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 ؛ فرد ندایی و رسولی

 ایران پاستور انستيتو معرفی

 1041بهار  ، (پياپی دوو  بيست شماره) یک شماره ،دوو  بيست دوره دامستيک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

 انستيتو پاستور ايران ۀتاريخچ

 دولت اول، جهاني جنگ از پس سال يك و 8921  سال در

 و نگشته بود آسوده جهاني جنگ مصائب از هنوز كه آن با ايران

و بيماري را با بردباري  قحطي لشكركشي، سوز خانمان اثرات

براي تعالي علم پزشكي و تحقيقات پيرامون انواع  ،كردتحمل مي

هاي واگيردار بومي به فكر تجديد روابط علمي خود با بيماري

ت ئهي ۀكشور فرانسه افتاد و حصول اين مقصود را به عهد

نمايندگي سياسي خود كه براي شركت در كنفرانس صلح عازم 

ت نمايندگي ايران، در اول آبان ماه ئار نمود. هيواگذ ،پاريس بود

، دانشمند مشهوري كه (Emile Roux) با مرحوم اميل رو 8921

در آن موقع رئيس انستيتو پاستور پاريس بود، در انستيتو پاستور 

سيس أو در همان مالقات اساس و شالوده ت هپاريس مالقات نمود

ات اه پس از اين مالقريزي گرديد. سه مانستيتو پاستور ايران پي

 René) ، مرحوم پروفسور رنه لگرو8922ماه  دي 03در تاريخ و 

Legroux) ودمور رسيدگي بأكه از طرف انستيتو پاستور پاريس م، 

هاي فني ايران و اي را كه در آينده سرمشق همكارينامهموافقت

فرانسه گرديد با وزير امور خارجه ايران به امضاء رسانيد و بدين 

تيب يك انستيتوي علمي و بهداشتي به نام انستيتو پاستور تر

 .گرديدسيس أايران در كشور ايران ت

 ايران پاستور در انستيتو هاسياست

شده توسط اين مؤسسه به شرح ذيل  هاي دنبالسياست

 د:باشنمي

 تشخيص زمينۀ در كابردي و پايه تحقيقات انجام 

 هاآن كنترل هايروش ارائه و مختلف هايبيماري

 ساخت مورد در كاربردي و پايه تحقيقات انجام 

 حيوانات پرورش و آزمايشگاهي و بيولوژيك محصوالت

 آزمايشگاهي

 پزشكي پايه علوم زمينۀ در تحقيقات انجام 

 هاي زمينه در مستقل عملي واحدهاي برگزاري

هاي تحقيقاتي و مختلف تخصصي و انجام پروژه

مشابه در داخل و خارج از آموزشي مشترک با مراكز 

 ايران

 RIIP شبکه انستيتو پاستور

 از متشكل ايمجموعه(، RIIPالمللي پاستور )ي بينشبكه

 اهداف و هاآرمان اساس بر كه است كشور 92 در شعبه 00

 لميع مجموعۀ اين شالودۀ. باشندمي فعاليت به مشغول مشتركي

 اينيروه و محققان از متشكل شبكه اين اصلي ساختار پايۀ بر

المللي پاستور به بين شبكۀ .است شده نهاده بنيان انساني

دانشمندان امكان شركت در موضوعات تحقيقاتي در نواحي 

با به اشتراک گذاشتن  در نهايتدهد كه مختلف بومي را مي

 ۀگذاري در توسعامكان سرمايه ،اطالعات و تجارب حاصل از آن

طي چهار سال به خصوص  ،تحقيقاتيهاي هر چه بيشتر گروه

 گذشته شده است.

