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مقدمه
همراه با پيشرفت هاي شگفت انگيز علم طب طی چندين دهه اخير  ،رشته ايمنيی شناسيی از جمليه عليوش پزشيكی
است که از رشد و شكوفايی قابل توجهی برخوردار بوده است .گسترش دانش ايمنی شناسی و آگاهی از مكانيسم
هاي دفاعی بدن انسان سبب گرديده که اين علم  ،نقش محوري در شناخت علل و ماهيت طيف وسيعی از بيماري
ها را در طب به عهده بگيرد .از طرفی مطالعه بيماريهاي ايجاد شده در اثر نارسايی پاسخ هاي دستگاه ايمنی که بيه
صورت بيماري هاي نقص ايمنی  ،آلرژي ،خود ايمنی ،سرطان و  ...تظاهر ميی کنيد در بييان سياز و کيار پيچييده
دستگاه ايمنی کمك هاي شايانی نموده اسيت  .جهيت معرفيی جايگياه عليم ايمونوليوژي و آليرژي در خصيو
پيشگيري ودرمان ميتوان بيماري آسم را مثال زد .در چند دهه اخير ،بدنبال آلودگيهاي کيره زميين ،آسييب دييدن
اليه اوزون در جو زمين ،وجود غبارهاي صنعتی ،افزايش شيوع بيماريهاي تنفسی خصوصاً در کودکيان ،اسيتفاده
بی رويه و خارج از کنترل افزودنيهاي شيميايی و نگهدارنده در مواد غذايی و بسياري ديگر از عوامل زمينيه سياز،
باعث گرديده است تا شيوع بيماري آسم ،خصوصاً در جوامع صنعتی روبيه افيزايش گيذارد .برطبي ييك مطالعيه

جهانی تحت عنوان ( )ISAACکه سالهاي اخير صورت گرفتيه اسيت مييزان شييوع بيمياري آسيم در کودکيان
ايرانی در حدود  15-11درصد می باشد که البته رقم قابل توجهی است.شكل()1
در حال حاضر طب آمار سازمان بهداشت جهانی در حدود  311ميليون نفر روي × در بحيث و تبيادل نظير کميتيه
راهبردي و کميته تدوين برنامه فوق تخصصی نظر بر اين قرار گرفت که پسوند اطفيال حيذف شيود و در شيوراي
معين دبيرخانه تخصصی و فوق تخصصی پزشكی به تائيد رسيده است.
کره زمين مبتال به بيماري آسم می باشند که تا سال  2125اين رقم به  911ميليون نفر خواهيد رسييد .مييزان شييوع
آس م در بالغين را نمی توان بدرستی تعيين نمود ولی می توان اين ادعا را نمود که ميزان بروز آسم در سالهاي اخير
در کودکان بيشتر از بالغين بوده است .از هر  251فوت در دنييا ييك نفير بيدليل آسيم فيوت ميشيود .برطبي آميار
سازمان بهداشت جهانی ( )WHOساالنه در حدود  251111نفر به دليل بيماري آسم در دنيا فيوت ميشيوند .ايين
بيماري در تماش دنيا بدليل داشتن سير مزمن و شدت و ضعفهايی که در مراحل بيالينی خيود دارد ،جيزي بيماريهياي
پرهزينه محسوب می شود .هزينيه هياي ايين بيمياري کيه شيامل :تهييه دارو ،بسيتري هياي مكيرر در اورژاني

ييا

بيمارستان ،اختالالتی که در عملكردهاي فردي ايجاد مينمايد و نهايتاً هزينه هايی که بايد صرف مشكل دوش ناشی
از اين بيماري ،يعنی مشكالت روحی -روانی مثيل اضيطراب و افسيردگی شيود باعيث ازکيار افتيادگی و کياهش
درآمد بيماران می شود .متأسفانه در حال حاضر درکشيورمان کمتير شياهد تشيكلها ييا گروههياي حيامی بيمياران
آسمی هستيم و لزوش چنين اورگانهايی که از لحاظ مالی اين بيماران را ياري نمايد ،يك نياز اساسی است .اقتصاد
خانواده می تواند تأثير گذار روي شدت و سير بيماري آسم باشد .براساس مطالعات انجاش شده مالحظيه گردييده

- ISAAC: Intternational study of Asthma and Allergy in children .
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است که در جوامع کم درآمدتر که توان تهيه دارو و مراقبتهاي بهداشتی و تهييه هزينيه بيمارسيتان را نداشيته انيد،
ميزان مرگ و مير ناشی از آسم در آنها بيشتر از جوامع با درآمد باالتر بوده است .دراياالت متحده آمريكا ،هزينيه
بيماري آسم 19/5-15/5 ،درصد درآمد خانواده است و درکشور هندوسيتان ايين هزينيه معيادل  9درصيد درآميد
سرانه می باشد .طی دهه هاي اخير و با گسترش دوره هاي تحصيالت تكميلی و فوق تخصصی  ،پژوهش و تولييد
مقاله هاي علمی در زمينه ايمونولوژي و آلرژي افزايش فوق العاده اي يافته است و آميوزش نيروهياي کارآميد و
دسترسی به تعداد مناسب از دانش آموخته گان توانمند کشور  ،اهميت به سيزائی در رسييدن بيه اهيداف سيالمت
محوري با انجاش پيشگيري  ،تشخيص و درمان مجموعه وسيعی از بيماري ها بيه خصيو

بيمياري هياي ناشيی از

اختالل دستگاه ايمنی خواهد داشت  .اميد است که با مورد توجه قرار گرفتن جايگاه مناسب و شايسته ايين رشيته
درنقشه جامع علمی کشور و ايجاد همكاري  ،ارتباط نهادمند و پيوستگی بين متخصصين علوش پايه و بالينی در امور
آموزش و پژوهش و ارائه خدمات  ،زمينه رشد و توسعه اين عليم تيا سير حيد مرزهياي دانيش در جهيت ارتقياي
سالمت انسان و جامعه فراهم گردد.

3

شكل()1برطب يك مطالعه جهانی تحت عنوان ( )ISAACکه سالهاي اخير صورت گرفتيه اسيت مييزان شييوع
بيماري آسم در کودکان ايرانی در حدود  15-11درصد می باشد که البته رقم قابل توجهی است.
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4



چكيده
ايمونولوژي و آلرژي از جمله شاخه هاي جوان علوش پزشكی هستند که طی دهه هاي اخير به واسطه پيشرفتهاي
ژنتيكی و مولكولی و تشخيص و کشف بيماريهاي جديد  ،گسترش و پيشرفت قابل توجهی داشته اند .در کشورما
نيز کمتر از سه دهه از تأسي

رشته فوق تخصصی آلرژي و ايمونولوژي بالينی می گذرد که محور عمده اين رشته

مطالعه و مديريت بيماريهاي آسم  ،آلرژي و نقص ايمنی می باشد.
انجاش مطالعه حاضر با هدف شناخت قابليت ها و امكانات موجود کشور اعم از دولتی و غير دولتی در زمينه دانش
مربوط به ايمونولوژي و آلرژي و بررسی امكان دستيابی به اهداف برنامه آتی توسعه کشور بوده که با همكاري
نمايندگان نهادها و مراکز مختلف و با استفاده از سايتهاي اينترنتی انجاش شده است .در حال حاضر  9دانشگاه علوش
پزشكی مسئول تربيت نيروهاي فوق تخصصی آلرژي و ايمونولوژي بالينی و  3مرکز تحقيقاتی مهم عمده مسئول
امر تحقيقات در اين زمينه در کشور می باشند .
تعداد پزشكان فوق تخصص آلرژي و ايمونولوژي  35نفر و دستياران فوق تخصصی در حال حاضر  16نفر می
باشند.
کميته کشوري آسم و آلرژي با سابقه  12ساله مهمترين سازمان دولتی مستقر در وزارت بهداشت است که
مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه کنترل بيماريهاي آلرژي و آسم را داراست.
همچنين انجمن آسم و آلرژي ايران مهمترين سازمان مردش نهاد با سابقه  13سال فعاليت در زمينه گسترش آگاهی
هاي عمومی و اختصاصی نسبت به آسم و آلرژي ها بوده است.
با توجه به تغييرات مهم اکولوژيك در سالهاي اخير بيماريهاي آسم و آلرژي از جمله بيماريهاي رو به افزايش
بوده اند و از اينرو الزش است توجه خا

تصميم سازان به اين موضوع جلب و برنامه ريزي هاي الزش انجاش شود.
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معرفی علم ايمنی شناسی ) (Immunologyدر جهان
رشته ايمنی شناسی از جمله شاخه هاي علوش پزشكی است که طی چند دهه اخير از رشد و شيكوفايی چشيمگير و
قابل توجهی برخوردار بوده است .اگر چه شروع تاريخ ايمنی شناسی را با انجياش واکسيناسييون علييه آبليه توسيط
ادوارد جنر در قرن هيجدهم (سال ميالدي  )1793قرين می دانند ،ولی محميدبن زکريياي رازي (365-925ه-ق)
دانشمند ايرانی قرن دهم ميالدي در کتاب آبله و سرخك خود اولين بار با شرح مبسوطی به معرفی آبله و سرخك
پرداخته است و براي مراقبت از مبتاليان به اين بيماري روش هايی را توصيه می کنيد .وي در اوليين بيار بيه نقيش
ايمنيی اکتسيابی در پيشيگيري از بيمياري هياي عفيونی اشيياره کيرده اسيت  .در طيی قيرن هياي  19و  21ميييالدي
موضوعات و پديده هاي مختلفی مانند فاگوسيتوز (ارنست هكل) ماست سل ها (پاول ارليخ) ،تئوري واکسيناسيون
(لويی پاستور) ،تئوري ايمنی سلولی (الی مچينكوف) ،تئوري ايمنی همورال (فون بهرينگ) ،آنافيالکسيی (پيورتير
و ريخت) ،ساخت آنتی بادي توسط پالسما سل ها ،تئوري تولران

ايمونولوژيك ،شيناخت سياختار آنتيی بيادي

(ادلمن و پورتر) ،کشف چرخه لنفوسيت ها (جيمز گوانز) و شناخت ( IgEايشی زاکا -يوهانسن) شناخته و شيرح
داده شد .به موازات پيشرفت در علم ايمنی شناسی ،اوليين بيمياري نقيص ايمنيی (آتاکسيی تالنژکتيازي) در سيال
 1926ميالدي توسط سيالبا و هه نر شرح داده شد و به تدريج بيماري هاي نقص ايمنی اوليه يكی پي

از ديگيري

شناخته و شرح داده شدند .شايان ذکر است که در حال حاضر بيش از  151بيماري نقيص ايمنيی اولييه شيرح داده
شده است .بديهی است مطالعه بيماري هاي نقص اوليه ايمنی در شناخت عملكيرد دسيتگاه ايمنيی کميك شيايانی
نموده است .با گسترش علم ايمونولوژي بالينی و شناخت تعداد بيشتر بيماران مبتال به بيماري هاي نقص اوليه ايمنی
و آلرژي و ضرورت تربيت افراد متخصص در اين حيطه  ،در سال  1971ميالدي در اياالت متحده آمريكا  ،دوره
فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي اطفيال بيراي اوليين بيار تاسيي
تخصصی در اين رشته شروع گرديد.
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گردييد و پيذيرش و تربييت دسيتياران فيوق

علم آلرژي و آسم ) (Asthma and Allergyدر جهان
همچنين در زمينه بيماريهاي آسم و آلرژي  ،نشانه هاي بالينی آسم به صورت دست نبشته هايی بر روي پاپيروس
که به  3511سال قبل بر می گردد در مصر کشف شده است و بقراط ،پدر علم طب (سده چهارش قبل از ميالد )
براي اولين بار واژه آسم را که در زبان التين به معناي«نف
تنفسی،سرفه و خ

خ

زنان» است براي بيان عالئمی چون حمله مكرر

سينه به کار برد.

در طب ايران نيز ابن سينا طبيب دانشمند و فيلسوف پر آوازه ايرانی (سده پنجم ه-ش) اولين گزارش علمی از آسم
را که در طب سنتی ما «ربو»ناش دارد  ،به عنوان يك بيماري مستقل در کتاب مشهور خود «قانون»انتشار داده است .
وي علت آسم را التهاب و آماس ريه و وجود ترشحات چرکی و خلط در مجاري تنفسی دانسته و آن را با بيماري
صرع و تشنج مقايسه کرده است .همچنين محمد بن زکرياي رازي (سده چهارش ه-ش)ديگر دانشمند بزرگ
ايرانی که به عنوان «پدر طب تجربی»شناخته می شود ،علت زکاش ناشی از بوئيدن گل سرخ را که در طب سنتی ما
« نزله » ناش دارد در رساله خود به ناش «شميه» توضيح داده که در واقع اولين گزارش علمی از آلرژي بينی و ارتباط
آن با آسم می باشد  .رازي همچنين در خصو

پيشگيري و درمان نزله و ربو توصيه هايی دارد و برخی دارو هاي

گياهی را تجويز می کند  .سيد اسمعيل جرجانی و ابن ميمون (سده ششم ه –ش) و بهايالدوله رازي (سده دهم ه-
ش) نيز به ترتيب دستاوردهاي علمی دقي تري را درباره زکاش بهاره  ،آسم و آلرژي هاي دارويی و غذايی به
جهان دانش عرضه کرده اند که هر کداش جاي مطالعه و پژوهش و مقايسه با رهيافت هاي جديد پزشكی را دارد.
دوران جديد پژوهش هاي جديد درباره آسم و آلرژي با صدها سال فاصله از سده شانزدهم ميالدي به بعد در
مغرب زمين آغاز گرديد  .بوتالوس طبيب ايتاليايی (سده -16ش) نشانه هاي آلرژي بينی در اثر بوئيدن گل سرخ را
توضيح داد .بالك لی (سده  -19ش) نقش گرده گياهان دارويی را در بروز آلرژي بينی و ايجاد واکنشهاي پوستی
را برروي خود آزمايش و گزارش نمود  .روبرت کخ (سده -19ش) افزايش حساسيت تاخيري ) (DTHرا کشف
کرد  .در اوايل قرن بيستم  ،ريشه و پورتير پديده آنافيالکسی را به عنوان شديدترين نوع آلرژي گزارش کردند و
ون پيرکه نيز براي اولين بار واژه «آلرژي» (واکنش تغيير يافته) را ابداع کرد  .همچنين کوك (اوايل قرن )21-
ساز و کار وراثت خانوادگی را در آلرژي بينی و آسم توضيح داد .به اين ترتيب تا سالهاي  1921مشخص شده
بود که استن شاق گرده هاي گل و گياه  ،گرد و غبار منزل و پوسته ريزي حيوانات و يا خوردن برخی غذاها عالئم
بيماريهايی چون آسم ,آلرژي بينی  ،اگزماي پوست (سودا) و آلرژي غذايی را به دنبال دارد و حدود 11-21
درصد جامعه به اين بيماري ها مبتال هستند.در نيمه قرن بيستم کومبز و ژل (-1963ش)انواع افزايش حساسيت و
آلرژي ها را به چهار گروه تقسيم بندي کردند و باالخره ايشيزاکا و يوهانسن (-1967ش) پادتن آلرژي زاي IgE
را کشف نمودند  .در نيمه دوش قرن بيستم و دهه هاي پايانی آن با توجه به پژوهش هاي انجاش يافته به تدريج نقش
و اهميت التهاب راه هاي هوايی در اثر تماس با آلرژن ها و زمينه هاي ارثی آلرژي (اتوپی) بيش از پيش مشخص
شد  .توليد  IgEزياد و ترشح ميانجی هايی مانند هيستامين  ،سروتونين و پروستاگالندين و نيز سيتوکين هاي
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مختلف و ترشحات سلول هاي التهابی چون ائوزينوفيل ها  ،ماستوسيتها و نوتروفيل ها و لنفوسيتهاي Bو Tبخشی
از سلسله واکنش هايی است که به التهاب آلرژيك منجر می شود .کشف مايت(هيره) ،تلخيص آلرژنها ،
بكارگيري روشهاي حساسيت زدايی  ،کلون کردن آلرژنها و مرتبط دانستن التهاب مزمن راه هاي هوايی در آسم
با لنفوسيتهاي  Th2نيز از جمله دستاوردهاي جديد پژوهشی در زمينه آسم و آلرژي طی دهه  91قرن بيستم
ميالدي است.
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تاريخچه علم ايمنی شناسی و آسم و آلرژي در دوره معاصر ايران
همزمان با پيشرفت علم ايمونولوژي در دنيا  ،از حوالی  1391شمسی به بعد در گروههاي آموزشی ميكروبيولوژي
دانشكده هاي پزشكی و دامپزشكی استادانی امثال دکتر حسن ميردامادي  ،دکتر غالمرضا نظري  ،دکتر حسين
 ،تاليف کتابهايی در زمينه سرش شناسی و

