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بسمه تعالی
دو نعمت که مورد غفلت مردم واقع شده است امنیت و سالمتی است.    پیامبر اکرم )ص(

با سپاس و ثناي بي حد بر آستان صفات بي همتاي احديت و با استعانت از درگاه بي کرانش و با ياري و تالش جمعي از دانشجويان 
و اساتید محترم، نشريه علمي- دانشجويي ژنوم با موضوع بیماری ايدز منتشر گرديد.

معموالً هنگامی که يک بیماری سراغ انسان می آيد، مهم ترين مساله ای که به ذهن خطور می کند اين است که چطور بیماری را 
درمان کنیم. اما درباره بیماری ايدز قضیه متفاوت است، چون رنج از نام اين بیماری گاهی ازدرمانش غیرقابل تحمل تر است.  از آن 
جايی که يکی از راه های انتقال اين بیماری از فیلتر رفتارهای پرخطر جنسی و تزريقی می گذرد، وقتی نام اين بیماری به میان می 
آيد، حتی مسئوالن نیز در مورد آن با مالحظاتی سخن می گويند. زمانی بیماری ايدز در کشور ما خط قرمز بود و بیماری کشورهای 
بی بندوبار قلمداد می شد. بیماری که موج ابتال به آن در اثر اعتیاد تزريقی و روابط جنسی در کشورهای در حال توسعه از جمله 
ايران به شدت رو به افزايش است. ايدز يا نشانگان نقص ايمنی اکتسابی، اختاللی ناشی از “ويروس نقص ايمنی” يا اچ آی وی است.

اين نشريه با انتشار مطالب علمی و تخصصی در زمینه زيست شناسی و با چشم اندازي رفیع جهت ارتقاء سطح علمي و پاسخ گويي به 
نیازها وسؤاالت موجود در اذهان دانشجويان، به دست آوردن رضايت آن ها و باالخص اساتید وصاحب نظران اين عرصه راه اندازي گرديد.

هدف از چاپ نشريه ژنوم، انتشار مطالب به روز علمی Life science بوده و از سوی ديگر، ايجاد بستری مناسب، جهت تبادل 
ديدگاه های عالقمندان و صاحب نظرات، اعم از استاد و دانشجو می باشد.

الزم می دانم به عنوان جزء کوچکی از خانواده ی انجمن علمی زيست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری، ابتدا از زحمات و الطاف بی 
انتهای استاد مشاور انجمن جناب آقای دکتر مومنی مقدم تشکر نمايم و سپس از يکايک دانشجويان تالشگر و با انگیزه و دوستانی 

که جديدا به جمع ما افزوده شدند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

 در پايان از اساتید گرامی، دانشجويان، صاحب نظران و انديشمندان راه بی پايان علم استدعا دارم انتقادات و پیشنهادات خود را 
نسبت به اين مهم بیان کنند. باشد که نظرات سودمند شما عزيزان سبب ارتقا و پیشرفت نشريه ژنوم شود.
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اپیدمی جهانی ايدز، يکی از بزرگترين چالش هاي نظام هاي 
و  اجتماعی  رشد  که  است  جهان  سراسر  در  در  سالمت 
سطوح  برتمامی  و  می کند  ضعیف  را  کشور ها  اقتصادی 
می گذارد.  تاثیر  مبتال  افراد  فردی  و  خانوادگی  اجتماعی، 
گرفته  را  انسان  میلیون ها  جان  ايدز  گذشته  سال   35 در 
می شوند.  مبتال  اچ آی وی  به  نفر  میلیون ها  هرساله  و  است 

و  سايه  تالش ها  در  و  اخیر  در سال هاي  خوشبختانه 
مورد  در  به ويژه  جهاني  هماهنگ  اقدامات 

اقدامات تشخیصي و درماني موثر تعداد 
موارد جديد ابتال به HIV کاهش پیدا 

افراد  حاضر  درحال  است.  کرده 
مبتال   HIV عفونت  به  کمتری 

به  بیشتري  تعداد  می شوند، 
پیدا  دسترسی  ايدز  درمان 
کرده اند، زنان بیشتری قادرند 
به  فرزندان شان  ابتالی  از 
و  کنند،  جلوگیری   HIV

شناخت حقوق بشر و رعايت 
آن در مورد مبتاليان به اين 

عفونت به آرامی جايگزين طرد 
با اين  و انگ مبتاليان می شود. 

برخي  در  ايدز  گسترش  حال 
آسیاي  آفريقا، خاورمیانه،  در  کشورها 

اروپاي  و  آسیا  شرقي  جنوب  میانه، 
شرقي برخالف سايرنقاط جهان رو به افزايش 

مناطق  اين  ساکنین  برای  هم خطرجدی  وهنوز  است 
محسوب می شود.  

نخستین مورد ابتال به HIV در سال 1365 و در يک کودك 
6 ساله مبتال به هموفیلي گزارش گرديد که به دنبال دريافت 
فرآورده خوني آلوده وارداتي مبتال شده بود. پس از آن موج 
شد.  آغاز  مخدر  مواد  تزريقي  مصرف  طريق  از  ايدز  دوم 
اقدامات کاهش آسیب  مانند توزيع سرنگ يک بار مصرف 
متادون خوراکي  با  آنان  درمان  و  تزريقي  معتادين  بین  در 

باعث کاهش روند شیوع عفونت در اين گروه شد. 

زمان  از  و درمان کشور،  بهداشت  وزارت  آمار  آخرين  طبق 
ابتداي  تا  سال 1365  در  ايدز  به  ابتال  مورد  اولین  گزارش 
مهر ماه سال جاری تعداد مبتاليان به HIV  در کل کشور 
حدود 36 هزار و 571 نفر است که 83 درصد را مردان و 17 

البته تخمین زده می شود  زنان تشکیل می دهند.  را  درصد 
که تعداد واقعي مبتاليان در کشور دو برابر اين مقدار باشد. 
آلوده  از سرنگ  استفاده  به  مربوط  ابتال  موارد کل  دو سوم 
رابطه  دلیل  به  ابتال  درصد   20 و  تزريقي  معتادين  توسط 
سالهاي  در  مي رسد  نظر  به  است.  نشده  محافظت  جنسی 
با سرنگ  از تزريق مواد مخدر    HIV به  ابتال  الگوي  اخیر 
آلوده به سمت رابطه جنسی گرايش پیدا کرده است، 
چرا که از کل موارد ابتالی جديد، حدود يک 
سوم موارد را اعتیاد تزريقی و نزديک 
به نیمي از موارد ابتال از طريق رابطه 
به  می دهد.  تشکیل  جنسی 
   HIV زنان  دلیل درصد  همین 
مثبت در سال هاي اخیر رشد 
و   است  داشته  چشمگیري 
درصد    30 حاضر  حال  در 
زنان  را  جديد  مبتاليان 

تشکیل مي دهند.

مرکز  آمار  آخرين  طبق 
ابتدای  از  استان،  بهداشت 
تاکنون  ايدز  بیماری  شناسايی 
 HIV 750 فرد مبتال به عفونت
در خراسان رضوی شناسايی شده اند. 
مبتاليان  تعداد  می شود  برآورد  البته 
حدود  استان  اين  در  ويروس  اين  به  واقعی 
سه هزار نفر باشد. حدود 80 درصد مبتاليان در 
استان مرد و بقیه زن هستند. همانند بسیاري از استان ها، در 
استان خراسان رضوی هم ابتال از طريق روابط جنسی نسبت 

به ابتال از طريق اعتیاد تزريقی پیشي گرفته است. 

يکی از مهم ترين اقدامات افزايش آگاهی نوجوانان و جوانان 
در مورد خود مراقبتی است تا آنان بتوانند رفتارهای پرخطر 

را بشناسند و از انجام آنها پرهیز کنند.

راههاي پیشگیري از ابتال به HIV  عبارتند از:

•  اجتناب از مصرف مواد مخدر به صورت تزريقي و درمان 
مصرف کنندگان مواد با جايگزين هايی مثل متادون )تشويق 
تزريق در معتاديني که  براي  از وسايل استريل  استفاده  به 

حاضر به استفاده از داروهای جايگزين نباشند(

• خودداري از اقداماتي چون حجامت، خالکوبي، تاتو و ... در 



مراکز غیر بهداشتي 

• پرهیز از تماس جنسي محافظت نشده

•  نداشتن شرکای جنسی متعدد

يا  و  زگیل  زخم،  مثل  آمیزشي  عفونت های  ساير  درمان   •
تبخال تناسلي

•  پیشگیری پس از تماس تصادفی )مثال تماس جنسي با 
فرد آلوده و يا فرو رفتن اتفاقي سوزن آلوده به بدن(، يک نوع 
روش درمانی پیشگیرانه است که بالفاصله پس از اين که فرد 
در معرض HIV  قرار گرفت، شروع می شود. در اين روش 
به مدت کوتاهي مثال يک ماه طول  داروهای ضد ويروسی 

برای پیشگیری از کسب عفونت تجويز می شود.

مسئله مهم ديگر شناخت راه هايي است که HIV از طريق 
آنها منتقلنميشود. اينها عبارتند از:

گفتگو  دادن،  دست  مثل  جامعه  در  معمول  ارتباطات    •
کردن، نشستن در کنار يکديگر، ...

 HIV رو بوسي )حتي بوسیدن دهان به دهان باعث انتقال  •
نمي شود به شرطي که زخم خونريزی دهنده در دهان نباشد 

و لثه ها هم خونريزی نداشته باشند(

•  آب دهان، ترشحات تنفسي، عطسه و سرفه 

•  ظروف غذاخوري، لیوان و غیره

•  استخر شنا، دوش حمام، سرويس بهداشتی و يا وسايل 
شست و شو

•  گزش پشه و حشرات ديگر

•  تزريق با سوزن و سرنگ استريل و يکبار مصرف

•  رابطه جنسی محافظت شده )اگر کاندوم به طور صحیح 
و مداوم استفاده شود، در پیشگیری از انتقال HIV بسیار 

موثر خواهد بود(. 

مسئله ديگري که اهمیت زيادي دارد اين است که امروزه 
براي  فرد،  يک  در    HIV عفونت  قطعي  تشخیص  از  پس 
وي دارو تجويز مي شود، در حالی که در گذشته همه افراد 
و  بیماري  مرحله  برحسب  و  نمی کردند  دريافت  دارو  مبتال 
دارو  دريافت  برای  شرايط  واجد  افراد  آزمايشات،  وضعیت 
 HIV امروزه  بدانیم  بايد  همه  بنابراين  می شدند.  انتخاب 
ديگر عفونتی ترسناك نیست و ايدز بیماری کشنده و العالج 
آزمايش  راحت  خیال  با  می توانند  همه  نمي شود.  محسوب 
شرط  به  و  دارو  مصرف  شروع  با  بودند  مبتال  اگر  و  دهند 
بدنشان کم  تعداد ويروس در  به حدی  به درمان،  پايبندی 
شوند  نمی  محسوب  ايدز  ويروس  ناقل  ديگر  که  می شود 
چقدر  هر  البته  داشت.  خواهند  معمولی  کامال  زندگی  و 
تشخیص اين بیماری در مراحل اولیه و ابتدايی صورت گیرد، 

پاسخ به درمان زودتر رخ می دهد.

در مراکز بیماری های رفتاری و عفوني در کلیه شهرستانهاي 
کشور تمام خدمات مشاوره و آزمايش به صورت محرمانه و 
رايگان ارائه می شود و افرادی که فکر می کنند ممکن است 
مبتال باشند، می توانند برای انجام آزمايش به اين مراکز مراجعه 
کنند. همچنین در صورت نیاز به درمان دارو هاي مورد نیاز به 

صورت رايگان در اختیار بیماران HIV قرار می گیرد.

