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رپونده وژیه

گزارشی از تالش محققان برای مقابله با کرونا؛

تکاپوی پاسداشت سالمت
در پژوهشگاه ملی ژنتیک
اشاره
پیشــرفت جامعــه در گــرو حفــظ و ارتقــای ســامت آن اســت .برایــن اســاس در پــی شــیوع
و اپیدمــی ویــروس کرونــا در کشــور ،وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری همــراه بــا ســایر
ســازمانها و وزارتخانههــا و دســتگاههای اجرایــی بــه ایفــای نقــش و رســالت ملــی خــود
جهــت پاسداشــت ســامت مــردم و مقابلــه بــا کرونــا پرداخــت .وزارت علــوم برنامههــا و
فعالیتهــای مختلفــی را در جهــت ســاماندهی آمــوزش عالــی ،پژوهشهــای ماموریتگــرا
و انجــام طرحهــای فنــاوری و کاربــردی زودبــازده طراحــی و اجــرا نمــود.
در ایــن راســتا نقــش کلیــدی و محــوری را بــه پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوری ســپرد تــا بــا هماهنگــی و تجهیــز امکانــات و بهرهمنــدی از تمامــی ظرفیتهــا،
ایدههــا و تالشهــای همگانــی اقدامــات الزم را بعمــل آورد .آنچــه در ادامــه میآیــد
گزارشــی از تــاش همــه جانبــه و جمعــی در پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوی بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســت:

 -1تاسیس ،راهاندازی مرکز تشخیص مولکولی کرونا

پیــرو ابــاغ وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و با تالش
مســئوالن و همــکاران پژوهشــگاه ملــی مهندســی ژنتیــک و
زیســت فنــاوری مرکــز تشــخیص مولکولــی کرونــا در ســاختمان
مســتقل کلینیــک پژوهشــگاه آمــاده بهــره بــرداری شــد .در ایــن
راســتا قــرار گیــری در ایــام تعطیــات ،فقــدان دسترســی بــه
تجهیــزات عمومــی و تخصصــی و ایمنی(دســتگاههای هــود،

 Real Time PCRو  RNA Extractionو  ،)...عــدم
وجــود نیــروی انســانی مبــرز ،لــزوم رعایــت ســطح ایمنــی
بــاال در مرکــز ( )3 Biosafety levelدشــواریهای قابــل
توجهــی ایجــاد نمــود .بحمــدهلل بــا برنامهریــزی ،هماهنگــی و
پیگیریهــای مســتمر و اقدامــات بموقــع بــا همــکاری ســتاد
کرونــا در اســتان تهــران بخشهــای مختلــف و آزمایشــگاههای
ایــن مرکــز و چگونگــی فعالیــت پرســنل بــا حفــظ ســطح
اســتاندارد ایمنــی طراحــی و آمــاده ارائــه خدمــات تخصصــی
گردیــد .نیروهــای تخصصــی بکارگرفتــه شــده توســط پژوهشــگاه
دوره آموزشــی مراحــل تشــخیص کرونــا را در انســتیتو پاســتور
گذراندنــد و در حــال ارائــه خدمــات تخصصــی هســتند.
ورود و خــروج مــواد ،مراحــل انجــام کار و اصــول ایمنــی و
دســتورالعمل هــا تمامــا بــر طبــق دســتور العمــل هــای ســازمان
بهداشــت جهانــی ( )WHOاســت.
ایــن مرکــز پــس از تاییــد و صــدور مجوز توســط وزارت بهداشــت
و درمــان ،از روز  98/12/28آمــاده انجــام تســتهای نمونــه هــای
آزمایشــی کرونــا  19-Covidبــوده و از آن تاریــخ پذیــرش
نمونــه هــای تشــخیصی را شــروع نمــوده اســت .فعالیــت ایــن
مرکــز در یــک مــاه گذشــته در ایــام تعطیــات رســمی (اعیــاد
نــوروز ،شــعبانیه ،روز جمهــوری اســامی ،روز طبیعــت و )...و
فراغــت و تعطیلــی موقــت ســایر مراکــز جهــت تجدیــد قــوا و
رفــع خســتگی ،مســتمرا ادامــه داشــته و بــه هیــچ وجــه متوقــف
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 .5کارگروه مطالعات ژنومی کروناویروس ایرانی و بیوانفورماتیک
 .6کارگروه مطالعه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد موثر آنها

 .7کارگروه فارماکوژنتیک داروها

 .8کارگــروه مطالعــات تاثیــر فاکتورهــای مهارکننــده ویــروس و
تقویــت کننــده سیســتم ایمنــی بــرای مقابلــه بــا ویــروس
 .٩كارگروه ساخت كيت تشخيصي كرونا

نبــوده اســت .تاکنــون حــدود  3000نمونــه توســط ایــن مرکــز
ارزیابــی و نتایــج آن بــه مراجــع ذیربــط ارســال شــده اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه ایــن اقــدام وزارت و پژوهشــگاه متبــوع در
جهــت شناســایی بیمــاران مبتــا مــورد تاکیــد ســازمان پدافنــد
غیــر عامــل کشــور و قدردانــی ســتاد کرونــا در اســتان تهــران
بــوده اســت.
 -2تشکیل و فعالیت کارگروههای تخصصی

براســاس ابالغیــه وزیــر محتــرم علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و
بــه منظــور ســاماندهی طرحهــای پژوهشــی و فنــاوری ،ایــن
پژوهشــگاه  9کارگــروه تخصصــی متناظــر بــا عناویــن موجــود
در ابالغیــه بــا سرپرســتی اعضــای هیــات علمــی مجــرب و
عضویــت محققــان و اعضــای هیــات علمــی ذیصــاح بــه
شــرح زیــر تشــکیل داد و طــی فراخــوان طرحهــای پژوهشــی
و فنــاوری مقابلــه بــا کرونــا متضمــن عنــوان ،چکیــده طــرح،
اهمیــت ،زودبــازده بــودن و اعتبــار مــورد نیــاز را بــه دانشــگاه
هــای سراســر کشــور اطــاع رســانی نمــود.
 .1کارگروه مطالعات سلولی و ژن درمانی مرتبط با کرونا

 .2کارگــروه مطالعــات اپیدمیولــوژی گســترش و مهــار ویــروس
در جمعیــت ایــران و جهــان
 .3کارگــروه ســاخت واکســن و داروهــای موثــر بــرای پیشــگیری
و درمــان کروناویــروس و پلنتــی بــادی
 .4کارگــروه تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده موثــر و کاربردهــای
نــو مرتبــط بــا کروناویــروس و کنتــرل کیفــی عملکــرد مــواد
مذکــور
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در ایــن فراخوانهــا تــاش شــد تــا ضمــن هماهنگــی بــا
دانشــگاهها و مراکــز علمــی تابعــه وزارت عتــف و شــرکتهای
دانــش بنیــان مســتقر در پارکهــا و مراکــز رشــد ،ایدههــا،
طرحهــای فنــاوری و پژوهــش هــای ماموریــت گــرا و زود بــازده
مــد نظــر قــرار گیرنــد ،از ایدههــا و طرحهــای مــوازی و تکــراری
پرهیــز شــده و تمرکــز منابــع بــر اولویتهــا صــورت پذیــرد.
پــس از اخــذ طرحهــا و پیشــنهادهای پژوهشــی اعضــای هیــات
علمــی از دانشــگاههای سراســر کشــور؛ کــه تاکنــون تعــداد 165
طــرح پیشــنهادی بــه تدریــج بــه ایــن پژوهشــگاه واصــل شــده
اســت ،ارزیابــی طرحهــا انجــام شــده و اکثــر طرحهــا تعییــن
تکلیــف شــده انــد .تعــدادی نیــز در حــال انجــام آخریــن مراحــل
اصــاح و تکمیــل مــی باشــند فعالیــت طرحهــای پذیــرش شــده
بــا ابــاغ اعتبــار و مکاتبــه بــا مجریــان شــروع شــده اســت.
 -3کانون تفکر مقابله با کرونا

کانــون تفکــر  19-Covidبــا مشــارکت متخصصــان مرتبــط و
اعضــای هیــات علمــی ایــن پژوهشــگاه راهانــدازی شــده اســت
تــا از مشــورت و همفکریهــای آنهــا در جهــت تعییــن راهبردهــا
و راهکارهــای اساســی رفــع ایــن مشــکل اســتفاده شــود .در ایــن
کانــون تفکــر؛ آخریــن دســتاوردهای علمــی ،گزارشهــای
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تخصصــی مختلــف و دیدگاههــای متخصصــان مطــرح و ارائــه
میشــود.
 -4اجرای طرح ملی ردیابی ویروس کرونا در ایران

طــرح ملــی ردیابــی ویــروس کرونــا در ایــران؛ طرحــی ملــی
و بــا اهمیتــی اســت کــه نتایــج آن بــرای بخــش تحقیقــات و
درمــان در زمینههــای گوناگــون الگــوی پراکنــش ویــروس
کرونــا ،تعییــن ســویههای مختلــف ،طراحــی و کشــف دارو،
طراحــی واکســن ،فارماکوژنتیــک و پزشــکی شــخصی کاربــرد
دارد .ایــن طــرح در دو بخــش راه انــدازی آزمایشــگاهی و ایجــاد
تیــم بیوانفورماتیــک انجــام شــده اســت .نتایــج حاصــل در نــرم
افــزار  Nextstrainدر پایــگاه  GISAIDقابــل دسترســی

اســت کــه بــه طــور مســتمر مطالعــات تکمیــل خواهــد گردیــد.
همچنیــن الزمــه اجــرای بهینــه ایــن طــرح ،دسترســی بــه
کلیــه توالــی هــای ژنــی و ژنومــی ویــروس اســتخراج شــده،
مشــخصات بیمــار ،رونــد و نتیجــه درمــان و وضعیــت مســافرت
بیمــار پیــش از بســتری در بیمارســتان از سراســر کشــور اســت.
در ایــن راســتا مذاکراتــی بــا مراکــز تحقیقاتــی ماننــد انســتیتو
پاســتور ،بیمارســتان هــا ،محققــان و مراکــز اجرایــی ماننــد مرکــز
تحقیقــات نیــاژن نــور در جهــت مشــارکت داده هــای خــود
در ایــن پــروژه صــورت گرفتــه اســت .ایــن فرآینــد در آینــده
گســترش بیشــتری خواهــد یافــت.
 -5تولید کیتهای تشخیصی کرونا

ایــن پژوهشــگاه بــا توجــه بــه نیــاز کشــور و کمبــود کیتهــای
تشــخیصی کرونــا و در هماهنگــی بــا مراجــع ذیربــط جلســات
متعــدد کارشناســی بــا متخصصــان برگــزار نمــوده اســت و
کارگروههــای تخصصــی تعییــن و نهایتــا پروتوتایــپ  3کیــت

شــامل :کیــت اســتخراج ســریع  ،RNAکیــت Master
 Mixو کیــت ریــل تایــم  PCRتهیــه و جهــت ارزیابــی و
تاییــد ،تحویــل انســتیتو پاســتور ایــران شــده اســت .درحــال
حاضــر اقدامــات مختلفــی از ســوی ســایر مراکــز و شــرکتهای
خصوصــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت .در صــورت نیــاز
ایــن اقــدام پژوهشــگاه قابــل پیگیــری میباشــد.
 -6هماهنگی و همکاری در ستاد کرونا

یکــی از نــکات مهــم مــد نظــر ایــن پژوهشــگاه ارتقــای
هماهنگــی و همــکاری بــا ســازمانها و موسســات مختلــف ،در
جهــت مقابلــه بــا کرونــا بــوده اســت .در ایــن راســتا اقدامــات
مختلفــی انجــام شــده اســت .مســئوالن پژوهشــگاه ضمــن