سعادت زاده  ،دکتر مرتضی کاوه و دکتر حسن تاجبخش به تدري

ايمنی شناسی و ترويج و توسعه اين علم و در کشور ايران پرداختند .اولين کتابی که در آن ايمنی شناسی و آلرژي
با ديد جديد نگاشته شد ،ايمنی شناسی بنيادي تاليف دکتر حسن تاجبخش استاد ممتاز دانشگاه تهران است که
چاپ اول آن در سال  1361و چاپ ششم آن در سال  1375توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است .
به موازات پيشرفت در علم ايمنی شناسی در ايران و ضرورت توجه به ايمونولوژي و آلرژي بالينی مرحوش
دکتر ابوالحسن فرهودي ( 1313 -1335ه-ش) استاد دانشگاه علوش پزشكی تهران با توجه به عالقه وافري که به
رشته آلرژي و ايمونولوژي داشت  ،در سال  1361ه-ش  ،بخش فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي در
بيمارستان مرکز طبی کودکان دانشگاه علوش پزشكی تهران تاسي

نموده و ضمن تشخيص و درمان بيماران مبتال

به بيماري هاي آلژري و نقص ايمنی اوليه به آموزش اين علم به دانشجويان و دستياران تخصصی کودکان
پرداختند .به منظور گسترش هر چه بيشتر علم ايمونولوژي و آلرژي در ايران  ،استاد دکتر ابوالحسن فرهودي با
همكاري استادانی چون دکتر رضا فريد حسينی (دانشگاه علوش پزشكی مشهد) ،دکتر رضا امين (دانشگاه علوش
پزشكی شيراز ) و دکتر ناصر جواهر تراش (دانشگاه علوش پزشكی ايران) پيشنهاد ايجاد رشته فوق تخصصی
ايمونولوژي و آلرژي را در ايران مطرح نمودند  .در سال  1367ه-ش ( 1939ميالدي )پ

ازموافقت رسمی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی  ،رشته فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي تاسي

و پذيرش دستيار

فوق تخصصی در اين رشته آغاز گرديد .هم اکنون(سال  1333ه-ش) با گذشت  21سال از تاسي

اين رشته

فوق تخصصی ،تعداد  35نفر فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي در اين رشته فارغ التحصيل گرديده که در
مراکز علمی آموزشی فعاليت می نمايند .همچنين تعداد  16نفر دستيار فوق تخصصی در حال حاضر مشغول
تحصيل می باشند که در آينده نزديك به جمع فوق تخصصان اين رشته افزوده خواهند .شد بيماريهاي آسم و
آلرژي و بيماريهاي نقص ا يمنی اوليه داراي زمينه ژنتيكی بوده و تقريبا همه آنها از ابتداي دوران کودکی شروع
می شود تا بزرگسالی نيز ادامه می يابد و اغلب بيماريها با منشأ ايمونولوژي ريشه در دوران کودکی دارد و با
عنايت به اينكه دوره فوق تخصصی آلرژي و ايمونولوژي در بزرگترين مراکز معتبر دانشگاهی دنيا با همين عنوان
و با پذيرش فارغ اتحصيالن دوره هاي داخلی به اجرا در بيايد لذا پيشنهاد تبديل دوره فوق تخصصی ايمونولوژي
و آلرژي کودکان به دوره فوق تخصصی آلرژي و ايمونولوژي از طرف استادان اين دوره ارائه شد و در هفتادمين
نشست شوراي آموزشی پزشكی و تخصصی به تصويب رسيده است.
همچنين با پيگيري بعمل آمده و پشتيبانی دانشگاه علوش پزشكی تهران  ،مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و
آلرژي در مهر ماه 1337توسط شوراي عالی گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكی به
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تصويب رسيد و رسماً از دوازدهم بهمنماه  1379با رسالت ارتقاي و توسعه دانش ،پژوهش و فناوري و انجاش
،پژوهش هاي بنيادي،اپيدميولوژيك و بالينی در زمينه ايمونولوژي ،آسم و آلرژي وتربيت نيروهاي کارآمد
پژوهشی شروع کرد.
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تحليل وضعيت موجود آسم ،آلرژي و ايمونولوژي
الف) تحليل محيط بيرونی:
فرصتها:
 - 1جوانی جمعيت کشور و شيوع گسترده آسم و آلرژي و نيز شيوع نسبی بيماريهياي نقيص ايمنيی اولييه و نيياز
روزافزون آنها به خدمات بهداشتی ،تغذيه اي و پيشگيري
شيوع آلرژي ها در مطالعات گوناگون در سراسر دنيا متفاوت گزارش شده و در ايران نييز در شيهر هياي مختليف
متفاوت گزارش شده است ولی در مطالعه اي که در مشهد انجاش شده و نتايج آن در سيال  2119بيه چياپ رسييده
است شيوع کل آلرژيها در اين شهر  %27,5گزارش شده است آنچه مسلم است شيوع آلرژيها در سالهاي اخير بيا
افزايش آلودگی هوا و محيط زيست در مناط شهري و تغييرات در شيوه زندگی در دنيا رو به افزايش است .
همچنين مطالعات دقي در زمينه بررسی شيوع آسم در بالغين کشور بسييار کيم اسيت .بير اسياس فراتحلييل انجياش
گرفته روي نتايج تحقيقات نشان داده شده که شيوع عالئم آسم د رکودکان مناط مختلف کشور متفاوت است و
از  % 2,7تا  %35,9متغير است که اين طيف وسيع شيوع در نقاط مختليف کشيور ميی توانيد ناشيی از تنيوع آب و
هوايی  ،الگوي زندگی  ،پوشش گياهی و آلودگی هوا در شهر هاي مختلف باشد  .متاسيفانه کمبيود مطالعيات بيا
روش استاندارد در سطح کشور و نبودن نظاش مراقبت در سطح ملی براي آسم  ،ارزيابی بار اين بيماري را به شدت
دچار مشكل می نمايد .بر اساس فرا تحليل) (Mata Analysisانجاش شده اخير شيوع عالئم آسم در کودکيان
کشور  %13,191می باشد که باالتر از گزارش هاي اوليه بين الملليی اسيت.همچنيين بيار بيمياري آسيم در منياط
مختلف متفاوت گزارش شده است  ،به عنوان مثال در گزارش بار بيماريهاي ريوي در اروپا  ،بار اقتصادي آسم در
ايرلند  112ميليارد يورو بر آورد شده است ولی متاسفانه بار بيماري آسم در ايران تعيين نشده است.
در خصو

بيماريهاي نقص ايمنی نيز می توان گفت شيوع بيماري هياي نقيص ايمنيی اولييه تحيت تياثير عواميل

محيطی و جغرافيايی و در جمعيت هاي گوناگون نسبتا شيوع بيماريهاي نقص ايمنی اوليه  1در  11111می باشيد و
1
1
بر حسب نوع بيمياري نييز ايين شييوع متفياوت اسيت ( از  625در نقيص انتخيابی  IgAتيا  200000در بيمياران

گرانولوماتوز مزمن.اگرچه شيوع نقص انتخابی  IgAدر ايران در مطالعه جامعی تعيين شده است ولی شييوع سياير
بيماريهاي نقص ايمنی تعيين نشده است  ،می توان گفت بدليل باال بودن ميزان ازدواجهاي فاميلی در ايران  ،شيو ع
نقص ايمنی ها در ايران بيشتر از ساير کشورهاست.
هرچند سن شروع بيماريهاي مختلف نقيص ايمنيی متفياوت اسيت وليی حيدود  91در صيد بيمياران در سيال اول
زندگی تشخيص داده می شوند  91 ،درصيد ديگير تيا  5سيالگی  15 ،درصيد تيا سين  16سيالگی و  5در صيد در
بزرگسالی تشخيص داده می شوند .در حال حاضر در حدود  11درصد بيماران مبتال به نقص ايمنی اولييه در سينين
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بزرگسالی می باشند .تاريخچه مثبت خانوادگی نقص ايمنی مشابه در  25در صد بيماران مبتال به نقص ايمنی اوليه
ديده می شود  .اين امر در افراد مذکر (39درصد) شايع تر از افراد مونث ( 5/5درصد ) می باشد  .تفاوت هاي يياد
شده در مورد سن و جن

بيشتر در پسران مبتال به سندرش هاي نقص ايمنيی وابسيته بيه جين

کيه شيروع زودرس

دارند  ،ديده می شود.
با توجه به مطالب فوق نكات ذيل بطور خالصه بعنوان داليل نياز به اين دوره ارائه می گردد .
 .1گسترش دانش ايمنی شناسی ولزوش آگاهی از مكانيسم هياي دفياعی بيدن انسيان و نقيش محيوري ايين عليم در
شناخت علل و ماهيت تعداد وسيعی ازبيماريها
 .2جوانی جمعيت کشور و شيوع گسترده آسم و آلرژي و نيز شيوع بيماريهاي نقص ايمنی اوليه و نياز روز افزون به
خدمات بهداشتی  ,تغذيه اي وپيشگيري
 .3افزايش شيوع و بار بيماري هاي آسم و آلرژي جهان و کشور به دليل تغيير نا مناسب روش زندگی و سوي تغذيه،
آلودگی هوا و اعتياد به سيگار و مواد مخدر آسم شغلی – مجروحين شيميايی
 .9شناخت بيشتر بيماريهاي نقص ايمنی و افزايش تعداد اين بيماران در جامعه
 .5لزوش مراقبتهاي بيشتر از بيماران آسم و آلرژي و نقص ايمنی
 .6تعداد زياد ازدواجهاي فاميلی در ايران که منجر به افزايش شيوع بيماريهاي نقص ايمنی شده است.

 - 2پيشتازي علم ايمونولوژي در عرصه هاي پژوهش و توليد علمی در سطح جهانی و نقش آن در مسايل
پيشگيري ،تشخيص درمان و افزايش آگاهی جامعه نسبت به بيماريهاي مرتبط با سيستم ايمنی
در طی چند دهه گذشته که از عمراين رشته علمی در کشورمان می گذرد ما شاهد شكوفايی هر چيه بيشيتر آن نيه
تنهادر منطقه بلكه در دنيا بوده ايم  .اصوال يكی از معيارهاي ارزييابی ييك رشيته علميی توجيه بيه تعيداد مقياالت
ايندک

شده آن در منابع معتبر می باشد.

در نمودار (  )1مالحظه می شود که شاخص ) SJR(scientific journal rankingکيه شياخص ارزييابی
ميزان علمی بودن در يك ژورنال بوده و يك نقش اساسی و مهم را در ژورنالهاي علمی از لحاظ بيان موقعيت آن
در دنيا و مجامع علميی را نشيان ميی دهيد .از سيال  2115ييك رونيد صيعودي رادرژورنالهياي ايرانيی بيا مبحيث
ايمونولوژي داشته است .همچنين در همين مدت يك افزايش چشمگير نيز در ميزان ارجاع به مقاالت و مسيتندات
علمی اين ژورنالها مالحظه میگردد.
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نمودار .1بررسی شاخص  SJRکه شاخص ارزيابی ميزان علمی بودن در يك ژورنال ميباشد در ژورنالهاي با
مبحث ايمونولوژي
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در نمودار ( )2مالحظه می شود که از سال 2116به بعد تعداد مقاالت مشترك ارائه شده با ساير کشورهاي دنيا
درژورنالهاي ايرانی با مبحث ايمونولوژي افزايش چشمگيري نسبت به سالهاي قبل داشته است.
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در نمودار (  )3مالحظه می شود که از سال  2116به بعد مقاالت قابل دسترسی و ارجاع افزايش بسيار خوبی
نسبت به سالهاي قبل داشته است.

نمودار .3مقايسه مقاالت قابل دسترسی درژورنالهاي ايرانی با مبحث ايمونولوژي
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همانطور که در نمودار(  )9مشخص است از سال  1996تا سال  2113يك روند افزايش يابنده از ارجاع به مقاالت
در زمينه ايمونولوژي -آلرژي در کشورمان مالحظه می شود به طوري که در سال  16213 ،2113سند
( )96.82%قابل ارجاع وجود داشته است که در سال  1996تنها کمتر از 1111سند قابل ارجاع ودسترسی وجود
داشته است.

نمودار .9افزايش ارجاع به مقاالت در زمينه ايمونولوژي –آلرژي در کشورمان
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شييده در  Pubmedرادرژورنالهيياي ايرانييی بييا مبحييث

اگيير بخييواهيم ار نظيير مقايسييه تعييداد مقيياالت اينييدک

ايمونولوژي تا سال  2113را با کشورهاي منطقه با دو کشور مصر و ترکيه ;کنيم  ،در طی سالهاي اخير يك ر ونيد
روبه رشد در ثبت مقاالت مالحظه می گردد به طوري که در سال  213 ، 2113مقاله ايندک

شده از کشيورمان و

 221مقاله از ترکيه و  76مقاله از مصرمالحظه می گردد .
نمودار ( . )5در حال حاضر نيز تاابتداي سال  2111تعداد  229مقاله ايندک

شده در  Pubmedوجود دارد کيه

در ژورنال ""Iranian journal of Allergy,Asthma and Immunologyقابل دسترسی می باشد.
.