چنانچه مبتاليان به HIV  به موقع شناسايی شده و تحت 
درمان قرار بگیرند، میزان ويروس در خون آنها بسیار کاهش 
پیدا می کند. به طوري که ديگر قابلیت انتقال ويروس به ديگران 
استراتژيک  برنامه  براساس چهارمین  لذا  داشت.  نخواهند  را 
کشوری کنترل ايدز بايد جوري اقدام شود که تا سال 1400 
خورشیدي، 90 درصد افراد HIV  مثبت از وضعیت بیماری 
خود آگاه شوند،90 درصد از افرادی که از ابتالي خود آگاه 
بگیرند و در 90 درصد  قرار  هستند تحت مراقبت و درمان 
افرادی که تحت مراقبت هستند حجم ويروس به حدی برسد 

که ديگر قابلیت انتقال به ديگران را نداشته باشند.

آگاهی،  افزايش  افزايش  منظور  به  و  قبل  ازحدود 28 سال 
اول دسامبر)10 آذر( هر سال  تبعیض ،  با  آموزش و مبارزه 
روز جهانی ايدز نامیده شده است و هر سال از سوی سازمان 
در  مثبت    HIV افراد  از  حمايت  برای  جهانی  بهداشت 
امسال  شعار  مي گردد.  اعالم  خاصي  شعار  جهان  سراسر 
پیشگیری،  رسانی،  اطالع  با  همه  برای  حقی  »سالمتی 
 ”HIV تشخیص زودهنگام، درمان و حمايت از مبتاليان به

اعالم شده است.

تشخیص ابتال به HIV بر اساس عالئم بالیني قابل اطمینان 
نیست. عالئم اين عفونت مي تواند به عالئم بیماری های ديگر 
 ،HIV شبیه باشد. بنابراين تنها راه قطعی تشخیص ابتال به
آزمايش خون است. افراد مبتال ممکن است کامال احساس 
است  ممکن  اما  بیايند،  نظر  به  هم  سالم  و  کنند  سالمتی 

سیستم ايمنی بدن آنان آسیب ديده باشد. نکته مهم اين

   دکتر محمدرضا هدايتی مقدم
مدير مرکز تحقیقات

 عفونت های منتقله از خون 
 جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

به  فرد  يک  که  زمانی  که  است 
 ويروس HIV مبتال می شود،حتی
بکند، هم  سالمتی  احساس   اگر 

می تواند ويروس را به سرعت انتقال 
دهد.
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آنتی بادی های جدید مهندسی می توانند در برابر ۹۹ درصد  از موارد ابتال به HIV مقابله کنند.  

آنتی بادی های جديد مهندسی می توانند در برابر 99 درصد  از 
موارد ابتال به HIV1 مقابله کنند.  

اين آنتی بادی از سه پادتن خنثی کننده HIV ساخته شده که گفته 
می شود مؤثرتر از هر آنتی بادی طبیعی ديگريست که کشف شده است.  

با   )NIH2( بهداشت  ملی  مؤسسه  توسط  شده  انجام  تحقیقات 
بادی که  آنتی  همکاری شرکت دارويی سانوفی می گويند: يک 
می تواند به 99 درصد از سويه های HIV حمله کند را تولید 
کرده است. انجمن بین المللی ايدز اين يافته را به عنوان پیشرفت 

هیجان انگیز نامیده است.  

 HIV به دلیل تغیرات و جهش ويروس، بدن انسان به سختی با
مبارزه می کند، يک بیمار می تواند به طور هم زمان سلول های 
منحصر به فردی از عفونت موجود را در بدن خود داشته باشد. با 
اين حال افراد کمی هستند که در نهايت آنتی بادی های گسترده را 

خنثی می کنند.  

اين پروتئین ها قادر به از بین بردن گونه های متعدد HIV در 
 NIH يک بار هستند، به طوری که برای اين مطالعه مشترك بین
و سانوفی، محققان شروع به پیداکردن راهی برای مهار اين دفاع 
طبیعی هستند. برای اين منظور آنتی بادی های منحصر به فردی 

را برای تولید آنتی بادی سه خاصیتی ترکیب کردند.  

در حالی که مؤثرترين آنتی بادی های طبیعی می توانند تنها 90 
درصد از گونه های HIV  را هدف  قرار دهد.  

اين آنتی بادی اختصاصی مشخص شده، 99 درصد از گونه های 
HIV را مورد حمله قرار می دهد که حتی در غلظت های پايین 
نیز موفق شده است. عالوه بر اين، يک آزمايش که در آن آنتی 
ويروس  با  تزريق،  از  پس  و  شد  تزريق  میمون   24 به  ها  بادی 

عفونت منفردی ايجاد نشد.  

همان طور که گری نابل سانوفی به BBC گفت: )آنتی بادی های 
سه گانه ای خاص( قوی تر هستند و وسیع تر از هر واحد آنتی 

بادی طبیعی است که کشف شده است.  

کار  برای  قدرتمند  های  بادی  آنتی  اين  دادن  قرار  بعدی  گام 
آزمايش بالینی است که انتظار می رود در سال 2018 انجام گیرد.  

انگیز در  پیشرفت های شگفت  ما شاهد  طی چند دهه گذشته 
مبارزه با HIV هستیم.  

اين ها از روش های مختلف درمان است که در حال حاضر در 
کمپین آموزشی بسیار موفق، که در آفريقا انجام می شود موجود 
است. دانشمندان در آفريقای جنوبی در حال بررسی پرونده يک 
کودك 9 ساله ای هستند که  ظاهرا HIV پس از دريافت درمان 

ضد رترو ويروسی3 درمان شد.  

هم چنین محققان درحال بررسی توانايی گاوها برای تولید آنتی 
برای  ها  از آن  استفاده  با هدف   HIV بادی های خنثی کننده 

مبارزه با اين ويروس هستند.  

 در پايان سال 2015، 36.7 میلیون نفر در سراسر جهان با اچ ای 
وی زندگی می کنند. بنابراين، واضح است که بايد کار بیشتری انجام 
شود. با اين حال، اين پروژه تحقیقاتی جديد و موارد مشابه آن می 
توانند به سطح بعدی از پیشرفت با توجه به اين ويروس منجر شود. 

منبع:

https://www.sciencealert.com/newly-engi-
neered-antibody-can-fight-back-against-99-of-
hiv-strains

1-Human Immunodeficiency Virus
2-National Institutes of Health
3- Retrovirus

https://www.sciencealert.com/newly-engineered-antibody-can-fight-back-against-99-of-hiv-strains
https://www.sciencealert.com/newly-engineered-antibody-can-fight-back-against-99-of-hiv-strains
https://www.sciencealert.com/newly-engineered-antibody-can-fight-back-against-99-of-hiv-strains
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در يک مطالعه، يک واکسن آزمايشی تولید شده که باعث تولید آنتی بادی در برابر محافظ های قندی چندين نوع HIV در 
حیوانات می شود.  

محققان يک واکسن آزمايشی از گلیکوپروتئین جديد در يک حیوان طراحی کردند که باعث تحريک پاسخ ايمنی در برابر 
پوشش حفاظتی قندی حول ويروس HIV می شود؛ اين مولکول می تواند روی بخشی از واکسن موفق HIV شود.  

Lai-Xi Wang استاد شیمی و بیوشیمی در دانشگاه مینیسوتا می گويد: سد راه ساخت واکسن مؤثر HIV، اين است که 
تولید آنتی بادی در برابر محافظ قندی چندين نوع HIV برای سیستم ايمنی بدن دشوار است. شیوه ما نشان می دهد 

که اين مشکل با طراحی يک واکسن مستقل که يک گلیکوپروتئین از اين محافظ را شبیه سازی کند حل می شود.  

وانگ و همکاران يک واکسن طراحی کردند که در آن از پیوند يک پروتئین اچ آی وی و يک گروه قندی استفاده 
شده است. زمانی که واکسن به خرگوش ها تزريق شد، پاسخ های آنتی بادی در مقابل محافظ قندی را در چهار 
نوع HIV متفاوت تحمل کرد. اين نتايج در مجله Cell Chemical Biology در 26 اکتبر 2017 منتشر شد.  

قطعه پروتئین موجود در واکسن آزمايشی از gp120 است، gp120 پروتئینی است که HIV را مانند يک 
بسته محافظ می پوشاند. يک سپر قندی gp120 را در برمی گیرد که باعث تقويت دفاع HIV می شود. افراد 

بسیار کمی از مبتاليان به ايدز می توانند ويروس را از طريق حمله آنتی بادی به gp120 از بین ببرند.  

محققان تالش کردند تا يک واکسنی تولید کنند که gp120 را هدف قرار دهد، اما به دو دلیل موفقیتی حاصل 
نشد. اوالً به دلیل شبیه بودن محافظ قندی HIV با مواد قندی موجود در بدن انسان که باعث تحريک نشدن سیستم 
ايمنی می شد. دوماً، وجود بیش از 60 نوع HIV مختلف و جهش يافتن مکرر ويروس HIV. در نتیجه آنتی بادی های 

ضد gp120 در انواع HIV متفاوت اند.  

برای غلبه بر اين چالش ها، وانگ و همکارانش روی يک قسمت کوچک از gp120 متمرکز شده اند که در انواع مختلف 
HIV رايج است. محققان از يک روش شیمیايی مصنوعی که قباًل برای ترکیب قطعه gp120 با مولکول قندی به کار می 
بردند استفاده می کنند، که در میان انواع HIV مشترك است، برای شبیه سازی محافظ قندی در پوشش HIV.  سپس، 
محققان واکسن گلیکوپروتئین را به خرگوش ها تزريق کردند و در سیستم ايمنی خرگوش ها آنتی بادی هايی که از لحاظ 
فیزيکی به gp120 متصل اند در چهار نوع غالب HIV يافت شد. تزريق واکسن حاوی قطعه پروتئین بدون گروه قندی 
به خرگوش ها منجر به تولید آنتی بادی هايی شد که در ابتدا فقط يک نوع HIV را به gp120 متصل می کردند.  

پروفسور وانگ می گويد:» اين نتیجه قابل توجه بود زيرا تولید آنتی بادی هايی که مستقیماً محافظ دفاعی قندی را 
هدف قرار دهند يک مرحله مهم از ارتقا ايمنی در مقابل هدف است و از اين رو اولین گام در حال توسعه يک واکسن 

واقعا موثر است.«  

اگرچه آنتی بادی های خرگوش ها به gp120 متصل می شوند، اما آن ها نمی توانند از آلوده شدن سلول به 
وسیله HIV های زنده جلوگیری کنند. اين نتیجه وانگ را متعجب نکرد، وی خاطر نشان کرد که انسان ها 

معموالً دوسال طول می کشد تا ايمنی برابر اچ آی وی را ايجاد کنند و در حیوانات دو ماه.  

وی خاطر نشان کرد: »ما هنوز در خانه بازی نکرديم )يک اصطالح انگلیسی به معنای کار مهمی نکردن(«. اما 
توانايی واکسن برای تولید آنتی بادی های قابل توجه در مقابل محافظ قندی تنها در دو ماه، دلگرم کننده است. 
ساير مطالعات برای رسیدن به نتايج مشابه 4 سال طول می کشد. اين به اين معنی است که مولکول ما در برابر 

پاسخ ايمنی نسبتاً قوی تر است.  

گام های بعدی پژوهشگران اين است که مطالعات طوالنی مدت را در ترکیب با ساير واکسن ها انجام دهند، در مورد 
اين که کدام مناطق آنتی بادی های gp120 اتصال دارند و تعیین کنند که چگونه می توان اثر آنتی بادی ها را در 

خنثی سازی HIV را افزايش دهند. 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171027141645.htm: منبع 

 سلول های جدید نوید کشف واکسن HIV را داده اند.  