هماهنگــی ،در جلســات ســتاد مدیریــت کرونــا در تهــران حضــور
داشــتهاند .همچنیــن بــا وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری،
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی و انســتیتو پاســتور
ایــران ،اداره آزمایشــگاههای وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی ،دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران و مرکــز تحــول و
پیشــرفت ریاســت جمهــوری هماهنگــی ،مشــارکت و همفکــری
داشــتهاند.
 -7فراخوان همکاری مشترک و اطالع رسانی گسترده

ایــن پژوهشــگاه بــا هــدف بهرهمنــدی از همــه ظرفیتهــای
علمــی و تخصصــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا ،بــه شــرح زیــر
مصاحبههــای خبــری برگــزار و فراخوانهــای مختلفــی را تهیــه
و بــا همــکاری روابــط عمومــی وزارت علــوم بــرای دانشــگاهها،
پژوهشــگاهها ،مراکــز علمــی و شــرکتهای دانــش بنیــان و
ســایر مراجــع ذیربــط ارســال نمــوده اســت.
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خبرانهم آموزش عالی
گزارش ویژه
اقدامات معاونت آموزشی وزارت علوم در
مقابله با شیوع کرونا؛

جایگزینی آموزش الکترونیکی
به جای آموزش حضوری

بــا شــیوع ویــروس کرونــا و بیمــاری کویــد  19در
جهــان ،بــه علــت ســرعت بــاالی انتقــال آن بــا گذشــت
زمانــی کوتــاه ،بســیاری از کشــورها سیاســت تعطیلــی
تمــام مقاطــع تحصیلــی و مؤسســات آموزشــی را پیــش
گرفتنــد و بنابــر آمــار دریافــت شــده از وبــگاه یونســکو
در  9فروردیــن مــاه  ،1399ایــن سیاســت منجــر بــه
تعطیلــی سراســری مؤسســات آموزشــی در  165کشــور
شــد و بیــش از  1/5میلیــارد دانشآمــوز و دانشــجو را
کــه حــدود  87درصــد از کل ثبتنــام کننــدگان جهانــی
بــرای تحصیــل در همــه مقاطع آموزشــی را شــامل میشــد،
تحــت تاثیــر قــرار داد.
در ایــران نیــز از ابتــدای اســفندماه  98و همزمــان بــا آغاز
نیمســال دوم تحصیلــی  ،99-98تمامــی دانشــگاهها و
مراکــز آمــوزش عالــی بــا مصوبــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا
کرونــا ،آمــوزش حضــوری خــود را متوقــف نمودنــد.
از ایـنرو ،بــرای تبدیــل کــردن تهدیــد کرونایــی بــه فرصــت رویآوری
بــه روشهــای نویــن آموزشــی و دســتیابی بــه اهــداف زیــر:
بــه حداقــل رســاندن آســیبهای ناشــی از توقــف آمــوزش حضــوریو نیــز کنتــرل شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه
جبران کاستیهای پدیدآمده در فعالیت آموزشی دانشگاههابهرهمنــدی دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی از مزایــایآمــوزش الکترونیکــی
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تــوان و آمادگــی مراکــز آمــوزش عالــی در صــورت تــداوم مشــکلایجــاد شــده و در برخــورد بــا شــرایط مشــابه
توســعه و اجــرای برنامــه آموزشهــای غیرحضــوری ،در دســتور کار
معاونــت آموزشــی وزارت عتــف قــرار گرفــت .بــا بررســی انجــام
شــده در بــدو امــر ،بــه ایــن جمعبنــدی رســیده شــد کــه محوریــت
آموزشهــای غیرحضــوری در کشــور و در کنــار اســتفاده از تمــام
فناوریهــای 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
اطالعــات و آموزشهــای الکترونیکــی و همچنیــن تــاش جمعــی و
همــکاری ارزشــمند جامعــه دانشــگاهی ،در ایــن مســیر پیشــرفتهای
شایســتهای حاصــل شــد ،تــا بــا توقــف آمــوزش حضــوری در
دانشــگاهها ،آســیبهای احتمالــی در رونــد ارائــه خدمــات آموزشــی
بــه حداقــل برســد.
گامهای اجرائی
 .1صــدور بخشــنامه بــه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی (4
اســفند)
 .2نشســت تصمیمگیــری دربــاره فعالیــت آموزشــی دانشــگاهها بــا
حضــور معاونــان آموزشــی دانشــگاههای مســتقر در تهــران ( 7اســفند)
 .3صــدور بخشــنامه بــه دانشــگاهها بــرای توجــه بــه آموزشهــای
غیرحضــوری ( 10اســفند)

خبرانهم آموزش عالی

گزارش وژیه

 .4تشکیل «کارگروه تخصصی آموزشهای الکترونیکی»
 .5اقدام برای بهرهمندی دانشگاهها از ترافیک رایگان
 .6پیگیری برای تقویت زیرساختها در دانشگاهها
 .7گزارشگیری از دانشگاهها
 .8مکاتبه با دانشگاه آزاد اسالمی

 .25ارســال پروتکلهــای بهداشــتی حــوزه آمــوزش عالــی بــه
دانشــگاهها ( 27فروردیــن)
 .26راهانــدازی پایــگاه تخصصــی آموزشهــای الکترونیکــی (28
فروردیــن)
 .27برنامهریــزی بــرای چگونگــی برگــزاری امتحانــات پایــان نیمســال
تحصیلــی ( 31فروردیــن)

 .9مشارکت در نشست وزرای علوم کشورهای درگیر کرونا
 .10صــدور بخشــنامه بــرای افزایــش ســقف مجــاز آمــوزش الکترونیکــی
در دانشــگاهها
 .11ارســال نمونــهای از تجــارب موفــق دانشــگاهی بــرای دیگــر
دانشــگا هها
 .12ارائــه نظــرات پیشــنهادی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــه
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا
 .13ارســال توصیههــای کارگــروه آموزشهــای الکترونیکــی بــه
دانشــگاههای کشــور
 .14جلسات مستمر و پیاپی کارگروه آموزشهای الکترونیکی
 .15شــرکت در جلســات کمیتههــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در
وزارت بهداشــت و وزارت کشــور
 .16صــدور دســتورالعمل آموزشــی بــا محوریــت آموزشهــای
الکترونیکــی (ویــژه نیمســال دوم )98-99
 .17صــدور بخشــنامه چگونگــی برگــزاری آموزشهــای حضــوری
ویــژه دانشــجویان دکتــری ( 17فروردیــن)
 .18پیگیــری کاهــش هزینههــای اینترنــت بــرای آموزشهــای
الکترونیکــی ( 17فروردیــن)
 .19اطالعرســانی دربــاره چگونگــی تعمیــم ســند  20بنــدی (20
فروردیــن)
 .20درخواســت همراهــی بــا دانشــگاهها و مؤسســات غیردولتــی (24
فروردیــن)
 .21تســهیل در مجــوز پذیــرش دانشــجوی دانشــگاهها و مؤسســات
غیردولتــی ( 24فروردیــن)
 .22تــداوم فعالیتهــا و پیگیریهــای کارگــروه آموزشهــای
الکترونیکــی
 .23برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا مشــارکت همزمــان بیــش از  8هــزار
نفــر ( 22فروردیــن)
 .24ارســال توصیههــای آموزشــی و روانشــناختی بــرای حفــظ کیفیــت
آموزشــی بــه دانشــگاهها ( 26فروردیــن)

گذری بر نتایج
دریافــت گزارشهــای کامــل و جامــع از همــه دانشــگاهها و موسســات
آمــوزش عالــی کشــور بــه ســتاد وزارت بــه تدریــج در حــال انجام اســت.
بــا ایــن حــال و بــا اســتناد بــه گزارشهایــی کــه تــا  20فروردیــن در
اختیــار معاونــت آموزشــی وزارت علــوم قــرار گرفتــه اســت میتــوان
ضمــن اذعــان بــه کامیابــی در توســعه آموزشهــای الکترونیکــی،
مــوارد زیــر را اســتنتاج کــرد:
از گزارشهــای دریافتــی از حــدود  70دانشــگاه دولتــی چنیــن
دریافــت میشــود کــه قریــب بــه  90درصــد از دانشــجویان تحــت
پوشــش آموزشهــای الکترونیکــی قــرار گرفتهانــد .ایــن نســبت در
دانشــگاههایی کــه دارای شــعبی در سراســر کشــور هســتند (پیــام
نــور ،فرهنگیــان ،فنــی و حرفــه ای ،جامــع علمی-کاربــردی) بــه طــور
میانگیــن بــاالی  70درصــد از جمعیــت دانشــجویی را در بــر میگیــرد.
همــان طــور کــه گفتــه شــد ظــرف ایــن مــدت زمــان نســبت ًا کوتــاه
اقــدام بــه حرکــت بــه ســمت آمــوزش غیرحضــوری ،بــر اســاس
گزارشهــای دریافتــی ،قــدرت و ســرعت انطبــاق دانشــگاهها بــا
شــرایط پدیــد آمــده مناســب بــوده اســت و بــه ویــژه دانشــگاههای
بــزرگ کشــور توانســتهاند بــه خوبــی و تــا حــد قابــل قبولــی خــود را
بــا وضعیــت فــوق العــاده وفــق دهنــد و از آســیب بــه فراینــد آمــوزش
نظــام آمــوزش عالــی ممانعــت کننــد.

نگاه به آینده
بــا همراهــی و تــداوم برخــورد فعــال وزارت علــوم و دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی ،تهدیــد کوویــد 19 -بــه فرصتــی بــی نظیــر
بــرای تحــول در آمــوزش عالــی کشــور و تقویــت زیرســاختها بــرای
ارایــه آموزشــهای متنــوع غیــر حضــوری و بــاال بــردن ســطح تــابآوری
نظــام آمــوزش عالــی کشــور در مواجهــه بــا شــرایط مشــابه احتمالــی
در آینــده تبدیــل شــده اســت .بــا تجربــه موفقــی کــه بــه دســت
آمــده اســت انتظــار م ـیرود در آینــده شــاهد تحــول جــدی در نــگاه و
اســتفاده دولــت و مــردم از ظرفیتهــای گســترده ایــن نــوع آمــوزش
در دانشــگاههای کشــور باشــیم.
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خبرانهم آموزش عالی
یادداشت

آموزش عالی و بیماری کووید۱۹-
دکتر منصور غالمی
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری

در ماههــای پایانــی ســال  ۱۳۹۸کشــور بــا بحــران شــیوع ویــروس کرونــای
جدیــد (کوویــد  )۱۹مواجــه شــد کــه بنــا بــه ماهیــت خطرنــاک و ســرایت
بســیار ســریع آن ابعــاد مختلــف زندگــی اجتماعــی در همــه جــای جهــان را
بهطــور جــدی و بنیادیــن بهچالــش کشــید .در ایــن میــان از ابتــدا مشــخص
بــود کــه فعالیــت دانشــگاهها بهعنــوان مکانــی کــه تراکــم بــاالی روابــط
چهرهبهچهــره وجــود دارد و نیــز توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه زندگــی
تحصیلــی محــدود بــه صــرف حضــور در کالس و فضاهــای آموزشــی نبــوده،
بلکــه کل زندگــی دانشــجویان از جملــه حضــور در خوابگاههــای دانشــجویی
را هــم شــامل میشــود ،تــداوم فعالیــت دانشــگاهها عمــ ً
ا پتانســیل شــیوع
و آســیب دیــدن دانشــجویان و دانشــگاهیان و بهطــور کلــی شــیوع بیشــتر
بیمــاری در جامعــه را بــه شــدت افزایــش میدهــد.
بنابرایــن طبیعــی اســت کــه فعالیــت دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
نیازمنــد اتخــاذ تمهیــدات ویــژه و فــوری در مقیاسهــای کالن و میانــی بــود
ضمــن اینکــه ایــن موضــوع محــدود بــه نظــام آمــوزش عالــی کشــور نبــوده و
در واقــع همــه ســازمانها و نهادهــا و ارگانهــای کشــور را شــامل میشــد
و در نتیجــه تصمیمگیــری در خصــوص آن هــم محتــاج نگاهــی کالن و
فراحــوزهای بــود .بدیــن ترتیــب نظــام آمــوزش عالــی بــا بررســی شــرایط و
امکانــات موجــود و بــا بهرهگیــری از تجــارب بینالمللــی تصمیــم گرفــت
همــگام بــا سیاســتهای دولــت جمهــوری اســامی مبنــی بــر اجتنــاب
از ایجــاد وقفــه در ســامانههای مختلــف خدمــات کشــوری و بــا اولویــت
قــرار دادن اطمینــان از حفــظ ســامتی و ایمنــی دانشــجویان و دانشــگاهیان،
ضمــن رعایــت کامــل اصــول و اســتانداردهای نظــام بهداشــت و درمــان،
نســبت بــه فعــال نــگاه داشــتن حداکثــری فعالیتهــای آموزشــی و پژوهشــی
دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی اقــدام نمایــد .بــه نحــوی کــه شــاهد
کمتریــن آســیب ،وقفــه و کاســتی در ایــن خصــوص باشــیم.
در ایــن راســتا همــگام بــا تجربههــا و خــط مشـیهای در پیــش گرفتــه شــده
توســط دانشــگاههای پیشــرفته و معتبــر جهــان ،در حــوزه آمــوزش اســتفاده
از نظــام آمــوزش مجــازی بهعنــوان جایگزیــن آمــوزش حضــوری در شــرایط
پرمخاطــره کنونــی در دســتور کار دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی
قــرار گرفــت .بدیهــی اســت کــه ایــن مهــم نیازمنــد اقــدام ســریع دانشــگاهها
در ایجــاد ،تقویــت و تغییــر سیســتمها و زیرســاختهای مــورد نیــاز بــوده
و میباشــد کــه بــا فعالیــت شــبانهروزی دانشــگاهها ایــن امــر کموبیــش
محقــق شــده و خوشــبختانه تاکنــون توانســته اســت بخــش مهمــی از اهــداف
فــوق را محقــق نمایــد .البتــه بدیهــی اســت کــه تالشهــای دانشــگاهها
بــرای رفــع کاســتیها و نقایــص موجــود ،تهیــه و ارتقــای زیرســاختها و
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بهبــود خدمــات بــا جدیــت ادامــه خواهــد داشــت .بــه هرحــال بررس ـیهای
میدانــی اولیــه نشــان میدهــد کــه ایــن اقــدام نــه تنهــا گام مهمــی بــرای
جلوگیــری از اتــاف وقــت ،انــرژی و زمــان دانشــجویان عزیــز محســوب شــده،
بلکــه ضمــن رفــع دلنگرانیهــا و ایجــاد امنیــت خاطــر بــرای خانوادههــای
آنهــا ،بــه حفــظ پویایــی ،امیــد و انگیزههــای ایــن قشــر فرهیختــه نیــز منجــر
خواهــد شــد .از ســوی دیگــر اطمینــان داریــم پیگیــری و تــداوم ایــن اقدامــات
منجــر بــه توســعه و تقویــت زیرســاختهای آمــوزش مجــازی دانشــگاهها
بهعنــوان نظــام مکمــل آمــوزش و ارتقــای ســطح کیفــی فعالیتهــای
آموزشــی از یــک ســو و افزایــش آمادگــی و تــابآوری نظــام آمــوزش عالــی
کشــور در مواجهــه بــا بحرانهــا و شــرایط غیرقابــل پیشبینــی خواهــد شــد.
در عیــن حــال بــا اذعــان بــه شــرایط و الزامــات متفــاوت حوزههــای دانشــی
و رشــتههای تحصیلــی از یــک ســو و نیــز متفــاوت بــودن شــرایط و امکانــات
دانشــجویان و دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عالــی از ســوی دیگــر،
طبیعتــ ًا اجــرا و برگــزاری نیمســال تحصیلــی جــاری نیازمنــد انعطافپذیــری
بیشــتر سیســتمها بهمنظــور تطبیــق و ســازگار شــدن مقــررات و شــرایط
بــا وضعیــت موجــود و نیــز در نظــر گرفتــن تمهیــدات و تســهیالت ویــژهای
بــرای جبــران عقبافتادگیهــا و آســیبهای وارده میباشــد کــه در ایــن
خصــوص نیــز اقدامــات الزم در ســطح وزارتخانــه و دانشــگاهها بــا هــدف
تســهیل ســازگاری بهینــه دانشــجویان بــا شــرایط موجــود صــورت پذیرفتــه
و خواهــد پذیرفــت.
در حــوزه پژوهــش نیــز وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا درک وظیفــه
و نقــش خطیــر دانشــگاهها در مبــارزه ملــی  -جهانــی بــا شــرایط بــه وجــود
آمــده تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس کرونــا ،ضمــن فعــال نــگاه داشــتن و
حتــی تشــدید و توســعه فعالیتهــای پژوهشــی دانشــگاهها بویــژه تمرکــز بــر
ســازماندهی پژوهشهــای علمــی و کاربــردی در حوزههــای مرتبــط بــا کرونــا،
از بهداشــت و درمــان گرفتــه تــا صنایــع راهبــردی و نیــز پیامدهــای گســترده
انســانی ،اجتماعــی و فرهنگــی کرونــا اقــدام نمــوده اســت .در پایــان ضمــن
تقدیــر و تشــکر از همــکاری و تالشهــای ارزنــده خانــواده بــزرگ آمــوزش
عالــی کشــور ،بدیهــی اســت تــداوم ایــن مســیر و عبــور موفقیتآمیــز از دوره
پرآشــوب کرونــا ،نیازمنــد همدلــی ،همیــاری و معاضــدت هــر چــه بیشــتر
اعضــای محتــرم هیــأت علمــی ،دانشــجویان عزیــز ،کارمنــدان و پرســنل
فــداکار آمــوزش عالــی و تشــکلهای بــا نشــاط و پرانــرژی دانشــجویی و
دانشــگاهی بــا یکدیگــر میباشــد.
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حمایت از واحداهی فناور

وزیر علوم در نامه ای به روسای دانشگاهها تاکید کرد:

حمایت از واحدهای فناور دانشگاهها و پارکها در تولید
محصول یا خدمت موثر برای مقابله با کرونا

دکتــر منصور غالمــی ،وزیــر علــوم ،تحقیقات و فنــاوری در
نام ـهای بــه روســای دانشــگاهها ضمــن تأکیــد بــر لــزوم
حمایــت از واحدهــای فنــاور دانشــگاهها و پارکهــای
علــم و فنــاوری در تولیــد محصــول یــا خدمــت موثــر در
مقابلــه بــا کرونــا ،بــه پژوهشــگاه ملّــی مهندســی ژنتیــک
و زیســت فنــاوری مأموریــت داد بــر تامیــن نیازهــای
مرتبــط بــا همــکاری متخصصــان سراســر کشــور اهتمــام
ورزنــد.
متــن بخشــنامه دکتــر غالمــی کــه در دو بخــش «اقدامــات
عمومــی» و «اقدامــات تخصصــی» بــه تشــریح دقیــق
هــر یــک از فعالیــت هــا و اقدامــات الزم در خصــوص
پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا پرداختــه ،بــه
شــرح زیــر اســت:

رؤســای دانشــگاهها و مؤسســات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری
بدینوســیله از اقدامــات انجامشــده بــه دســت خانــواده بــزرگ
آمــوزش عالــی در مواجهــه بــا مشــکالت حاصــل از شــیوع
بیمــاری کوویــد  ۱۹-کــه بــا حفاظــت از ســامت دانشــجویان،
اســتادان و کارکنــان از طریــق تمهیــدات اتخاذشــده بــه منظــور
بهرهگیــری از آموزشهــای الکترونیــک و نیــز آگاهســازی،
اطالعرســانی و ترویــج دانــش و مهارتهــای پیشــگیری
از شــیوع ویــروس آغــاز شــد ،تشــکر و قدردانــی میکنــم.

بدیهــی اســت بــا توجــه بــه مســئولیت وزارت علــوم ،تحقیقــات
و فنــاوری در «کارگــروه علــم و فنــاوری» و نیــز در شــرایطی
کــه ایــن بیمــاری تمامــی عرصههــای زندگــی اجتماعــی مــردم
را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت ،مواجهــه و کاهــش هزینههــا
و پیامدهــای آن عــزم ملّــی و تــاش مضاعفــی را میطلبــد
و الزم اســت تمامــی رؤســا و همــکاران بــا ورود عالمانــه و
مؤثــر در ایــن عرصههــا اقدامــات زیــر را بــه اجــرا درآورنــد:
الف) اقدامات عمومی
 -۱تقویــت اعتمادســازی نســبت بــه نهادهــای متخصــص و
دســتاندرکار موضــوع
 -۲ترویج گفتمان همدلی و همبســتگی ملّی

 -۳برجستهســازی مســئولیتپذیری کنشــگران ایــن عرصــه،
تقویــت روحیــه ازخودگذشــتگی ،فــداکاری و نوعدوســتی
 -۴کمــک بــه بــاال بــردن ایمنــی ،ذهنــی و روانــی و اجتماعــی
جامعــه و پرهیــز از ایجــاد گســترش ناامنــی و هــراس فــردی و
جمعــی
 -۵کمــک بــه اثربخشــی نظــام ارتباطــی جامعــه از جملــه صــدا و
ســیما ،مطبوعــات و رســانههای محلــی و تخصصــی ،حرف ـهای و
شــبکههای معتبــر اجتماعــی در اســتانها ،بــه منظــور آمــوزش
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حمایت از واحداهی فناور
همگانــی و ســبک زندگــی مناســب بــا شــرایط بحــران
 -۶برقــراری کانــال ارتباطــی بــا اســتادان ،دانشــجویان و
کارکنــان بــه منظــور تقویــت فراینــد آگاهســازی و فعــال کــردن
آنهــا در حــوزه پیشــگیری از انتقــال بیمــاری در خانوادههــا و
فضاهــای عمومــی

خبرانهم آموزش عالی

 ۴-۲تولیــد داروهــای مؤثــر جهــت پیشــگیری و درمــان ویــروس
کر و نا
 ۴-۳تولید کیتهای تشــخیصی و مواد اولیه مورد نیاز آنها
 ۴-۴انجــام مطالعــات ژنومــی ســویههای کوویــد  ۱۹-شــایع
در ایــران

 -۷دعــوت از دانشــجویان بــرای پیوســتن بــه پویــش اجتماعــی
مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد ( ۱۹-دانشــجویان میتواننــد بــا
مراجعــه بــه لینــک http://itmfd.behdasht.gov.ir/
 page/coronaنســبت بــه ثبتنــام در ایــن پویــش ملّــی
اقــدام کننــد).

 ۴-۶مطالعــه اثرات درمانی گیاهان دارویی و مواد مؤثر آنها

 -۸تســهیل شــرکت اســتادان و دانشــجویان در پیوســتن بــه
پویشهــا و فعالیتهــای خیرخواهانــه

 ۴-۷مطالعــات همهگیریشــناختی (اپیدمیولوژیــک) گســترش و
مهــار ویــروس در جمعیــت ایــران و جهــان

 -۹فعــال بــودن دانشــگاه در تمامــی عرصههــا بــه غیــر از حــوزه
آمــوزش حضــوری و پرهیــز از هرگونــه تصمیمگیــری خــارج از
ضوابــط و چارچوبهــای ملّــی بــرای فعالیتهــای دانشــگاه.