نمييودار ( .)5مقايسييه موقعيييت کشييورمان درارسييال مقيياالت بييا مبحييث ايمونولييوژي بييا دو کشييور منطقييه
اي:مصروترکيه
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از همين منظر جهت مقايسه اين شاخصها ميان کشورمان و کشورهاي توسعه يافته به بررسی و مقايسه داده ها در
ايران با کانادا و آلمان پرداختيم .تعداد مقاالت ايندک

شده تا سال  2113فاصله زيادي را بااين کشورها نشان می

دهد.به طوري که در سال  2113تعداد مقاالت ايندک

شده مربوط به کشور آلمان  1919و کشور کانداد  1235و

در کشورمان  213مقاله بوده است.
نمودار () 6

نمودار ( .)6مقايسه موقعيت کشورمان درارسال مقاالت با مبحث ايمونولوژي با دو کشور پيشرفته:کانادا و
آلمان
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از نظر مقايسه توليد علم در کشورمان و مقايسه آن با ساير علوش  ،رشته ايمونولوژي تقريباً در يك موقعيت بينابينی
قراردارد( .نمودار) 7

جدول ( .)7مقايسه موقعيت رشته ايمونولوژي با ساير علوش در کشورمان
بنابراين در مقاش مقايسه کلی هر چند که از لحاظ ثبت مقاالت و مستندات روند رو به توسعه اي را در طی سالهاي
اخي ر داشته ايم ليكن در بين کشورهاي خاورميانه در مقاش متوسط و در بين کشورهاي پيشرفته دنيا در سيطح پيايين
قرار گرفته ايم.
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از سال  1996تا سال  2113نيز در يك مقايسه بين المللی در زمينه مثبت اسناد و مقاالت بيا مبحيث ايمونوليوژي از
بين  213کشور جهان کشورمان مقاش سی و هشتم را دارد که اميدواريم با توجه به اينكه علم ايمونولوژي و آلرژي
جزي علوش پايه محسوب می شود ،با حمايتهاي مسئولين محترش بتوان موقعيت کشورمان را هر بيشترارتقا داده و بيه
کشورهاي توسعه يافته نزديك نماييم  .نمودار () 3
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جدول ( .)3مقايسه موقعيت کشورمان درارسال مقاالت با مبحث ايمونولوژي با ساير کشورهاي دنيا

فصييييلنامه بييييين المللييييی آلييييرژي ،آسييييم و ايمونولييييوژي

of

JOURNAL

(IRANIAN

) ALLERGY,ASTHMA AND IMMUNOLOGYبا شماره سيريالe.ISSN: 1735- 5249
و  P.ISSN:1735-1502به عنوان اولين مجله ايرانی اندک
حاضر با داشتن  229مقاله ايندک

شده همزميان در  Pubmedو  ISIدر حيال

شده در  Pubmedاز سال  2116تاکنون توانسته است تا جايگياه کشيورمان

را در رابطه با علم ايمونولوژي در رتبه قابل قبولی ارائه و حفظ نمايد  .در حال حاضير ايين ژورنيال توسيط مرکيز
تحقيقات آسم و آلرژي ايمونولوژي حمايت می شود و توسط دانشگاه علوش پزشكی تهيران چياپ ميی شيود ايين
ژورنال توانسته است ارتباطات مناسب علمی را بين محققين  ،پزشكان و دستياران فوق تخصصيی داخيل و خيارج
کشور برقرار نمايد.
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:اختراعات
:نمونه گير گرده گياهان و اسپور قارچهاي معل در هوا با مشخصات.1
1. Type:Suction/cascade impactor sampling
2. sample airborne particles, such as fungus spores and pollens,
continuously
3. Standard orifice size 2 x 14 mm
4. Voltages: 230-250 volts 50 Hz
5. Trap is fitted with a drum, around which is placed a sticky cellulose
strip
6. By means of a vacuum pump, air is ducked through this slit at a
constant rate of ten litres per minute
7. Equipped with a wind vane

 ثبت گرديده61971-21/16/33اين دستگاه در مرکز ثبت ابداعات و اختراعات واسناد وامالك کشور وبه شماره
.است
 با حمايت مرکز تحقيقات.جغرافيايی گياهان آلرژي زادر ايران بصورت برنامه نرش افزاري مولتی مديا

تهيه اطل.2

 درايرانUNESCO ايمونولوژي وآلرژي و کرسی
.برخورداري کشور از جوانان مستعد و دانش پژوه که اقبال بيشتري نسبت به علم و تحقي و نوآوري دارند- 3
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تهديدها:
 .1فقدان قوانين و سياست هاي علمی مدون و ناپايداري آنها و ضعف نظارت و پشتيبانی در زمينه خدمات فوق
تخصصی ايمونولوژي و آلرژي
 .2عدش تناسب تعداد نيروهاي فوق تخصصی ،برنامه هاي آموزشی و پژوهشی و امكانات تشخيصی و درمانی با
افزايش شيوع و بار بيماريهاي نقص ايمنی و آسم و آلرژي بدليل تغيير (نامناسب) روش زندگی و نيز
سويتغذيه ،آلودگی هوا و اعتياد به سيگار و مواد مخدر
 .3عدش برخورداري دانش ايمونولوژي و آلرژي از جايگاه مناسب درساختار علمی و بهداشتی و ذهنيت مسئوالن
عليرغم اهميت آن در پيشگيري ،تشخيص ،درمان و سالمت جامعه
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در اينجا بد نيست تا مقايسه اي را بين وضعيت آمزش در ايران را با کشور کانادا مقايسه نماييم.
درحال حاضردرکانادا  5دانشگاه بزرگ وجود دارد که مسئوليت آموزش رزيدنتهاي فيوق تخصصيی را در زمينيه
ايمونولوژي وآلرژي بعهده دارد.شكل(.)2

شكل.2دانشگاههاي آمزش دهنده رشته ايمونولوژ وآلرژي در کانادا

طب برنامه ميبايست به ازائ هر 111111نفر جمعيت يك نفير فيوق تخصيص ايمونوليوژي و آليرژي وجيود داشيته
باشد .افرادي کيه وارد ايين رشيته فيوق تخصصيی ميشيونداکثرا پزشيكان فيارغ التحصييل شيده از رشيته کودکيان
ميباشند.طول مدت تحصيل اين رشته در دانشگاههاي مختلف کانادا متفوت است ليكن بين  2الی  3سال ميباشد.در
طی اين مدت افراد ميبايست مراحل آموزشی زير را طی نمايند.
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سال

ماه

بخش

اول

5-1

آلرژي اطفال

7-6

آلرژي بالغين

3

تست تنفسی

9

تحقيقات
اطفال

11

تنف

12-11

بيماريهييييييياي
اکتسييييييييييابی
آلرژيك

دوش

7

آلرژي اطفال

9-3

آلرژي بالغين

11

بيماريهييييييياي
پوست

11

هماتولوژي

12

روماتولوژي

در کلينيك آلرژي مستقر در بيمارستان آموزشی دستيار ميبايست عالوه بر پيگييري بيمياران قبليی  2بيميار جدييد
درروز رانيز ويزيت نمايد.
يكی از برنامهاي آموزشی مفيد که الزش است تا در کشورمان نيز اجرا شود برنامه تحيت عنيوان:ژورنيال کالبهياي
سراسري يا" "Cross Canada Video Journal Clubمی باشيد کيه مياهی ييك بيار اجيرا ميشيود.در
نهايت هر دستياري ميبايست يك پروژه تحقيقاتی در زمينه ايمونولوژي و آلرژي در مباحث کلينيكيی و ييا عليوش
پايه ارائه نمايد.
در کشورمان نيز فعال چهار مرکز آموزش فوق تخصصی ايمونولوژي وآلرژي وجود دارد:
.1دانشگاه علوش پزشكی تهران
 .2دانشگاه علوش پزشكی ايران
 .3دانشگاه علوش پزشكی مشهد
 .9دانشگاه علوش پزشكی شيراز
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نسبت تعداد فوق تخصص ايمونولوژي وآلرژي بالينی يك نفر براي هر  2/111/111نفر ميباشد که نصيف تعيداد در
کانادا ميباشد.طول مت تحصيل 3سال ميباشد.
وظايف حرفه اي دانش آموختگان اين دوره به تفكيك هر نقش عبارتند از:
الف :در نقش پيشگيري ،تشخيص و درمان
 برقرار نمودن ارتباط موثر و مناسب با بيمار و خانواده و حمايت روانی آنها )(communication گرفتن تاريخچه کامل و دقي از بيماران معاينه تخصصی بيماران درخواست هاي پاراکلينيك مورد نياز و مناسب و تفسير دقي آن ها انجاش اقدامات و روش هاي اختصاصی تشخيصی مندرج در اين برنامه تشخيص بيماري به کار گيري رويكرد هاي درمانی مناسب اعم از تجويز منطقی دارو و غيره ارجاع بيماران در صورت لزوش به ساير همكاران در تخصص هاي مختلف از جمله توانبخشی  ،جهت اخذ مشاورهو راهنمايی
 استفاده از روشهاي ايمونوپروفيالکتيك و تشخيص کموپروفيالکتيك بيماران و خانواده ها در مواقع نيازهمكاري در طرح هاي غربالگري مرتبط با ايمونولوژي و آلرژي با نظاش سالمت بكارگيري دستور العملهاي صادره از نظاش سالمت کشور پيگيري هاي مناسب و مورد نياز بيماران تشكيل پرونده براي بيماران و ثبت اطالعات پزشكی بيماران. رعايت اصول و ارزش هاي اخالق پزشكی با تاکيد برموارد زير : آگاهی دادن و استقالل بيماران در تصميم گيري ها پ

از ارائه اطالعات کافی به بيماران

 تجويز سودمند درمان

 ضرر نرساندن به بيماران
 توزيع عادالنه خدمات
 رازداري

 تحميل نكردن هزينه هاي اضافه به بيماران

 احتراش به بيماران  ,همكاران  ,اعضاي تيم سالمت و دانشجويان
 حمايت روحی  ،روانی و جسمی بيمار و خانواده وي
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ب :در نقش آموزشی
 ارائه آموزش به سطوح مختلف دانشجويی ،کارورزي ،دسيتياري تخصصيی و فيوق تخصصيی ،پزشيكان و
پيراپزشكان کشورو نيز اطالعات مورد نياز به بيماران ،خانواده ها  ,جامعه و مسئوالن

 همكاري در ارائه برنامه هاي آموزشی رسانه اي نوشتاري و غير نوشتاري

 به روز نگه داشتن دانش و مهارتهاي خود از طرق مختلف از جمله شرکت در برنامه هاي آموزش مداوش و
کنگره ها ي مربوط و ...

 مشارکت در تدوين و ارائه برنامه هاي آموزشی و تيرويج در جهيت اصيالح فرهنيگ بهداشيتی  ,تغذييه و
ارتقاي سالمت جامعه .
ج :در نقش پژوهشی

 مشارکت و انجاش پژوهش هاي مرتبط با رشته پ

از پايان دوره آموزشی در جهت نوآوري علميی و حيل

مشكالت جامعه

 همكاري در پژوهشهاي مرتبط با حيطه تخصصی با نظاش سالمت
د :در نقش مشاوره اي
ارائه مشاوره و همفكري با بيماران ،خانواده ها ،همكاران مختلف پزشك ،پيراپزشك وسازمان ها
ه :در نقش مديريتی
مشارکت و اداره بخش هاي آموزشی ،پژوهشی و ارائه مديريت علمی در سياست گذاري هيا و برناميه رييزي
هاي کالن علمی ،بهداشتی و درمانی کشوردر صورت نياز
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نحوه توزيع آموزش در طی مدت  3سال بصورت زير است.جدول()3
محتوي – اقدامات

بخش  ,واحد يا عرصه آموزش

درمانگاه ايمونولوژي و آلرژي ويزيت بيماران سرپايی -انتخاب بيماران بيراي
(کودکان و بالغين )

(حداقل  3روز در هفته)

بستري

بخيييييييش ايمونوليييييييوژي – ويزيييت بيميياران بسييتري – شييرکت در برنامييه
آلرژي(کودکان و بالغين )

مدت زمان (ماه)
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مشاوره هاي پزشكی – شرکت در برنامه هياي
آموزشی–پژوهشی ,طب برنامه تنظيمی بخش

آزمايشييييگاه ايمونولييييوژي – انجاش و هدايت آزمايشات تخصصی مثل تست
آلرژي(کودکان و بالغين )

3

هاي جلدي و دارويی و اسپيرومتري

چرخش هاي دوره ايی اجباري طب برنامه که آورده شده است

3

چرخش هاي انتخابی

1
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توجه به جدول( )9میتواند نياز به نيروي فوق تخصص در اين رشته را درکشورمان نشان دهد.

جدول()9نيازفعلی به نيروي فوق تخصص در رشته ايمونولوژي و آلرژي
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ب) تحليل محيط درونی:
قوتها:
- 1ارتباط و همكاري نزديك بخشهاي پژوهشی و آموزشی فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي و کميته
کشوري آسم و آلرژي و مراکز تحقيقاتی ايمونولوژي و آسم و آلرژي و انجمن هاي علمی و حمايتی
ارائه آموزش هاي مستمر به پزشكان و ساير کادرهاي تخصصی و فوق تخصصی مرتبط و انگيزه قوي علمی و
اجتماعی نيروهاي فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي براي ارائيه خيدمات بيشيتر بيا کيفييت بهتير در سيطح
کشور .اين دوره با رشته ها و دوره هاي زير در مواردي همپوشانی عملی دارند:
 - 1دوره فوق تخصص ريه کودکان
 - 2دوره فوق تخصص ريه بزرگساالن
 - 3دوره فوق تخصص روماتولوژي
 - 9رشته (گوش و گلو و بينی)
 - 5رشته پوست
 - 6رشته بيماريهاي عفونی و گرمسيري
 - 7دوره فوق تخصص هماتولوژي
 - 3دوره فوق تخصص گوارش
به دليل پايه اي بودن دانش ايمونولوژي  ،ساير رشته هاي پزشكی نيز به نوعی زمينه مشترك با اين دوره فيوق
تخصصی را دارند مانند رشته هاي تخصصی بيماريهاي چشم  ،داخلی  ,اعصاب ،دوره هاي فيوق تخصصيی
غدد و متابوليسم بالغين و کودکان .
بديهی است  ،در صورت لزوش ،از همكاريهاي بين بخشی (Multidisciplinary Collaborations
) بهره گرفته خواهد شد .
- 2روند روبه افزايش پروژه هاي تحقيقاتی ،مقاالت علمی و انتشار فصلنامه تخصصی و علمی بين المللی آلرژي،
آسم و ايمونولوژي ،توسط همكاران اين رشته
- 3تهيه و ترويج دستورالعمل هاي تشخيصی درميانی در زمينيه بيماريهياي آسيم و آليرژي و نقيص ايمنيی و نييز
جزوات آموزشی وکتاب جهت کادرهاي پزشكی و پيراپزشكی و نيز ارائه آموزشهاي عميومی بيه بيمياران و
خانواده ها در زمينه بيماريهاي آسم و آلرژي و نقص ايمنی در سطح کشور.در ذيل به مهمترين کتب نشرشده
در اين زمينه اشاره گرديده است:
برخی از کتب تدوين شده توسط انجمن آسم و آلرژي ايران يا کميته کشوري آسم و آلرژي و يا اعضاي انجمين
در زمينه بيماريهاي آلرژي،آسم و نقص ايمنی عبارتند از:
 -آنچه شما بايد درباره آسم بدانيد (راهنماي بيماران؛ پدران و مادران)
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فرهودي ،ابوالحسن1373-1373- ،
 آنچه شما بايد درباره آلرژيها بدانيد (راهنماي بيماران؛ پدران و مادران)فرهودي ،ابوالحسن1373-1373 ،
 بيماريهاي شايع آلرژيفرهودي ،ابوالحسن1313 ،
 بيماريهاي نقص ايمنی :تشخيص و درمان1365
 بيماريهاي نقص ايمنی اوليه در ايراندانشگاه علوش پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ،مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي1335 ،
 دانستنيهاي آسم :ويژه بيماران و خانواده هاقرگزلو،محمد1332-1379 ،
 راهنماي آلرژي ها1336
 آلرژيهاي بينیفريدحسينی ،رضا1363 ،
 ايمونولوژي پاتوفيزيولوژي بيماريهاي روماتيسمی و خود ايمنیفريدحسينی ،رضا1365-1371 ،
 پاتوفيزيولوژي بيماريهاي روماتيسمی و خود ايمنیفريدحسينی ،رضا1365 ،
 سيگار يا سالمتی انتخاب با شماست مبانی ايمنی شناسیفريدحسينی ،رضا1362 ،

