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اينجانب حامد حنيفي فرزند محمد در تاريخ  ٦٤/٨/٢١بنا به درخواست آقاي دكتر ميﻼني نيا ،رياست وقت انستيتو

پاستور ايران در بخش اپيدميولوژي )همه گيري شناسي سابق( بصورت قرارداد خريد خدمت مشغول انجام وظيفه شدم.

سياست انستيتو پاستور ايران در آن زمان بر اين روال بود كه فردي كه ازلحاظ فني ،شخصيتي و عﻼقمندي به يك كار

تخصصي مهارت داشت يكي از فرزندانش را در رشته تخصصي خود تربيت مي نمود تا پس از بازنشستگي كار و تخصص او را

فرزندش كه زير دست او تربيت شده ادامه دهد و انستيتو به مشكل برخورد ننمايد؛ به همين منظور آقاي دكتر ميﻼني نيا از پدرم
خواست كه يكي از فرزندانت را كه به اين كار عﻼقه دارد قبل از بازنشستگي تمامي مهارتهايت را به فرزندت انتقال بدهيد و من هم

كه عﻼقه خاصي به كار فيلد و صحرا داشتم و پدرم تجربيات سي ساله خودش را در زمينه جونده شناسي ،نمونه گيري ،شناسايي

منطقه ،رانندگي در راههاي صعب العبور و شكار شبانه گوشتخواران به بنده منتقل نمود .پدرم تمامي اين تخصص ها را زير نظر
اساتيدي چون ميسيو ميزون بلژيكي ،دكتر داگﻼس لي ،پرفسور بالتازار ،دكتر شمسا و دكتر كريمي با عﻼقمندي خودش به نحو

احسن ياد گرفته بود و به بنده انتقال داد؛ البته من هيچ وقت همانند پدرم نخواهم بود ،ايشان اسطوره بود .پدرم در سال ١٣٧٣

بازنشسته شدند و تا سال  ١٣٩٢بهمراه اكيپ بخش اپيدميولوژي همكاري مينمودند و بنده هم سال  ١٣٩١خدمت رسمي خود را
به پايان رساندم و هم اينك كه اين گزارش را مينويسم بهمراه اكيپ تحقيقاتي بخش اپيدميولوژي بعنوان همكار طرح تجربياتم را

به ساير همكاران انتقال مي دهم و در اقصي نقاط كشور خدمت مينمايم.

بنده از پدرم كارهاي با ارزش و نايابي كه در هيچ كتابي نوشته نشده و فقط در حين كار و در عمل با نظارت و كنار استاد

مي توان ياد گرفت آموختم .ايشان ميفرمودند هميشه كار را جدي بگير ،هر نمونه اي بدست ميآوري فكر كن آلوده است ،هميشه

احتياط كن ،نتيجه در مورد بيماري در منطقه چه مثبت باشد يا منفي هر دو اگر كار را درست انجام داده باشي جواب را گرفته اي،
قبل از هر نمونه گيري بدان دنبال چه هستي و كجا احتمال آن وجود دارد.

بنده ماموريتهاي علمي و تحقيقاتي فراواني را در ايران بخصوص استان همدان به محوريت پايگاه تحقيقاتي بيماري هاي

نوپديد و بازپديد )اكنلو( در فيلد طاعون و بورليا و بروسلوز در قالب بخش اپيدميولوژي و انگل شناسي انجام داده ام كه در ذيل به

گوشه ها يي از آن ها اشاره مينمايم.