 ۴-۸تولیــد مــواد ضدعفونیکننــده مؤثــر و روشهــای نویــن
ضدعفونــی کــردن

ب) اقدامات تخصصی
 -۱تشــکیل ســتاد آگاهســازی ،همــکاری و پیشــگیری از شــیوع
بیمــاری کوویــد  ۱۹-بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی در
دانشــگاه معیــن اســتانها
 -۲ارتبــاط مســتقیم بــا دانشــگاههای علــوم پزشــکی در اســتان
بــه منظــور کمــک بــه رفــع نیازهــای پژوهشــی و عملیاتــی
آنهــا .در ایــن خصــوص الزم اســت رئیــس دانشــگاه یــا نماینــده
تاماالختیــار وی در ســتاد کرونــای اســتان و کمیتههــای
تخصصــی حضــور دائمــی داشــته باشــند تــا بتواننــد مــوارد را بــا
مدیریــت دانشــگاه و اعضــای هیئــت علمــی هماهنــگ کننــد.
 -۳استمرار فعالیتهای آموزشی غیرحضوری
 -۴بــا توجــه بــه توانمندیهــای موجــود در حوزههــای
علــوم پایــه و زیســت فنــاوری در دانشــگاهها ،بهویــژه در
دانشــکدههای علــوم پایــه ،کشــاورزی و دامپزشــکی و ضــرورت
همــکاری آنهــا بــا وزارت بهداشــت در تهیــه کیتهــای تشــخیصی
و بررســی نمونههــا و ســایر عملیــات پشــتیبانی مقــرر شــد تــا
پژوهشــگاه ملّــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری مســئولیت
هماهنگیهــای الزم را بــه عهــده داشــته باشــد.
از ایــن رو ،الزم اســت کــه معاونــان محتــرم پژوهشــی مؤسســات
بــا هماهنگــی پژوهشــگاه ملّــی مهندســی ژنتیــک و زیســت
فنــاوری نســبت بــه تأمیــن نیازهــای زیــر بــه دســت همــکاران
متخصــص اقــدام کننــد:
 ۴-۱ســاخت واکسنهای متنوع بر اساس روشهای نوین
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 ۴-۵انجــام مطالعــات مربــوط بــه تأثیــر فاکتورهــای مهارکننــده
ویــروس و تقویتکننــده سیســتم ایمنــی بــرای مقابلــه بــا
ویــروس

 -۵حمایــت از واحدهــای فناور مســتقر در مراکز رشــد دانشــگاهی
و پارکهــای علــم و فنــاوری کــه در زمینــه تولیــد محصــول یــا
خدمــت مــورد اســتفاده بــا هــدف کاهــش بــار خســارت ویــروس
کوییــد  ۱۹-فعالیــت میکننــد.
در ایــن ارتبــاط الزم میدانــم از پارکهــای علــم و فنــاوری
کــه حســب گزارشهــای دریافتــی بیــش از  ۶۰واحــد فنــاور
و شــرکتهای دانشبنیــان خــود را جهــت تولیــد دســتکش،
ماســک و مــواد ضدعفونــی پشــتیبانی و فعــال کردهانــد ،تشــکر
کنــم.
 -۶از تمامــی پارکهــای علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد
دانشــگاهی دانشــگاهها و مؤسســات پژوهشــی و همچنیــن،
آزمایشــگاههای تخصصــی کــه دارای امکانــات و تجهیــزات الزم
بــرای تولیــد در هــر ســطح و مقیاســی هســتند انتظــار مــیرود
کــه تولیــد اقــام مــورد نیــاز را بــا پشــتیبانی مؤسســه در دســتور
کار خــود قــرار دهنــد.
 -۷الزم اســت کــه معاونــان فرهنگــی و دانشــجویی مؤسســات
نســبت بــه فعالســازی هســتههای فکــری در قالــب شــبکههای
جامعــه و دانشــگاه یــا اتــاق فکــر بــه شــرح زیــر اقــدام کننــد:
 -۱-۷هســته اجتماعی-اقتصــادی بــا حضــور اســتادان رشــتههای
جامعهشناســی ،اقتصــاد ،مدیریــت ،علــوم سیاســی و… بــا هــدف
تحلیــل پیامدهــای اقتصــادی و اجتماعــی راهکارهــای کاهــش
هزینههــای اجتماعــی و اقتصــادی حاصــل از معضــل کرونــا
 -۲-۷تشــکیل هســته مشــاوره اجتماعی–فرهنگــی بــا حضــور

خبرانهم آموزش عالی

ریاست جمهوری

اســتادان روانشناســی ،مشــاوره ،علــوم تربیتــی و ...بــا هــدف:
 آمــوزش و بحــث در خصــوص تاکتیکهــای مربــوط بــهشــیوههای پیشــگیری (ازخودمراقبتــی تــا برنامههــای ســازمانی)
 برگــزاری و معرفــی برنامههایــی کــه موجــب کاهــش احســاسدرماندگــی ،ســرخوردگی و ناامیــدی ،یــأس و اضطــراب ،بیپناهــی
و بیاثــری و انفعــال مــردم میشــود.
 معرفــی برنامههــا و راهکارهایــی جهــت کاهــش تنشهــایروانــی و بیــم و نگرانــی در جامعــه
 -۳-۷تشــکیل هســته بررســیهای محیطــی و بومشــناختی
بــا حضــور اســتادان رشــتههای محیطشناســی ،جغرافیــا،
برنامهریــزی منطقــهای ،شــهری ،روســتایی و ...بــا هــدف
معرفــی فنــون و برنامههــای شــیوع محیطــی و راهکارهــای
آگاهیدهنــده و پیشــگیرانه و معرفــی خطــرات محیطــی و
منطقــهای و راهکارهــای آگاهیدهنــده و پیشــگیرانه
 -۸هماهنگــی بــا صــدا و ســیما و ســایر رســانههای تخصصــی و
محلــی اســتانها بــرای حضــور اســتادان در برنامههــا بــرای ارائــه
تحلیلهــای واقعبینانــه بــا هــدف آرامشبخشــی و کمــک بــه
کاهــش آالم مــردم

ضرورت استفاده از اپلکیشین ماسک

 -۹از آنجایــی کــه بررســی تأثیــر تحــوالت ناشــی از شــیوع
بیمــاری کوویــد  ۱۹-بــه اقتصــاد ،صنعــت ،و تجــارت جامعــه و
ارائــه راهکارهــای الزم از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،الزم
اســت معاونــان محتــرم پژوهشــی بــا تشــکیل کارگروههــای
تخصصــی نســبت بــه آسیبشناســی و ارائــه راهکارهــای عملــی
بــرای مقابلــه بــا اثــرات ســوء آن اقــدام کننــد و پیشــنهادات قابــل
اجــرای خــود را اعــام کننــد.

دکتــر حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مدیریت
و مقابلــه بــا کرونــا بر ضــرورت اســتفاده از اپلکیشــین
رصــد تمــاس [ماســک] تولیــدی دانشــگاه صنعتــی
شــریف بــرای غربالگــری هوشــمند تاکیــد کــرد.

 -۱۰از آنجــا کــه انجمنهــای علمــی ،حرفــهای و تخصصــی
و همچنیــن کرســیهای یونســکو در دانشــگاهها و مراکــز
پژوهشــی میتواننــد ظرفیتهــای مؤثــری بــرای باالبــردن
تــابآوری جامعــه در شــرایط دشــوار فعلــی ایجــاد کننــد و
خوشــبختانه گامهــای مثبتــی در ایــن زمینــه داشــتهاند در فراهــم
آوردن امــکان حضــور و مشــارکت اســتادان و دانشــجویان بــا
آنهــا مــورد تأکیــد اســت.
 -۱۱وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری بــا مســئولیت انجــام
هماهنگیهــای الزم در حــوزه علــم وفنــاوری در شــرایط فعلــی
بــا همــه تــوان خــود ،در ســطح مقــدورات و امکانــات وزارت
عتــف ،از انجــام اقدامــات فــوق پشــتیبانی میکنــد.

رئیس جمهوری تاکید کرد:

دانشگاه شریف برای غربالگری هوشمند

رئیــس جمهــوری در ایــن جلســه اظهــار داشــت :اپلیکیشــینی
کــه دانشــگاه صنعتــی شــریف تولیــد کــرده و تســت آنتــی بــادی
نیــز بــه کمــک وزارت بهداشــت خواهــد آمــد.
دکتــر روحانــی افــزود :دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا دادههایــی
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 بلوتوثشــان روشــن باشــد ،بــه
خوبــی میفهمیــم چــه افــرادی در شــرایط قرمــز (مبتــا) ،زرد
(غیرمبتالیــان) و بنفــش (دارای وضعیــت درمانشــده و پادتــن)
نشــان داده میشــود.
اســتفاده از اپلیکیشــن ماســک بــرای بســیاری از مراکــز و
تجمعــات در ادارات و بنگاههــا و بخشهــای مختلــف هــم
میتوانــد مفیــد باشــد.
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افتتاح و را هاندا زی
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خط تولید اتانول در پژوهشگاه شیمی و
مهندسی شیمی ایران افتتاح شد
خــط تولیــد اتانــول ،بــا درجــه خلــوص بــاالی 99
درصــد بــا حضــور وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری
در پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران
افتتــاح شــد.
محققــان پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران در
راســتای تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در ســال
جهــش تولیــد و در راســتای ایفــای نقــش موثــر در کمــک بــه
غلبــه بــر کرونــا ویــروس بــا اســتفاده از امکانــات موجــود در
پژوهشــگاه در کمتــر از  ۱۴روز موفــق بــه تولیــد اتانــول از روش
تخمیــر شــدند.
در ایــن مراســم دکتــر امیدخــواه رئیــس پژوهشــگاه شــیمی
و مهندســی شــیمی ایــران ،ضمــن ارائــه گزارشــی از رونــد
شــکلگیری ایــن پــروژه اظهــار داشــت :پیــرو مصوبــات کمیتــه
پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا ویــروس و بــا توجــه بــه شــرایط
حســاس کنونــی کشــور و کمبــود مــواد ضدعفونیکننــده در
بــازار و ضــرورت ورود و همــکاری تمامــی دســتگاههای اجرایــی
کــه در ایــن خصــوص توانایــی الزم را دارنــد ،محققان پژوهشــگاه
شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران بــا عزمــی راســخ در جهــت
تولیــد الــکل اتیلیــک یــا اتانــول کــه مــاده اولیــه تهیــه مــواد
ضدعفونیکننــده بــر پایــه الکلــی اســت ،موفــق بــه تولیــد
الــکل اتانــول بــا خلــوص  ۹۰درجــه مناســب جهــت اســتفاده
تهیــه مــواد ضدعفونیکننــده براســاس فرموالســیون پیشــنهادی
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ســازمان بهداشــت جهانــی( )WHOشــدند.
وی افــزود :فرآینــد تخمیــر بــرای تولیــد اتانــول مــدت زمانــی
حــدود  ۸تــا  ۱۴روز زمــان نیــاز دارد کــه بــرای اولیــن بــار در
ایــران توســط محققــان پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی
ایــران ایــن فرآینــد در ســریعترین زمــان و بــه کمتــر از ۲۴
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
ظرفیــت قابــل افزایــش تــا  ۳هــزار لیتــر در روز اســت.
رئیــس پژوهشــگاه شــیمی و مهندســی شــیمی ایــران افــزود :بــا
توجــه بــه وجــود دســتگاههای پیشــرفته در مجموعــه آزمایشــگاه
مرکــزی پژوهشــگاه فرآینــد تولیــد در ســه مرحلــه ،کنتــرل
کیفیــت مــواد اولیــه ،کنتــرل در حیــن انجــام پروســه تولیــد و
کنتــرل کیفیــت محصــول نهایــی نیــز انجــام میشــود.
وی گفــت :مراحــل آزمایشــگاهی بــرای تولیــد اتانــول بــا خلــوص
بــاالی  ۹۹درجــه بــرای کاربردهــای مــورد نیــاز صنایــع دارویــی،
پزشــکی و آنالیــز دســتگاهی نیــز در ایــن پژوهشــگاه انجــام شــده
ا ست .
دکتــر امیدخــواه در پایــان خاطرنشــان کــرد :محققــان ایــن
پژوهشــگاه در تولیــد موادضدعفونیکننــده پایــه آبــی نیــز
گامهــای موثــری برداشــتهاند کــه در آینــده نزدیــک بــا همــکاری
ارگانهــای مربوطــه ایــن مــواد بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد.