ضعفها:
- 1محدوديت منابع مالی ،مواد و تجهيزات آزمايشگاهی ،ابزار پژوهشی ،دارو و امكانات درمانی ،کتب و نشريات
تخصصی اين رشته و ضعف دسترسی به اينترنت پرسرعت براي استفاده از منابع موجود
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- 2کمبود تعداد فوق تخصص هاي ايمونولوژي آلرژي و تماش وقت نبودن اين نيروها ،کمبود مراکز آموزش هاي
فوق تخصصی نسبت به جمعيت کشور و فقدان استاندارهاي هم سطح و مطلوب در بين ايين مراکيز و ضيعف
ارتباط علمی پژوهشی بين مراکز موجود در داخل و خارج کشور
- 3نداشتن مراکز (مرجع) و بخش بستري مستقل ايمونولوژي و آلرژي براي بيماران ايمونولوژي و آلرژي و مبيتال
به آسم ،در سطح کشور با توجه به نيازهاي رو به افزايش اين رشته
 - 9ضعف ارتباطی و ضعف در همكاري علمی مراکز آموزش فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي بالينی و پاييه
و ناکافی بودن برنامه هاي آموزشی دانشجويان پزشكی و پيراپزشكی از محتواي آسم ،آليرژي و ايمونوليوژي
بالينی
 - 5ضعف در امكانات تشخيصی و آزمايشگاهی در مراکز فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي
 - 6کمبود بودجه اختصاصی (ريالی و ارزي) براي انجاش پژوهش و آموزش نيروهاي فوق تخصصيی و در اختييار
قرار ندادن اين بودجه به مراکز مربوط
 - 7تمرکز گرايی در امور اداري  ،استخدامی  ،آموزشی و پژوهشی و تخصيص اعتبارات
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دور نماي رشته تخصصی ايمونولوژي وآلرژي
 در سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي آموزشی ،پژوهشی و درمانی در سطح ملی و براساس شواهد حاصيل از
مطالعات و پژوهش هاي علمی انجاش شده و با توجه به محوريت سالمت در رشيد و توسيعه جامعيه و بيا توجيه
رهيافت هاي جهانی مشارکت فعال خواهيم داشت.
نيل به جايگاه شايسته و الگو در نظاش آموزش عالی و بهداشت و درمان کشور ،برتري علمی و ارائه خدمات
تخصصی در منطقه و مطرح بودن در سطح جهانی رسالت فوق تخصصی .ايمونولوژي وآلرژي
 آموزش هاي سطوح مختلف تخصصی و فوق تخصصيی ،آميوزش هياي مييان رشيته اي و نييز آميوزش هياي
عمومی را در جهت ارتقا فرهنگ سالمت درجامعه گسترش خواهيم داد.

 پژوهش هاي پايه ،کاربردي و توسعه اي را در جهت افزايش توليد علمی و نوآوري و ارتقا کيفيت آموزش و
خدمات متناسب با شان و کرامت انسانی گسترش خواهيم داد.
 خدمات تخصصی و فوق تخصصی را در جهت ارتقاي سطح پيشگيري ،تشخيص ،درمان و سالمت جامعيه از
نظر کمی و کيفی توسعه خواهيم داد.
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ارزشها و زمينه هاي کليدي عملكردرشته فوق تخصصی ايمونولوژي وآلرژي
الف) ارزشها:
 - 1رعايت اصول اخالق پزشكی و موازين اسالمی در رابطه با بيماران با توجيه بيه ارزش و کراميت انسيان و
جلب رضاي الهی
 - 2رعايت اصول اخيالق در آميوزش و پيژوهش و تاکييد بير احتيراش و رعاييت حقيوق دانشيجويان ،دانيش
پژوهان ،استادان و محققان و ساير ذي نفعان
 - 3ايجاد محيط ايمن و پويا متناسب با ارزش هاي علمی به منظور تسهيل فعاليت هاي کليه همكاران
 - 9تقويت فرهنگ تعاون و کار جمعی در فعاليت هاي آموزشی ،پژوهشی و ارائه خدمات
 - 5تحق عدالت در آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات بهداشيتی و درميانی بيه شيهروندان و دفياع از حقيوق
بيماران ،پزشكان و پيراپزشكان
 - 6افزايش آگاهی جامعه به منظور مشارکت در تامين سالمتی جسمی  ،روانی و اجتماعی شهروندان و جلب
رضايت وهمكاري آنان در پيشگيري ،تشخيص و درمان
 - 7ارتقاي کيفيت آموزش ،پژوهش و خدمات ،افزايش کارايی و اثربخشی سازمانی
ب) زمينههاي کليدي عملكرد:
 - 1ارتقاي سالمت افراد و جامعه
 - 2پيشبرد آموزش در سطوح مختلف
 - 3پژوهش هاي پايه و کاربردي
 - 9مشارکت در سياستگذاري هاي کشوري مرتبط با اين رشته
 - 5تالش براي مطرح بودن در سطح بين المللی از نظر توليد و نوآوري علمی7
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اهداف راهبردي رشته فوق تخصصی ايمونولوژي وآلرژي
- 1شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سالمت وبيماريها (با توجه به نقش تعييين کننيده عيدالت اجتمياعی در امير
سالمت در همه زمينه هاي آموزشی پژوهشی ،خدمات تشخيصی ،درمانی و پيشگيري)
- 2آموزش مداوش جامعه و همه گروههاي ذي نفع در جهت افزايش آگاهيهاي علمی جامعه به منظور تشخيص،
پيشگيري و درمان بيماريهاي مرتبط با ايمونولوژي ،آسم و آلرژي.
- 3تربيت نيروي انسانی کارآمد تخصصی ،فوق تخصصی و پژوهشگر با توجه به رهيافت هاي علمی جهيانی،
نيازهاي کشور و تامين مادي و معنوي اين نيروها
- 9آموزش مداوش دانش آموختگان تخصصی و فوق تخصصی و روزآمدکردن برنامه هاي آموزشی با توجه بيه
رهيافتهاي جديد پژوهشی در ايران و جهان
- 5ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با استاندارد هاي معيار هاي علمی و جهانی  ،جهت نييل بيه کيفييت مناسيب
زندگی
- 6ساماندهی و تقويت اطالعات آموزشی و پژوهشی و دسترسی موثر به شبكه هاي اطالعات علمی جهانی
- 7گسترش پژوهشهاي پايه ،کياربردي ،توسيعه اي متناسيب بيا نيازهياي انسيان و دسيتاوردهاي علميی جهيانی
بصورت سالمت محور و جامع نگر
 - 3مشارکت و ايفاي نقش موثر در سياستگذاري هيا و برناميه رييزي هياي علميی و پژوهشيی و تيامين سيالمت
جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوي آحاد جامعه
- 9احراز جايگاه و ايفاي نقش موثر در روابط و همكاريهاي علمی و پژوهشی گسترده در سطح ملی با اولويت
دادن به طرحهاي مشترك بين رشته اي و ميان دانشگاهی در سطح منطقه اي و بين المللی
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تاکتيكها و فعاليتهاي مربوط به اهداف راهبردي
هدف  -1تربيت نيروي انسانی کارآمد (فوق تخصص ،دستياران دکتري تخصصی ،کارشناسی ارشد و  PhDنيز
همكاري در آموزش نيروهاي کاردانی و کارشناسی با توجه به رهيافت هاي علمی جهانی ،نيازهاي کشور و تامين
مادي و معنوي اين نيروها)
نوع فعاليت
a

سال 33

سال 37

سال 39

مطالعييه و بييرآورد وضييع نيييروي انسييانی موجييود و
برآورد نيروي مورد نياز (کوتاه مدت  2-3سال)
مطالعه برآورد وضع نيروي موجود و برآورد نييروي

b

مورد نياز در (ميان مدت  3-5سال ) بلند مدت (-21
 11سال)

c

بيازنگري و روزآمييد کييردن برناميه آموزشييی موجييود و مطالعيه برنامييه هيياي
آموزشی ساير کشورها
تداوش و گسترش آموزش نيروهاي فوق تخصصی اجراي برنامه آموزش دکتري تخصصی ،کارشناس

d

ارشد ،کارشناسی و کياردانی تيدوين و اجيراي برناميه تربييت پژوهشيگران در زمينيه ايمونوليوژي و
آلرژي

e

برنامه تقويت همكاريهاي آموزشی و پژوهشی بين بخش هاي ايمونولوژي پايه و بالينی

f

تدوين و اجراي برنامه تربيت پژوهشگران در زمينه ايمونولوژي و آلرژي

توضيح:
بر آورد وضع نيروي انسانی موجود و نيروي مورد نياز انجاش شده و در برنامه آموزشی ارائه شده اسيت  .روز آميد
کردن برنامه آموزشی بر مبناي مطالعه برنامه آموزشی ساير کشور ها انجياش شيده و بير ايين مبنيا برناميه آموزشيی
نوشته شده است و رفرن

داده شده است .

توضيح  :dنظم بيشتر براي تداوش و گسترش آموزش پيش بينی شده
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تاکتيك ها /فعاليت ها

زمان (ماه)
1

a

مالحظات¶

2

3

9

5

6

7

3

9

12 11 11

مطالعييه و بييرآورد وضييع   
نيييروي انسييانی موجييود و
برآورد نيروي ميورد نيياز
(کوتاه مدت  2-3سال)

b

مطالعيييه بيييرآورد وضيييع          





نيروي موجيود و بيرآورد
نيروي مورد نياز در (مييان
مييدت  3-5سييال ) بلنييد
مدت ( 11-21سال)
c

بازنگري و روزآمد کردن          





برنامه آموزشی موجيود و
مطالعييييه برنامييييه هيييياي
آموزشی ساير کشورها
d

تداوش و گسترش آموزش          
نيروهيياي فييوق تخصصييی
اجييراي برنامييه آمييوزش
دکتيييييري تخصصيييييی،
کارشييييييناس ارشييييييد،
کارشناسيييی و کييياردانی
تييدوين و اجييراي برنامييه
تربييييت پژوهشيييگران در
زمينييييه ايمونولييييوژي و
آلرژي

e

برنامه تقويت همكاريهاي         
آموزشی و پژوهشيی بيين
بخييش هيياي ايمونولييوژي
پايه و بالينی
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f

تييدوين و اجييراي برنامييه          
تربييييت پژوهشيييگران در
زمينييييه ايمونولييييوژي و
آلرژي

41





هدف  -2آموزش مداوش دانش آموختگان (تخصصی و فوق تخصصی ايمونولوژي و آلرژي و در رشته هياي
مرتبط و روزآمدکردن برنامه هاي آموزشی با توجه به نتايج پژوهشهاي ايران و جهان)
نوع فعاليت
A
B
C
D

سال 33

سال 37

سال 39

بررسی ،اجرا و گسيترش دوره هياي بيازآموزي در سيطوح تخصصيی و فيوق تخصصيی و در سياير
سطوح آموزشی در تهران و ساير استانها با همكاري انجمنهاي علمی و تخصصی
گسترش کمی و کيفی کارگاههايی در زمينه هاي روشهاي آموزش تدري  ،آموزش پژوهش ،مقاله
نويسی و تكنيكهاي آزمايشگاهی و اخالق در آموزش و پژوهش
تهيه دستورالعمل هاي راهنما و تراکت هاي آموزشی و نشريات علمی پژوهشی و روزآمدکردن آنهيا
با مشارکت نيروهاي فوق تخصصی و تخصصی
تهيه و تدوين متون و کتب جديد تخصصی در زمينه ايمونولوژي ،آسم و آلرژي با تاکيد بر مطالعات
و پژوهشهاي بومی و نيازهاي جامعه و همكاري جمعی
ارتبييياط مسيييتمر بيييا ثبيييت نييياش کلييييه دانيييش برقييراري ارتبيياط مسييتمر اينترنتييی بييا دانييش
دانش آموختگيان از آموختگيييييان در شيييييبكه آموختگان و پاسخ بيه سيواالت علميی آنهيا بيا

E

طرييييييي شييييييبكه ايمونولوژي

کمك اسيتادان گروههياي ذي ربيط (از طريي

ايمونولوژي و پاسيخ

شبكه ايمونولوژي يا ارتباط مسيتقيم بيا اسيتادان

بييه سييواالت علمييی

گروهها و يا سايت گروه مربوط ( هنوز سوال و

آنها

جوابی برقرار نشده است).

کمييك بييه تشييكيل تاسيييي

انجمييين دانيييش تهيه سيايت اينترنتيی مناسيب بيراي آموزشيهاي

انجميين هيياي دانييش آموختگان اين رشته
آموختگييان – ارائييه

مجازي
کيفيت آموزش و پژوهش دانش اموختگان اين

آموزش يهاي مجييازي

رشته و بازنگري در آموزش و پژوهش دانشگاه

بيييراي ايييين دانيييش
 Fآموختگيييان و بهيييره
گييييري از بازتييياب
کيفيييت آميييوزش و
پژوهش بيا توجيه بيه
کيييييارآيی فيييييارغ
التحصيالن
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توضيحات:
- aدوره هاي بازآموزي ( در حال اجراست و به تناسب همكاري دانشگاه ها گسترش ميابد و هر سال حدود 2-3
دوره – يزد– رشت و تبريز در سال  37برگزار شده)
 - bکارگاهها در سال جاري دانشگاه علوش پزشكی ايران بعهده گرفته است  .کارگاه آموزش تدري
کارگاههاي آزمايشگاهی در آبان ماه در کنگره ايمونولوژي برگزار می شود .دستور العمل ها در حال تهيه است.
 - cتهيه دستورالعمل هاي راهنما و تراکت هاي آموزشی را انجمن آسم و آلرژي بعهده گرفته و در حال چاپ
است.
 -eشبكه ايمونولوژي تاسي

شده و از دانش آموختگان ثبت ناش شده است.