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171027141645.htm
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  Gertrufe H.Sergievskyمشخصات نويسنده: کالج پزشکان و جراحان، دانشکده کلمبیا، نیويورك، آمريکا، مرکز  ●
NOV.2017 :سال انتشار  ●

اهداف اخیر در درمان های ضد ويروسی نوزادان که به منظور کاهش عوارض جانبی و مرگ و میر صورت گرفته است، حتی 
منجر به هدف گذاری در جهت تسهیل بهبودی بیماری ايدز شده است. 

در اين مقاله مروری ما به گونه ای گويا و شاهد محور درباره هر يک از اين هدف ها بحث می کنیم. 
در ادامه، ما چالش های چگونگی شناسايی نوزادان مبتال به ويروس ايدز را مورد بحث قرار می دهیم، در نهايت ما در مورد 
داروهای ضد ويروسی خاصی که برای اين گروه ترجیح داده می شود و ايجاد تمايز میان استفاده از اين عوامل در پیشگیری و 

درمان می پردازيم. 

تفسیرکارشناسان:
چالش های بالینی و علمی درمان فارماکولوژيک عفونت حاد ايدز در نوزادان ظاهراً پیچیده تر و فراتر از زيست شناسی است. 

در عین حال، اين چالش ها به وسیله فرصت های بیولوژيکی منحصر به فرد تلقی می شوند که از طريق بررسی اين جمعیت ها 
فراهم می شوند. از جمله اين بررسی ها می توان به مشخصات ايمنی منحصر به فرد، توانايی مطالعه هم مادر و نوزاد وهمچنین 
ويروس منتقل شده و اکتسابی و در نهايت دوره های زمانی يعنی سريعاً بعد از بروز عالئم بیماری )بعد از اثرگذاری ويروس( و 

دوره نهفتگی و آسیب های مربوط به آن اشاره کرد. 
با در اختیار گذاشتن فرصت های علمی منحصر به فردی که از طريق مطالعه روی درمان فارماکولوژيک عفونت حاد ايدز در 
نوزادان بدست آمده است، ما احتمال می دهیم که در طی پنج سال آينده ممکن است پیشرفت هايی رخ دهد که منجر به 

دست آوردهای جديدی در رسیدن به رهايی از ويروس ايدز شود. 
 

●  فارماکولوژی: شاخه ای از داروسازی و زيست شناسی است که به مطالعه اثرات متقابل دارو بر بدن موجودات زنده می پردازد. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29098898 :منبع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29098898
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 susan Engelbrecht ،  Richard H .Glashoff ،  Graeme B.Jacobs، vurayai Ruhanya :نويسندگان 

 31 october 2017 :زمان انتشار مقاله

بیماری زايی اختالالت عصبی شناختی وابسته به HIV پیچیده و چند عاملی است. 

فرض بر اين است که علل اصلی ايجاد کننده اين شرايط خارج از مغز به ويژه در خون محیطی اتفاق می افتد. تشخیص 
بیماری زايی اختالالت عصبی شناختی وابسته به HIV به طور عمده بر ارزيابی های عصبی روانشناختی تکیه دارد که معیار 
دقیقی نیست. DNA کل HIV در سلول های تک هسته ای خون محیطی که به وسیله PCR  کّمی سازی شده، با میزان 
پیشرفت بیماری همبستگی دارد که يک نشانگر زيستی امیدوار کننده در تشخیص اين بیماری محسوب می شود.آزمايشات 
متعدد PCR  برای DNA  ويروس HIV در بخش های سلولی، به علت عدم استاندارد بودن مستعد تنوع هستند. بنابراين 
  DNA باعث نتايج متفاوت می شود. اين مقاله مروری به بررسی ارتباط کلینیکی کل HAND استفاده آن ها در تشخیص
يا  PCR  کّمی  يافته  انتشار  از پروتکل های مختلف  استفاده  با  HIV )در سلول های تک هسته ای در گردش(  ويروس 
qPCR می پردازد. منطقی اين است که مناسب ترين آزمون ها و انواع نمونه های استفاده شده برای تعیین دقیق مقدار 
کّمی DNA  ويروس HIV  بارگذاری شده را روشن سازيم. زيرا اين کار پیش بینی شدت اختالالت عصبی شناختی را 
تخمین می زند. نقش مونوسیت ها به عنوان يک وسیله نقلیه برای انتقال HIV به CNS، آن را بهترين نمونه برای تعیین 
 DNA معرفی کرده است. مطالعات همچنین نشان داده اند که ارتباط معنی داری بین سطوح HAND مخزن مرتبط با
ويروس HIV مونوسیتی با نشانگرها يا آسیب عصبی وجود دارد. از آنجا که آزمايش های qPCR با استفاده از PBMC ها 
ارزان تر و به صورت تجاری در دسترس هستند، بنابراين می تواند در در محیط بالینی مفید باشد؛ اما نیاز به استاندارد کردن 

استخراج DNA، نرمال سازی و محدوده تشخیص وجود دارد. 

HAND: ممکن است شامل اختالالت عصبی از شدت های مختلف باشد. 

پاتوژنز: ساز و کاری است که باعث ايجاد بیماری می شود و برای بیان ماهیت بیماری و پیشرفت آن به کار برده می شود، خواه 
بیماری حاد، مزمن، يا بازگشته باشد. 

)PCR (Polymerase Chain Reactio: يک ابزار نسبتاً ساده وارزان است که می توانید از آن برای تمرکز بر يک بخش 
از DNA استفاده کنید و آن را به میلیاردها بار کپی کنید. PCR هر روز برای شناسايی باکتری ها، ويروس ها، و تشخیص 

بیماری ها استفاده می شود. 

 )CNS (Central Nervous System: سیستم اعصاب مرکزی 

)PBMC (peripheral blood mononuclear cell : هر سلول خون محیطی است که دارای هسته است. اين سلول 
ها شامل لنفوسیت ها )سلول های T، سلول های B، سلول های NK( و مونوسیت ها می باشند. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29088095:منبع 

ارتباط کلینیکی مقدار DNA ویروس HIV  در سلول های تک هسته ای 
خـون محیطی، به عنوان یک نشانگر زیستی اختالالت عصبـی شناختی 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29088095
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چکیده:
سیتومگالوويروس انسانی )HCMV( يک ويروس بتای هرپس است،که باعث عفونت مادام العمر در انسان می شود. اين بیماری 
در طول زمان تکاملی با نژاد بشر در ارتباط نزديک بوده است. عفونت HCMV تقريباً همراه با همه ی افراد مبتال به ويروس 
نقض ايمنی بدن انسان HIV-1( -1( است و هم چنان يک عامل مهم در پیشرفت بیماری HIV-1 حتی در دوران درمان مؤثر 
ضد رتروويروسی است. عفونت HCMV تأثیر وسیع و بالقوه ای به روی سیستم ايمنی انسانی دارد و ارتباط مهمی با کشف و 
خصوصیت سلول های کشنده سازش يافته دارند. رده های متفاوت اين دارو بر ويروس HIV تأثیر می گذارد. زير مجموعه های 
 HCMV در پاسخ به ،CD57 و نشانگر تمايز نهايی NKG2C سلولی، غالباً بیان کننده گیرنده فعال کننده -NK مشخص
گسترش می يابند. اين جمعیت NK- سلولی که در تعامل طوالنی مدت با HCMV دخیل هستند، عالوه بر نشانگرهای 
متفاوتی از گیرنده های سطحی، نشان دهنده کاهش بیان پروتئین های سیگنالینگ و فاکتور های رونويسی بیان شده توسط 
سلول های NK کانونی است. تغییرات اپی ژنتیکی وسیع باعث ظهور و پايداری سلول های NK سازگار با HCMV می شود 
که ويژگی های عملکردی متمايز دارند. NKG2C)+( توسعه سلول های NK در بیماران آلوده به ويروس HIV-1 و ديگر 
عفونت های حاد و مزمن ويروسی که به طور سیستماتیک وار با سرم مثبت با HCMV مرتبط است. اين تحقیق به طور بالقوه 
يک متغیر مهمی در مطالعاتی است که بر روی پروتکل گیرنده سلولی NK- سلولی و ظرفیت عملکردی متمرکز شده است. 
 HCMV ما شواهد را به نفع تغییرات »سازگار« که احتماالً ناشی از همکاری عفونت ،HIV-1 در اينجا، با تمرکز بر عفونت
در زير مجموعه های NK- سلولی است، بررسی می کنیم. ما تعدادی از سؤاالت کلیدی را برجسته می کنیم و اين که چگونه 

 NK بینش رفتار انطباقی سلول های
راهبردهای جديدی را در استفاده از 
خواص منحصر به فرد خود در مبارزه 

با HIV-1 معرفی می کند.

https://www.ncbi.nlm.  :منبع
nih.gov/pubmed/29089947

 سلول های قاتل طبیعی در عفونت ویروس ایـــدز
 انسان توجه ویژه به تأثیر ویروس سیتومگالوویروس

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29089947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29089947
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۱-ابتداتوضیحاتیراجعبهزندگیتحصیلیوپژوهشی
خودبفرمایید؟

دکتر محمدرضا هدايتی مقدم متخصص پزشکی اجتماعی )طب پیشگیری( 
و مدير مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی خراسان 
رضوی،فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1382 
هستم، از سال 1383 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی شدم. مرتبه 

علمی اينجانب در حال حاضر دانشیار پژوهش است.

را ایدز به آگاهانه نگرش اهمیت و چیست ۲-ایدز
چگونهارزیاییمیکنید؟

بروز  به  منجر  که  است  اکتسابی  ايمنی  نقص  واقع  در   )AIDS( ايدز 
عفونت های فرصت طلب و برخی سرطان های خاص در افراد مبتال می گردد  . 
ايدز مراحل انتهايی ابتال به عفونت با ويروس نقص ايمنی انسان يا همان 
HIV  است به عبارت ديگر هر کسی که عفونت HIV دارد الزاما مبتال به 
ايدز نیست، عفونت HIV می تواند تا چندين سال بدون عالمت باشد و پس 
از آن چند مرحله ی بالینی مختلف را طی کند تا سرانجام معیارهای بالینی 
  HIV ايدز ظاهر شود، به همین خاطر است که بسیاری از افرادی که ويروس
را در بدن خود دارند از ابتال خود به اين عفونت اطالعی ندارند چون تا قبل 
از بروز عالئم بالینی که مشخصه ايدز باشد افراد مبتال با کامال بدون عالمت 
هستند و يا عالئم بالینی آنها غیر اختصاصی می باشد يعنی ممکن است با 

بسیاری از عفونت ها و بیماری های ديگر همپوشانی داشته باشد. 

مهمترين موضوع درباره ی ايدز نگرش منفی است که نسبت به آن در 
جامعه وجود دارد، اين نگرش منفی باعث انگ زدن به مبتاليان می شود 
که در اديبات علمی به آن استیگما stigma  گفته می شود اين امر موجب 
طرد افراد HIV  مثبت از محل کار، تحصیل و حتی خانواده می گردد. طرد 
اجتماعی افراد مبتال باعث می شود که آنان ابتال خود به HIV  را پنهان 
کنند و لذا کمتر به سمت دريافت مراقبت های پزشکی چه درمانی و چه 
پیشگیرانه بروند و در نتیجه عفونت HIV در جامعه گسترش بیشتری 

می يابد و کنترل آن سخت تر می گردد.

۳-عفونتهایمنتقلهازخونکدامند؟
عفونت های منتقله از خون شامل عفونت های ناشی از عوامل ويروسی، 
باکتريايی و انگلی می شود که از طريق دريافت خون و فراورده های آن 

و يا اشتراك خونی با فرد مبتال منتقل می گردد.

