدرضا حسنخانی( مسئول واحد حراست م ب ش ه)،محمد خیراندیش(مسئول واحد
بهداشت دهان و دندان م ب ش ه) ،نادر کاکایی(مسئول واحد خدمات م ب ش ه)،حسن صنایعی شعاع
(رئیس امور اداری م ب ش ه) ،علی حسنوند (مسئول امور عمومی م ب ش ه)،روح ا ...خدابنده لو(مسئول
واحد انبار م ب ش ه) ،مجتبی بدری (کارشناس واحد گسترش معاونت بهداشتی)؛ ردیف ایستاده از سمت
راست :کاظم مظفری(کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای م ب ش ه) ،مجتبی ترکشوند (مسئول امور مالی
م ب ش ه) ،آزیتا قنبری(مسئول واحد انفورماتیک م ب ش ه) ،زهرا رهبر(مسئول واحد آموزش سالمت
م ب ش ه)،مهران لقمانی(مسئول واحد دبیرخانه م ب ش ه) ،ژیال رحیمی(مسئول واحد بهداشت مدارس
م ب ش ه) ،اعظم گرشاسبی(کارشناس واحد بهداشت خانواده م ب ش ه) ،سکینه حمزه ای (کارشناس
واحد مبارزه با بیماریهای م ب ش ه) ،زهرا اعظمی(کارشناس واحد بهداشت مدارس م ب ش ه) ،حمیرا
خاتمی (مسئول مرکز بهداشتی درمانی سیلو) ،زهرا ترکمان (کارشناس واحد بهداشت خانواده م ب ش ه)،
زنگنه (کارشناس واحد بهداشت خانواده م ب ش ه) ،ایلوخانی (کارشناس واحد آموزش سالمت م ب ش ه)،
زهرا بران (کارشناس واحد گسترش م ب ش ه) ،منیره سیف (مسئول واحد دارویی م ب ش ه) ،منصوره
السادات رضویان (مسئول واحد گسترش م ب ش ه) ،صغری حسینلو (کارشناس واحد بهداشت خانواده
م ب ش ه) ،حسنی (مسئول مرکز بهداشتی درمانی قدس) ،مرتضی ابراهیم زاده (کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای م ب ش ه) ،مهناز خداکرمی (کارشناس واحد مبارزه با بیماریهای م ب ش
ه) ،طاهره ریحانی (کارشناس واحد بهداشت دهان و دندان م ب ش ه) ،زهرا مرادی (کارشناس واحد بهداشت خانواده م ب ش ه) ،مژگان حسینی (مسئول واحد بهداشت خانواده م ب ش ه)

دومین دوره آموزشی دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران
)(Second training course of new students of Pasteur Institute of Iran, 8-11 June 2015
 18تا  21خردادماه  24(1394نفر شرکت کننده)

در این اردوی چهار روزه ،شرکت کننده ضمن آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پایگاه ،با مبانی خالقیت ،فلسفه علم و طریقه بکارگرفتن فعالیت
های میدانی در تحقیقات خود آشنا شدند.

ایستاده از راست باال :نسرین مسعودزاده ،سحر ابراهیمی ،شیما فیاض ،زهرا صفاری ،ندا معززی و منیژه یوسفی
بهزادی؛
ردیف دوم از راست :مجید عسکری ،عارف فرخی ،حسین مصباحی پایین از راست :علی بردبار ،حامد
حنیفی ،عبدالرزاق هاشمی شهرکی ،حاج آقا مهدوی سیرت ،کیهان آزادمنش ،صابر
اسمعیلی ،رضا آهنگری ،حبیب وکیلی ،احسان مصطفوی ،صادق حکیمی ،پرویز
پرویزی ،مهرداد حکیمی ،حسن بخشی.

برنامه آموزشی جهت خبرنگاران و روزنامه نگاران استان همدان
)(Training program for journalists in Hamadan province, 17 June 2015
 27خردادماه  41( 1394نفر شرکت کننده)

در یک سفر یک روزه جمعی از فعاالن رسانه ای استان همدان از پایگاه و فعالیت ها و امکانات آن بازدید کردند.