تاکتيك ها /فعاليت ها

مالحظات¶

زمان (ماه)
1

2

3

5

9

6

7

3

12 11 11 9

 Aبررسييييييی ،اجييييييرا و            
گسيييترش دوره هييياي
بييازآموزي در سييطوح
تخصصيييييی و فيييييوق
تخصصيييی و در سييياير
سيييطوح آموزشيييی در
تهران و ساير استانها بيا
همكييياري انجمنهييياي
علمی و تخصصی
 Bگسترش کمی و کيفی            
کارگاههايی در زمينه
هاي روشهاي آموزش
تدري  ،آموزش
پژوهش ،مقاله نويسی
و تكنيكهاي
آزمايشگاهی و اخالق
در آموزش و پژوهش
 cتهيه دستورالعمل هياي            
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راهنما و تراکيت هياي
آموزشيييی و نشيييريات
علمييييی پژوهشييييی و
روزآمييدکردن آنهييا بييا
مشارکت نيروهاي فوق
تخصصی و تخصصی
 Dتهيييه و تييدوين متييون و            
کتب جديد تخصصيی
در زمينييه ايمونولييوژي،
آسم و آلرژي با تاکييد
بييييييير مطالعيييييييات و
پژوهشيييهاي بيييومی و
نيازهييييياي جامعيييييه و
همكاري جمعی
 Eارتباط مستمر بيا دانيش   
آموختگيييان از طريييي
شيييبكه ايمونولييوژي و
پاسخ به سواالت علمی
آنها
 fکميييك بيييه تشيييكيل            
انجمييين هييياي دانيييش
آموختگييييان – ارائييييه
آموزشيييهاي مجيييازي
بييييراي اييييين دانييييش
آموختگييييان و بهييييره
گييييييري از بازتييييياب
کيفيييييت آمييييوزش و
پييژوهش بييا توجييه بييه
کيييييييارآيی فيييييييارغ
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التحصيالن

هدف :3شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سالمت وبيماريها (با توجه به نقش تعيين کننده عدالت اجتمياعی در امير
سالمت در همه زمينه هاي آموزشی – پژوهشی ،خدمات درمانی و پيشگيري)
نوع فعاليت
A

سال 37

سال 33

سال 39

اجييراي طرحهيياي تحقيقيياتی جهييت شييناخت ارائييييه و تصييييويب طييييرح اجراي طرح ارائه نتايج
عوامل ميوثر بير بيروز آسيم و انيواع آلرژيهيا و تحقيقاتی

و مقيياالت

بيماريهاي ايمونولوژيك (بيا توجيه بيه -سيبك

مرتبط

جديييد زنييدگی( -بييا توجييه بييه آلييودگی هييا-
استرس هاي اجتماعی -عوامل شغلی و )...
B

انجيياش طرحهيياي پژوهشييی در زمينييه تيياثير فقيير ارائييييه و تصييييويب طييييرح اجراي طرح ارائه نتايج
اقتصادي و سوي تغذيه ،فقر آموزشی و فرهنگی تحقيقاتی

و مقيياالت

در شيييوع آسييم و آلييرژي و بيماريهيياي نقييص

مرتبط

ايمنييی در منيياط شييهري ،روسييتايی و حاشيييه
شهرهاي بزرگ
C

D

پژوهش دربياره تياثير دسيتورات دينيی و نقيش ارائيي يه و تصييييويب طييييرح اجراي طرح ارائه نتايج
طييب سيينتی در پيشييگيري و درمييان بيماريهيياي تحقيقاتی

و مقيياالت

ايمونولوژي ،آسم و آلرژي

مرتبط

اجييراي طرحهيياي تحقيقيياتی جهييت شييناخت ارائييييه و تصييييويب طييييرح اجراي طرح ارائه نتايج
باورهاي غلط جامعيه ،تاثيرگيذار بير بيماريهياي تحقيقاتی

و مقيياالت

آسييم و آلييرژي و بيماريهيياي مييرتبط بييا سيسييتم

مرتبط

ايمنی
e

اج يراي طرحهيياي تحقيقيياتی جهييت تعيييين بييار
بيماريهاي اسم و آلرژي ها و بيماريهاي ميرتبط
با سيستم ايمنی
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F

مشارکت و همكاري در مطالعيات علميی سياير بررسی زمينه ها و اولويتهاي مشارکت در ادامييييييييه
کشييورها در زمينييه شييناخت عوامييل مييوثر بيير آموزشييييييی پژوهشييييييی و مطالعييييييات مشارکت
خدمات تخصصی در کشور علمی – بيين

سالمت و بيماريها

و در سيييطح منطقيييه و بيييين المللی
المللی

توضيحات:
در مورد بند  aو  5، eطرح در حال اجرا است و براي بند  cو  dهنوز طرحی ارائه نشده است  ،تا پايان سال
فرصت دارد .
تاکتيك ها /فعاليت
ها

مالحظات¶

زمان (ماه)
1

2

3

9

5

6

7

3

12 11 11 9

 Aاجيييراي طرحهييياي         
تحقيقييياتی جهيييت
شييييناخت عوامييييل
موثر بر بروز آسيم و
انييييواع آلرژيهييييا و
بيماريهيييييييييييييياي
ايمونولوژييييك (بيييا
توجييه بييه -سييبك
جديد زنيدگی( -بيا
توجييه بييه آلييودگی
هييا -اسييترس هيياي
اجتميياعی -عوامييل
شغلی و )...
 bانجيييياش طرحهيييياي         
پژوهشييی در زمينييه
تاثير فقر اقتصيادي و
سيييوي تغذييييه ،فقييير
46

آموزشی و فرهنگيی
در شييييوع آسيييم و
آلرژي و بيماريهياي
نقييييص ايمنييييی در
منييييياط شيييييهري،
روسييتايی و حاشيييه
شهرهاي بزرگ
 Cپژوهش درباره تاثير      
دسيييتورات دينيييی و
نقش طيب سينتی در
پيشييگيري و درمييان
بيماريهيييييييييييييياي
ايمونولوژي ،آسم و
آلرژي
 Dاجيييراي طرحهييياي      
تحقيقييياتی جهيييت
شيييناخت باورهييياي
غلييييييط جامعييييييه،
تاثيرگييييييذار بيييييير
بيماريهييياي آسيييم و
آلرژي و بيماريهياي
ميييرتبط بيييا سيسيييتم
ايمنی
 Eاجيييراي طرحهييياي         
تحقيقييياتی جهيييت
تعيين بار بيماريهياي
اسيم و آليرژي هيا و
بيماريهاي ميرتبط بيا
سيستم ايمنی
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 Fمشييييييييييييارکت و
همكييييييييييياري در
مطالعات علمی ساير
کشيييورها در زمينيييه
شييييناخت عوامييييل
مييوثر بيير سييالمت و
بيماريها
هدف  -9آموزش مداوش جامعه و همه گروههاي ذي نفع (در جهت افزايش آگاهيهاي علمی جامعه در زمينه
پيشگيري و درمان بيماريهاي آسم و آلرژي  ،نقص ايمنی و ساير بيماريهاي مرتبط با سيستم ايمنی
نوع فعاليت
a

برگزاري کنفران

سال 33

سال 37

سال 39

هاي آموزشی بيماران و خانواده ها در زمينه بيماريهاي نقص ايمنی آسم و آليرژي

با همكاري انجمن هاي علمی در تهران و استانها
b

ارائه آموزشهاي عمومی

 -تهيه برنامه هاي آموزشی بيماران و خانواده هيا ،قابيل ارائيه از طريي

در زمينه پيشگيري و

سايت انجمن هاي علمی و با پشتيبانی وزارت بهداشت و درمان

درمان از طري اينترنت و

 ارائه ايين مطاليب از طريي رسيانه هياي جمعيی بيا پشيتيبانی وزارتبهداشت و ساير مراجع ذي ربط

رسانه هاي جمعی
c

انتشييار کتابچييه هييا ،برنامييه مطالعييه و تييدوين کتابچييه هييا و تراکييت هيياي راهنمييا و نشييريات و
تراکت ها ،نشريات و دستورالعمل هاي راهنما و انتشار آنها با کمك وزارت بهداشت و ساير مراجع
دسيييتورالعمل هييياي ذي ربط
راهنميييا بيييراي هميييه
گروههاي هدف

d

برگييييزاري مراسييييم
روزهيييياي جهييييانی
آسييييم ،آلييييرژي و
بيماريهيييياي نقييييص
ايمنی

 پروژه برگزاري روز جهانی آسم با کمك وزارت بهداشت و درميانو ساير مراجع ذي ربط
 پيروژه برگيزاري روز جهيانی آليرژي بيا کميك وزارت بهداشيت ودرمان و ساير مراجع ذي ربط
 پروژه برگزاري روز جهانی بيماريهاي نقص ايمنی با کميك وزارتبهداشت و درمان و ساير مراجع ذي ربط
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e

 -برگزاري

آموزش چهره به

بكارگيري پرستاران

 -ايجاد هسته هاي

چهره بيماران و

کارگاههاي

آموزش ديده در

آموزش پرستاري

خانواده هاي انها با

آموزشی و

بيمارستانها و

در دانشكده هاي

کمك پرستاران

دوره هاي

درمانگاههاي فوق

پرستاري با

آموزش ديده

آموزشی کوتاه تخصصی

نظارت و پشتيبانی

مدت

گروههاي فوق

 -انتخاب

تخصصی
 -کمك به راه

پرستاران
مناسب جهت

اندازي واحد

همكاري

آموزش بيماران
در بخش هاي
فوق تخصصی

توضيحات:
- aدر سال جاري  2برنامه آموزشی خانواده ها براي آلرژي و آسم پيش بينی شده و اجرا شده است.
- bهنوز انجاش نشده است
- cدفترچه هاي راهنما تهيه شده است
- dروز جهانی آسم ارديبهشت  37و  33برگزار شده است و همچنين روز جهانی آلرژي براي اولين بار برگزار شد
و روز جهانی بيماريهاي نقص ايمنی را انجمن نقص ايمنی برگزار کرده است .
- eگروهی از دانشكده پرستاري دعوت به همكاري شده اند براي آموزش در زمينه آسم در حاشيه کنگره
تاکتيك ها /فعاليت ها

زمان (ماه)
1

 aبرگيييزاري کنفيييران

مالحظات¶

2

3

9

5

6

7

3

12 11 11 9

           

هاي آموزشی بيمياران
و خانواده ها در زمينيه
بيماريهاي نقص ايمنی
آسيييم و آليييرژي بيييا
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همكاري انجمن هياي
علمييييی در تهييييران و
استانها
b

ارائه آموزشهاي

           

عمومی در زمينه
پيشگيري و درمان از
طري اينترنت و رسانه
هاي جمعی
c

انتشار کتابچه هيا            ،
تراکيييييت هيييييا،
نشيييييييييييريات و
دستورالعمل هياي
راهنما بيراي هميه
گروههاي هدف

d

برگييزاري مراسييم            
روزهيياي جهييانی
آسييم ،آلييرژي و
بيماريهيياي نقييص
ايمنی

e

آموزش چهره بيه         
چهييره بيميياران و
خانواده هياي انهيا
با کمك پرستاران
آموزش ديده
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هدف  -5ارائه خدمات درمانی با کيفيت استاندارد(معيار هاي علمی جهانی) جهت نيل به کيفيت مناسب زندگی
نوع فعاليت

سال 37

سال 33

سال 39

همكاري در زمينه نظارت بر ارائه خدمات درمانی فوق تخصصی با حيوزه هياي ذي
a

ربط وزارتخانه و دانشگاههاي علوش پزشكی
(هر اندازه از اين گروه کمك خواسته شد همكاري نمودند)
تدوين استانداردهاي علمی متناسب با نيازهياي جامعيه و معيارهياي علميی جهيانی و

b

ارائه به مراجع ذي ربط با همكاري انجمن هاي علمی و استادان و محققان برجسته

گسترش برنامه هاي پژوهشيی در زمينيه ارائه راهكارهاي اجرايی

c

شناخت عوامل موثر بر کيفيت زندگی

(در سال

بيماران و ارائه پيشنهادها در جهت ارائه

)33

خييدمات درمييانی بهتيير (ارائييه طييرح
تحقيقاتی و به تصويب رسانيدن آن)
مطالعييه و تحقييي در زمينييه دسترسييی ارائه راهكارهاي اجرايی
بيماران به داروها و ليوازش ميورد نيياز و

d
(در
سال )33

ارائه پيشنهاد به مسئولين در زمينه هرچه
بهتر زير پوشيش قيرار گيرفتن خيدمات
فوق تخصصی (مانند بيمه هاي درميانی
و نظاش ارجاع و )...
(ارائييه طييرح تحقيقيياتی و بييه تصييويب
رسانيدن آن)

e

همكيياري بييا نظيياش پزشييكی ،پزشييكی قييانونی ،حييوزه هيياي مختلييف وزارت بهداشييت و
انجمنهاي علمی و ...
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توضيحات:
 -bاستانداردهاي علمی براي بيماري آسم  ،با همكاري کميته کشوري آسم به صورت Guide
 Lineنوشته شده است و اجراي آن به وزارتخانه سپرده می شود.
 -dدر طرح بار ملی بيماري آسم اين هدف محق خواهد شد اين طرح در سال  37در تهران پايان
می يابد
 -eهنوز اقدامی نشده است.

تاکتيك ها/
فعاليت ها
a

مالحظات¶

زمان (ماه)
1

2

3

9

5

6

7

3

12 11 11 9

همكييياري در            
زمينيه نظييارت
بييييير ارائيييييه
خييييييييدمات
درمييانی فييوق
تخصصييی بييا
حيييوزه هييياي
ذي ربييييييييط
وزارتخانيييه و
دانشيييگاههاي
علوش پزشكی

b

تييييييييييدوين         
اسيتانداردهاي
علمی متناسب
بيييا نيازهييياي
جامعييييييييه و
معيارهييييييياي
علمی جهيانی
و ارائييييه بييييه
مراجيييييع ذي
52

ربيييييط بيييييا
همكييييييياري
انجميين هيياي
علميييييييييی و
اسيييييييتادان و
محققيييييييييان
برجسته
c

گسييييييييترش            
برناميييه هييياي
پژوهشييييی در
زمينه شيناخت
عوامييل مييوثر
بييير کيفييييت
زنيييييييييدگی
بيمييييييياران و
ارائيييييييييييييه
پيشييينهادها در
جهيييت ارائيييه
خييييييييدمات
درمييانی بهتيير
(ارائيييه طيييرح
تحقيقيييياتی و
بيييه تصيييويب
رسانيدن آن)

d

مطالعييييييييه و         
تحقييييييي در
زمينييييييييييييه
دسترسيييييييی
بيمييياران بيييه
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داروهيييييييا و
ليييوازش ميييورد
نييياز و ارائييه
پيشييينهاد بيييه
مسييييئولين در
زمينييه هرچييه
بهتيييير زييييير
پوشييش قييرار
گييييييييييرفتن
خدمات فيوق
تخصصيييييييی
(ماننيييد بيميييه
هاي درمانی و
نظاش ارجياع و
)...
(ارائيييه طيييرح
تحقيقيييياتی و
بيييه تصيييويب
رسانيدن آن)
e

همكاري با نظاش

           

پزشكی ،پزشكی
قانونی ،حوزه هاي
مختلف وزارت
بهداشت و
انجمنهاي علمی
و...
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هدف  -6ساماندهی و تقويت اطالعات آموزشی و پژوهشی( دسترسی موثر به شبكه هاي اطالعات جهانی و
گسترش پژوهشهاي پايه ،کاربردي ،توسعه اي متناسب با نيازهاي جامعه و دستاوردهاي علمی جهانی بصورت
سالمت محور)
نوع فعاليت
a

طراحی و تاسي

سال 33

سال 37

شبكه علمی راه انييييدازي اييييين تداوش و گسترش شبكه

پژوهشی ايمونوليوژي آسيم و شبكه

سال 39
تداوش و گسترش
شبكه

آلرژي
b

پيشيييينهاد ايجيييياد خطييييوط ارائه پيشنهاد به مسئولين ذيربط
پرسرعت و ...

c

کمك به آموزش افيراد بيراي برگزاري کارگاههاي تخصصی در زمينه کامپيوتر و برنامه هاي نرش
اسييتفاده از برنامييه هيياي نييرش افزاري براي همه نيروهاي فوق تخصصی -تخصصی و ...
افزاري

d

تقويت زمينه هاي بهره گييري پيشيينهاد همكيياري

پيگيري و گسترش ارتباط و همكاري

هرچييه بيشييتر از شييبكه هيياي با شبكه هاي علميی
جهانی
e

جهانی

ارائييه شييبكه اطالعييات بييراي راه انيييدازي شيييبكه ادامه فعاليت شبكه و گسترش شبكه
بيماران آسيم ،آليرژي ،نقيص اطالعيييياتی بييييراي
ايمنی و ساير بيماريهاي مرتبط بيماران
بيييا سيسيييتم ايمنيييی و  ...بيييا
همكياري  NGOهيياي اييين
رشته

f

ايجيييياد رابطييييه و گسييييترش گسيترش ارتبيياط بييا
همكاري با انجمن هاي علميی يونسيييكو از طريي ي
بييين المللييی و مراکييز معتبيير کرسی يونسيكو در
علمييی بييين المللييی در زمينييه اموزش سالمت
ايمونولوژي آسيم و آليرژي و
انعقاد تفاهم نامه و قراردادهاي
همكاري

55

گسيييترش ارتبييياط بيييا گسييترش ارتبيياط
 WHOو يونيسف

با انجمن هاي بين
المللی

توضيحات :
 -aشبكه تاسي

شده در قالب پروژه تحقيقات

 -cنياز به حمايت دارد چون بخش ايمونولوژي حتی کامپيوتر ندارد.
 -eشبكه اطالعاتی بيماران انجمن آسم و آلرژي راه انداخته است و بايد تكميل شود.
 -fارتباط با يونسكو و  WHOو انجمن هاي بين المللی مكاتبات انجاش شده و هر کداش مراحلی را پيش برده
است.
 d ، c ، bاگر چه با يك کامپوتر اين گروه به خطوط پرسرعت دسترسی دارند ولی مرتب خراب می شود و
امكانات کم است.