می گردند  منتقل  خــون  راه  از  که  ويروســی  عفونت های  مهمترين 
.HTLV و  HIV ،Cهپاتیت ،B عبارت اند از: هپاتیت

۴-راههایاصلیانتقالاینعفونتهاچیست؟
در بیشتر کشور های جهان از جمله ايران و از سال ها قبل کلیه ی 
خون های اهدايی از نظر ويروس های هپاتیت B و C وHIV آزمايش 
  HTLV می شود، همچنین آزمايش خون های اهدايی از نظر ويروس
در برخی کشورها و در ايران در برخی استان ها با شیوع باال از جمله 
خراسان شمالی، رضوی و جنوبی به طور روتین انجام می شود .بنابراين 
احتمال انتقال اين عفونت ها از طريق دريافت خون و فراورده های خونی 
در حال حاضر نزديک به صفر می باشد اما راه های ديگر اشتراك خونی 
انجام حجامت،  مثل  است  دارد مهم  بااليی هم  فراوانی  در جامعه  که 
غیر  وسايل  با  و  بهداشتی  غیر  مراکز  در  خالکوبی  و  تاتو  درمانی،  زالو 
استريل . بنابراين بايد توجه داشت که اقدامات پر خطر مثل استفاده از 
ابزار مشترك و غیر بهداشتی در مراکز حجامت،آرايشگاه ها و حتی مراکز 
پزشکی و دندان پزشکی و همچنین اعتیاد تزريقی می تواند عامل ابتال به 

عفونت های منتقله از خون گردد.

البته بايد توجه داشت که بسیاری از عوامل عفونی منتقله از خون از راه 
های ديگری هم قابل انتقال هستند مثل تماس جنسی محافظت نشده، 

انتقال از مادر به فرزند،انتقال از طريق پیوند اعضا و غیره..

۵-درخصوصفعالیتهایپژوهشیمرتبطباایدزدر
مختصری توضیحات دانشگاهی تحقیقاتجهاد مرکز

ارائهفرمایید؟
مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون جهاد دانشگاهی از حدود 
13سال قبل در مشهد راه اندازی گرديد که در سال گذشته موافقت 
اصولی را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اخذ نمود. اين 
اجرا  را  ايدز  و   HIV با  مرتبط  پژوهشی  تا کنون چندين طرح  مرکز 
کرده و نتابج آن ها را در نشريات علمی پژوهشی منتشر کرده است 

از جمله ی اين طرح ها می توان به موارد زير اشاره کرد:
-بررسی آگاهی و نگرش مردم مشهد در مورد ايدز

-بررسی آگاهی و نگرش پزشکان مشهد در مورد ايدز
-بررسی شیوع عفونت HIV در جمعیت عمومی مشهد

جناب  با   12 ی  شماره  ژنوم  ی  نشریه  مصاحبه 
مدیر  مقدم،  هدایتی  محمدرضا  دکتر  آقای 
خون  از  منتقله  های  عفونت  تحقیقات  مرکز 

جهاد        دانشگاهی خراسان رضوی



ويروس شناسي )Virology( شاخه اي از ميکروبيولوژي است. اين علم به بررسي انواع ويروس ها، شکل و ساختمان آن ها، 
ژنتيک ويروس ها و ساير خصوصيات مربوطه مي پردازد.  

در ويروس شناسی، ويروس ها از نظر ساختار، طبقه بندی وتکامل، نحوه عفونی کردن و چگونگی تخريب سلول 
و ميزبان، چگونگی تعامل با ارگانيسم ميزبان و سيستم ايمنی آن، بيماری هايی که ايجاد می کنند، تکنيک های جداسازی 

،کشت و استفاده در مطالعات تحقيقاتی و درمان، مورد مطالعه قرار می گيرند.  

رشته ويروس شناسي پزشکي شاخه اي از علوم پايه پزشکي است که در آن دانشجويان طي دوره آموزش، 
ويژگي ويروس ها، تشخيص آزمايشگاهي بيماري هاي ويروسي، روش کنترل و پيشگيري از آن ها و ... را 

مطالعه مي نمايند تا توانايي انجام فعاليت هاي پژوهشي و تشخيصي و خدمات مربوطه را فرا گيرند.   

عنوان رشته هايی که می توانند در کنکور اين رشته شرکت کنند:  
کارشناسی ميکروب شناسی، انگل شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی، زيست شناسی )کليه گرايش ها(، 
دکتری  دامپزشکی،  آزمايشگاهی  علوم  شناسی،  ايمنی  بيوشيمی،  آزمايشگاهی،  علوم 

عمومی گروه پزشکی، دکتری حرفه ای علوم آزمايشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی.  

آينده تحصيلی:  
اين رشته در 2 مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در ايران پذيرش دارد.  

    فارغ التحصيالن اين رشته می توانند در رشته های زير برای ادامه تحصيل در 
مقطع دکتری اقدام نمايند:  

وزارت علوم: دکتری زيست شناسی )کليه گرايش ها(  

وزارت بهداشت: دکتری رشته های ايمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، بيولوژی 
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توليد مثل، پزشکی مولکولی، نانو فناوری پزشکی، علوم سلولی 
کاربردی، ويروس شناسی پزشکی، زيست فناوری پزشکی، 
زيست پزشکی سامانه ای، انفورماتيک پزشکی )مجاز برای 
و  باليا  در  سالمت  پزشکی(،  علوم  ارشد  های  رشته  تمامی 
فوريت ها )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(، 
سالمت و رفاه اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد 
های  رشته  تمامی  برای  )مجاز  اپيدميولوژی  پزشکی(،  علوم 
ارشد علوم پزشکی(، مددکاری اجتماعی )مجاز برای تمامی 
کارشناسی  داشتن  شرط  به  پزشکی  علوم  ارشد  های  رشته 
مددکاری(، گفتار درمانی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد 

به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی(.  

ضرورت و اهميت: 
باتوجه به گسترش روز افزون دامنه علم ويروس شناسی و 
انجام گرديده  تحقيقات دامنه داری که طی صد سال اخير 
و نياز به شناخت عوامل مختلف بيماری زا و ارتباط آن ها 
با انسان و نيز جهت کوشش در پژوهش های علمی برای 
ادامه  جهت  افراد  ساختن  آماده  و  خودکفايی  به  رسيدن 
اين  نمودن  داير  اهميت  علمی،  دکتری  مرحله  تا  تحصيل 
دانشگاه  در  دوره  اين  تأسيس  و  گردد  می  مشخص  دوره 

های جمهوری اسالمی کامالً ضروری است.  

ارزش ها و باورها )فلسفه برنامه(:  
دانشجويان و دانش آموختگان اين رشته با تأکيد به عدالت 
بر  غلبه  و  شناخت  جهت  در  ها،  انسان  برابري  و  اجتماعي 
ويروس  با  مقابله  از حيث  ها  انسان  به  مبتال  هاي  دشواري 
هاي ناشناخته براساس وظايف تعيين شده خدمات مطلوبي 
دانشجويان  آموزش  در  اساتيد  کنار  در  و  مي کنند  ارائه  را 

ايفاء نقش مي نمايند.  

رسالت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني:  
پزشکي  شناسي  ويروس  ارشد  کارشناسي  رشته  رسالت 
عبارت است از تربيت دانش آموختگاني که بتوانند در ابعاد 
آموزشي، پژوهشي و خدمات تشخيصي در جهت کنترل و 
و  مربوطه  متخصصين  به  ويروسي  هاي  بيماري  پيشگيري 
بيماران  تحت نظارت و مسئوليت آنان براي دانشجويان و 
تشخيص  فرآيند  نيروها  اين  تربيت  با  نمايند  وظيفه  انجام 
هاي  عفونت  اشاعه  از  پيشگيري  همچنين  و  ها  بيماري 
ويروسي در جامعه امکان پذير خواهد بود و آنان در جهت 

سالمت جامعه نقش مؤثري ايفا خواهند نمود.  

نيروي  تربيت  در  آموزشي  برنامه  انداز  چشم 
انساني:  

اين برنامه درصدد است همگام با پيشرفت هاي جهاني در 
ويروس شناسي بتواند نقش فعاالنه اي در کشور ايفا نمايد به 

نحوي که در ارتقاء کيفيت زندگي تأثير داشته باشد.  

  )Aims( :اهداف کلي رشته
شامل تربيت فراگيراني است که بتوانند:  

الفـ  با استفاده از آموخته هاي خود در امور آموزشي مربوط 
به دانشجويان همکاري نمايند.  

زمينه  در  تحقيقاتي  پروژه هاي  انجام  در  مشارکت  با  ـ  ب 
ويروس شناسي تحت نظر اساتيد انجام وظيفه نمايند.  

ج ـ در انجام آزمايشات تشخيص بيماري هاي ويروسي در 
مراکز بهداشتي و درماني اقدام نمايند.  

د ـ در امر هدايت و راهنمايي جامعه در جهت کاربرد اصول 
پيشگيري و کنترل بيماري هاي ويروسي ايفاي نقش نمايند.  

موقعيت های استخدام ، مشاغل و بازار کار ارشد 
ويروس شناسی پزشکی   

کارشناس  پژوهشگر،  ميکروبيولوژيست،  دانشگاه،  استاد 
آزمايشگاه طبی  

اساس  بر  پزشکی  شناسی  ويروس  ارشد  مشاغل  ساير 
جديدترين طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت: 

کارشناس  بهداشتی،  و  دارو  غذا،  آزمايشگاه  کارشناس 
آزمايشگاه واکسن و سرم  

معرفی شغل استاد دانشگاه   

اگر به تدريس در باالترين سطح آن يعنی سطح آکادميک 
عالقه منديد و يا اگر مايليد با تحقيق و پژوهش در دانشگاه ها 
و ديگر مراکز آموزش عالی، مرزهای دانش را درنورديد، بايد 

گفت اين شغل مناسب شماست!   

معرفی شغل ميکروبيولوژيست/کارشناس ميکروبيولوژی  

و  بوده  جستجوگر  ذهن  با  منطقی  متفکر  يک  شما  اگر 
تواند  می  شغل  اين  هستيد،  قوی  شناسی  زيست  علوم  در 
برای شما ايده آل باشد. ميکروبيولوژی دانشی است که به 
شناخت ميکروارگانيسم ها يا جانداران بسيار ريز می پردازد. 
می شوند  بررسی  بيشتر  ميکروبيولوژی  در  که  جاندارانی 

باکتری ها، ويروس ها، قارچ ها و تک سلولی ها می باشند.  

بازارکار و فرصت های شغلی ميکروبيولوژيست  

از  مراکزی  و  ها  سازمان  در  تواند  می  ميکروبيولوژيست 
جمله سازمان های حوزه بهداشت و درمان، آزمايشگاه های 
پاتولوژی و ميکروب شناسی بيمارستان ها، پژوهشگاه های 
و  غذايی  صنايع  تحقيقاتی  های  بخش  در  همچنين  و  نفت 

دارويی، کشاورزی، محيط زيست و ... استخدام شود.  

بازارکار اين شغل در دسترس  اطالعات دقيقی از وضعيت 
با صنايع  ميکروبيولوژی  زياد  ارتباط  به  توجه  با  اما  نيست. 
مختلف و کاربرد فراوانی که در آن ها دارد، موقعيت های 
وجود  ها  ميکروبيولوژيست  برای  زيادی  و  متنوع  شغلی 
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دارد. البته آن هايی که تحصيالت عالی داشته باشند، از وضعيت بهتری در اين بازار کار برخوردار خواهند بود.  

 برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد بايد همه جوانب را سنجيد چرا که فارغ التحصيالن ميکروبيولوژی در چند امتحان کنکور 
می توانند شرکت کنند که يکی وابسته به وزارت علوم و ديگری وزارت بهداشت است؛ يکی هم کنکور دانشگاه آزاد است. تنها 
کارشناس ارشد با اخذ مدرک از وزارت بهداشت می تواند پس از فارغ شدن از درس به همراه 2 دکتر پاتولوژ، اقدام به تأسيس 

آزمايشگاه کند و مدارک دانشگاه آزاد و وزارت علوم از اين امتياز بی بهره اند .  

وضعيت استخدام اين شغل در برخی کشورهای جهان به شرح زير است:  
آمريکا ـ پيش بينی ها نشان می دهد ميزان استخدام ميکروبيولوژيست بين سال های2010  تا2020، رشد 13  درصدی خواهد 

داشت؛ در حالی که متوسط اين رشد برای همه مشاغل 14 درصد می باشد.  

برخی از افراد معروف در حوزه ميکروبيولوژی:   
آنتون وان لون هوک: پدر علم ميکروبيولوژی دنيا  

باکتری  نقش  که  دنيا  برتر  های  ميکروبيولوژيست  از  يکی  پاستور:   لوئی 
همچنين  کرد.  کشف  را  هاری  ضد  واکسن  و  شناخت  را  بيماری  بروز  در   ها 

عمل پاستوريزه کردن توسط او ابداع شد.  

تخصصی  دکتری  او  ايران.  در  ميکروبيولوژی  پدرعلم  زاده:  ملک  فريدون  دکتر 
باکتری  شناسی از دانشگاه ايالتی لوئيزيانای آمريکا و فوق تخصص اکولوژی ميکروب ها 

از دانشگاه ايالتی آريزونای آمريکا داشته و استاد برتر و نمونه دانشگاه تهران بوده است. همچنين 
تحقيقات و تأليفات زيادی در حوزه ميکروبيولوژی از ايشان به جای مانده است.  

معرفی شغل پژوهشگر:   
اگر به انجام کارهای تحقيقاتی، مطالعات گسترده و حضور در محيط های 
آزمايشگاهی و يا کتابخانه ای عالقه داريد، اين شغل مناسب شماست.   

شما به عنوان يک پژوهشگر ممکن است به صورت فردی يا گروهی کار کنيد. همچنين با 
توجه به زمان در نظر گرفته شده برای اتمام پروژه پژوهشی، ممکن است به صورت 

تمام وقت يا پاره وقت فعاليت نماييد.   

نشريات  در  علمی  مقاله  صورت  به  معموالً  پژوهشگر  عنوان  به  شما  کار  نتايج 
تخصصی داخلی و بين المللی منتشر می گردد و در صورتی که تحقيقات شما به 
سفارش يک شخص يا شرکت صورت گرفته باشد، در قالب يک گزارش جامع و 

تفصيلی در اختيار آنان قرار می گيرد.   

معرفی شغل کارشناس آزمايشگاه تشخيص طبی:  

اگر از آزمايش و تحليل لذت می بريد و فردی دقيق و منظم هستيد، اين شغل می تواند برای شما مناسب باشد.  

علوم آزمايشگاهی يکی از شاخه های علوم پزشکی است و بيشتر با آناليز آزمايشگاهی خون، مايعات و بافت های بدن 
انسان با هدف تشخيص بيماری، پيگيری درمان و حفظ سالمت افراد جامعه سر و کار دارد.  

کارشناس آزمايشگاه به انجام انواع آزمايشات تخصصی مولکولی، سلولی، بافت شناسی، قارچ شناسی و ... به منظور تشخيص، 
درمان و پيشگيری از بيماری ها می پردازد. کارشناس آزمايشگاه با توجه به محل کار خود، وظايف متفاوتی را برعهده می گيرد.  

کارشناسی که در آزمايشگاه های تشخيص طبی کار می کند، نمونه گيری از افراد را انجام و در شرايط آزمايشگاهی آن ها را 
بررسی می کند. او همه کارها را زير نظر مسئول فنی آزمايشگاه انجام می دهد. اين افراد آزمايشاتی را که پزشکان يا ساير 

متخصصان حوزه سالمت خواسته اند، انجام می دهند.  

کارشناس آزمايشگاهی که در مراکز تحقيقاتی مشغول به کار می شود، به تهيه و بررسی نمونه های آزمايشگاهی 
مختلف برای يافتن بيماری ها و راه های درمان و پيشگيری از آن ها می پردازد.  
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در هر آزمايشگاه تشخيص طبی کارشناسان زير مشغول به کار هستند :  

• مسئول فنی آزمايشگاه که بايد دارای يکی از مدارک تحصيلی دکتري تخصصی آسيب شناسی بالينی يا تشريحی )يا هر دو(، 
دکتري تخصصی علوم آزمايشگاهی، دکتري حرفه اي علوم آزمايشگاهی و دکتري تخصصی تک رشته اي علوم آزمايشگاهی 

)در بخش مربوطه( باشد.  

• کارشناس ارشد بالينی يا کارشناس ارشد يکی از رشته هاي علوم آزمايشگاهی )در بخش مرتبط(  

• کارشناس آزمايشگاه )ليسانس علوم آزمايشگاهی يا رشته هاي وابسته در بخش مرتبط(  

• کاردان آزمايشگاه )فوق ديپلم علوم آزمايشگاهی(  

ساعت کاری کارشناس آزمايشگاه به صورت تمام وقت است. محل کار او در آزمايشگاه ها بوده و در هنگام کار بايد از لباس های 
مخصوص استفاده کند.  

تحصيالت الزم و نحوه ورود به شغل:  
فارغ التحصيالن رشته علوم آزمايشگاهی می توانند وارد اين شغل شوند. اين فارغ التحصيالن قبل از ورود به بازارکار بايد به ميزان 
نصف زمان تحصيل خود، طرح عملی در آزمايشگاه های تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی بگذرانند تا مجاز شوند که وارد 

اين شغل شوند )البته گذراندن طرح در يکی از مقاطع، فرد را از گذراندن طرح در مقاطع باالتر اين رشته معاف می گرداند(.  

فرصت شغلی و بازار کار کارشناس آزمايشگاه: 
کارشناس آزمايشگاه می تواند در آزمايشگاه های تشخيص طبی، بيمارستان ها، پزشکی قانونی، مراکز تحقيقاتی، سازمان انتقال 

خون، آزمايشگاه های صنايع غذايی و دارويی و ... مشغول به کار شود.  

در صورت داشتن مدرک دکتری علوم آزمايشگاهی، فرد می تواند به تدريس در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بپردازد. هم 
چنين می تواند به طور شخصی آزمايشگاه تأسيس کند و يا در آزمايشگاه های ديگر به عنوان مسئول فنی مشغول به کار شود.  

شرايط و ضوابط تأسيس آزمايشگاه تشخيص طبی:  
کارشناس آزمايشگاه يکی از مشاغل مهم و پرکاربرد حوزه علوم پزشکی است. از آنجا که بهداشت و سالمت در کشور بيش از 
پيش مورد توجه قرار گرفته و بسياری از امور مرتبط با آن مانند شناخت انواع بيماری ها و راه های مبارزه و جلوگيری از شيوع 
آن ها به کمک علوم آزمايشگاهی صورت می گيرد، بازار کار مناسبی در کشور برای کارشناسان آزمايشگاه وجود دارد. البته 

اين بازارکار در شهرهای مختلف و نوع آزمايشگاه )تشخيص طبی، تحقيقاتی و ...( متفاوت می باشد.  

وضعيت استخدام اين شغل در برخی کشورهای جهان به شرح زير است:  
آمريکا ـ پيش بينی ها نشان می دهد ميزان استخدام کارشناسان آزمايشگاه بين سال های2010  تا2020، رشد 15 درصدی 
و برای متخصصان آزمايشگاه )افراد دارای مدارک عالی( رشد 11 درصدی خواهد داشت؛ در حالی که متوسط اين رشد برای 

همه مشاغل 14 درصد می باشد.  

 برخی از افراد معروف در حوزه علوم آزمايشگاهی:   
حکيم سيد اسماعيل جرجانی: پزشک، دانشمند و بنيان گذار علم آزمايشگاه   

دکتر محمد کرمانشاهی: اولين فردی که ميکروسکوپ پزشکی را به ايران آورد و از آن در تحقيقات پزشکی استفاده کرد.  

معرفی شغل کارشناس آزمايشگاه غذا، دارو و بهداشتی:  
اين شغل در برگيرنده پست هايی است که متصديان آن ها، تحت نظارت کلی، وظايف حرفه ای آزمايشگاهی در آزمايشگاه دارويی 
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 ،غذايی، بهداشتی، آرايشی، دامپزشکی و نظاير آن، در زمينه انجام آزمايشات تخصصی متناسب با فعاليت 
آزمايشگاه به غير از آزمايش های تشخيص طبی می پردازند يا سرپرستی، طرح ريزی و هماهنگی امور 

مرتبط با آزمايشات تخصصی مربوطه را برعهده دارند.  

معرفی شغل کارشناس آزمايشگاه واکسن و سرم:  
اين شغل در برگيرنده پست هايی است که متصديان آن ها، تحت نظارت کلی به مطالعه، تحقيق، تدوين، نظارت، ارزيابی، 
برنامه ريزی و ارائه خط کشی ها در زمينه های واکسن و سرم، پيشنهاد راهبردها و روش های اجرايی و عملياتی نمودن 
توليد انواع واکسن های انسانی و دامی در قالب برنامه ها و سياست های ابالغی می پردازند يا سرپرستی، طرح ريزی و 

با آزمايشات تخصصی مربوطه را برعهده دارند.   امور مرتبط  هماهنگی 

منابع : 

qPkPM/ri.noy

yon.ir/SYdVF

yon.ir/pShPX

yon.ir/6zpfN

https://office.com/getword

http://education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Persian_WebUI/Templates/WebSiteTemplate1/WebSiteFile1071.as...
http://rotbeyek.com/?p=344#
http://iranianpath.com/master/Medical-Virology/معرفی-کامل-رشته-ویروس-شناسی-پزشکی9350.html
http://a.dkg.ir/mirdamad/class/3064-2/معرفی-رشته-ویروس-شناسی-در-وزارت-بهداشت/
https://office.com/getword


12

 

مشخصات کتاب
  hiv protocols :عنوان کتاب •

                                               Humana Press :ناشر •
• سال: 2016  
• ويرايش: سوم 

• تعداد صفحات: 383  
• زبان: انگلیسی   

Vinayaka R. Prasad and  •  نويسنده: 
  Ganjam V. Kalpana 

توضیحات:
اين نسخه از کتاب، با نسخه های قبلی با موضوعات تحقیقاتی 
جديد و پروتکل های متعدد پیشرو در زمینه اچ آی وی گسترش 
می يابد. اين کتاب شامل فصل هايی است که جنبه های مختلف 
تکثیر HIV را پوشش می دهد و برای بررسی مکانیزم های تکثیر 
يا پاتوژنز HIV-1 کمک می کند. فصل ها به شش بخش تقسیم 
می شوند. فصل ها توسط کارشناسان پژوهشی نوشته شده است 

که به سختی تکنیک ها را توسعه داده، بهبود داده، ساده کرده 
يا آن ها را به تحقیقات HIV خودشان اعمال کرده اند. مقاالتی 
که در روش های بسیار موفق در قالب سری سلول های زيست 
شناسی مولکولی نوشته شده اند. فصل ها شامل مقاالت مربوط 
به مضامین مربوطه، لیست مواد الزم و واکنش دهنده، پروتکل 
های آزمايشگاهی گام به گام، پروتکل های قابل خواندن قابل 
بارز و راهنمايی در مورد عیب يابی و اجتناب از خطاهای شناخته 
شده است. پروتکل های اچ آی وی، نسخه سوم منابع عالی برای 
تحقیق در مورد اچ آی وی است و شامل بسیاری از راهنمايی 
ها و ترفندهای مهم است که به ندرت در پروتکل های استاندارد 

ذکر شده است.  