امیر طاقتی احسن(خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما) ،روح اهلل طاقتی احسن(تصویر بردار
صدا و سیما) ،اسد اهلل طاقتی احسن(خبرنگار همدان پیام) ،ید اهلل طاقتی احسن (سردبیر
همدان پیام) ،مهسا طاقتی احسن(خبرنگار همدان پیام) ،اکرم چهار دولی ،مریم مقدم ،ندا
رستمی ،حامد سیف ،سعید زارع ،معصومه کمالوند(خبرنگار) ،پوریا پاکیزه(عکاس همدان پیام)،
مهرداد حمزه( همدان سالم) ،بهرام رستمی(جام جم) ،آرزو علیزاده(جام جم) ،میثم تاصر نژاد
(ایرنا) ،بصیری(ایرنا) ،سردار فارسی(هگمتانه) ،مریم شهابی(هگمتانه) ،مهدی خلج(فارس)،
الهام خلیلی(فارس)

دوره آموزشی جهت دانشجویان اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

()Scientific Training Course for Epidemiology students of Hamadan University of Medical Sciences, 11 May 2015
21اردیبهشت ماه  7(1394نفر شرکت کننده)

متعاقب انعقاد تفاهمنامه بین پایگاه و دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان
ضمن حضور و بازدید از قسمت های مختلف پایگاه ،در جریان مطالعات
گذشته و حال و برنامه هایی که می توانند به صورت مشترک با پایگاه
تعریف و اجرا نمایند قرار گرفتند.
از راست :عبدالرزاق هاشمی شهرکی ،منوچهر کرمی ،فرزاد فرزین آرا ،نسرین درخشان ،اکرم ملکی،
مهشید غنچه؛
غایب در عکس :زینب برنگی

اولین دوره آموزشی دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران
)(First training course of new students of Pasteur Institute of Iran, 28-30 October 2014
 6تا  8آبان ماه  1393با حضور دانشجویان جدیدالورود انستیتو پاستور ایران ( 27نفر شرکت کننده)

در این اردوی سه روزه ،شرکت کننده ضمن آشنایی با تاریخچه و فعالیت های پایگاه آشنا شدند .انجام فعالیت های میدانی ،مسابقات ورزشی و
شرکت در کالس های و فعالیت های فرهنگی و بازدید از غار علیصدر از دیگر برنامه های این اردو بود.

ردیف باال :صابر اسمعیلی ،ناصح ملکی ،حبیب وکیلی ،مهرداد حکیمی ،امین سپهر،
میالد شاهینی ،رضا آهنگری کهن ،معصومی ،پرویز افروغ ،کیهان آزادمنش،زهرا
عمید زاده ،فاطمه سادات امجد زنجانی،لیدا لنگرودی ،سمیه صادقی ،الناز حریف
مود ،سنا عیب پوش ،منیره کاظمی منش ،شهال شهبازی ،رقیه محمدزاده؛
ردیف پایین :امیرحسام نعمتی ،سعید رضا نداف ،احسان مصطفوی ،محمدتفی
برجیان بروجنی ،احمد قاسمی ،حامد حنیفی ،مریم میرشکار ،فاطمه اقبال پور

دوره آموزشی کشوری اپیدمیولوژی میدانی بیماری های نوپدید و بازپدید
(Training course on field epidemiology of emerging and reemerging infectious
)diseases, 9-13 August 2014
 18تا  22مردادماه  1393با حضور شرکت کنندگانی از  12دانشگاه های علوم پزشکی کشور ( 25نفر شرکت کننده)

در این دوره ،شرکت کنندگان با مباحث مرتبط با بیماری طاعون نظیر جونده شناسی ،حشره شناسی ،باکتری شناسی ،اپیدمیولوژی ،تشخیص و
درمان آشنا شدند.