تاکتيك ها /فعاليت ها

زمان (ماه)
1

 aطراحيييييی و تاسيييييي

مالحظات¶

2

3

9

5

6

7

3

12 11 11 9

        

شييبكه علمييی پژوهشييی
ايمونوليييوژي آسيييم و
آلرژي
 bپيشيينهاد ايجيياد خطييوط   
پرسرعت و ...
 cکمك به آموزش افراد            
بيراي اسييتفاده از برنامييه
هاي نرش افزاري
 dتقويت زمينه هاي بهيره            
گيييري هرچييه بيشييتر از
شبكه هاي جهانی
 eارائييه شييبكه اطالعييات            
بيييراي بيمييياران آسيييم،
آلرژي ،نقيص ايمنيی و
ساير بيماريهياي ميرتبط
با سيستم ايمنيی و  ...بيا

56

همكاري  NGOهاي
اين رشته
 fايجاد رابطه و گسيترش            
همكاري با انجمن هاي
علميييی بيييين الملليييی و
مراکز معتبر علميی بيين
المللييييييی در زمينييييييه
ايمونوليييوژي آسيييم و
آلييرژي و انعقيياد تفيياهم
نامييييه و قراردادهيييياي
همكاري

57

هدف  -7مشارکت و ايفاي نقش موثر در سياستگذاري ها( برنامه ريزي هاي علمی و پژوهشی و تامين سالمت
جسمی روانی ،اجتماعی و معنوي آحاد جامعه)
نوع فعاليت
a

سال 37

سال 33

سال 39

ادامه گسترش همكاري با کميته کشوري آسم و آلرژي ،هيئت ممتحنه فوق تخصصی ايمونولوژي آسيم
و آلرژي -دبيرخانه شوراي فوق تخصصی کشور و همه واحدهاي سياستگذاري در معاونت هاي وزارت
بهداشت کميسيون هاي تخصصی مجل

b

و دولت در خصو

سياستگذاري هاي مرتبط با اين رشته

بهره گيري از نظرات سازمانهاي بين المللی نظير سازمان بررسييييييييييی ارتقا سطح ارتباط در سيطح
جهييانی بهداشييت(  ) WHOو يونسييكو و  ...و انجميين همكييياري بيييا همكيييار از طريييي مراکيييز
هاي بين المللی مرتبط با اين رشته و ارائه نكات مهم بيه اين سازمانها

تحقيقات همكار

واحييد هيياي سياسييتگذاري کشييور و ارائييه نظييرات اييين
کميته تخصصی در مجامع علمی بين المللی
c

ارائه پيشنهاد به سياستگذاران کشور در زمينه تاثير بيماريهياي ايمونوليوژي ،آسيم و آليرژي در سيالمت
جسمی روانی اجتماعی بيماران و خانواده آنها

d

توجيه سياستگذاران در زمينه ارائه آموزشهاي مورد نياز ارائه اطالعات ارتبيياط و همكيياري فعييال بييا
در زمينييه بيماريهيياي نقييص ايمنييی اسييم و آلييرژي و الزش بييييييييييه رسييانه هيياي جمعييی از نظيير
بيماريهاي مرتبط با ايمونولوژي و اهميت نقش سيازنده مسئولين رسانه شيييرکت در مصييياحبه هيييا-
رسانه هاي عمومی بويژه صدا و سيما در ارتقيا سيالمت هيياي جمعييی ميزگردها و ...
در زمينييييييييه

جامعه

اهميييت و بييار
بيماريهيييييياي
آسم ،آلرژي،
نقص ايمنيی و
سييييييييييي ياير
بيماريهيييييياي
مييييرتبط بييييا
سيسييتم ايمنييی
بر اساس نتايج
طرحهييييييياي
تحقيقاتی

58

نكته مهم اين است که گروه ايمونولوژي و آلرژي توانسته برنامه هاي زميان بنيدي شيده سيال  37را در حيد قابيل
قبولی پيش ببرد و براي سال  33همه طرحها و برنامه هاي در دست اجرا دارد دليل آن  ،اتصال اين گروه به انجمن
آسم و آلرژي و يا  Linkبه مرکز تحقيقات ايمونولوژي  ،آسيم و آليرژي اسيت و از امكانيات ايين دو اسيتفاده
کرده است و توصيه می شود ساير گروهها از اين روشها و امكانات انجمن هاي علمی و مراکز تحقيقياتی ميرتبط
استفاده کنند صمن اينكه براي وظايف دستياران نوشته شده که بايد در امور اجراييی کميك کننيد.همچنيين بجيز
کميته کشوري آسم و آلرژي اين گروه در زمينه  Guide Lineهاي ضروري است و اين گروه آموزشی است.
تاکتيك ها /فعاليت
ها

مالحظات¶

زمان (ماه)
1

2

3

9

5

6

7

3

12 11 11 9

 aاداميييييه گسيييييترش            
همكيياري بييا کميتييه
کشييييوري آسييييم و
آليييييرژي ،هيئيييييت
ممتحنييييييه فييييييوق
تخصصيييييييييييييييی
ايمونولييوژي آسييم و
آليييرژي -دبيرخانيييه
شييييييوراي فييييييوق
تخصصييی کشييور و
هميييييه واحيييييدهاي
سياسييييييتگذاري در
معاونت هاي وزارت
بهداشييت کميسيييون
هييييياي تخصصيييييی
مجل ي

و دولييت در

خصيييييييييييييييو
سياسييتگذاري هيياي
مرتبط با اين رشته
 bبهره گيري از نظرات            

59

سيييييازمانهاي بيييييين
المللی نظيير سيازمان
جهيييانی بهداشيييت(
 ) WHOو يونسكو
و  ...و انجميين هيياي
بين المللی ميرتبط بيا
ايييين رشيييته و ارائيييه
نكات مهم بيه واحيد
هيياي سياسييتگذاري
کشور و ارائه نظرات
اين کميته تخصصيی
در مجامع علمی بيين
المللی
 cارائيييه پيشييينهاد بيييه            
سياستگذاران کشيور
در زمينيييييه تييييياثير
بيماريهيييييييييييييياي
ايمونولوژي ،آسيم و
آلييرژي در سييالمت
جسيييييمی روانيييييی
اجتميياعی بيميياران و
خانواده آنها
 dتوجيه سياسيتگذاران            
در زمينيييييه ارائيييييه
آموزشهاي مورد نياز
در زمينييه بيماريهيياي
نقييص ايمنييی اسييم و
آلييرژي و بيماريهيياي
مرتبط با ايمونولوژي

61

و اهمييييييت نقيييييش
سييازنده رسييانه هيياي
عمومی بويژه صدا و
سييييييما در ارتقيييييا
سالمت جامعه
هدف  -3احراز جايگاه و نقش موثر در روابط و همكاريهاي علمی و پژوهشی( گسترده در سطح ملی با اولويت
طرحهاي مشترك بين دانشگاهی و بين گروهی و در سطح منطقه اي و بين المللی)
نوع فعاليت

سال 37

a

عضويت در انجمن هاي علمی و مجامع بين المللی

b

انعقاد تفاهم نامه آموزشی پژوهشی

c

مبادله استاد و دانشجو و پژوهشگر

d

پيشيينهاد و اجييراي طرحهيياي پژوهشييی

سال 33

سال 39

مشترك با ساير دانشگاهها و گروههاي
تحقيقاتی در سطح ملی منطقه اي و بين
المللی
e

حفظ جايگاه کانونی در زمينه معضالت حفييظ موقعيييت فعلييی بعنييوان جايگيياه احييراز جايگيياه
مهم بهداشتی کشور و تداوش ارتقا آن

کانونی در اين زمينه

کييييييانونی در
زمينه معضالت
مهييم بهداشييتی
کشيييور ماننيييد
آسيييييييييييم و
آلرژيها و ساير
بيميياري هيياي
ميييييرتبط بيييييا
سيستم ايمنی
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تاکتيك ها/

مالحظات¶

زمان (ماه)

فعاليت ها

01 00 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 aعضيييييييويت در            
انجميييين هيييياي
علمييی و مجييامع
بين المللی
 bانعقاد تفاهم نامه          





آموزشييييييييييی
پژوهشی
 cمبادليييه اسيييتاد و          





دانشييييييييييجو و
پژوهشگر
 dپيشنهاد و اجراي          
طرحهيييييييييياي
پژوهشيييييييييييی
مشترك با سياير
دانشييييييگاهها و
گروههييييييييياي
تحقيقيييييياتی در
سطح ملی منطقه
اي و بين المللی
 eحفيييظ جايگييياه
کانونی در زمينه
معضييالت مهييم
بهداشتی کشيور
و تداوش ارتقا آن
62





الف)فهرست بازبينی تحليل محيط بيرونی:
رديف
1

موضوع
آيا اهداف تحليل محيط بيرونی ذيل در برنامه ريزي رامبردي رشته تخصصی
مورد نظر بوده است؟

2

آيا جمعآوري و دستهبندي اطالعاتی که براي رشتة تخصصی حائز اهميت
است صورت گرفته است؟

3

آيا موضوعات مهم تاثيرگذار بر سرنوشت رشتة تخصصی شناسايی و تحليل
شده است؟

9

نشانههايی از موضوعات غير منتظرة تاثيرگذار بر جهتگيري و عملكرد رشته
يافت ومورد تحليل قرار گرفته است ؟

5

پيشبينی روند آتی موضوعات مهم و ارزيابی تاثير آنها بر رشتة تخصصی
چگونه ميباشد ؟

6

آيا تحليل محيط بيرونی کمك به تهيه دورنما ،رسالت و اهداف رشته
تخصصی نمدهاست ؟

7

چه ميزان ترويج تفكر راهبردي درميان اعضاي رشتة تخصصی صورت گرفته
است ؟

63

بلی

خير

ب)فهرست بازبينی تحليل محيط درونی:
رديف
1

موضوع
آيا در تحليل محيط درونی مديريت و رهبري رشيته ميورد بحيث قرارگرفتيه
است ؟

2

آيا در تحليل محيط درونی ساختار رشتة تخصصی رشته مورد بحث
قرارگرفته است ؟

3

آيا در تحليل محيط درونی سابقة برنامهريزي رشته مورد بحث قرارگرفته
است ؟

9

آيا در تحليل محيط درونی ويژگی هاو توانمندي هاي اعضاي رشتة
تخصصی مورد بحث قرارگرفته است؟

5

آيا در تحليل محيط درونی نوآوري ها و ابتكاراتبحث قرارگرفته است؟

6

آيا در تحليل محيط درونی وضعيت نظاش اطالعاتی بحث قرارگرفته است؟

7

آيا در تحليل محيط درونی هماهنگی و همكاري در درون رشيته قرارگرفتيه
است؟

3

آيا در تحليل محيط درونی تسهيالت و تجهيزات و منابع مالی در اختيار رشته
قرارگرفته است؟
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بلی

خير

ارزيابی دورنما
ردي

بلی خير

موضوع

ف
1

آيا دورنماي رشتة شما قابل درك است؟

2

آيا دورنماي رشتة شما خالصه و جامع میباشد؟

3

آيا دورنماي رشتة شما دشوار ،الهاش بخش ولی دست يافتنی است؟

9

آيا دورنماي رشتة شما متعالی ولی ملموس میباشد؟

5

آيا دورنماي رشتة شما جهتگيري و مقصد نهايی را به روشنی نشان میدهد؟

6

آيا دورنماي رشتة شما قابل تجديدنظر میباشد؟

7

آيا دورنماي رشتة شما .قابل انتقال می باشد؟

ارزيابی رسالت
رد

بلی

موضوع

يف
1

آيا رسالت رشتة شما نوع رشته و خدماتی را که ارائه میدهد ،توصيف کرده است؟

2

آيا رسالت رشتة شما شامل همه مشتريهاي شما میباشد؟

3

آيا رسالت رشتة شما قلمروي جغرافيايی فعاليتهاي رشتة تخصصيی شيما را مشيخص
کرده است؟

9

آيا رسالت رشتة شما کلی و در عين حال به طور اختصاصی بيان شده است؟

65

خير

5

آيا رسالت رشتة شما به زبان ساده ،قابل درك و توصيفی بيان شده است؟

6

آيا رسالت رشتة شما قابل انتقال به ديگران میباشد؟

7

آيا رسالت رشتة شما باورکردنی ،واقعبينانه و قابل تحق میباشد؟

ارزيابی اهداف راهبردي
رديف

بلی

موضوع

1

آيا اهداف راهبردي تدوين شده واضح و قابل درك میباشند؟

2

آيا اهداف راهبردي تدوين شده به حد کافی کلی هستند؟

3

آيا اهداف راهبردي تدوين شده به حد کافی اختصاصی و قابل سنجش ميیباشيند
(ولی نه در قالب اعداد)؟

9

آيا اهداف راهبردي تدوين شده همه شمول میباشند؟

5

آيا اهداف راهبردي تدوين شده به طور مستقيم با عوامل حياتی موفقييت ،رسيالت
و دورنما مرتبط میباشند؟

6

آيا اهداف راهبردي تدوين شده تعدادشان محدود میباشد (  5تا  3هدف)؟

7

آيا اهداف راهبردي تدوين شده مشكل و مهيج ولی ممكن و واقعبينانه میباشند؟

66

خير

معرفی سازمانها  ،نهادها و مراکز تحقيقاتی مرتبط با موضوع آلرژي و آسم

کميته کشوري آسم و آلرژي:
در سال  1377کميتهي کشوري آسم و آلرژي با حكم وزير محترش وقت بهداشت ،درمان و آموزش پيزشكی وقت،
تشكيل شيد و با توجه به اهميت پيشگيري و کنترل آسم  ،جلسههاي کميتهي کشوري از همان سال هر  1-2ماه
برگزارشده است.
اعضاي کميته متشكل از رئي