اين کتاب دارای شش بخش می باشد که هر بخش خود از چند 
سرفصل مختلف تشکیل شده است.   

بخش های اين کتاب عبارتند از:   

1ـ تکثیر HIV رويداد های اولیه   

2ـ ساختار RNA های HIV و تعامالت RNA و پروتئین  

3ـ تکثیرHIV  رويداد های ادغام   

4ـ تست تکثیر HIV و مطالعه پاتوژنز در مدل های حیوانی   

  HIV 5ـ ابزارهای مطالعه مرحله ی پنهانی و پاتوژنز

  NeuroAIDS 6ـ

همان طور که گفته شد هريک از اين بخش ها از چند سرفصل 
تشکیل شده است؛ که به اختصار بخش يک شامل 6 سرفصل، 
بخش دو شامل 3 سرفصل، بخش سه شامل 3 سرفصل، بخش 
بخش  سرفصل،   6 شامل  پنج  بخش  سرفصل،   3 شامل  چهار 
 25 دارای  فوق  کتاب  مجموع  در  و  سرفصل   4 شامل  ششم 

سرفصل می باشد. 

نويسندگان اين کتاب: 

 آقای Vinayaka R. Prasad که استاد گروه میکروب شناسی 
و ايمونولوژی کالج پزشکی آلبرت انیشتین و مدير برنامه کمک 
هزينه آموزشی ايدز )T32( و هم چنین مدير کل هسته توسعه 

انستیتو / مونته فاير مرکز تحقیقات ايدز )CFAR( است. 

خانمGanjam V. Kalpana  استاد گروه ژنتیک و استاد گروه 
میکروب شناسی و ايمونولوژی دانشگاه يشیوا و کلمبیا است. هم 

چنین دانشمند دانشکده مارك تراونر در نورولوژي است.
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مشخصات کتاب 
 Drug Delivery and Development : عنوان کتاب

 of Anti-HIV Microbicides

José das Neves and Bruno Sarmen-  نويسنده :
 to

زبان : انگلیسی  
سال انتشار : 2014  

تعداد صفحات : 706  

توضیحات:
تاثیر جهانی اچ آی وی / ايدز به خوبی شناخته شده است. اين 
کتاب برای اولین بار يک مرور کامل و انتقادی از جنبه های 
جاری و تحوالت اخیر در زمینه ی HIV را دارا می باشد. عالوه 
بر اين، جنبه های قانونی مرتبط و مسائل اجتماعی و اقتصادی 
مربوط به موضوع مورد بحث قرار گرفته است. در غیاب درمان، 
پیشگیری يک نهر سنگین در مبارزه با عفونت را نشان می دهد. 
يک استراتژی امیدوار کننده شامل استفاده از محصوالت  واژن 
/ رکتال در زمان مقاربت جنسی می باشد.گروه های مختلف 
بیوفیزيکی  عملکرد  سازی  بهینه  برای  گذشته  دهه  طول  در 
برای  فرم های دز سنتی )ژل، قرص و شیاف(  تکنولوژيکی  و 
به  بدون توجه  از میکروبیکیدها،  استفاده  تکمیل ويژگی های 
بودن  صرفه  به  مقرون  به  مربوط  مسائل  و  کاربران  تنظیمات 

سازی  فرموله  جديد  های  روش  اين،  بر  عالوه  کردند.  تالش 
مانند حلقه های واژن و فیلم ها، سیستم های مبتنی بر فناوری 
نانو، فرموالسیون های حساس به تحريک کننده ها ، سیستم 
های تحويل دارويی هدفمند، و غیره پیشنهاد شده است و در 
حال حاضر تحت آزمايش قبل از بالینی يا حتی بالینی هستند. 

اين کتاب شامل 16 فصل می باشد که عبارت اند از :  

  HIV 1-میکروبیکیدها برای پیشگیری از

2-مدل های انتقال اچ آی وی 

3-چالش هايی در تحويل داروهای میکروبیکید 

 HIV 4-جنبه های ايمنی میکروبیکیدهای موضعی ضد

و عملکرد  مواد مخدر  نقل  و  5-بیوفیزيک، مدل سازی حمل 
میکروبیسیدها 

6-فرم های مقدار مصرف برای میکروبازيدها: مزايا و مشکالت  

7-حلقه های داخل وريدی میکروبیکیدها 

8-فیلم میکروبیکیدهای واژينال  

  HIV 9-توسعه ی میکروبیکیدهای رکتوم برای جلوگیری از

10- طراحی فرمول های میکروبیکیدی حساس به محرك ها  

ی  توسعه  برای  نانو  فناوری  بر  مبتنی  های  سیستم   -11
میکروبیکیدها  

12- الیاف Electrospun برای تشکیل داروهای میکروبیکیدی  

داروهای  تشکیل  برای  شده  اصالح  میکروبیولوژيک   -13
میکروبیکیدی  

14- توسعه ی فرمول بندی میکروبیکیدها : افزايش مقیاس و 
مقرون به صرفه بودن  

15- مقررات مربوط به توسعه ی میکروبیکیدها  

16- عوامل اجتماعی و رفتاری که تحت تاثیر انتخاب قرار می 
گیرند و موفقیت فرمول های میکروبیکیدی 

نويسندگان اين کتاب: آقای Neves دارای مدرك کارشناسی 
ارشد و دکترا در علوم  دارويی از دانشگاه پورتو پرتغال است 
و به عنوان داروساز در بیمارستان تجربه های زيادی به دست 
آورد. آقای Bruno Sarmento در سال 2002 در دانشگاه 
علوم پورتو )UP( فارغ التحصیل شد و در سال 2007 دکترا را 
در زمینه فناوری نانو به پايان رساند. در سال 2008 او به عنوان 

استاد در IUCS منصوب شد.
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نوع: تحقیقاتی دارويی

مدير عامل: دبورا واتراهاس

دفتر مرکزی: برنتفورد در انگلیس

تعداد کارکنان:700 در15کشور

 ، zidovudine ، lamivudine ، abacavir :محصوالت
abaca-  ،  maraviroc  ،  nelfinavir ،  dolutegravir
abacavir / lamivudine / zid- ، vir / lamivudine
 abacavir / dolutegravir، zidovudine ، ovudine
/ lamivudine

www.viivhealthcare.com   :وبگاه

تاریخچه :
انتقال دارايی های دو شرکت  با   اين شرکت در نوامبر 2009 
Pfrizer و Glaxosmithkline به يک شرکت جديد تبديل 
شده است. در سال Shionogi، 2012 به اين شرکت پیوست. 
 ،GlaxoSmithKline 76.5٪ شرکت در حال حاضر متعلق به
13.5٪ از Pfizer و 10٪ توسط Shionogi است. اين ساختار 
مالکیت ممکن است بسته به دست يابی به نقاط قوت خاصی 

تغییر کند.

محصوالت ViiV Healthcare دارای سهم بازار حدود ٪19 
از بازار جهانی HIV است که اين شرکت دومین شرکت بزرگ 
در  که   Gilead Sciences از  پس  بهداشتی  های  مراقبت 

زمینه درمان اچ آی وی فعالیت می کند، است.

انگلیس  در  برنتفورد  در   ViiV Healthcare مرکزی  دفتر 
از  ديگر  کشورهای  از  تعدادی  در  هايی  سايت  دارای  و  است 
آلمان،  فرانسه،  کانادا،  بلژيک،  استرالیا،  متحده،  اياالت  جمله؛ 
ايتالیا، ژاپن، مکزيک، هلند، پرتغال، پورتوريکو، روسیه، اسپانیا 

و سوئیس می باشد.

پروتکل فعلی اين شرکت در دوازده ماه درمان اچ آی وی، ساالنه 
فروش 2.3 میلیارد پوند در سال 2015 را برای اين شرکت فراهم 
آورد تا ثبات مالی را برای ديدگاه پايدار و بلند مدت در زمینه 
باشد.  تولید کرده  لوله داروهای جديد  سرمايه گذاری در خط 
دانشمندان اين شرکت به طور جدی برای يافتن راه های جديد 
برای محدود کردن تاثیر HIV بر 36.9 میلیون نفر در جهان 
و هم چنین پیشگیری و درمان اين بیماری در تالش هستند.

کارکنان اختصاصی viiv healthcare بیش از 700 نفر در 15 
کشور کار می کنند.

ساالنه خود  مالی  پنجمین چرخه کمک  مثبت،  دراقدام  اروپا 
را با 250،000 پوند در دسترس برای تأمین مالی پروژه های 
اروپايی ارائه می دهد که آموزش، خدمات پشتیبانی و مراقبت 

از افراد مبتال به اچ آی وی را فراهم می کند.

HIVدراتحادیهاروپا
شیوع HIV در اروپا در کشورهای مختلف، در داخل کشور و در 
سراسر بخش های مختلف جمعیت بسیار متفاوت است. برنامه 
اقدام مثبت اروپا به دنبال تأمین بودجه پروژه های مبتنی بر جامعه 
است که به افرادی که بیش ترين خطر ابتال به اچ آی وی را دارند، 
به ويژه در جمعیت حاشیه نشین يا آسیب پذير تبديل شده است. 
اين برنامه از يک رويکرد هدفمند برای شناسايی و مقابله با مسائل 

مرتبط با اچ آی وی در سطح محلی استفاده می کند .

علیرغم پیشرفت انجام شده، HIV هم چنان با نگرانی رو به 
رشد است.

    در سال 2015، بیش از 153000 نفر مبتال به اچ آی وی 
در اروپا تشخیص داده شدند، که بیش ترين تعداد عفونت های 

تازه تشخیص داده شده در يک سال است.

    روند در حالت انتقال نشان می دهد که تعداد اچ آی وی 
در MSM در کشورهای دارای گزارش سازگار به طور مداوم 

افزايش می يابد.

https://www.viivhealthcare.com :منبع

http://www.viivhealthcare.com
https://www.viivhealthcare.com/
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ایران ایلب با آدرس اينترنتی
www.Iranelab.ir 

 و اپلیکیشن “Iran E Lab” در اختیار جامعه علمی کشور 
فناوری،  و  علم  متمرکز  بازار  ارائه يک  با  تا  است  گرفته  قرار 
برای  را  حل  راه  سريعترين  و  ترين  باصرفه  ترين،  مطمئن 
قبیل مواد، تجهیزات و خدمات  از  به کاالها  دسترسی سريع 

حوزه علم و فناوری فراهم سازد.

آگهی  انتشار  و  درج  جهت  مناسب  بستر  ايجاد  با  ايلب  ايران 
جستجوی  امکان  آزمايشگاهی،  تجهیزات  و  مواد  فروش  های 
طیف وسیعی از نیازمندی های اين حوزه را به صورت يک بازار 
متمرکز فراهم می سازد. نظر به تحريم های پیاپی کشورمان، 
مستقیم  بصورت  فناوری  کاالهای  آنالين  خريد  امکان  عدم 
به  کاالهايی  چنین  تحويل  زياد  زمان  کننده،  تولید  کشور  از 
پژوهشگران، و نبود دسترسی به برندهای مختلف و متنوع، از 
بوده که حداقل  فناوری  و  بارز در زمینه علم  جمله مشکالت 
در  علم  و  پژوهش  رشد  سرعت  دار  معنی  کاهش  آن  پیامد 
معنوی  و  مالی  سرمايه  از  توجهی  قابل  بخش  اتالف  و  کشور 

پژوهشگران است.