خبرانهم آموزش عالی

رپونده وژیه

پالسما درماني با پالسماي افراد بهبود يافته؛

راهكاري براي كوويد  ١٩و راهبردي
براي بيماريهاي نوپديد آينده

فضــای مجــازی آمیختــه از اطالعــات علمــی و شــبه
علمــی اســت کــه میتوانــد باعــث ســر درگمــی اســتفاده
کننــدگان شــود .هــدف ایــن سلســله از مباحــث علمــی،
ارائــه اطالعــات معتبــر ،دارای شناســنامه و تهیــه شــده
توســط اســاتید دربــاره کوویــد 19-میباشــد .ایــن گــزارش
توســط دكتــر علــي اكبــر پورفتحالــه از گــروه ايمني شناســي
دانشــكده علــوم پزشــكي دانشــگاه تربيــت مــدرس انجــام
شــده اســت.
پالسما درماني و كاربردهاي آن

بهبــودي از يــك عفونــت ،حاصــل پاســخ دفاعــي بــدن در برابــر عفونــت
و توليــد پادتــن (آنتیبــادي – آنتيكــر) اختصاصــي عليــه آن ميباشــد.
ســلولهاي «لنفوســيت بــي» بــه دنبــال يــك عفونــت و پاســخ ايمنــي،
آنتيبــادي توليــد ميكننــد كــه منجــر بــه واكنــش بــا ســاختارهاي
آنتيژنــي عامــل عفونــت ميشــود .ايــن آنتيبــادي پــس از مهــار و
حــذف عامــل عفونــي مدتهــا در پالســماي خــون باقــي ميمانــد و
بــا انتقــال آن از فــرد بهبوديافتــه بــه افــراد مبتــا بــه نــوع حــاد بيمــاري،
ميتوانــد بــه فروكــش كــردن بيمــاري و بهبــودي كمــك كننــد.
ايــن آنتيباديهــا شــامل انــواع گوناگونــي از جملــه آنتيباديهــاي
مســدودكننده و ختثيكننــده (بلــوكان و نوترااليــز) ميباشــند كــه
جلــوي ورود و توســعه پاتوژنهــا بــه ســلولها را ميگيرنــد .بــر ايــن
مبنــا در بيمــار مبتــا بــه كوويــد ١٩بهدنبــال پاســخ ايمنــي ،آنتيبــادي
عليــه ويــروس ( CoV-SARS-2عامــل بيمــاري كوويــد )19خواهيــم
داشــت .ايــن واقعيــت ايــن امــكان را فراهــم خواهــد ســاخت كــه بــا انتقال
پالســماي حــاوي آنتيباديهــاي ضــد عامــل بيمــاري از فــرد بهبــود
يافتــه بــه بيمــار مبتــا بــه نــوع حــاد كرونــا كمــك نماييــم .آنتيباديهــا
در پاكســازي ويروسهــا ،بهبــودي و پيشــگيري از عفونتهــاي ويروســي
نقــش مهمــي دارنــد .تاريخچــه علــم ايمنيشناســي بــا هميــن روش آغــاز

گرديــد كــه بــه آن اصطالحـ ًا ايمنيدرمانــي غيرفعــال گفتــه ميشــود .ايــن
روش در آغــاز پيدايــش علــم ايمنيشناســي ســبب كنتــرل ،پيشــگيري و
درمــان بيماريهــاي عفونــي در ســالهاي  ١٩٠٠تا١٩٤٠ميــادي گرديــد.
درمــان و پيشــگيري از بيماريهايــي ماننــد ديفتــري ،كــزاز و هــاري و ...
بــا هميــن روش ســبب نجــات جــان هــزاران انســان و كنتــرل بيماريهــا
گرديــد و ســبب اعطــاي اوليــن نوبــل پزشــكي بــراي پيشــگيري و درمــان
ديفتــري گرديــد .در جريــان پاندمــي آنفوالنــزاي اســپانيايي در ســالهاي
 ١٩١٨تــا  ١٩٢٠ميــادي از پالســماي افــراد بهبــود يافتــه اســتفاده شــده
كــه اثربخــش مؤثــري داشــته اســت .بــا پيدايــش آنتيبيوتيكهــا در دهــه
 ١٩٤٠و توســعه واكســن و واكسيناســيون كــه نوعــي ايمنــي فعــال اســت
(كــه بــا تزريــق ســاختارهاي بيمــاريزا بــه صــورت مهندســي شــده و يــا
تغييــر يافتــه انجــام ميشــود) ،روشهــاي ســريعتر و ســالمتري ابــداع
گرديــد .توســعه آنتيبيوتيكهــا و ايمنيدرمانــي فعــال (واكســن) ســبب
شــد تــا ايمنيدرمانــي بــا پالســماي بهبــود يافتــگان (ايمنــي غيرفعــال)
بــه حافظــه تاريــخ ســپرده شــود .بــا گســترش بيماريهــاي نوپديــد در
دو دهــه اخيــر كــه بــه ســرعت در جوامــع انســاني پخــش ميشــوند و تــا
زمــان ســاخت واكســن و شــناخت كامل بيمــاري عمـ ً
ا امــكان بهكارگيري
واكســن و درمانهــاي نويــن فراهــم نميباشــد ،بازگشــت بــه گذشــته و
ايمنيدرمانــي غيرفعــال مــورد توجــه محققــان قــرار گرفتــه اســت .بهدنبــال
شــيوع ســاير عفونتهــاي تنفســي ايــن روش مــورد توجــه قــرار گرفــت
و مطالعاتــي در زمينــه ايمنيدرمانــي بــا پالســماي افــراد بهبــود يافتــه
صــورت پذيرفــت .ايــن روش از جملــه در اپيدمــي ســارس در ســال )٢٠٠٣
(، CoV-SARS-1در اپيدمــي آنفوالنــزاي  H1N1در ســالهاي
 ٢٠١٠-٢٠٠٩و در اپيدمــي مــرس ((CoV-MERSو ابــوال در ســال
 ٢٠١٢مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و نتايــج ارزشــمند آن منجــر بــه انتشــار
رســالهاي توســط ســازمان جهانــي بهداشــت بــراي بهكارگيــري پالســما در
درمــان ابــوال شــد .بــا توجــه بــه ســابقه ابــوال و انتشــار آن توســط ســازمان
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رپونده وژیه
بهداشــت جهانــي ،از ابتــداي كرونــا ايــن موضــوع مــورد توجــه محققــان
قــرار گرفــت و در چيــن نيــز اجــرا شــد .همچنيــن بــا تأييد توســط ســازمان
غــذا و داروي آمريــكا كــه اســتانداردهاي ســختگيرانهاي دارد ايــن روش در
درمــان بيمــاران حــاد كرونايــي در نقــاط مختلــف جهــان و از جملــه ايــران
در حــال تجربــه و بهكارگيــري ميباشــد.
پيــام بــه عمــوم مــردم :افــراد بهبــود يافتــه از بيمــاري كوويــد  ١٩و
افــراد داراي آنتيبــادي كــه هرگــز عالئــم شــديدي نداشــته ولــي ويــروس
را در دورهاي داشــتهاند و خودبهخــود از وجــود آن پــاك شــدهاند ،در
برابــر ايــن بيمــاري تــا زمــان حضــور آنتيبــادي ايمــن هســتند .طــول
دوره بقــاي ايــن ايمنــي هنــوز مشــخص نيســت .ايــن افــراد از مزيــت
حضــور راحتتــر در جامعــه و امــكان كمــك بــه ديگــران برخوردارنــد و
نبايــد آن را مايــه ســرخوردگي بداننــد .شــكل زیــر تصويــري شــماتيك از
ايمنيدرمانــي بــا پالســماي افــراد بهبــود يافتــه را نشــان ميدهــد.
پالســما از بيمــار مبتــا بــه كوويــد ١٩دريافــت ميگــردد .ايــن پالســما
كــه حــاوي آنتيباديهــاي خنثــي كننــده ميباشــد ميتوانــد بــه افــراد
پرخطــردر معــرض ابتــا بــه كوويــد (١٩بــراي پيشــگيري) و بــه بيمــاران
مبتــا بــه نــوع شــديد بيمــاري (بــراي درمــان) اســتفاده شــود.

پالسما درماني با پالسماي افراد بهبود يافته راهبردي براي آينده

تعــداد و ســرعت پيدايــش بيماريهــاي نوظهــور و نوپديــد در  ٢تــا  ٣دهــه
اخيــر بــه شــدت در حــال افزايــش اســت .دســتكاريهاي بشــر در طبيعــت،
مصــرف ســوختهاي فســيلي ،تغييــرات محيــط زيســت و شــكار و از بيــن
بــردن زيســتگاههاي حياتــي ،گونههــاي مختلــف و در نتيجــه انقــراض
آنهــا از داليــل گســترش بيماريهــاي نوپديــد ميباشــند .در ميــان
بيماريهــاي نوپديــد ،ويروسهــاي تنفســي بيــش از همــه بــراي بشــريت
چالــش برانگيــز هســتند .زندگــي اجتماعــي و الزامهــاي شهرنشــيني كــه
تبديــل بــه بخــش اجتنابناپذيــر زندگــي بشــر شــده اســت ،گســترش
و تبديــل ويروسهــاي تنفســي را بــه پاندمــي ممكــن ســاخته اســت.
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بنابرايــن كرونــا و كوويــد  ١٩پايــان قصــه نميباشــد و بايــد در انتظــار
بيماريهــاي حتــي بــه مراتــب خطرناكتــر از كوويــد  ١٩در آينــده باشــيم.
آمادگــي بــراي اســتفاده ســريع از ابزار دفاعــي بيولوژيــك بهبوديافتــگان در
كاهــش آالم بيمــاران و بهكارگيــري ايــن روش در پيشــگيري بــراي افــراد
پــر خطــر و بخصــوص كادر درمــان ميتوانــد راهبــرد مفيــدي باشــد .در
ايــران بــا داشــتن ســاختار ملــي انتقــال خــون و تقويــت شــبكه گســترده
آن ميتــوان از پالســمادرماني در مقابــل بيماريهــاي نوپديــد بهــره بــرد.
بهعــاوه در كنــار آن بــا توجــه بــه چالــش هپاتيــت «بــي» و «ســي»
و همچنيــن «اچ آي وي» بايــد يــك روش غيرفعالســازي ويــروس را در
كشــور نهادينــه نمــود .خوشــبختانه امــروزه در جهــان شــاهد دسترســي بــه
فنــآوري غيرفعــال كــردن ويروسهــا در پالســما هســتيم .در ايــن فنــآوري
از ريبوفالويــن و يــا بلودومتيلــن كــه خاصيــت اتصــال بــه ســاختارهاي
ژنومــي را دارنــد بهرهگيــري ميكننــد .ايــن تركيبــات خاصيــت اتصــال
بــه ســاختارهاي ژنومــي را دارنــد .در معــرض قرارگفتــن ســاختارهاي
ژنومــي متصــل بــا ريبوفالويــن و يــا بلودومتيلــن بــا اشــعه  UVمنجــر
بــه غيرفعــال شــدن ويروسهــا ميگــردد .بــه ايــن روش نگرانيهــاي
مرتبــط بــا موتاســيونهاي جديــد و آلودگــي ناخواســته بــه حداقــل ممكــن

