همایش

هفدهمینکنگرهبینالمللیمیکروبشناسیایرانبرگزارشد

هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
ایران دوم تا چهارم شهریور سال جاری به همت
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،موسسه تحقیقات
واکسن و سرم سازی رازی ،انستیتو پاستور ایران،
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران ،سازمان
نظام دامپزشکی جمهوری اسالمی ایران ،دانشگاه
علوم پزشکی ایالم در محل دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران باحضور میهمانان
داخلی و خارجی برگزار شد.
این کنگره در کنار سرفصل های متعدد ،شامل
اهداف اختصاصی نظیر پرداختن به اهمیت
عفونت های بیمارستانی و مقاومت های میکروبی،
آخرین اطالعات مربوط به مقاومت دارویی در
ایران و سایر نقاط جهان ،جستجوی اهداف جدید
جهت استفاده از آنتی بیوتیک های جدید و موثر،
آشنایی با متابولیت های جدید میکروبی و موارد
استفاده از آن ها در درمان بود.

همچنیــن مباحــث مربــوط بــه
نانوتکنولــوژی در میکروب شناســی،
مشــکالت بیماری های ریوی ســل و
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غیرســلی در ایران و جهان ،روش های
نوین تشخیص و تایپینگ میکروب های
بیمــاری زا و اپیدمیولوژی بیماری های
عفونــی بازپدید و نو پدیــد در ایران و
مقایسه آنها با گزارشات جهانی از دیگر
محورهای اختصاصی کنگره هفدهم بود.
در ایــن گنگــره پژوهشــگران و
دانشــجویان نتایج آخریــن فعالیت های
پژوهشــی و آموخته های نویــن خود را
ارایه کرده و از یافته های ســایرین در قالب
کارگاه های آموزشی ،پوسترها و سخنرانی ها
بهویژهمحققانخارجیحاضراستفادهکردند.
همچنین برگزاری کارگاه های متعدد
در کنار ســخنرانی ها برای دانشــجویان
و شــرکت کنندگان ایــن کنگره فرصت
افزایش مهارت های علمی را فراهم آورد.
دانش میکروب شناسی در شکل گیری
پایه های فناوری های مبتنی بر این علم
از جمله ساخت واکسن ها و پیشگری از
بیماری ها تاثیرات شگرفی دارد.
عدم توجه به علوم بیومدیکال و از جمله
رشته میکروب شناسی ،می تواند موجب
از بین رفتن حقوق بیماران ،شدت گرفتن
بیماری های صعب العالج (مقاومت
میکروب ها نسبت به آنتی بیوتیک ها
و افزایش هرچه بیشتر عفونت های
بیمارستانی) باشد.
استقبال کشورهای منطقه و کشورهای
پیشرفته ازکنگره امسال

دکتر محمد مهدی فیض آبادی

رئیس کنگره در گفتگو با خبرنگار
ماهنامه در خصوص کنگره بین المللی
میکروب شناسی ایران خاطرنشان ساخت:
این هفدهمین کنگره میکرو شناسی بود که
در کشور ما برگزار شد وسطح بین المللی
داشت .خوشبختانه استقبال از این کنگره
توسط کشورهای منطقه و کشورهای
پیشرفته دنیا خیلی خوب بوده است.
وی در خصوص علل استقبال از این
کنگره گفت :علت موفقیت آمیز بودن
یک کنگره این است که همه همکاران از
گرایش های مختلف میکروب شناسی،
پزشکی و زیست شناسی در آن سهیم
بودند و از آن مهم تر همکاری دایره های
دولتی و مراکز تحقیقاتی وآموزشی کشور
است که کمک خیلی خوبی به این کنگره
انجام دادند .کمک های علمی ،معنوی و
همین طور حمایت مالی که از این کنگره
شد ،توسط نهاد های مختلف به خوبی
صورت گرفته است.
وی افزود :حضور دانشمندان به نامی
از جهان که به همت موسسه تحقیقات
واکسن رازی توانستیم بخش عمده ای
از این مهمانان را درکنارمان داشته باشیم
و از دستاوردهای علمی شان بهره ببریم
به افزایش بارعلمی کنگره انجامید.
فیض آبادی در خصوص دستاورد های
این کنگره برای موسسات تحقیقاتی
گفت :در حاشیه این کنگره ،مراکز
تحقیقاتی توانستند از دستاوردهای
علمی شرکت کنندگان داخلی و خارجی