مرکز مديريت بيماريها و مسئول واحد آسم و آلرژي و همچنين متخصصين علمی و

دانشگاهی که به سبب تجربيات و سابقه فعاليت در موضوع آسم و آلرژي از جايگاه علمی در هر دو حوزه علوش
بهداشتی و علوش درمانی برخوردار می باشند.
وظايف کميته در دو بخش برنامه هاي درون بخشی و برون بخشی صورت می پذيرد که برنامه ريزي و ارائه
راهبردها و مداخالت مناسب جهت انجاش امور مربوطه بر همين مبنا انجاش می شود.
 .1هماهنگی و همكاري با نهادهاي اجرايی -آموزشی -پژوهشی -فرهنگی در راستاي پيشگيري و کنترل
بيماري آسم
 .2برنامه ريزي پژوهش هاي کاربردي در جهت حمايت علمی برنامه هاي درون بخشی و برون بخشی
 .3برنامه ريزي براي اتخاذ راهكار مناسب در جهت اطالع رسانی مناسب
 .9همكاري در تعيين خط مشی برنامه هاي اداره آسم و آلرژي 


از مهمترين فعاليت هاي کميته کشوري آسم و آلرژي طی سال هاي گذشته  ،به موارد زير می توان اشاره کرد:
 -1تهيه ،چاپ و انتشار  7عنوان کتاب و کتابچه آموزشی در زمينه آسم و آلرژي ها
-2برگزاري مستمر وساالنه بزرگداشت " روز جهانی آسم" طی  11سال گذشته
-3برگزاري  7کارگاه کشوري آسم به منظور آموزش اعضاي هيذت علمی وهسته هاي آموزشی کشور در زمينه
بيماري آسم
 -9تهيه کتاب "راهنماي ملی آسم" به عنوان دستورالعمل واحد کشوري مديريت اين بيماري
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انجمن آسم و آلرژي ايران
اساسنامه انجمن آسم و آلرژي ايران طب ضوابط مربوط در تاريخ  75/6/9در سی و دوميين کميسييون انجمين هياي
علمی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی به تصيويب رسييد و مجيوز تأسيي

آن صيادر شيد .طبي مياده 3

اساسنامه ،انجمن متشكل از اعضاي پيوسته ،ناپيوسته و افتخاري است که کارت ويژه براي اعضا صادر میشود.
اهداف انجمن:
- 1افزايش سطح سالمت و فرهنگ پزشكی در جامعه
- 2گسترش دانش نظري و بالينی آسم و آلرژي و ايمونولوژي
- 3آموزش و پژوهش در جهت پيشگيري از بروز و درمان بيماري هاي آسم و آلرژي
- 9آموزش بيماران و خانواده ها به منظور مراقبت از خود و پيشگيري از ناتوانی
- 5انجاش مطالعات علمی به منظور طراحی و تدوين سياستها و برنامههاي کنترل بيماري آسم و آلرژي در سطح
کشور
- 6همكاري با ساير انجمن هاي علمی ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و درمانی داخل و خارج کشور به منظور آشنايی
و تبادل نظر درباره شيوهها و دستاوردهاي جديد آموزشی ،پژوهشی و بهداشتی  -درمانی
نوع فعاليت انجمن:
فعاليت انجمن در زمينه هاي علمی ،پژوهشی ،آموزشی و ترويجی میباشد.
ارتباط اعضا با انجمن به صورت شرکت در کنفران ها ،کنگرهها و کارگاهها براي دريافت امتياز بازآموزي و يا به
صورت مشارکت فعال و ارسال مقاله ،دريافت خبرنامه و فصلنامه تخصصی میباشد.
عضويت انجمن در مجامع بين المللی:
- 1عضويت در انجمن آسم و آلرژي آسيا و اقيانوسيه)(APAACI
- 2شوراي بين المللی آسم)(International Asthma Council
- 3ارتباط و همكاري با آکادمی آلرژي-آسم و ايمونولوژي آمريكا) (AAAAIو ديگير انجمين هيا و مجيامع بيين
الملی در زمينه آسم و آلرژي و ايمونولوژي
- 9ارتباط و همكاري با سازمان جهانی بهداشت) (WHOو يونسكو)(UNESCO
نشريات انجمن:
- 1مجله آسم ،آلرژي و جامعيه (نشيريه خبيري ،آموزشيی ،بهداشيتی و اجتمياعی) کيه بيه صيورت دوماهانيه منتشير
میگردد.
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- 2فصلنامه علمی _ پژوهشی آلرژي ،آسم و ايمونولوژي که به زبان انگليسی منتشر میشود.
- 3کتابچه هاي راهنماي آسم و آلرژي (با همكاري کميته کشوري آسم و آلرژي) از جمله:
 آنچه شما بايد درباره آسم بدانيد آنچه شما بايد درباره آلرژي بدانيد آسم کودکان آسم در حاملگی دانستنيهاي آسم آموزش آسم ويژه پرستاران آموزش آسم ويژه اوليا و مربيان ( آسم در مدرسه ) آموزش آسم ويژه خانواده ها آموزش آسم ويژه پزشكان عمومیمجله آلرژي ،آسم و ايمونولوژي:
فصلنامه انگليسیزبان آلرژي ،آسم و ايمونولوژي ايران از سال  1373با هدف چاپ و انتشيار نتيايج تحقيقيات انجياش
شده در زمينه هاي آسم ،آلرژي و ايمونولوژي در ايران و ساير کشورهاي جهان ،بمنظور ارتقاي و کمك به پيشيرفت
اين علوش در مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي انتشار می يابد.
اين مجله از طرف انجمن آسم و آلرژي ايران و با حمايت مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي منتشر ميشيود.
اين مجله در رتبه بندي نشيريات مصيوب عليومم پزشيكی کشيور کيه توسيط معاونيت تحقيقيات و فنياوري وزارت
بهداشت انجاش گرديد حائز دريافت درجه علمی پژوهشی يك گرديد همچنين روند صعودي استناد به مقياالت ايين
مجله در منحنی زير که از سايت  SCIMAGOاستخراج شده است به خوبی روشن می شود .
اميد می رود اين مجله انگليسیزبان نهتنها مورد توجه و استفاده جامعه دانشگاهيان و متخصصين علوش پزشكی کشور
قرار گيرد ،بلكه به همين اندازه براي اين گروه از افراد در کشورهاي منطقه خاورميانيه و سياير مماليك جهيان مفييد
واقع گردد و موجبات ارتقاي و پيشرفت اين شاخه از علم را فراهم سازد .همچنين گامی باشد در جهت کسب اعتبيار
و افتخار براي ميهن اسالمی ما ايران و جامعه دانشگاهی و پزشكی کشور.
اين مجله در اکثر بانكهاى اطالعاتى معتبر بين المللى از جمله از ) MEDLINE(pubmedو ISI(web of
) scienceايندک

مى شود .ساير بانكهاى اطالعاتى شامل:

EMBASE, CSA, SCOPUS, CAS, EMNursing, Global Health Database,
Compendex, CAB,

69

GEOBASE, IMEMR,Index Academicus,SID
.مىباشند
کليه عالقمندان جهت تهيه اين مجله و يا کسب آگاهی از نحوه چاپ مقاالت ميتوانند با آدرس ذيل تماس
:حاصل فرمايند
 مرکيز تحقيقيات، مرکيز طبيی کودکيان،62  پيالك، خيابان دکتر محمد قريب، انتهاي بلوار کشاورز، تهران:آدرس
 آسم و ايمونواوژي، دفتر مجله آلرژي، آسم و آلرژي،ايمونولوژي
13195/955 :صندوق پستی
66933595 : تلفك
http://ijaai.tums.ac.ir , http://www.iaari.hbi.ir//journal
ijaai@hbi.ir E-mail:

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
Subject Category: Immunology and Allergy
Publisher: Iranian Society of Asthma and Allergy.
Coverage: 2005-2008
ISSN: 17351502, 17355249
H Index: 2
SCImago. (2007). SJR — SCImago Journal & Country Rank.
Retrieved January 18, 2010, from http://www.scimagojr.com

71

دفتر انجمن آسم و آلرژي ايران:
اين مرکز در فعاليتهاي علمی و اجرايی انجمن آسم و آلرژي ايران همكاري صميمانه و تنگاتنگی دارد .از جمله:
 انتشار فصلنامه انجمن آسم و آلرژي ايران به ناش فصلنامه ايمونولوژي ،آسم و آلرژي برگزاري همايش ساالنه روز جهانی آسم و سمينارهاي آموزش خانوادهها و بيماران مبتال به آسم برگزاري اولين ،دومين و سومين همايش چهارساالنه تخصصی آسمکنگره ها و سمينارها:
 - 1ميزگرد علمی دوماهانه در محل مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 - 2همايش تخصصی دوساالنه انجمن در تهران و شهرستان ها و انتشار مجموعه مقاالت آن
 - 3دوره هاي باز آموزي پزشكان و پيراپزشكان در زمينه ايمونولوژي_آسم و آلرژي
 - 9کارگاههاي تخصصی آسم براي پزشكان و پرستاران با همكاري کميته کشوري آسم و آلرژي
 - 5کنفران

آموزش بيماران و خانواده ها به ويژه در فصل هاي بهار و پاييز( در تهران و استانها) بيراي آشينايی بيا

بيماري هاي آسم و آلرژي و نحوه پيشگيري و درمان آنها
 - 6برگزاري روز جهانی آسم با همكاري کميته کشوري آسم و آلرژي
اعضاي انجمن:
_ تعداد کل اعضا 531 :نفر
_ تعداد اعضاي پيوسته 231 :نفر
_ تعداد اعضاي ناپيوسته 311:نفر
منابع مالی انجمن:
 - 1ح عضويت افراد
 - 2ح ثبت ناش در همايش هاي علمی ،آموزشی و اجتماعی
 - 3درآمدهاي خدمات پژوهشی ،مشاوره اي و انتشار کتب و نشريات علمی
 - 9دريافت هدايا و کمك ها
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سمينار هاي دو روزه برگزار شده در مراکز دانشگاهی شهرستان ها

شهر محل برگزاري

تاريخ

اهواز

 27و  23آذر 1333

ساري

5و 6خرداد 1339

زنجان

23و 29خرداد 1333

رشت

22و  23آذر 1336

قزوين

9و 11خرداد 1337

يزد

9و 5ارديبهشت 1339

کيش

7و 3دي 1335

کاشان

13و  19ارديبهشت 1336

تبريز

25و 26مهر 1337

شيراز

11و 11خرداد 1335

خراسان

21و  23خرداد 1336
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مراکز تحقيقاتی
-1مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي:
از فعاليتهاي مهم مرکز تاکنون تدوين برنامه راهبردي ،تشيكيل شيوراها و کميسييون هياي تخصصيی ميرتبط بيا
اهداف و وظايف مرکز ،اجراي طرح هاي متعدد پژوهشی ،ارائه مقاالت و چكييده مقياالت متعيدد در مجيالت
داخلی و خارجی ،ايجاد بانك هاي اطالعاتی متعدد در زمينه هاي مختلف مرتبط با آسيم و آليرژي هيا و نقيص
ايمنی ،ايجاد شبكه ايمونولوژي پايه و بالينی ايران ،امضاي تفاهم نامه هاي همكاري و اجراي طرحهاي پژوهشی
مشترك با ديگر مراکز علمی و تحقيقاتی و اخذ کرسی يونسكو در آموزش سيالمت ( UNESCO Chair
 ،)in Health Educationبرگزاري کنگرهها و سمينارهاي متعيدد ،همكياري بيا کميتيه کشيوري آسيم و
آلرژي و همكاري در برگزاري ساالنه روز جهانی آسم ،برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشيی و پژوهشيی
متعدد براي دانشجويان ،پژوهشگران  ،متخصصان ،بيماران و خانواده هيا ،راه انيدازي اغليب تسيتهاي تشخيصيی
مورد نياز بيماران نقص ايمنی و آلرژي ،تأسي

بانك اطالعاتی و بانك  DNAبيماران نقيص ايمنی،همكياري

با انجمن آسم و آلرژي ايران در انتشار فصلنامه علمی-پژوهشی و بين المللی آلرژي آسيم و ايمونوليوژي و نييز
خبرنامه داخلی مرکز تحقيقات می باشد.
اهداف مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي:
 - 1توسعه و بكارگيري دانش بشري در زمينه علم ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 - 2انجاش پژوهشهاي بنيادي ،اپيدميولوژيك و بالينی در جهيت اصيالح نظياش ارائيه خيدمات بهداشيتی درميانی
کشور به منظورجوابگويی به نيازهاي جامعه اسالمی
 - 3جمعآموري ،تنظيم و طبقهبندي اسناد ،مقاالت و مدارك مربوطه
 - 4تربيت نيروي انسانی محق در زمينه ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
 - 5ترغيب ،تشوي و بكارگيري محققين
 - 6کوشش در جلب توجه و همكاري مراکز تحقيقاتی و اجرايی مربوطه در داخل کشور
 - 7همكاري علمی با مراکز تحقيقاتی و آموزشی ساير کشيورها و سيازمانهاي بيينالملليی بيا رعاييت قيوانين و
مقررات دولت جمهوري اسالمی ايران

ارکان مرکز عبارتند از شورايعالی و رئي
 - 1رئي

مرکز و اعضاي شوراي عالی مرکز عبارتند از :

دانشگاه علوش پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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 - 2معاون پژوهشی دانشگاه علوش پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 - 3معاون امور بهداشتی دانشگاه علوش پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 - 4رئي

مرکز

 - 5سه نفر از اعضاي هيأت علمی مرکز با پيشنهاد رئي

مرکز و تأييد رئي

دانشگاه

وظايف شوراي عالی مرکز بشرح ذيل میباشد:
 - 1تصويب خط مشی پژوهشی مرکز
 - 2تصويب طرحهاي همكاري بيا سياير دانشيگاهها و ماسسيات آموزشيی پژوهشيی داخيل و خيارج کشيور و
سازمانهاي بينالمللی مطاب مقررات و ظوابط مربوطه
 - 3بررسی و تصويب گزارش ساليانه فعاليتهاي مرکز
 - 4بررسی و تصويب بودجه ساليانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصی با رعايت ضوابط قانونی
 - 5تصويب دستورالعملهاي مربوط به امور داخلی شورايعالی و دستورالعملهاي اجرايی مرکز تحقيقات
پيشنهاد سازمان و تشكيالت مرکز

منابع مالی مرکز به شرح زير می باشد:
الف) درآمدهاي حاصله از خدمات مرکز طب ضوابط قانونی
ب) کمك و هداياي اشخا

حقيقی و حقوقی

ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصيص

انجمن غير دولتی آسم و آلرژي ايران در سال  1375به همت دکترمصطفی معين تاسي

شد و طی اين سالها در

برگزاري کارگاههاي آموزشی متعدد در سطوح مختلف  ،برگزاري ساالنه روز جهانی آسم – کارگاه آموزش
خانواده هاي بيماران در تهران و شهرستانها فعاليت داشته است.
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شوراي عالی:
اعضاي و وظايف شوراي عالی مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي مطاب با اساسنامه مرکز میباشد .اين شورا
هر شش ماه يكبار (پايان خردادماه و پايان آذرماه هرسال) تشكيل جلسه میدهد .در اين شيورا بيه تيدوين سياسيتهاي
کلی ،بررسی روند پيشرفت و ارائه مشكالت مرکز در چهارچوب اساسنامه پرداخته میشود.