ایستاده از راست :ساعده سادات هاشمی اقدم (دانشگاه ع.پ تهران) ،مریم حسینی (دانشگاه ع.پ
تهران) ،علی باقری (دانشگاه ع.پ گلستان) ،احمد قاسمی(انستیتو پاستور ایران) ،فرشید رضایی(مرکز
مدیریت بیماریهای واگیر) ،محمدرضا شیرزادی (مرکز مدیریت) ،علی نقی زاده (دانشگاه ع.پ زاهدان)،
محمود سروش نجف آبادی(مرکز مدیریت)،سید جالل بطحایی(دانشگاه ع.پ همدان) ،ایوب نوراللهی
(دانشگاه ع.پ گیالن) ،مسعود شجاعیان (دانشگاه ع.پ همدان) ،جعفر اصانلو (دانشگاه ع.پ زنجان)،
فتح اهلل اخوان (دانشگاه ع.پ همدان) ،نادری (دانشگاه ع.پ همدان) ،احسان مصطفوی (انستیتو پاستور
ایران) ،صابر اسمعیلی (انستیتو پاستور ایران)؛
نشسته از راست :علی اکبر جایروندی (دانشگاه ع.پ اهواز) ،زکریا بامری(انستیتو پاستور ایران) ،علی
طایفه (دانشگاه ع.پ قزوین) ،بهزاد پورحسین (انستیتو
پاستور ایران) ،علیرضا ژاپونی نژاد (انستیتو پاستور ایران)،
عبدالرزاق هاشمی شهرکی (انستیتو پاستور ایران) ،احمد
محمودی (مشهد) ،زین العابدین محمدی (مشهد) ،حامد
حنیفی (انستیتو پاستور ایران).

دوره آموزشی کشور ی جایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در مراقبت بیماریهای تنفسی حاد

) (Courses on the role of Emergency Medical Services (EMS) for care of acute respiratory diseases, 2-5 December 2013

دوره آموزشی کشوری محاسبه بار بیماری آنفلوانزا با بهره گیری از داده های نظام مراقبت کشور
) (National Workshop on estimating the Burden of Influenza, 28 September - 1 October 2013

 6تا  9مهرماه  1392با حضور مدیران بیماری ها و نمایندگان  30دانشگاه علوم پزشکی کشور( 52نفر شرکت کننده)

 11تا  14آذرماه  1392جهت پرسنل مرکز هدایت و راهبری عملیات ( )DISPATCHاورژانس کشور و با حضور نمایندگان 30
دانشگاه علوم پزشکی( 56نفر شرکت کننده)

این کارگاه به سفارش سازمان جهانی بهداشت برگزار شد و راهنمای محاسبه بار سندرم بیماری شدید تنفسی و بار بیماری آنفلوانزای فصلی در
یک جمعیت در آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

گروه اول :از باال سمت راست :جمشید هژبری (تهران) ،حسن شه بخش (زاهدان) ،اکبر آزادی
(کرمانشاه) ،رسول محمدی مقدم (کرمانشاه) ،ردیف وسط از راست :عادل محرابی
(کبودرآهنگ) ،همکار اورژانس(شیرین سو ،کبودرآهنگ)،علی بالدی(اهواز) ،اسدا ...عسکری
زاده (دزفول) ،پیمان همتی (مرکز مدیریت بیماری های واگیر) ،محمد نصر دادرس (مرکز
مدیریت بیماری های واگیر)؛ ردیف پایین از راست :فاطمه حیدرپور (اردبیل) ،مریم افتخاری
(اراک) ،محمد طالبی (اراک) ،مسعود بساطی (اراک) ،سید حمیدرضا میرحسینی (تهران)،
کاظم کاظم زادگان (آذربایجان غربی) ،رضا جعفری (کرمان) ،حسین اعلمی (گناباد) ،اسکندر
محرابی (شهرکرد) ،احسان مصطفوی (انستیتو پاستور ایران) ،محمد پرآور(کاشان) ،قباد
مبشری (یاسوج) ،دو نفر از همکاران بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
گروه دوم؛ ردیف اول از راست :علی صمدی (مشهد) ،محسن زند (تهران) ،امیر ساالری (تهران)،
مریم سرابندی (زاهدان) ،خدیجه قدیانلو (کرج) ،دکتر مهری علی میری (کرج) ،مریم ساسانی
(کرج) ،دکتر مهرنوش توکلی (ساری) ،شیما همایون سپهر (شاهرود) ،ردیف دوم :فرشید
رضایی (تهران) ،بهزاد اسفندیاری (پاستور) ،احسان مصطفوی (پاستور) ،سید وحید
ظهبری (مشهد) ،صبا خواجه درگی (زاهدان) ،محبوبه عز الدین (ایران) ،پیمان همتی (تهران)،
فاطمه خورگویی (شیراز)؛ ردیف سوم :عادل حسینی (پاستور) ،مصطفی نجاتی (لرستان)،
تقی دولت آبادی (خراسان شمالی) ،محمدنصر دادرس (تهران) ،احمد قاسمی (قزوین) ،جواد
محمودی (ایران) ،سید محمد موسوی (مشهد) ،عارف بهادری (شیراز) ،علی شریفی (ایران)،
فریدون جعفری (تهران) ،محمد پرورش مسعود(قم) ،هادی نعمتیان (بابل) ،نامشخص ،مهدی
حریرزاده (یزد) ،محمد کشاورز مروستی (تهران)