بهره برده ،کارگاه های متعدد آموزش
را سر و سامان دهند و هم قرارداد های
همکاری علمی را شکل بدهند.
وی افزود :انجمن علمی
میکروب شناسی از این بابت
خوشحال است که توانسته
حداکثر بهره برداری را از این
کنگره در ابعاد مختلف داشته
باشد .مثال کارگاه های مختلف
آموزشی که توسط اساتید
مختلف مراکز علمی کشورمان
برگزار شد ،جلسات متعدد هم
اندیشی اساتید میکروب شناسی
کشور را داشتیم که بیش از
ده ها تن از اساتید در این
جلسات علمی خوب به مسایل
و مشکالت این رشته و کار دانشجویان
و فارغ التحصیالن پرداختند.
فیض آبادی خاطر نشان کرد :از
منظرکلی می توانم بگویم یکی از
کنگره های خوبی بود که نظرات همه
دوستان و همکاران مورد توجه قرار
گرفت و توانستیم نظرات را جمع بندی
کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.
برگذاری پنل های مهمی در حاشیه
کنگره

دکتر پژواک خاکی دبیر علمی
هفدهمین کنگره میکروب شناسی
ایران درخصوص برگزاری این رویداد
علمی گفت :طبق روال هرسال انجمن

میکروب شناسی ایران کنگره ملی
و بین المللی خودش را برگزار کرد
که امسال به عنوان هفدهمین کنگره
در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی ایران برگزار شد.
وی درخصوص شرکت کنندگان
کنگره میکروب شناسی افزود :امسال
حدود  1428مقاله به دبیرخانه کنگره
ارسال شد که کمیته داوری طبق داوری
مقاالت ،حدود  172مقاله را به عنوان
سخنرانی در قالب پنل ها و سخنرانی های

مستقل انتخاب کرد 1150 .مقاله هم به
عنوان پوستر توسط کمیته داوری انتخاب
شد و از این بین  106مقاله هم رد شد.
وی ادامه داد :البته الزم به ذکر است که
شمار شرکت کنندگان به مراتب بیشتر از
این تعداد است .این کنگره همان طور که
از اسمش پیداست کنگره ای بین المللی
است و ما هرساله شاهد حضور اندیشمندان
و اساتید کشور های دیگر هستیم .امسال
هم از کشور هایی مانند انگلیس ،آلمان،
فرانسه،آمریکا ،اسپانیا ،هندوستان ،آفریقای
جنوبی اساتیدی را دعوت کردیم که
درکنگره حضور داشتند.
خاکی در خصوص ویژگی های این
کنگره خاطر نشان کرد :یکی دیگر از

ویژگی های این کنگره آن است که
از کشور های همسایه هم همیشه
شرکت کننندگانی داریم که امسال هم
از کشور پاکستان ،افغانستان ،عراق ما
شرکت کننده داشتیم که حضور داشتند
و مقاالتشان را ارایه کردند.
وی افزود :پانل های این کنگره شامل
مایکوباکتریوم ،مقاومت های میکروبی
وعفونت های بیمارستانی ،روش های
نوین تشخیص ،تایپینک و اپیدمیولوژی
بیماری های عفونی ،میکروبیولوژی
دهان و دندان ،واکسن،
بیماری های مشترک انسان و
دام و دامپزشکی ،بیماری های
نوپدید و نوظهور ،پروبیوتیک،
گیاهان دارویی ،میکروبیولوژی
مواد غذایی ،بیماری های عفونی
در بیماران داری ضعف سیستم
ایمنی از دیگر پانل های ما بود.
همچنین بیماری های منتقله
از مقاربت ها و تماس جنسی و
متابولیت های میکروبی و استفاده
آن در درمان ،عفونت های
بی هوازی هم برخی از پنل های این
کنگره بود.
دکترخاکی در خصوص کارگاه های
آموزشی کنگره گفت :درکنار کنگره هم
کارگاه های آموزشی داشتیم که درکنار
مباحثتئوریدانشجویان،اساتیدوهمکاران
محترمبتوانندبراساسفعالیتهایعملیکه
در آزمایشگاه انجام می دهند بهره های الزم
را از این کنگره ببرند.
هر ساله شاهد افزایش شرکت
کنندگان هستیم