ارائه  در  داخلی  بازار  تمرکز  عدم  شده،  اشاره  موارد  کنار  در 
را  پژوهشگران  دسترسی  که  ديگريست  مشکل  محصوالت، 
مالی  و  معنوی  حمايت  با  ايلب  ايران  است.  نموده  محدودتر 
نیروهای  بر  تکیه  با  و  حکیم  گستر  دانش  فناوران  شرکت 
دانشگاه  علمی  هیات  اعضا  و  انفورماتیک  زمینه  در  متخصص 
ايجاد  با  با رفع محدوديت های پژوهشگران و  تالش می کند 
بازار معامالت علمی و فناوری کشور )ايران ايلب(، مسیر رشد و 

تعالی کشور را هموارتر نمايد.

ساالنه بخش قابل توجه مواد مصرفی و تجهیزات در آزمايشگاه 
های تحقیقاتی کشورمان به علت نبود ارتباطات علمی و بستر 
مناسبی جهت  بستر  ايلب  ايران  میشوند.  استفاده  بال  مناسب 
باشد و در کنار آن فرصت مناسبی  ارائه چنین کاالهايی می 
بازار  يک  در  تا  نمايد  می  مهیا  تجاری  های  شرکت  برای  را 
مناسب محصوالت خود را با قیمت های متنوع و منصفانه در 
اختیار طیف وسیع جامعه علمی کشور قرار دهند. ايران ايلب 
تالش می نمايد با استفاده از اين ظرفیت های خفته، همگام و 
در راستای منويات مقام معظم رهبری گامی در جهت تحقق 
اقتصاد مقاومتی و صرفه جويی کالن ارزی بردارد. جامعه علمی 
کشور نیز با کمک اين بازار علم و فناوری متمرکز، توان خريد 
تعديل شده،  بر قیمت های  زيرا عالوه  بهتری خواهند داشت 

http://www.iranelab.ir/
http://www.iranelab.ir/
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مقدار  و  دوم  دست  تجهیزات  خريد  امکان 
دقیق مواد مورد نیاز امکان پذير می گردد. از 
لحاظ زمانی، مشکل رايج در دريافت کاالها نیز 
برطرف خواهد شد و در سريعترين زمان کاالی 

مورد نظر خود را دريافت خواهند کرد.

ایرانایلبچگونهعملمیکند؟
مناسب  بستر  ايجاد  ايلب،  ايران  هدف  و  مبنا 
جهت معرفی اختصاصی کاالی علم و فناوری 
توسط افراد حقیقی و حقوقی بوده و همچنین 
يا  و  نو  کاالی  )شامل  کااليی  نو  هر  شامل 
مصرف شده و يا کارکرده( بوده است. بر همین 

اساس، سايت و اپلیکیشن ايران ايلب، دسته بندی ها، امکانات و 
روشهايی برای سهولت اين روند در اختیار کاربران خود قرار می 
دهد. کاريران محترم پس از مطالعه قوانین حقوقی ايران ايلب و 
کسب اعتبار اولیه اقدام به درج آگهی خود نموده و سايت ايران 
ايلب در صورت عدم مغايرت با قوانین جمهوری اسالمی، اين 

آگهی را منتشر می نمايد.

بايد به اين نکته اشاره گردد که ايران ايلب هیچ گونه دخالت مالی 
در معامالت بین فروشنده و خريدار ندارد و تنها از طريق ايجاد 
اعتبار جهت انتشار آگهی، به متقاضیان و جويندگان کاالی علم 
و فناوری خدمات ارائه می نمايد. جهت تسهیل فرآيند خريد و 
فروش کاال، آگهی دهندگان شماره تماس مستقیم را در آگهی 
خود قرار داده و مسئولیت هرگونه خريد و فروش کاال بر عهده 

کاربران بوده و متوجه ايران ايلب نخواهد بود.

اشاره  نکته  اين  به  است  الزم  پايان  در 
سايت  طريق  از  تنها  ايلب  ايران  که  شود 
اپلیکیشن  يا   www.iranelab.ir
ارائه  را  خود  خدمات   ”Iran E Lab“

ندارد.. ديگری  شعبه  گونه  هیچ  و  کرده 

ایران راهنمایجستجودرسایت
ایلب

برای  شما  ايلب،  ايران  سايت  گرامی  کاربر 
جستجوی کاالی مورد نظر خود در سايت ايران ايلب می توانید 

به دو شیوه عمل کنید؛

باکس  در  زير  شکل  مطابق  توانید  می  اول  شیوه  در  الف( 
"جستجو" که در باالی صفحه اول قرار دارد )فلش قرمز رنگ 
در شکل زير(، نام کاالی مدنظر خود را درج کنید و آن را در 
بین همه ی آگهی های موجود در سايت دنبال کنید. در اين 
روش نام کاال، کلمات کلیدی، توضیحات، شرکت تولید کننده، 

و ساير اطالعات مرتبط با کاال قابل جستجو هستند.

تمام کاالهايی که محتوی  اول  از شیوه  استفاده  - در صورت 
داده خواهند شد.  نمايش  باشند  عبارت مورد جستجوی شما 
اين جستجو بدون در نظر گرفتن دسته بندی کاال است و صرفا 

براساس عبارت درج شده توسط کاربر انجام می شود.
- عالوه براين کاربر میتواند با کلیک بر روی عبارت "جستجوی 
مواد  شیمیايی،  )مواد  کلی  دسته  سه  از  يکی  ابتدا  پیشرفته" 
نموده و  انتخاب  را  آزمايشگاهی(  لوازم و تجهیزات  بیولوژيک، 

سپس عبارت مدنظر خود را جستجو کند. 

ب( در شیوه دوم کاربر می تواند ابتدا دسته و زيردسته ی مورد 
رنگ  قرمز  فلش  موش،  مثال  )برای  کند  انتخاب  را  خود  نظر 
در شکل زير(. و سپس به جستجوی کاالی مورد نظر خود در 

دسته بندی انتخاب شده بپردازد. 

باکس  در  آن  به  مربوط  اطالعات  ساير  يا  کاال  نام  درج  با   -=
در  را  زير(، کاالی مدنظر خود  قرمز در شکل  )فلش  جستجو 
اين دسته بندی جستجو کنید  بین آگهی های درج شده در 
حیوان  زنده<  موجودات  بیولوژيک<  مواد  زير؛  شکل  )مثال 

آزمايشگاهی< موش(.

در شیوه دوم جستجو، کاربر عالوه بر امکان انتخاب زيردسته می 
تواند با استفاده از ابزارك تعیین محدوده قیمت )فلش زرد رنگ 
در شکل فوق( و يا از طريق تايپ محدوده مبلغ مورد نظر خود 

http://www.iranelab.ir/
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در محل تعیین شده )فلش آبی پررنگ در شکل فوق( محدوده 
قیمت را تعیین کند )شايان ذکر است که در هر دسته محدود 
قیمت دارای يک حداقل است برای مثال 1000 تومان(. پس از 
تعیین محدوده قیمت با کلیک بر روی ايکون "اعمال محدوده 
قیمت"، محدوده قیمتی انتخاب شده در جستجو اعمال میشود 
و تنها آگهی های موجود در اين دسته بندی که در آن محدوده 
قیمتی هستند نمايش داده خواهد شد. عالوه بر تعیین محدوده 
شاخص  حالت/ويژگی  نگهداری،  شرايط  میتواند  کاربر  قیمت، 
ارائه دهنده کاال  )فلش سبز رنگ در شکل فوق( و يا شرکت 

)فلش سیاه رنگ در شکل باال( را نیز انتخاب کند. 

های  آگهی  تمام  جستجو،  فرايند  های  آيتم  تکمیل  از  پس 
درج شده در اين دسته بندی که در محدوده ی تعیین شده 
میتواند  کاربر  شد.  خواهند  داده  نمايش  باشند  کاربر  توسط 
اين آگهی ها را براساس قیمت )با کلیک کردن برروی ايکون 

و  براساس زمان درج آگهی  يا  و  "ارزانترين"( 
کردن  کلیک  )با  جديدتر  های  آگهی  انتخاب 
بر روی ايکون "جديدترين"( رتبه بندی کند.

اکنون اگر کاالی مدنظر شما در بین گزينه های 
نمايش داده شده است روی آن کلیک کنید و 
اين صفحه  برويد. در  به صفحه جزئیات آگهی 
میتوانید جزئیات آگهی را ببینید و با استفاده از 

اطالعات تماس درج کننده آگهی با وی تماس بگیريد )شکل 
فرد  اگر  آگهی،  جزئیات  صفحه  در  تصوير(.  چپ  سمت  زير 

پیغام  باشد  نگذاشته  خود  کاالی  از  تصاويری 
تصوير  درج  عدم  بر  مبنی  ايلب  ايران  سايت 
داده  نمايش  آگهی  کننده  ثبت  کاربر  توسط 

خواهد شد.

بین گزينه های  در  نظر شما  مورد  اگر کاالی 
میتوانید  شما  ندارد  وجود  شده  داده  نمايش 
ايلب  ايران  سايت  در  رايگان  نام  ثبت  از  پس 
)برای کسب اطالعات بیشتر به "راهنمای ثبت 
نام و ورود" در راهنمای کاربری مراجعه کنید- 
مدنظر  کاالی  برای  زير(،  در شکل  قرمز  فلش 
را  آن  حتی  و  کنید  ثبت  خرید  آگهی خود 

برای ديده شدن بیشتر ويژه سازی نمايید )برای 
کسب اطالعات بیشتر به "راهنمای ويژه سازی 
کنید-  مراجعه  کاربری  راهنمای  در  آگهی" 

فلش قرمز در شکل زير(.

کاالی  دارندگان  خريد،  آگهی  ثبت  صورت  در 
مورد نظر شما نظیر شرکت ها يا افراد فروشنده 

کاال با شما تماس خواهند گرفت.

راهنمایثبتآگهیدرسایت
ایرانایلب

کاربرگرامیسایتایرانایلب؛برایثبتآگهیمطابق
شیوهنامهتصویریزیراقدامکنید.

1- نخست توجه کنید روش ثبت آگهی برای اشخاص حقوقی 
و حقیقی يکسان است.

آگهی  درج  به  قادر  ايلب  ايران  درسايت  عضويت  بدون   -2
نخواهید بود )اينجا کلیک کنید(

خود  کاربری  صفحه  به  ابتدا  نام  ثبت  فرايند  از  پس   -3  
)داشبورد( وارد شويد )اگر درصفحه اصلی سايت قرار داريد با 
کلیک بر روی گزينه "ورود" يا "ثبت آگهی" به صفحه کاربری 

خود وارد خواهید شد – فلش های قرمز رنگ در شکل زير(.

- پس از ورود به صفحه کاربری بر روی گزينه "ثبت آگهی" در 
منوی داشبورد کلیک کنید )فلش قرمز رنگ شکل زير(

http://www.iranelab.ir/files/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A8.pdf
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4- در پنجره باز شده دسته بندی مورد نظر خود را انتخاب کنید و با کلیک بر روی عالمت هر دسته به زير دسته مورد نظر مراجعه کنید 
و زيردسته ی مربوط به آگهی خود را  انتخاب کنید )محدوده قرمز رنگ در شکل زير(

اخرين  روی  بر  کلیک  با   -5
ثبت  صفحه  انتخابی  زيردسته 

جزئیات آگهی باز خواهد شد.