گروه اول :ایستاده از راست :خانم مظهر منش (دانشگاه ع.پ .همدان) ،خانم محبی (دانشگاه
ع.پ .دزفول) ،آقای بطحایی (دانشگاه ع.پ .همدان) ،آقای رامیان (دانشگاه ع.پ .یاسوج)،
آقای ظهیری (دانشگاه ع.پ .همدان) ،آقای فاضلی (دانشگاه ع.پ .بجنورد) ،آقای امیری
(دانشگاه ع.پ .اهواز) ،فرشید رضایی (مرکز مدیریت) ،راننده دانشگاه ع.پ .لرستان ،آقای
صبری (دانشگاه ع.پ .اردبیل) ،آقای امینی (دانشگاه ع.پ .قزوین) ،حبیب وکیلی (انستیتو
پاستور ایران)؛ ردیف پایین از راست :آقای امجدی (دانشگاه ع.پ .کردستان) ،دکتر دادرس
(مرکز مدیریت بیماری ها) ،قای مخیری(دانشگاه ع.پ .لرستان) ،آقای شکوری (دانشگاه
ع.پ .البرز) ،بهزاد اسفندیاری (انستیتو پاستور ایران) ،احسان مصطفوی (انستیتو پاستور
ایران) ،علی اکبر حق دوست (دانشگاه ع.پ .کرمان) ،دکتر بدلی (دانشگاه ع.پ .آذربایجان
غربی) ،دکتر براتی (دانشگاه ع.پ .البرز) ،پیمان همتی (مرکز مدیریت بیماری ها)
گروه دوم؛ ایستاده از راست باال :کیانیان (دانشگاه ع.پ .مازندران) ،مهرداد حکیمی (سرایدار)،
اختر (دانشگاه ع.پ .اصفهان) ،سلیمانی (تدارکات) ،جمع آور (دانشگاه ع.پ .بیرجند) ،شهریاری
(دانشگاه ع.پ .زابل) ،سعادتیار (دانشگاه ع.پ .یزد) ،یکرنگی (دانشگاه ع.پ .بندرعباس)،
جعفری (دانشگاه ع.پ .تبریز) ،شادی (دانشگاه ع.پ .زنجان) ،محمودی (دانشگاه ع.پ .قم)،
صادق حکیمی (بازنشسته انستیتو پاستور ایران) ،اسماعیل پور (دانشگاه ع.پ .کرمان) ،علیپور
(دانشگاه ع.پ .همدان) ،حسینی (آشپز) ،شجاعیان (دانشگاه ع.پ .همدان) ،باقری (دانشگاه
ع.پ .گلستان) ،مهبودی (دانشگاه ع.پ .بوشهر) ،اسفندیاری (انستیتو پاستور ایران) ،دادرس
(مرکز مدیریت بیماری ها) ،مصطفوی (انستیتو پاستور ایران) ،همتی (مرکز مدیریت بیماریها)،
الهامی (دانشگاه ع.پ .زاهدان) ،بختیاری (دانشگاه ع.پ .شیراز) ،ملک زاده (دانشگاه ع.پ .بابل)،
خرمی (دانشگاه ع.پ .اراک) ،چشم براه (دانشگاه ع.پ .ایران) ،عابدی (دانشگاه ع.پ .قم)،
محمدی (دانشگاه ع.پ .شهید بهشتی) ،حسن پور (دانشگاه ع.پ .تهران)

در این کارگاه ،شرکت کنندگان با مباحثی نظیر نحوه ضد عفونی تجهیزات
پزشکی پس از استفاده برای بیمار مبتال به بیماری تنفسی حاد و نحوه
برخورد و مدیریت بیماران مبتال به بیماری تنفسی حاد آشنا شدند.