دکتر عباسعلی ایمانی فوالدی
دبیراجرایی کنگره میکروب شناسی ایران
نیز درخصوص برگزاری و اهداف این
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کنگره گفت :هفدهمین کنگره بین المللی
میکروب شناسی را ما برگزار کردیم که
این کنگره هم مثل سال های گذشته بین
المللی بود و مهمان های خارجی را ما
از کشورهای هلند،آلمان،اسپانیا،آفریقا و
انگلیس داشتیم.
وی در خصوص استقبال از کنگره
میکروب شناسی امسال افزود :درواقع
این کنگره با استقبال خیلی زیادی
روبرو بوده به طوریکه چیزی حدود
 1400مقاله به کنگره واصل شده که
برای تشویق دانشجویان و افرادی که
در این کنگره هستند سعی کردیم که
حدود  1300مقاله را پذیرش بدهیم.
وی افزود :هدف ما فراهم آوردن
امکان برقراری تبادالت علمی بین
استادان و دانشجویان بوده تا بتوانند
راحت ترمبادالت علمی داشته باشند.
شرکت کنندگان کنگره امسال حدود
 1700نفربود که در نوع خود حجم
وسیعی است .شمار شرکت کنندگان این
رویداد ،سال به سال بیشتر می شود و این
موجب دلگرمی ما ست که بتوانیم کنگره
را روز به روز پربارتر برگزار کنیم.
ایمانی در خصووص فاکتورهای
اساسی کنگره امسال گفت :از جمله
فاکتور های مهم این کنگره این است که
سعی کردیم از دانشمندان جوان ،افرادی
که در سال های اخیر جهش های علمی
خوبی داشتند دعوت بعمل آوریم و در
قالب پنل ها و سخنرانی ها بیایند و
دستاورد های خود را ارایه دهند.
وی افزود :این کنگره حاصل تالش
و دستاورد بسیاری از دوستان خصوصا
اعضای محترم انجمن میکروب شناسی
 ،کادر دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
که یه صورت شبانه روزدر اجرای این
رویداد یاری رساندند.
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درکنار جلسات و کارگاه های گنگره
برخی از تولیدکنندگان و ارایه دهندگان
محصوالت آزمایشگاهی به معرفی
محصوالت  ،دستاورد ها و محصوالت
خود به شرکت کنندگان کنگره پرداختند
که توجه شما را به مطالعه گفتگوی
خبرنگار ما با این افراد جلب می نمایم.
شرکت فرآیند دانش آرین
دکتر منوچهر ناصر دوست مدیرعامل
شرکت فرآیند دانش آرین درخصوص
اهداف این مجموعه از شرکت در
هفدهمین کنگره میکروب شناسی ایران
گفت :هدف همه شرکت ها از حضور در
چنین نمایشگاه هایی دستیابی به مخاطبان
صحیح و واقعی است .در کنگره ها به
دلیل حضور کارشناسان و استاتید دستیابی
به متخصصان راحت تر می شود.
وی افزود :شرکت در این نمایشگاه
برای ما مناسب بوده و راضی هستیم،
چراکه تعداد افراد برای ما مطرح نبوده
بلکه دستیابی به متخصصان واقعی
مد نظر بود که اگر به  50نفر از این
افراد هم دسترسی داشته باشیم برای ما
رضایت بخش خواهد بود.
ناصر دوست در خصوص محصوالت
ارایه شده در این نمایشگاه گفت :ما کلیه
محصوالت مرتبط خودمان در خصوص
تجهیزات کنترل عفونت مورد استفاده
در آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی را
ارایه کردیم .همین طور دستگاه هایی که
کارشان شمارش تعداد سلول های زنده

است با استقبال خوبی مواجه شد.
وی درخصوص شرکت فرآیند
دانش آرین گفت :این شرکت بیش از
پانزده سال است که سعی کرده با عرضه
تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی با کیفیت
و دارای استاتداردهای بین المللی از
تولید کنندگان معتبر جهانی ،با محققان،
متخصصان و کارشناسان آزمایشگاه ها
در مراکز تحقیقاتی ،آموزشی ،صنعتی و
درمانی سراسر کشور در پیشبرد اهداف
آنها سهیم باشد.
ناصر دوست افزود :مجموعه مدیران
و کارشناسان شرکت فرآیند دانش آرین
از بدو تاسیس در آبان ماه  1379تا کنون
تالش کرده اند با بهره مندی از راهنمایی
های مخاطبان خود ،خدمات پس از
فروش مناسب و بهینه را در اختیار آنها
قرار دهد.حضور در چنین کنگره هایی به
تحقق این هدف کمک می کند.
شرکت ژال طب
الهه ساکی کارشناس فروش شرکت
ژال طب در خصوص اهداف این
شرکت از حضور در این کنگره گفت:
چند سالی بود در این کنگره حضور
نداشتیم و خوشبختانه در هفدهمین
کنگره میکروب شناسی حاضر
هستیم .هدف اصلی ما از شرکت در
همایش ها و نمایشگاه های اینچنینی
معرفی محصوالتمان است.
از آنجایی که این کنگره درمحل
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار
شد عالقمند به حضور در آن بودیم.
وی در خصوص تجهیزات ارایه
شده توسط شرکت ژال طب در این
نمایشگاه گفت :عمده محصوالت ارایه
شده توسط ما در این شرکت ،تجهیزات
آزمایشگاهی است که در این نمایشگاه