 ايران پاستور انستيتو هايتوانمندي و امکانات

 واكسن و نوتركيب دارويي هايفرآورده توليد خطوط 

 صنعتي و پايلوت مقياس در

 پرسنل همراه به كيفيت كنترل مجهز آزمايشگاه 

 مجرب

 كنترل توليد، خصوص در مشاور عنوان به مجرب كادر 

 دارويي هايفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين و

 تأييد و توليد مجوزهاي اخذ cGMP پرونده تهيه و 

 محصوالت تمامي دارويي جامع

 و توليد خطوط اندازيراه زمينۀ در متخصص كادر 

تميز فضاهاي
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 ايران پاستور توليدي انستيتو فعاليت

 نوتركيب اريتروپويتين فعال دارويي مادۀ توليد 

 نوتركيب استرپتوكيناز فعال دارويي مادۀ توليد 

 تزريقي آب توليد و خالص آب توليد 

 نوتركيب ب-9 آلفا اينترفرون فعال دارويي ماده توليد 

 نوتركيب ب هپاتيت واكسن فعال دارويي ماده توليد 

 تصور به هاواكسن نوتركيب، محصوالت فرموالسيون 

 آسپتيك شرايط تحت ليوفيليزه و مايع

 ث.ژ ب ليوفيليزه واكسن توليد. 

 ث.ژ ب اينتراوزيكال غليظ مايع توليد. 

 ث.ژ ب حالل تهيه. 

 ايدز تشخيص كيت 

 نوتركيب گليكوپروتئين gp63 ماژور ليشمانيا 

 زياد حجم با تزريقي محلول نوع هفت توليد (LVP) و 

 (SVP)كم حجم با تزريقي محلول نوع 2

 زا اعم مختلف آزمايشگاهي حيوانات پرورش و تكثير 

 بزرگ سفيد موش همخون، غير كوچك سفيد موش

-موش خرگوش، هندي، همستر، خوكچه غيرهمخون،

 اعضاء و هااندام خرگوش، خون سرم همخون، هاي

 حيوانات آزمايشگاهي داخلي

 فيزيك -شيمي هايآزمايش كليه انجام 

 بيولوژيك سنجش هايآزمايش كليه انجام 

 شناسي ميكروب هايآزمايش كليه انجام 

 بحراني هايسيستم و آب هايآزمايش كليه انجام 

 اوليه مواد هايآزمايش كليه انجام 

 ايمونوشيمي هايآزمايش كليه انجام 

 مولكولي بيولوژي هايآزمايش كليه انجام 

 الكتروفورز و كروماتوگرافي هايآزمايش كليه انجام 

 محيطي پايش هايآزمايش كليه انجام 

 حيواني هايآزمون كليه انجام 

 سلول روي بر هاري ويروس كشت BHK توليد جهت 

 ويروسي بذر واكسن

 و ميكروبي و سلولي كشت هايمحيط كليه ساخت 

 واكسن تهيه جهت نياز مورد هايمحلول

 و رزبنگال ژنآنتي و ويدال تست ژن آنتي انواع توليد 

 آبورتوس بروسال آنتي

 لوفلر، خون، كاستانيدا، هايكشت محيط انواع 

 لونشتاين

 جانوري سلول سازيبانك عمليات انجام 

 ايران پاستور آموزشی در انستيتو خدمات

 و كنترل توليد، حوزۀ در آموزشي سمينارهاي ارائه 

 دارويي هايفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين

 و كنترل توليد، حوزۀ در آموزشي هايكارگاه برگزاري 

 دارويي هايفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين

 ايران پاستور پژوهشی در انستيتو خدمات

 توليد، به مربوط تحقيقاتي هايطرح در مشاركت 

 ايهفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين و كنترل

 دارويي

 توليد، سازيبهينه منظور به علمي راهكارهاي ارائه 

 ايهفرآورده و واكسن انواع كيفيت تضمين و كنترل

 دارويي

 ايران پاستور قراردادي در انستيتو خدمات

 نواعا كيفيت تضمين و كنترل توليد، در مشاوره ارائه 

 دارويي هايفرآورده و واكسن

 Scale Up سيستم فرمانتور و كشت سلول 

 وليدت فرآيند باالدستي و دستيعمليات پايين انجام 

 فيلتراسيون و كروماتوگرافي سيستم

 هاواكسن نوتركيب، محصوالت ساخت در مشاوره ارائه 

 آسپتيك شرايط تحت ليوفيليزه و مايع صورت به

 مقياس در مقياس افزايش و تخليص فرآيند طراحي-

 صنعتي و صنعتي نيمه هاي

 تخليص فرآيندهاي معتبرسازي عمليات 

 منبع
 (/https://fa.pasteur.ac.ir) ايران پاستور انستيتو سايت
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