دوره آموزشی کشوری طاعون ( )Plague national course on Plague, 26-30 May 2013

 5تا  9خردادماه  1392با حضور شرکت کنندگانی از ده دانشگاه علوم پزشکی کشور و بکمک مدرسی از انستیتو پاستور
ماداگاسکار ( 35نفر شرکت کننده)
در این کارگاه  5روزه طریقه نمونه گیری در فیلد ،کارهای آزمایشگاهی تشخیصی ،شناسایی مخازن و ناقلین طاعون مورد آموزش قرار گرفت.

ایستاده از راست به چپ :دکتر هاشمی شهرکی (انستیتو پاستور ایران) ،آقایی (انستیتو پاستور
ایران) ،رمضان عزیزپور ،حکیمی (انستیتو پاستور ایران) ،کرد (دانشگاه ع پ زاهدان) ،علیزاده
(دانشگاه ع پ تبریز) ،امدادی (دانشگاه ع پ زاهدان) ،شجاعیان (دانشگاه ع پ همدان) ،سعیدرضا
نداف (انستیتو پاستور ایران) ،دکتر درویش (دانشگاه فردوسی مشهد) ،دکتر ابراهیم نژاد (دانشگاه
ع پ ارومیه) ،بهزاد اسفندیاری(انستیتو پاستور ایران) ،احسان مصطفوی (انستیتو پاستور ایران)،
امیرحسین ظهیرنیا (دانشگاه ع پ همدان) ،قهرمان زاده (دانشگاه ع پ ارومیه) ،بنفشی (دانشگاه
ع پ کردستان) ،کاکلی (انستیتو پاستور ایران) ،قاضی زاده (دانشگاه ع پ کرمانشاه) ،فرضیائی
(انستیتو پاستور ایران) ،ناشناس ،سلیمانی (دانشگاه ع پ هرمزگان) ،زمانی (دانشگاه ع پ همدان)،
دکتر مینو راجرسون (انستیتو پاستور ماداگاسکار) ،تیزفهم (انستیتو پاستور ایران) ،صابر اسمعیلی
(انستیتو پاستور ایران) ،حدادی شاد (دانشگاه فردوسی مشهد) ،خسروی (دانشگاه فردوسی مشهد).
نشسته از سمت راست به چپ :محمدزاده (دانشگاه ع پ زابل) ،ناشناس ،کیهان آزادمنش
(انستیتو پاستور ایران) ،محمدی (دانشگاه ع پ تهران) ،احمد محمودی (دانشگاه فردوسی مشهد)،
زین العابدین محمدی (دانشگاه فردوسی مشهد) ،دکتر احمد پورعطا (سازمان دامپزشکی
آذربایجان شرقی) ،کریمی (انستیتو پاستور ایران).

دوره آموزشی جهت دانشجویان حشره شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

()Scientific Training Course for Entomology students of Hamadan University of Medical Sciences, 9-11 July 2011
 18تا  20تیرماه  21( 1390نفر شرکت کننده)

در این دوره سه روزه ،دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان از نزدیک با فعالیت های میدانی پایگاه شامل
نمونه گیری جوندگان و ناقلین و شکار حیوانات حیات وحش آشنا شدند.
از باال و از راست به چپ :فاطمه پرندین ،رقیه فریدنیا ،ساناز کاشفی ،سمیه مومنی،
آقای صادق حکیمی ،دکتر ظهیرنیا ،علی محمدی ،.همن ملکی ،مرحوم محمد
حنیفی ،صدیق احمدزاده ،امیر پورحاجی ،دکتر نظری ،فرشته حکمت آرا ،محمد
مرادی؛
از پایین و از راست به چپ :مهدی نظری ،عزیز عزیزی ،مختار کریمیان پور ،حامد
حنیفی ،نفیسه عباسقلی پور ،خرامان گلمرادی ،صفورا احمدی

اطالعات بیشتر :تلفاکس mostafavi@pasteur.ac.ir ،021 -66496448