به معرفی بیش از  10محصول از
محصوالت خودمان پرداختیم.
دیپ فریز  -80درجه سانتیگراد ایستاده،
فریزدرایر آزمایشگاهی والمینارفلو کالس
 11برخی از محصوالت ارایه شده ما در
این نمایشگاه است.
فرازمهراصفهان
کیوان خشدونی مدیرداخلی شرکت
فرازمهراصفهان در خصوص اهداف این
شرکت از حضور در نمایشگاه کنگره
میکروب شناسی ایران گفت :اطالع رسانی
به قشر دانشجویی که می خواهند وارد
بازار کار شوند همچنین آشنایی بیشتر با
ارگان ها و سازمان های مرتبط و پزشکانی
که به نمایشگاه می آیند عمده اهداف ما از
حضور در این نمایشگاه و نمایشگاه های
مشابه است.
وی درخصوص وضعیت استقبال
از نمایشگاه و تحقق اهداف شرکت
فرازمهر اصفهان در این نمایشگاه گفت:
استقبال از این نمایشگاه برای ما راضی
کننده نبود و جا داشت در رسانه ها
اطالع رسانی بیشتری درخصوص
برگزاری این کنگره صورت بگیرد
تا متخصصان بیشتری از برگزاری آن
مطلع شوند.
وی افزود :هدف عمده شرکت
در چنین نمایشگاه هایی تعامل با
مصرف کننده نهایی و مشتریان است
و درصورتی که آن ها از برگزاری این
نمایشگاه مطلع نشوند تحقق اهداف
امکان پذیر نخواهد بود.

خشدونی در خصوص محصوالت
ارایه شده در این نمایشگاه گفت:
ما تولید کننده ایرانی دستگاه های
استریل ،اتوکالو ،دستگاه های الیت
کیور ،رومیزی و ...مخصوص
آزمایشگاه ها و ....هستم.
کلیه دستگاه های اتوکالو این
شرکت دارای دوسال گارانتی و ده
سال خدمات پس از فروش است.
همچنین نمایندگی های ما در سراسر
کشورحضور دارند و با بازدید های
منظم از استان ها و شهرهای مختلف
جهت ارتباط مستقیم با مشتریان تالش
می کنیم کیفیت محصوالت و خدمات
خود را افزایش دهیم.
شرکت فرازمهر اصفهان عالوه بردارا
بودن استاندارد های ملی ایران ،موفق
به اخذ استانداردISO9001-2008
(استاندارد مدیریت طراحی و تولید) از
کشور آلمان و استاندارد  ISO13485از
موسسه  BSIانگلستان شد.
زیست فناوری پیشگام
نرگس ثانی کارشناس فروش شرکت
زیست فناوری پیشگام درخصوص
اهداف حضور این مجموعه در
نمایشگاه گفت :معرفی خودمان و
محصوالت مجموعه مهم ترین اهداف
ما از شرکت در این نمایشگاه بود.
وی افزود :حضور علمی اساتید و
پزشکان در این نمایشگاه خوب بود
اما از مشتریان نهایی محصوالت تعداد
زیادی حضور نداشتند .از این جهت
بسیاری از اهداف ما برای حضور در
این نمایشگاه محقق نشد.
ثانی در خصوص محصوالت ارایه
شده توسط شرکت پیشگام در این
نمایشگاه گفت :شرکت ما ارایه دهنده

انواع مواد ،تجهیزات و خدمات
تخصصی در حوزه های بیولوژی
مولکولی ،بیوتکنولوژی و ژنتیک با
بهترین کیفیت ،قیمت مناسب و در
کوتاه ترین زمان ممکن با استفاده از
تکنولوژی روز دنیاست.
وی افزود :این شرکت با بهره گیری
از دانش و تجربه نیروهای متخصص،
فعالیت های پژوهشی گسترده ای را
با هدف تولید و عرضه محصوالت
با کیفیت و سرویس های تخصصی
بیولوژی مولکولی و همچنین ارایه
خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی
انجام می دهد.
در کنار غرفه
داران گروه شبکه
ملی اهدا کنندگان
سلول های بنیادی
نیز حضورداشتند
که بازدیدکنندگان
بصورت داوطلب
کمک
جهت
به برخی بیماران سرطانی خون اهدا
می کردند.
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