ميرســد و ميتوانيــم راهبــردي در برابــر چالشهــاي ويروســي در آينــده
داشــته باشــيم.
پيــام بــراي سياســتگذاران :بهدنبــال پيدايــش ويروسهــاي جديــد
تــا زمــان شــناخت و دسترســي بــه درمــان و ســاخت واكســن محتــاج بــه
يــك دوره زمانــي حداقــل يــك تــا دو ســال ميباشــيم كــه عمــ ً
ا در
ايــن فاصلــه ويــروس اثرگــذاري خــود را بــا مــرگ و ميــر و آســيب بــه
اقتصــاد و  ....خواهــد گذاشــت .تجربــه پالســما درمانــي بــا پالســماي
افــراد بهبــود يافتــه ميتوانــد بــه راهبــردي بــراي نظامهــاي ســامت
و مراكــز مديريــت بيماريهــا باشــد تــا بــا تجهيــز و آمادگــي مناســب در
بهكارگيــري زيــر ســاخت الزم در زمينــه پالســما درمانــي بتوانيــم در برابــر
بيماريهــاي نوپديــد و بازپديــد آينــده آمــاده باشــيم.
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رپونده وژیه
دیدهبانی علمی کووید19-

اهمیت انجام آزمایشهای
سرولوژیک کووید

فضــای مجــازی آمیختــه از اطالعــات علمــی و شــبه
علمــی اســت کــه میتوانــد باعــث ســر درگمــی
و گمراهــی اســتفاده کننــدگان شــود .هــدف ایــن
سلســله از مباحــث علمــی ،ارائــه اطالعــات دقیــق
و دارای شناســنامه و تهیــه شــده توســط اســاتید
شــناخته شــده در هــر حــوزه تخصصــی میباشــد.
ایــن گــزارش توســط دکتــر طــراوت بامــداد و دکتــر
حوریــه ســلیمانجاهی از محققــان گــروه ویــروس
شناســی دانشــکده علــوم پزشــکی دانشــگاه تربیــت
مــدرس انجــام شــده اســت.
آزمونهای سرولوژیک کووید یک نیاز مبرم

کرونــا ویــروس هــا از پاتــوژن هــای مهــم در انســان و حیــوان
هســتند .بیمــاری ناشــی از کرونــا ویــروس جدیــد بــا نــام
کوویــد 19-بــه ســرعت در دنیــا گســترش یافــت کــه نتیجــه
آن همــه گیــر شــدن بیمــاری در ســطح جهــان بــود .اعضــای
ایــن خانــواده ویروســی عالقــه زیــادی بــه النــه گزینــی در ریــه
هــا دارنــد و تقریبــا در اکثــر مــوارد اولیــن ارگان درگیــر در ایــن
بیماریهــا ،ریــه هــا هســتند .ریــه هــا متعاقــب آلودگــی بــا ایــن
ویــروس دچــار تخریــب مــی شــوند.
نفــوذ پذیــری رگ هــای ریــه افزایــش پیــدا کــرده و باعــث
نشــت مایعــات از مویــرگ هــا بــه فضاهــای تنفســی آلوئولهــا
مــی شــود .بــه ایــن ترتیــب آلوئــول هــا کــه محلــی بــرای تبــادل
اکســیژن و مســئول اکســیژن رســانی بــه خــون هســتند دچــار
مشــکل شــده ،ســطح اکســیژن خــون کاهــش مــی یابــد و فــرد
مبتــا بــا تنگــی نفــس و ســرفه هــای مــداوم مواجــه مــی شــود.
علــی رغــم تفــاوت هایــی کــه بیمــاری هــای تنفســی در ایجــاد
عالئــم ظاهــری دارنــد؛ عالئــم بیمــاری کرونــا ویروســی کوویــد
 19بــا ویــروس هــای تنفســی دیگــر تــا حــدودی مشــابهت دارد.
بنابرایــن تشــخیص بیمــاری بــر اســاس عالئــم دشــوار اســت
و تنهــا بــا بررســی آزمایشــگاهی مــی تــوان وجــود عفونــت را
بــه طــور قطعــی تأییــد کــرد .در حــال حاضــر بــرای تشــخیص
ویــروس دو روش مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد:

* 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
میگیــرد .در ایــن مــوارد ژنــوم ویــروس بــا واکنــش زنجیــره ای
پلیمــراز تکثیــر و تشــخیص داده مــی شــود.
* بررســی ضایعــات ریــوی بــه روش . scan CTآزمایــش منفــی
 PCR-RTبــر روی ســواب هــای دهانی-حلقــی بــا وجــود
یافتههــای  CTنشــانگر پنومونــی ویروســی نیــز در برخــی از
بیمــاران گــزارش شــده اســت.
در تشــخیص بســیاری از بیماریهــای عفونــی آنتــی بــادی هــا
جایــگاه ویــژه ای دارنــد .آنتــی بــادی هــا کــه بــه آن ایمونوگلوبولیــن
نیــز گفتــه مــی شــود ،پروتئیــن هــای محافظتــی هســتند کــه توســط
سیســتم ایمنــی بــدن در پاســخ بــه وجــود یــک مــاده خارجــی بــه
نــام آنتــی ژن تولیــد مــی شــود .آنتــی بــادی هــا کــه توســط گلبــول
هــای ســفید تخصصــی بــه نــام لنفوســیت هــای ( Bیــا ســلول
هــای ( Bتولیــد مــی شــوند ،بــه منظــور از بیــن بــردن آنتــی ژن
هــا ،آنهــا را بــه صــورت اختصاصــی شــناخته و بــه آن مــی چســبند.
هنگامــی کــه یــک آنتــی ژن بــه ســطح ســلول  Bمتصــل مــی
شــود ،ســلولهای بالــغ  Bبنــام 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  Bو آنتــی بــادی هــا در کنــار هــم یکــی از مهمتریــن
کارکردهــای ایمنــی بــدن را تشــکیل مــی دهنــد .پنــج دســته
مختلــف آنتــی بــادی یــا ایمونوگلوبولیــن )) Igsوجــود داردIgA :
 ،IgD ،IgE ،IgGو . IgMایــن آنتــی بــادی هــا از جهــات
مختلــف از جملــه  ۲ســاختار کلــی متفــاوت هســتند .شــایع تریــن
نــوع آنتــی بــادی مــورد اســتفاده در سیســتم ایمنــی  ،کالــس IgG
ایمونوگلوبولیــن هــا اســت.
در برخــورد بــا ویــروس ،ابتــدا آنتــی بــادی  IgMظاهــر مــی شــود
و پــس از آن  IgAروی ســطوح مخــاط یــا  IgGدر ســرم مشــاهده
مــی شــود .آنتــی بــادی  IgGآنتــی بــادی اصلــی در پاســخ بــه
میکروب(ویــروس) اســت و بــا نیمــه عمــر  ۷تــا  ۲۱روز بســیار
پایــدار اســت و بــا تولیــد مــداوم آن بــرای مــدت هــا و گاهــی تــا
پایــان عمــر در بــدن قابــل شناســایی اســت.
زمــان شــروع تولیــد آنتــی بــادی هــا در بــدن در مــورد ویروســها
یــا آنتــی ژن هــای مختلــف متفــاوت مــی باشــد .طبــق اطالعاتــی
کــه تاکنــون از بیمــاری کوویــد 19داریــم زمــان شــروع پاســخ آنتــی
بــادی بــه کووید19-کنــد اســت.
اگرچــه داده هــا در ایــن مرحلــه هنــوز محــدود هســتند  ،بــه نظــر
مــی رســد کــه پاســخ اولیــه آنتــی بــادی  IgMتــا  ۹روز پــس از
عفونــت اولیــه و پاســخ آنتــی بــادی  IgGتــا روز  ۱۱بــه اوج نمــی
رســد .البتــه گزارشــی نیــز از شــروع تولیــد  IgMدر روزهــای اولیــه
و بــه اوج رســیدن آن طــی  ۵روز وجــود دارد .پاســخ  IgGدســت
کــم تــا مــاه هــا و شــاید ســالها در بــدن قابــل شناســایی اســت و
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رپونده وژیه
مــی توانــد بــه عنــوان معیــاری بــرای ســابقه ابتــا بــه بیمــاری بــه
کار رود .در حــال حاضــر آزمایــش هــای تشــخیصی ایــن ویــروس
مبتنــی بــر تشــخیص  RNAهســتند و حضــور مــاده ژنتیکــی
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.
عــاوه بــر ایــن یــک نمونــه نادرســت مــی توانــد ســودمندی
ســنجش مبتنــی بــر شناســایی ژنــوم را محــدود کنــد .نکتــه مهــم
دیگــر اینجاســت کــه همــه افــراد در معــرض CoV-SARS-2
بیمــار نیســتند و همــه بیمــاران آلــوده ،بــه بیمــاری تنفســی شــدید
مبتــا نمــی شــوند.
ً
بــر ایــن اســاس  ،عفونــت  CoV-SARS-2تقریبــا بــه ســه
مرحلــه تقســیم مــی شــود :مرحلــه اول  ،یــک دوره کمــون بــدون
عالمــت بــا یــا بــدون ویــروس قابــل تشــخیص .مرحلــه دوم ،
دوره بــا عالمــت هــای خفیــف بــا حضــور ویــروس کــه شــاید در
آنهــا بیمــاری آنقــدر خفیــف باشــند کــه فــرد آن را بــه عنــوان
ســرماخوردگی یــا حساســیت بــی اهمیــت تلقــی کنــد .مرحلــه
ســوم ،مرحلــه بــا عالئــم تنفســی شــدید بــا بــار ویروســی بــاال.
کلیــه افــراد آلــوده ایــن ســه مرحلــه را طــی نمیکننــد و ممکــن
اســت عفونــت تــا مرحلــه یــک یــا دو پیشــروی کنــد ،ولــی در بــدن
تمامــی آنهــا آنتــی بــادی تولیــد خواهــد شــد.
از نظــر پیشــگیری ،افــراد در مرحلــه اول و دوم ،حاملینــی هســتند
کــه کمتریــن قابلیــت مدیریــت را دارنــد ،زیــرا حداقــل در برخــی
مــوارد ،آنهــا ویــروس را ناآگاهانــه گســترش میدهنــد .از طــرف
دیگــر هــر چنــد تحقیقــات بیشــتری نیــاز اســت ولــی بــر اســاس
دانســتههای مــا از ســایر بیمــاری هــای ویروســی ،ابتــا حتــی
بــه مــوارد بــی عالمــت یــا خفیــف بیمــاری باعــث مصونیــت ،در
برابــر عفونــت هــای جدیــد تــا مــدت هــا و بــه صــورت بدبینانــه
حداقــل تــا مــدت زمــان یــک یــا چنــد ماهــه مــی گــردد .در مــورد
کووید19-نیــز 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 کوویــد19-
داشــته انــد ،بــه صــورت گذشــتهنگر شناســایی کنیــم .نــوع آنتــی
بــادی و ســطح نســبی آن نیــز مــی توانــد بــرای نشــان دادن
مرحلــه عفونــت و تخمیــن زمــان تمــاس بــا ویــروس اســتفاده
شــود .یکــی دیگــر از مزایــای ایــن ســنجش ایــن اســت کــه روش
شناســایی ژنــوم خطــر «منفــی کاذب» را نــدارد .روش هایــی کــه
وجــود عفونــت را بــا وجــود تیترهــای ویروســی پاییــن تشــخیص
میدهــد  ،میتوانــد بــرای اطمینــان از تشــخیص بــه موقــع همــه
بیمــاران آلــوده بســیار مفیــد باشــد .تشــخیص تولیدآنتــی بــادی هــا،
بــه ویــژه  IgMمــی توانــد چنیــن ابــزاری باشــد کــه در صــورت
همراهــی بــا  PCRبــه تقویــت حساســیت و دقــت تشــخیص
کمــک کنــد.
عــاوه بــر ایــن ،بــرای تصمیــم گیــری صحیــح در مــورد بهداشــت
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عمومــی ،در سراســر جهــان از تخمیــن میــزان انتقــال ،تعــداد مــوارد
مثبــت و میــزان تلفــات اســتفاده میشــود.
بــا ایــن حــال ،بــا توجــه بــه اینکــه در  ٪ 20مــوارد کوویــد19-
بــدون عالمــت تخمیــن زده میشــود ،مــدل ســازی دقیــق ایــن
ارقــام بســیار دشواراســت.
در ســطح جمعیتــی  ،ایــن بــدان معناســت کــه هنــوز انــدازه و دامنــه
واقعــی بیمــاری مشــخص نشــده اســت .بــا انجــام نمونهبــرداری
تصادفــی آنتــی بــادی از عمــوم مــردم نهادهــای بهداشــت عمومــی
میتواننــد ســطح واقعــی در معــرض قــرار گرفتــن و در نتیجــه
مصونیــت جمعیــت را بهتــر تخمیــن بزننــد .بــرای کوویــد ،19-ایــن
معیــار یــک تغییردهنــده بــازی اســت ،زیــرا میــزان واقعــی قــدرت
انتقــال و نســبت آن بــه تلفــات مــی تواننــد بــرای پیــش بینــی
شــدت و ادامــه همهگیــری در جهــت تصمیــم گیریهــای آینــده
بســیار مفیــد باشــد.
در شــرایط حاضــر هزینــه اقتصــادی دولتهــا بــرای ایجــاد و دوام
قرنطینــه بســیار زیــاد اســت.
همچنیــن «خســتگی و بحــران مالــی» در بیــن افــراد فعــال جامعــه
کــه عــادت بــه انــزوا ندارنــد را نبایــد دســت کــم گرفــت .خطــر
بحــران شــدید اقتصــادی و مالــی بــه همــراه پیامدهــای جــدی
اجتماعــی ایجــاب میکنــد تــا کســانی کــه مصــون هســتند و بــه
اصطــاح بــه طــور طبیعــی واکســینه شــده انــد و در زنجیــره انتقــال
ویــروس قــرار نمــی گیرنــد را شناســایی کــرده و بــه آنهــا اجــازه
انجــام فعالیــت هــای روزمــره داده شــود.
البتــه ایــن افــراد بایــد از نزدیــک مــورد نظــارت قــرار بگیرنــد تــا
اطمینــان حاصــل شــود کــه مصونیــت آنهــا تــا چــه حــد ادامــه دار
مــی باشــد .از آنجــا کــه افــراد بــدون عالمــت بــا آزمایــش ســرولوژی
مثبــت ممکــن اســت هنــوز ویــروس را حمــل کــرده و دیگــران را
آلــوده کننــد ،نیــاز اســت کــه از طریــق آزمایــش  PCR-RTنیــز
تأییــد شــوند.
فقــط کســانی بــا تســت ســرولوژی مثبــت و آزمایــش PCR-RT
منفــی مجــاز بــه بازگشــت بــه محــل کار هســتند .چنیــن رویکــردی
در کشــورهایی از جملــه آلمــان و انگلســتان پیشــنهاد شــده اســت و
در ایــران نیــز طرحهایــی جهــت تولیــد کیتهــای مربــوط موجــود
اســت .در حــال حاضــر ،چنیــن راهــکاری بــا محدودیــت هــای فنــی
و لجســتیکی مانــع از غربالگــری گســترده بــا اســتفاده از آزمــون
هــای معتبــر شــده اســت.
بــا توســعه روشــهای ســنجش آنتــی بــادی مــی تــوان در ابتــدا بــا
بررســی وضعیــت و جنبههــای 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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دستاوردهای دانشگاهها ،پارکهای علم و