يافتن  عدم  صورت  در  توجه:    
لیست  از  نظر  مورد  محصول 

گزينه" ساير"  را انتخاب کنید

جزئیات  بارگذاری  صفحه  در   -6
آگهی ابتدا انتخاب کنید که قصد 
يا  داريد  فروش  آگهی  بارگذاری 
آگهی خريد!!!!!!   )فلش قرمز رنگ 

در شکل زير(

توجه: جزئیات آگهی خريد و فروش مشابه هم است. اما کاربر بايد در انتخاب نوع آگهی )خريد يا فروش( دقت کند.

توجه: در هر دو نوع آگهی پرکردن گزينه های ستاره دار )*( 
فروش  به  نیز  غیرضروری  های  گزينه  پرکردن  است.  الزامی 
بهتر کاالی شما کمک خواهد کرد. بنابراين توصیه میشود اين 

گزينه ها را نیز کامل کنید.

  

- کلمات کلیدی و توضیحات در جستجوی سريعتر محصول 
شما کمک شايانی میکنند لذا توصیه میگردد اين دو گزينه نیز کامل شوند.

- توجه کنید که شماره تماس شما بر حسب پیشفرض شماره موبايل کاربری شما قرار داده شده است. در صورت لزوم میتوانید شماره 
تماس را برای آگهی تغییر دهید. 

مثالی از ثبت يک آگهی در شکل زير ارائه شده است:
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8- پس از تکمیل جزئیات آگهی، به بخش " بسته های زمانی قابل انتخاب" مراجعه کنید و گزينه ثبت آگهی پايه را انتخاب کنید.

توجه: دقت نمايید که ويژه سازی آگهی بر روی آگهی پايه انجام میشود بنابراين بعد از ثبت آگهی پايه امکان پذير است.

9- در قسمت بعدی اين امکان به کاربر داده شده است که تصاوير گرفته شده از محصول خود )حداکثر 3 تصوير( را بارگذاری کنید )با 
کلیک کردن بر روی ايتم های "انتخاب تصوير شماره يک، دو، سه"(. در صورت عدم انتخاب تصوير توسط کاربر، سايت از تصاوير منتخب 

خود برای نمايش محصول شما استفاده خواهد کرد. 

توجه: توصیه میشود از تصاوير خود استفاده کنید. تصوير واضح از محصول خود بگیريد بطوری که اطالعات مهم کاال در تصوير)مواد يا 
تجهیزات( ديده شود.

10- در پايان با کلیک بر روی گزينه "ثبت آگهی"، آگهی شما ثبت خواهد شد و شما می توانید آن را در لیست آگهی های خود در 
داشبورد مشاهده کنید. و آگهی ثبت شده شما را در سايت ايران ايلب قابل جستجو می شود.

11 –کاربر میتواند در باکس سبز رنگ باالی صفحه کاربری )داشبورد( تعداد آگهی های ثبت شده، فعال و غیر فعال خود را ببینید )فلش 
قرمز رنگ در شکل زير(.

12- در صفحه داشبورد کاربر میتواند از ايکون های تعريف شده برای تغییر آگهی که در قسمت  "لیست آگهی های ثبت شده" تعبیه 
شده است )محدوده قرمز رنگ در شکل باال( استفاده کند و با انتخاب هر آگهی: 

الف(   جزئیات بیشتر آگهی خود را مشاهده کند.با کلیک کردن بر روی ايتم "مشاهده ی جزئیات آگهی"

به  بیشتر  اطالعات  برای کسب  "ويژه سازی آگهی"،  ايتم  بر روی  با کلیک کردن  انجام دهد.  را  آگهی خود  ويژه سازی  ب( 
"راهنمای ويژه سازی آگهی" مراجعه کنید.

ج( آگهی خود را ويرايش کنید. با کلیک کردن بر روی ايتم "ويرايش آگهی".

د( آگهی خود را فعال يا غیر فعال کنید. با کلیک کردن بر روی ايتم "فعال/غیرفعال آگهی"

13- درصفحه داشبورد مشخصات آگهی شما به ترتیب زمان بارگذاری مشاهده میشود. در صورت نیاز به هر گونه تغییر )مراجعه به شماره 
12( با کلیک کردن بر روی آگهی و سپس بر روی گزينه های باالی آن میتوانید تغییر الزم را انجام دهید.

توجه:  کاربر تنها 24 ساعت بعد از ثبت آگهی مهلت دارد تا در صورت اشتباه در ثبت آگهی يا محتوای آن، روی گزينه ويرايش آگهی )در 
صفحه کاربری( کلیک کرده و تغییرات الزم را اعمال کند. بعد از اين زمان ديگر قادر به تغییر محتويات آگهی خود نخواهید بود.

14- برای ويرايش آگهی يا محتوای آن در 24 ساعت اول بعد از ثبت آگهی، ابتدا آگهی مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روی آيتم 
"ويرايش آگهی" کلیک کنید. صفحه ثبت جزئیات آگهی باز شده و کاربر میتواند محتوای آگهی را ويراش کند و در انتها با کلیک بر روی 

گزينه "بروزرسانی آگهی" ويرايش خود را اعمال کند.
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تاريخ  در   ایدز  به آگاهانه نگرش سمینار
محمدتقی  استاد  تئاتر  آمفی  محل  در   1396/09/22
شريعتی دانشگاه حکیم سبزواری شهر سبزوار برگزار گرديد.

تنوير  و  دادن  اگاهی  آموزش،  با هدف  اين سمینار که 
افکار جوانان و نوجوانان نسبت شناخت ابعاد و پیامدها 
نمودن  حساس  همچنین  و  ايدز  بیماری  خطرات  و 
اين  به  نسبت  فرهنگی  و  اجرايی  ذيربط  دستگاه های 
جلسه،  يافتن  رسمیت  از  پس  گرديد،  برگزار  بیماری 
ابوالفضل حسینی در خصوص  آقای دکتر سید  جناب 
ايراد  مبسوطی  مطالب  ايمنی  و سیستم   HIV ويروس
نمودند سپس جناب آقای دکتر محمدجواد نمازی در 
اپیدمیولوژی  و  دارويی  و  درمانی  روش های  خصوص 
دکتر  خانم  سرکار  ادامه سمینار  در  نمودند،  سخنرانی 
و  جامعه  نمودن  حساس  باب  در  احمدی  مرضیه 
روش های پیشگیری و انتقال و نیز حمايت های دانشگاه 

علوم پزشکی از بیماران، ايراد سخن نمودند.

ضمن  اخالقی پور،  ابوالفضل  سمینار،  دبیر  پايان،  در 
دانشگاه  و  سبزوای  حکیم  دانشگاه  مقامات  از  تشکر 
علوم پزشکی سبزوار و انجمن علمی زيست شناسی در 
برگزاری اين سمینار و تقدير از حضور اساتید دانشگاه و 
همچنین سپاسگزاری از اساتیدی که سخنرانی نمودند 
و نیز قدردانی از حمايت های حامیان برنامه، افزود که 
اين سمینار می تواند نقطه عطفی برای ايجاد تحول و 
بهداشت و سالمت  تغییر در نگرش جامعه و متولیان 
کشور ، نسبت به اين بیماری و مخاطرات روحی - روانی 
و  درمان  راه های  و همچنین  تهديد ها  آن ،  جسمی  و 

پیشگیری از آن باشد.
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فرقی نمی کنه تو دنیای امروز چه عنوان شغلی کنار ناممون قرار می گیره، فارق از هر عنوانی، اگر می خوايم رقابت کنیم بايد با دنیا همگام 
شیم تا بتونیم بیشترين بهره رو از اون برده و اطالعات الزمی که ما رو تو تصمیم گیری هامون کمک می کنه،به دست بیاريم

همگام شدن با علوم روز بخاطر نقش مهمی که تو زندگی  و کارمون دارن، اهمیت بااليی دارن

ولی از طرفی با وجود اينکه شرايط برای پیشرفت مهیا تر شده ولی سرعت باالی اختراعات و نو آوری ها، ديگه نو بودن رو به امر سختی تبدل کرده

ايده ها بايد دور از دسترس باشن ، بی بديل و بکر ... تا بتونن تو اين عرصه جايگاه خودشون رو پیدا کنن!

اگر فکر میکنین کسايی که دارای اين ايده ها هستن، از کره ماه اومدن ، بايد بگیم ما اومديم تا به همتون ثابت کنیم سخت در اشتباهین

TED
»TED« در ابتدا يک کنفرانس بین المللی بود و حاال يک سازمان غیر انتفاعی بین المللی ئه ، که وقت خودش رو وقف به اشتراك گذاشتن 
افکار و ايده های ارزشمنِد ايده پردازان، با تمام جهان و ايجاد فضايی برای تقدير از ارزش های بی بديِل انسانی، يعنی خالقیت و نو اوری کرده.

»TED« پره از آدمهايی که با ايده ها و استعداد هاشون خیلی از مشکالت جهان رو حل کردن يا حتی چه بسا افرادی که تحت تاثیر اين 
سخنرانیا مسیر فکری شون تغییر کرد و االن تو راه درست دلخواهشون قرار گرفتن

صحنه ای برای افراد ايده پرداز با افکار ارزشمند که تو اون پیروی به پیشروی تبديل میشه

اما TED x چيه؟
بخشی از اين صحنه ی بزرگه که تحت نظر کنفرانس مرکزی تد اما توسط افراد مستقل در اقصی نقاط دنیا برگزار میشه تا همه ی ايده 
پرداز ها در هر جای دنیا بتونن سهمی در ساخت اين آينده ی هیجان انگیز داشته باشند و همینطور انگیزه و الهام بخش همه ی کسانی 

باشند که دوست دارند جايگاه خودشون رو توی زمینه ای که در آن استعداد دارند يا عالقه دارند، پیدا کنند.

هدف تیم و به طور کلی هدف TED گسترش ايده ها در سرتاسر جهان است.

در واقع اين سازمان به عنوان يه درگاه معتبر ايده ها را از طريق سخنرانی ها و ويدئو های تد در سراسر دنیا نشر می دهد

تیم تدکس دانشگاه در واقع به نوعی با گرفتن مجوز برگزاری تدکس، قادر به برگزاری رويدادی شبیه تد در سبزوار خواهد شد تا با برگزاری 
اين رويداد ايده هايی نو از ايرانیانی که دنیا نیاز به شنیده شدنشان دارد را، ارائه دهد.

سخنرانی های تد ، طیف وسیعی از موضوعات ايده محورانه - از تحقیق و علم تا فرهنگ و هنر و ادبیات - را در برمی گیرند .

دانشگاه حکیم سبزواری مفتخر است که مورخ 23 فروردين ماه 1397 میزبان اين رويداد منحصربه فرد باشد.

چهارشنبه 29 آذر ماه سمیناری جهت معرفی و آشنايی بیشتر عالقه مندان با تد و تدکس با همکاری انجمن زيست شناسی دانشگاه و 
استقبال عالقه مندان برگزار شد.

تیم دانشجويی برگزاری اين رويداد با کمال اشتیاق و افتخار از تمام عالقه مندان دعوت می کند تا در صورت تمايل در حوزه مورد عالقه 
و استعداد خود با ما همکاری کنند و در اين اتفاق ارزشمند سهیم باشند .
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بسمه تعالی
با سالم و احترام 

با توانند  انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم سبزواری، می  به عضویت در   دوستان و عالقمندان 
تکمیل فرم عضویت، ما را در راستای بهبود هر چه بهتر برنامه های علمی و ترویجی یاری نمایند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvR-
Bq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link

لینک فرم عضویت: و
 شما می توانید با کلیک بر روی لینک فرم زیر و ثبت اطالعاتتان عضو انجمن علمی زیست شناسی دانشگاه حکیم

سبزواری شوید. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvRBq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvRBq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYLaOSeEkrwvRBq19U5uw0nVIL9jccpx7uzH9Z1y6rBKj1Wg/viewform?usp=sf_link
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