 – ٦٦/٨/٢٢بمدت  ٢٠روز جهت بيماري طاعون در بندر عباس

 ٦٩/٢/٣كمك رساني به زلزله زدگان استان زنجان

 ٦٩/٦/٢٤مبارزه با جوندگان شهر گرگان بمدت  ٢٠روز
 ٧١/١/٢٤بررسي بيماري طاعون اكنلو بمدت  ٢٠روز
 ٧٢/٢/١٨بررسي بيماري طاعون اكنلو بمدت  ٢٠روز

 ٧٢/١/١٦بررسي باكتريولوژيك خون جوندگان و بيماريهاي منتقله به انسان شهرستان چابهار
٢

 ٦٩/٤/٧بررسي بيماريهاي منتقله توسط جوندگان اكنلو

 ٦٩/٢/٢٩بررسي بيماري ﻻيم ديزيس در استان گيﻼن بمدت  ١٥روز
 ٦٨/٧/١٠بررسي و كنترل بيماري طاعون بمدت يك ماه اكنلو

 ٦٦/٥/٢٥جمع آوري كنه از استان مركزي اراك و ساوه بمدت  ١٧روز

 ٦٦/٨/٣جمع آوري كنه از استان كردستان سنندج

 ٧٣/٢/٤بررسي جوندگان صحرايي و آلودگي آنها به عوامل بيماريزا اكنلو

 ٧٣/٨/١٤بررسي آلودگي جوندگان انباري به عوامل بيماريزا استان هرمزگان بمدت يك ماه
 ٧٤/٧/٢٢بررسي بيماري طاعون بمدت  ٢٠روز اكنلو

 ٧٧/١٢/٤بررسي و انتشار جغرافيايي كنه ها و ميزان آلودگي مختلف بورليا استان سمنان
 ٧٨/٧/٢٧بررسي وضعيت آلودگي چوندگان صجرائي خراسان جنوبي سبزوار

 ٧٨/٥/١٧بررسي انتشار جغرافيايي كنه ها آذربايجان شرقي تبريز اردبيل اروميه بمدت يك ماه

 ٧٩/٣/١بررسي و كنترل بيماري طاعون اكنلو بمدت يكماه

 ٧٩/٨/٨بررسي آلودگي جوندگان و اكتوپارازيت هاي آنان در شهر تهران

 ٨٤/٣/٢٢طرح جمع آوري جوندگان صحرائي و پشه خاكي همكاري با دانشگاه كاشان

 ٨٥/٣/٣طرح جمع آوري جوندگان صحرائي و پشه خاكي همكاري با دانشگاه كاشان
 ٨٦/٢/٨بررسي و كنترل بيماري طاعون اكنلو بمدت  ٥ماه

٣

تعدادي از عكس هاي مرتبط با ماموريت هاي اينجانب در زير آمده است:

تصوير  :١سنندج نفر اول سمت چپ

تصوير  :٢آقبﻼغ مرشد محمدحنيفي و حامد

٤

تصوير  :٣كارگاه كشوري اكنلو ،نفر چهارم از سمت راست

تصوير  :٤نفر اول ايستاده سمت راست سال ١٣٧٣
٥

تصوير  :٥پايگاه اكنلو نفر سمت راست نشسته

تصوير  :٦سنندج نفر دوم سمت راست

٦

تصوير  :٧چاه بهار نفر اول سمت چپ روي كاپوت ماشين

تصوير  :٨همكاران اداره شكارباني در زابل ،نفر دوم سمت راست ايستاده زابل

٧

تصوير  :٩آقبﻼغ كوه بيكسه نفر ايستاده

تصوير  :١٠بان آقبﻼغ مرشد

٨

تصوير  :١١چابهار نفر ايستاده سمت راست

تصوير  :١٢چابهار نفر ايستاده سمت راست

٩

تصوير  :١٣چابهار نفر ايستاده سمت راست

تصوير  :١٤چابهار نفر ايستاده سمت راست

١٠

تصوير  :١٥آقبﻼغ نفر اول روي كاپوت ماشين

تصوير  :١٦دكتر آسمار و حامد حنيفي پير بادام

١١

تصوير  :١٧زابل نفر سمت چب

تصوير  :١٨زبل نفر اول سمت چب

١٢

تصوير  :١٩زابل نفر اول سمت راست

تصوير  :٢٠چابهار نفر اول سمت راست

١٣

تصوير  :٢١اكنلو يكه و تنها

تصوير  :٢٢نفر سمت راست نشسته

١٤