فناوری و پژوهشگاههای کشور در راستای
مقابله با ویروس کرونا
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تولیــد محلــول ضدعفونــی کننــده ســطح در مقیــاس بــزرگ توســط
محققــان دانشــگاه خلیــج فــارس

اشاره:
از زمــان اعــام شــیوع بیمــاری کرونــا ،
دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و پارکهــای علــم
و فنــاوری سراســر کشــور بــا ایجــاد بســترهای

53577/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد دســتگاه و مــواد ضدعفونیکننــده در پــارک علــم و فنــاوری
مازنــدران

الزم بــه ســرعت فعالیتهــای خــود را در زمینــه

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

بــا بیمــاری کوویــد  19آغــاز کردنــد.

تولیــد روزانــه  ۵هــزار لیتــر محلــول ضدعفونیکننــده ســطوح و اشــیاء
در دانشــگاه تبریــز

تولیــد ملزومــات مرتبــط بــا تشــخیص و مقابلــه
دســتاوردهای مجموعــه آمــوزش عالــی بــا

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

و فنــاوری در چهاربخــش مــواد ضدعفونــی،

تولیــد محلــول ضدعفونیکننــده دســت بــا فرموالســیون جدیــد توســط
متخصصــان دانشــگاه تبریــز

هماهنگــی و مدیریــت وزارت علــوم ،تحقیقــات
دســتگاههای جانبــی و مرتبــط ،تولیــد ماســک
و کیــت تشــخیص تولیــد و عرضــه شــد کــه در
ادامــه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت.

53545/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد محلــول ضدعفونــی کننــده ســطح در مقیــاس بــزرگ توســط
محققــان دانشــگاه خلیــج فــارس
53577/https://www.msrt.ir/fa/news

دستاوردهای حوزه تولید مواد ضدعفونی

تولیــد روزانــه  ۵هــزار لیتــر محلــول ضدعفونیکننــده ســطوح و اشــیاء
در دانشــگاه تبریــز
53525/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد محلــول ضدعفونیکننــده دســت بــا فرموالســیون جدیــد توســط
متخصصــان دانشــگاه تبریــز
53545/https://www.msrt.ir/fa/news
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تولیــد دســتگاه و مــواد ضدعفونیکننــده در پــارک علــم و فنــاوری
مازنــدران
53530/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد انــواع ضدعفونــی کننــده انســانی ،آبزیپــروری و مرغداریهــا
توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری زنجــان
53532/https://www.msrt.ir/fa/news
ژل ضدعفونــی کننــده دســت در مرکــز نــوآوری و کارآفرینــی دانشــگاه
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اهدرواتسد

خلیــج فــارس تولیــد شــد
53533/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد روزانــه بیــش از  ۱۰هــزار محلــول ضدعفونــی در پــارک علــم و
فنــاوری فــارس
53705/https://www.msrt.ir/fa/news

تولیــد ژلهــای آنتــی باکتریــال و ضدعفونــی مخصــوص دســت توســط
 :1.16تولیــد روزانــه  ۱۵هــزار لیتــر مــاده ضدعفونــی کننــده در دانشــگاه
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری یــزد
فنــاوری هــای نویــن آمــل
53608/https://www.msrt.ir/fa/news
53827/https://www.msrt.ir/fa/news
راهانــدازی خــط تولیــد طیفــی از مــواد تخصصــی ضدغفونیکننــده
تولید چهار هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده در دانشگاه تفرش
توســط فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری البــرز
53618/https://www.msrt.ir/fa/news

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

تولیــد ژل و محلــول ضدعفونــی کننــده ســطح و دســت توســط محققان مجوز تولید الکل طبی در دانشگاه ایالم
پــارک علــم و فنــاوری فارس
53831/https://www.msrt.ir/fa/news
53644/https://www.msrt.ir/fa/news
ب ژاول» توســط
تولیــد محلــول ضدعفونیکننــده بــا پایــه آب توســط یــک شــرکت تولیــد  ۱۶هــزار لیترمــواد ضــد عفونــی کننــده «آ 
دانشــجویان بســیجی دانشــگاه کردســتان
دانــش بنیــان در قزویــن
53666/https://www.msrt.ir/fa/news

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

راهانــدازی خــط تولیــد ژل ضدعفونــی کننــده گیاهــی در پــارک علــم تولیــد و توزیــع یــک تــن محلــول ضدعفونــی کننــده بهصــورت رایــگان
از ســوی پــارک علــم و فنــاوری گیــان
و فنــاوری البــرز
53681/https://www.msrt.ir/fa/news

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

تولیــد مــواد ضدعفونــی کننــده و ماســک بهداشــتی توســط واحدهــای تولیــد ژلهــای ضدعفونــی کننــده دســت در آزمایشــگاه مرکــزی دانشــگاه
لر ستا ن
فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری گیــان
/53694/https://www.msrt.ir/fa/news

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

راهانــدازی خــط تولیــد محلولهــای ضدعفونــی کننــده دســت و تولیــد الــکل طبــی  ۷۰درصــد توســط پژوهشــگران دانشــگاه صنعتــی
نوشــیروانی بابــل
اســکراب جراحــی در پــارک علــم و فنــاوری گلســتان
53695/https://www.msrt.ir/fa/news

53906/https://www.msrt.ir/fa/news
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تولیــد روزانــه بیــش از  ۴۰هــزار لیتــر مــواد ضدعفونیکننــده در پــارک 54001/https://www.msrt.ir/fa/news
علــم و فنــاوری گلســتان
تولیــد روزانــه  ۳تــا  ۵هــزار لیتــر الــکل توســط فنــاوران پــارک علــم و
فنــاوری کرمــان
53825/https://www.msrt.ir/fa/news
راهانــدازی خــط تولیــد محلــول ضــد عفونــی کننــده فاقــد اتانــول در 53983/https://www.msrt.ir/fa/news
پــارک علــم و فنــاوری البــرز
53857/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد مــواد ضدعفونیکننــده و ماســک بهداشــتی توســط واحدهــای
فنــاور مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری گیــان
53694/https://www.msrt.ir/fa/news

دستاوردهای حوزه جانبی و مرتبط

بررســی بیوانفورماتیکــی داروهــای موجــود بهمنظــور یافتــن کاندیــدای
مناســب بــرای مهــار کرونــا در دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز

تولیــد روزانــه  ۱۲۰لیتــر مــواد ضدعفونــی در دانشــگاه علــم و صنعــت 53918/https://www.msrt.ir/fa/news
ایــران
ارائــه خدمــات پرداخــت و دریافــت وجــه بــدون کارت توســط پژوهشــگران
پــارک علــم و فنــاوری کردســتان
53961/https://www.msrt.ir/fa/news
53580/https://www.msrt.ir/fa/news
محلــول ضدعفونــی کننــده چندمنظــوره ســطح بــاال و ارگانیــک در
تولیــد پهپــاد محلــول پــاش توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری
دانشــگاه کاشــان
مازنــدران
53917/https://www.msrt.ir/fa/news
53605/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد محلــول و ژل ضدعفونــی کننــده پایــه گیاهــی توســط محققــان
طراحــی و ســاخت ربــات جایگزیــن پرســتار توســط محققــان پــارک علــم
پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل
و فنــاوری اردبیــل
53710/https://www.msrt.ir/fa/news
53626/https://www.msrt.ir/fa/news
راهانــدازی مجــدد بــرج تقطیــر نیمــه صنعتی دانشــکده شــیمی دانشــگاه
طراحــی و ســاخت کابیــن ضدعفونــی کننــده اولتراســونیک توســط
مازندران
فنــاوران پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل
53963/https://www.msrt.ir/fa/news
53633/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد و عرضــه روزانــه هــزاران لیتــر مــواد ضدعفونیکننــده در
تولیــد دســتگاه گندزدایــی محیــط بــا اســتفاده از تکنولــوژی پالســمای
دانشــگاه فنــاوری هــای نویــن امــل
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اهدسرتواتاورسداه

ســرد توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری آذربایجــان غربــی

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

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

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

تولیــد البســه ایزولــه ویــژه کادر درمانــی بیمارســتانها در پــارک علــم 53844/https://www.msrt.ir/fa/news
و فنــاوری البــرز
اقدامــات دانشــگاه فردوســی مشــهد از ایجــاد چهارگــروه تخصصــی تــا
مشــاوره تلفنــی روانشناســان بــه شــهروندان
53688/https://www.msrt.ir/fa/news
طراحــی و ســاخت تونــل ضــد عفونــی کننــده توســط فنــاوران پــارک 53845/https://www.msrt.ir/fa/news
علــم و فنــاوری اردبیــل
طراحــی و ســاخت دســتگاه اســپری خــودکار و تبســنج نــوری دیــواری
توســط محققــان دانشــگاه تبریــز
53676/https://www.msrt.ir/fa/news
پــرواز پهپادهــای محلولپــاش ســاخت محققــان پــارک علــم و 53846/https://www.msrt.ir/fa/news
فنــاوری کهگیلویــه و بویراحمــد
تولیــد دســتگاه ضدعفونیکننــده دســت توســط فنــاوران پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تربیــت مــدرس
53654/https://www.msrt.ir/fa/news
ســاخت سیســتم یونیــزه کننــده هــوا بــه منظــور ضدعفونــی کــردن 53847/https://www.msrt.ir/fa/news
محیــط توســط محققــان دانشــگاه کاشــان
ارائــه  ۹۲۸درس بــه صــورت برخــط و بــرون خطــی در ســامانه مجــازی
از ســوی دانشــگاه چمــران
53684/https://www.msrt.ir/fa/news
اســتفاده از ســامانه پالســمایی تخلیــه ســد دی الکتریــک بــرای 53864/https://www.msrt.ir/fa/news
پاکســازی محیطهــای آلــوده توســط محققــان دانشــگاه کاشــان
برگــزاری  ۳۵۰کالس درس مجــازی در ســامانه آمــوزش الکترونیکــی
دانشــگاه بیرجنــد
53669/https://www.msrt.ir/fa/news
کمــک مســلمانان فرانســه بــه مراکــز درمانــی ســبزوار بــرای مبــارزه 53866/https://www.msrt.ir/fa/news
بــا کرونــا
دســتگاه کاربــردی محافــظ لمــس صــورت توســط محققــان دانشــگاه
پیــام نــور اختــراع شــد
53830/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد بیــش از ۱۴هــزار دقیقــه محتــوای آموزشــی الکترونیکــی از
ســوی دانشــگاه شــهرکرد

53897/https://www.msrt.ir/fa/news
تولید لباس گان پزشکان و پرستاران به صورت خیریه در دانشگاه یزد
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ملــی مهندســی ژنتیــک و زیســت فنــاوری

تولیــد ســت لولــه ونتیالتــور  EVAتوســط محققــان دانشــگاه محقــق 53799/https://www.msrt.ir/fa/news
اردبیلــی
طراحــی و تولیــد لبــاس ایزولــه مخصــوص کادر درمــان توســط محققــان
53913/https://www.msrt.ir/fa/news
پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل
ســامانه مشــاوره ســامت روان در دانشــگاه حکیــم ســبزواری راهانــدازی 53837/https://www.msrt.ir/fa/news
شــد
ضدعفونــی بیمارســتانها و اماکــن عمومــی بــا اســتفاده از فنــاوری
53914/https://www.msrt.ir/fa/news
پالســما توســط موسســه پژوهشــی علــوم و صنایــع غذایــی
کاهــش  ۶۶درصــدی هزینــه اســتفاده از اینترنــت ســامانههای آمــوزش 53838/https://www.msrt.ir/fa/news
مجــازی دانشــگاه الزهــرا(س)
اســتند دیجیتــال لیــزری تشــخیص تــب توســط فنــاوران پــارک علــم و
53916/https://www.msrt.ir/fa/news
فنــاوری اســتان مرکــزی طراحــی و ســاخته شــد
طراحــی و تولیــد دســتگاههای فرابنفــش پرتابــل و ضدعفونــی کننــده
خانگــی توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان
53881/https://www.msrt.ir/fa/news

53853/https://www.msrt.ir/fa/news
طراحــی و راهانــدازی اولیــن ســامانه مدیریــت و توزیــع اقــام مرتبــط بــا
ویــروس کرونــا بــه همــت پــارک علــم و فنــاوری گلســتان

کارگاه تولید اقالم بهداشتی در دانشگاه رازی راهاندازی شد

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

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

طراحــی و تولیــد دســتگاه ضدعفونیکننــده بــا فنــاوری اُزون در پــارک
علــم و فنــاوری قزویــن

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

پویــش «#علمی_شــو» از ســوی کرســی یونســکو در ترویــج علــم
راهانــدازی شــد

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

ســامانه نماگــر کوویــد ۱۹-توســط پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان
اســام راهانــدازی شــد

طراحــی و ســاخت دســتگاه تولیــد اتوماتیــک ماســک توســط فنــاوران
پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری
53867/https://www.msrt.ir/fa/news

ســاخت و نصــب تونــل استریلیزاســیون در فــرودگاه یــزد توســط
پژوهشــگران پــارک علــم و فنــاوری یــزد
53870/https://www.msrt.ir/fa/news

آغــاز فعالیــت مرکــز تشــخیص کرونــا بــه همــت محققــان پژوهشــگاه
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53871/https://www.msrt.ir/fa/news

اجســام توســط محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان

تولیــد روزانــه  ۳۰دســتگاه ونتیالتــور توســط فنــاوران پــارک علــم و 53973/https://www.msrt.ir/fa/news
فنــاوری خراســان
53876/https://www.msrt.ir/fa/news
راهانــدازی و بهرهبــرداری از ســامانه آموزشهــای الکترونیکــی در
دانشــگاه مراغــه
طراحــی و ســاخت تونــل ضدعفونیکننــده توســط فنــاوران پــارک علــم
و فنــاوری البــرز
53974/https://www.msrt.ir/fa/news
53900/https://www.msrt.ir/fa/news

راهانــدازی ســامانه برگــزاری کالسهــای برخــط و آموزشهــای
مجــازی در دانشــگاه جهــرم

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

ارائــه بیــش از  ۲۰۰۰عنــوان درســی در ســامانه آموزشهــای مجــازی
دانشــگاه رازی

بررســی بیوانفورماتیکــی داروهــای موجــود بــرای مهارویــروس کرونــا در
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز
53988/https://www.msrt.ir/fa/news

رونــمایی از ســامـانه هـــوشمند تشخیص کـــوید ۱۹
53931/https://www.msrt.ir/fa/news

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

پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا ،از اولویــت هــای دانشــگاه
ارائــه دروس بــه صــورت مجــازی در ســامانه آمــوزش هــای الکترونیکــی اصفهــان
دانشــگاه حکیــم ســبزواری
53993/https://www.msrt.ir/fa/news
/53939/https://www.msrt.ir/fa/news
آغاز ارائه آموزشهای مجازی به دانشجویان در مرکزآموزش عالی
پیادهســازی ســامانه برگــزاری کالس هــای برخــط و آمــوزش هــای شهرضا
مجــازی در دانشــگاه شــهرکرد
/53994/https://www.msrt.ir/fa/news
53941/https://www.msrt.ir/fa/news
طراحــی ســامانه مدیریــت آزمایشــگاههای تشــخیص ویــروس کرونــا
ترجمــه متــون مرتبــط بــا ویــروس کرونــا در ســازمانهای بینالمللــی در دانشــگاه علــم و صنعــت
توســط پژوهشــکده مطالعــات ترجمــه دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
54002/https://www.msrt.ir/fa/news
53970/https://www.msrt.ir/fa/news
طراحــی و ســاخت دســتگاه یــو -وی گان پرتابــل ضدعفونــی کننــده

دستاوردهای حوزه تولید ماسک
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دستاورداه
دستاورداه

تولید ماسکهای نانو فیلتر در پارک علم و فناوری کرمانشاه
53530/https://www.msrt.ir/fa/news

خبرانهم آموزش عالی

تولیــد ماســک ســهالیه فیلتــردار توســط فنــاوران پــارک علــم و
فنــاوری دانشــگاه تربیــت مــدرس
53854/https://www.msrt.ir/fa/news

ســاخت دســتگاههای تولیــد ماســک فیلتــردار توســط پژوهشــگران
تولیــد ماسـکهای ســه الیــه اســتریل در مرکــز رشــد دانشــگاه حکیــم
پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری
سبزواری
53553/https://www.msrt.ir/fa/news
/53874/https://www.msrt.ir/fa/news
افتتاح خط تولید ماسک بهداشتی و استاندارد در دانشگاه مازندران
تولید روزانه  ۸هزار ماسک فیلتردار در پارک علم و فناوری البرز
53697/https://www.msrt.ir/fa/news
53857/https://www.msrt.ir/fa/news
تولیــد روزانــه بیــش از ۱۰۰هــزار ماســک توســط دانــش آموختــگان
تولید ماسکهای چند الیه استریل در پارک علم و فناوری یزد
دانشــگاه کاشــان
53678/https://www.msrt.ir/fa/news

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

راهانــدازی خــط تولیــد ماســک و محلــول ضــد عفونیکننــده در دانشــگاه تولیــد ماســک حرارتــی گرمکننــده ریــه توســط فنــاوران پــارک علــم
و فنــاوری اردبیــل
صنعتی شــیراز
53677/https://www.msrt.ir/fa/news

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

تولید ماسکهای نانو فیلتر در دانشگاه رازی

تولید روزانه  ۱۵هزار ماسک  n۹۵در پارک علم و فناوری اردبیل

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

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

افتتاح خط تولید ماسک بهداشتی و استاندارد در دانشگاه مازندران

طراحــی و ســاخت دســتگاه تولیدکننــده ماســک  N۹۵توســط محققــان
پــارک علــم و فنــاوری اردبیــل

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

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

راهانــدازی خــط تولیــد ماســک اســتاندارد بــا مشــارکت دانشــگاه صنعتــی
کارگاه تولید ماسک در دانشگاه سیستان و بلوچستان راهاندازی شد
اصفهــان و گــروه فــوالد مبارکــه
53848/https://www.msrt.ir/fa/news
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53962/https://www.msrt.ir/fa/news

خبرانهم آموزش عالی

اهدرواتسد

راهانــدازی کارگاه تولیــد ماســک و لبــاس بیمارســتانی در دانشــگاه هنــر
اســامی 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

دستاوردهای حوزه کیت تشخیص

ســاخت کیــت تشــخیص کرونــا توســط محققــان پــارک علــم و فنــاوری
لرســتان

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

53544/https://www.msrt.ir/fa/news
ســاخت واکســن کرونــا و کیتهــای تشــخیصی؛ در دســتور کار دانشــگاه
تربیــت مــدرس
53975/https://www.msrt.ir/fa/news

طراحی و تولید دستگاههای فرابنفش پرتابل و
ضدعفونی کننده خانگی توسط محققان
دانشگاه صنعتی اصفهان
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دستاورداه

خبرانهم آموزش عالی

طراحی و تولید لباس ایزوله مخصوص کادر درمان
توسط محققان پارک علم و فناوری اردبیل

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

تولید و توزیع یک تن محلول ضدعفونی کننده
بهصورت رایگان از سوی پارک علم و فناوری گیالن
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خبرانهم آموزش عالی

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 توانستهایم به عنوان جامعه علمی و
نخبگانی ایران زمین در کنار دولت محترم و جامعه پزشکی و کادر درمان گامهای موثر و مطلوبی برداریم.
امیدواریم به همت جامعه علمی نخبگان ارجمند در شمارههای بعدی خبرنامه آموزش عالی مشحون از
گزارشها و دستاوردهای نویدبخش و سربلندی هرچه بیشتر دانشگاهیان عزیز در خدمت به جامعه باشیم.

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

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