شوراي پژوهشی:
شوراي پژوهشی مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آْلرژي متشكل از  11نفر اساتيد ايمونوليوژي کيه از گروههياي
مختلف دانشگاه تهران انتخاب شدهاند میباشد CV .اعضا منتخب جهت شرکت در شيوراي پژوهشيی بيه معاونيت
پژوهشی دانشگاه ارسال شده و هر عضو با حكم معاون پژوهشی دانشگاه در جلسات شوراي پژوهشی مرکيز حضيور
میيابد .اين جلسات بطور ماهيانه برگزار میشوند و اعضاي شورا بيه بررسيی طرحهياي پژوهشيی ،مشيكالت اجراييی
طرحها ،تعيين اولويتهاي پژوهشی مرکز و ارائه قوانين و مقررات پژوهشی میپردازند.
فعاليتهاي اقماري:
واحدها و کميته هاي ذيل در مجموعه اين مرکز حضور دارند وهمكاري مستمر ،نزديك و تنگاتنگ با کليه فعالييت
هاي مرکز دارند.
 )1واحد ثبت بيماريهاي نقص ايمنی اوليه در ايران
()Iranian Primary Immunodeficiency Registry (IPIDR
بيماريهاي نقص ايمنی اوليه گروه گسترده اي از بيماريهاي مادرزادي هستند که در نتيجة يك يا چند اخيتالل در
سيستم ايمنی بوجود میآيند .بروز عفونت مكرر ازجمله عالئم عمده بالينی مبتاليان به نقص ايمنی اوليه میباشد کيه
در دستگاههاي مختلف تظاهر میکند .تأخير در تشخيص و يا اقداش درمانی مناسب و ماثر منجر به بيروز عيوارو و
آسيبهاي پايدار و افزايش مرگ و مير در بيماران میگردد.
بقا و کيفيت زندگی بيماران مبتال به نقص ايمنی اوليه بستگی به تشخيص زودرس ،بكارگيري مراقبيتهياي خيا ،
داروهاي پيشگيري کننده از عفونتها و اصالح نقص ايمنی دارد.
فراوانی اين بيماريها بين يك در  11/111تا يك در  211/111موارد متولدين زنده برآورد میشود.
طب مطالعات اخيري که در سطح جهانی انجاش شده  ،شيوع بيماري هاي نقص ايمنی اوليه در حدود يك در ده هزار
نفر تخمين زده شده است که اين آمار بيماران مبتال به کمبود IgAبدون عالمت را که در حدود  1در  711نفير رخ
میدهد شامل نمیشود.
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تفاوتهاي نژادي جمعيت هاي مناط مختلف جغرافيايی ،شيوع نسبی بيماريهاي نقص ايمنيی اولييه را تحيت تياثير
قرار میدهد .
در ايران نيز واحد ثبت بيماريهاي نقص ايمنی اوليه در سال  1373راه اندازي گرديد و طب اولين گزارش اين واحد
) (Iranian primary immunodeficiency registry -IPIDR-تعداد  991بيمار مبتال به نقص ايمنی
اوليه در ايران تشخيص داده شده بود .دربين اين بيماران ،کمبود اوليه آنتیبادي شايعترين گروه بيمياريهياي نقيص
ايمنی اوليه را شامل میشد که در  95/9درصد بيماران ( 212بيمار) مشاهده گرديد .پ

از آن بيه ترتييب اخيتالالت

فاگوسيتی با فراوانی  29/19درصد ،اختالالت کمبود لنفوسيتهاي  Tبا فراوانی  29/31درصد و نقيص کمپلميان بيا
فراوانی 1/63درصد قرار داشتند .با ادامه همكاري پزشكان سراسر کشور رونيد ثبيت بيمياران مبيتال بيه نقيص ايمنيی
همچنان ادامه دارد.
بديهی است دسترسی به اطالعات آما ري حاصل از مطالعات اپيدميولوژيك در ابعاد مختلف مرتبط با بيماران مبيتال
به نقص ايمنی اوليه به بسياري از سئواالت علمی و پژوهشی پاسخ خواهد داد.
واحد ثبت بيماران مبتال به بيماري هاي نقص ايمنی اوليه در ايران با هدف تمرکز در دسترسی به اطالعات بالينی و
آزمايشگاهی بيماران با نقص ايمنی اوليه ،بهره گيري از اطالعات در پژوهش هياي عمليی و همچنيين فيراهم سيازي
امكان همكاري پژوهشی بين متخصصان رشته هاي مختلف مرتبط به موضوع ،طراحی گرديده است.
اهداف:
 - 1تهيه آمار دقي از فراوانی بيماري هاي نقص ايمنی اوليه در ايران و طبقه بندي بيماران ثبت شده
 - 2دسترسی به اطالعات بالينی و آزمايشگاهی بيماران با نقص ايمنی اوليه
 - 3فراهم نمودن بستر مناسب جهت انجاش پژوهشهاي بنييادي ،بيالينی و اپييدميولوژيك در جهيت رفيع عواميل
تهديد کننده زندگی و سالمت بيماران
 - 4همكاري علمی با مراکز تحقيقاتی و آموزشی داخل و خارج ازکشيور و سيازمانهاي علميی بيين الملليی بيا
رعايت قوانين و مقررات مربوط
 - 5تالش در جهت ارتقا سطح آگاهی پزشكان و پيراپزشكان در زمينه تشخيص و درمان بيه موقيع و مناسيب و
پيشگيري از عوارو بيماريهاي نقص ايمنی اوليه
 - 6ارتقاي آگاهی جامعه در جهت کمك به بيماران نقص ايمنی اوليه
 - 7تشوي و جذب محققان در انجاش پژوهش در زمينه نقص ايمنی اوليه و ساير بيماريهاي مرتبط
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فعاليتها:
-1کليه بيماران نقص ايمنی ارجاع شده از سراسر کشور پ

از تكميل اطالعات درپرسشنامه و تائيد تشخيص قطعی

توسط همكاران فوق تخصص ايمونولوژي و آلرژي عضو شوراي بيماري هاي نقص ايمنی در برنامه نرش افزاري کيه
قابليت جستجو در آن وجود دارد ثبت می گردند .اين برنامه نرش افزاري از سال  Up Grade 2117شده است.
-2برنامه ريزي درجهت تشخيص و ثبت بيماريهاي نقص ايمنی اوليه در ايران.
 -3همكاري در برگزاري اولين کنگره بينالمللی بيماريهاي نقص ايمنی در ايران (اسفند )1333
 -9برنامه ريزي در جهت افزايش طرحهاي تحقيقاتی پايه و بالينی در زمينه بيماري هاي نقص ايمنی اوليه
-5انتشار دهها مقاله علمی از نتايج طرح ثبت بيماران و چاپ آنان در مجالت بين المللی و مجالت معتبر علمی
داخل کشور
 -6ارائه صدهاخالصه مقاله علمی در زمينه بيماري هاي نقص ايمنی اوليه در کنگرههاي خارج و داخل کشور
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مقاالت داخلی و خارجی:
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امتيازات ارزشيابی:
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اهم فعاليتهاي مرکز تحقيقات ايمونولوژي  ،آسم و آلرژي:
سال 1335:
-1راه اندازي سيستم لومينومتري و فلوريمتري
-2تكميل و  updateدستگاه فلوسيتومتري
-3راه اندازي ميكروسكوپها با توانايیهاي متفاوت
-9راه اندازي سيستم ImmunoCap
که داراي دستگاه ايونوکپ است
-5راه اندازي آزمايشگاه 9
-6راه اندازي واحد ثبت بيماران آلرژي غذايی
سال :1336-1337
-1راه اندازي شبكه ايمونولوژي پايه و بالينی
-2اصالح و به روز نگهداشتن بانك اطالعات تخصصی ايمونولوژي پايه و بالينی
-3راه اندازي کميسيونهاي تخصصی ذيل با همكاري اساتيد مرتبط:
آسمآلرژنهاتشخيص ژنتيك بيماريهاي نقص ايمنی و آسم و آلرژيايمونوژنتيكپيوندبيماريهاي اتوايميونايمونوهماتولوژىآلرژيها-9راه اندازي بانك  DNAبيماران نقص ايمنی اوليه
-5راه اندازي تستهاي تشخيصی ژنتيك بيماريهاي نقص ايمنی شامل:
SCID
WHIMS
CGD
Hyper IgM
Neutropenia
Bruton
Wiskott-aldrich
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-

-6راه اندازي بانك اطالعات بيماران مبتال به آلرژي
-7اصالح و تكميل بانك اطالعات بيماران نقص ايمنی اوليه
-3راه اندازي تشخيص قبل از تولد بيماريهاي نقص ايمنی اوليه
-9هماهنگى در مانگاه مشاوره پوست براي بيماران نقص ايمنی اوليه
-11کمك به راه اندازي پيوند مغز استخوان بيماران نقص ايمنی اوليه با همكاري مرکز تحقيقات هماتولوژي
 -11اقداش براي جذب دانشجوي PhD
 -12تشكيل کميته اخالق
سال :1333
-1اقداش براي خريد دستگاه ايمونوکپ جديد
-2اقداش براي گسترش فضاي فيزيكی
-3راه اندازي تستهاي جديد تشخيص ژنتيك :نوتروپنی,CGD(P22 ( ،(HAX1,GCSFR, GFI1) :
P47
Hyper IgM ,CF
-9کسب مجوز پذيرش دانشجويPhD by Research
-5ويزيت بيماران در همه روزهاي هفته در اين مرکز
-6راه اندازي کميسيونهاي جديد
-7راه اندازي تست جديد آلرژي به ناش RIDA Allergy Screen
طرح هايی که موفق به دريافت جايزه خاص شد ه اند:
دستگاه RIDA Allergy Screen
-1عنوان طرح :بررسی فراوانی واکنشهاي دارويی در بين بيماران بستري در بيمارستانهاي مرکز طبی کودکان– امياش
خمينی– رازي و مصطفی خمينی در تهران از مهر تا اسفند 1332
دانشكده /مرکزتحقيقاتی /گروه :مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
محيط پژوهش :بيمارستانهاي مرکز طبی کودکان ،اماش خمينی ،رازي و مصطفی خمينی درتهران
مدت اجرا 11 :ماه
موف به دريافت رتبه دوش پژوهشی جشنواره ابن سينا در سال 39
-2بررسی فراوانی بيماريهاي نقص ايمنی اوليه در ايران و تهيه بانك اطالعاتی ثبت ناش بيماران
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مصوب ،73 :خاتمه :مهر1331
محل اجرا :بخش ايمونولوژي ،آلرژي و آسم مرکز طبی کودکان
موف به دريافت رتبه سوش پژوهشی جشنواره ابن سينا در سال 32
-3توليد آزمايشگاهی کازئين هيدروليزه به روش آنزيمی جهت استفاده در تهيه شيرخشك کودك
مصوب ،39:خاتمه 33 :
محل اجرا :مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي و گروه پژوهشی صنايع غذايی -جهاد دانشگاهی مشهد
موف به دريافت جايزه پژوهشگر برتر استان خراسان رضوي
طرحهاي ملی:
طرح ملی ثبت موارد آسم (ادغاش پيشگيري و کنترل آسم در شبكههاي بهداشتی درمانی)
(اين طرح خود به  3طرح ذيل تفكيك شده که هر کداش بصورت مجزا به تصويب رسيده و در حيال حاضير مرحليه
اول اين طرح در حال اجرا میباشد).
« - 1طراحی نظاش ثبت موارد آسم وتهيه يك مدل جهت ادغاش پيشيگيري وکنتيرل آسيم درشيبكههياي بهداشيتی و
درمانی»
« - 2تست مدل طراحی ثبت موارد آسم در دانشگاههاي تهران و کرمان و ارزيابی کارايی و انطباق آن با شبكههياي
بهداشتی -درمانی»
 « - 3تست مدل طراحی ثبت موارد آسم در دانشگاههاي بابل و خراسان و ارزيابی کارايی و انطباق آن با شبكههاي
بهداشتی -درمانی»
مجري :کميته کشوري آسم و آلرژي
پيشنهاددهندگان و همكاران طرح:
مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
اداره کل پيشگيري و مبارزه با بيماريها
انجمن آسم و آلرژي ايران
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کنگرههاي علمی بينالمللی:
« -1کنگره بينالمللی بيماريهاي نقص ايمنی اوليه»
مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي اولين کنگره بينالمللی بيماريهاي نقص ايمنی را در تاريخ 11 -12
اسفندماه  1333در تاالر اماش خمينی واقع در بيمارستان اماش خمينی (ره) با همكاري معاونت پژوهشی دانشگاه علوش
پزشكی تهران و  23نهاد داخلی و خارجی از جمله يونسكو برگزار نمود.
در اين کنگره که بيش از  611شرکتکننده داخلی و  53شرکتکننده خارجی حضور داشتند ،آخرين مقاالت و
دستاوردهاي علمی در زمينه بيماريهاي نقص ايمنی اوليه و ثانويه ارائه شد و پزشكان ايرانی و خارجی به تبادل
تجارب خود در زمينه درمان اين بيماريها پرداختند .در حاشيه اين کنگره پنج کارگاه آموزشی نيز با عناوين ذيل
برگزار شد.
- 1کارگاه آشنايی با روشهاي تشخيصی -درمانی ايدز
- 2کارگاه آموزش PCR
- 3کارگاه پرستاري بيماران نقص ايمنی
- 4کارگاه انجمن حمايت از بيماران مبتال به بيماري نقص ايمنی
- 5کارگاه تشخيص مولكولی بيماريهاي نقص ايمنی
حضور بهترين محققان دنيا در زمينه نقص ايمنی از نقاط قوت اين کنگره بود که باعث افزايش سطح علمی و کيفی
کنگره گرديد .به شرکتکنندگان اين کنگره  9امتياز بازآموزي داخلی و  19امتياز بازآموزي بينالمللی تعل
گرفت.
در عين حال از دستاوردهاي جانبی کنگره انجاش مذاکرات بين محققان داخلی و خارجی براي اجراي پروژههاي
مشترك تحقيقاتی بود.
در اين کنگره نتايج تحقيقات انجاش شده توسط پژوهشگران ايرانی و محققان برجسته ساير کشورها پيرامون
بيماريهاي نقص ايمنی ارائه گرديد .بديهی است برگزاري چنين کنگرههاي علمی در سطح بينالمللی در کشور
ايران نه تنها موجب ترغيب انگيزه و تشوي هرچه بيشتر پژوهشگران ايرانی درخصو

انجاش تحقيقات اصيل در

سطح ملی میگردد ،بلكه زمينه مناسب جهت همكاريهاي علمی پژوهشی پژوهشگران ايرانی را با ساير مراکز
علمی در سطح بينالمللی فراهم مینمايد.

جهت دسترسی به خالصهمقاالت ارائه شده در کنگره ،لطفاً به سايت کنگره مراجعه نماييد.
Web site: www.iaari.hbi.ir/icid.htm
E-mail: congress@iranianpia.org
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ارتباط با مراکز علمی داخل کشور:
مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي تا پايان سال  1333اقداش به عقد تفاهمنامه همكاري علمی بيا پينج مرکيز
علمی داخلی نموده است .اين مراکز عبارتند از:
 .1مرکز ملی تحقيقات مهندسی ژنتيك و تكنولوژي زيستی
 .2مرکز تحقيقات گوش و حل و بينی و سر و گردن
 .3مرکز تحقيقات سرطان انستيتو کانسر
 .4پژوهشكده ابن سينا ،مرکز تحقيقاتی بيولوژي و بيوتكنولوژي توليد مثل و نازايی ،و مرکز تحقيقيات آنتيیبيادي
منوکلونال
 .5مرکز تحقيقات غدد و متابوليسم
 .6مرکز تحقيقات ارولوژي کودکان
 .7سازمان انتقال خون
همچنين اين مرکز با بخش هاى ايمونولوژى در دانشكده بهداشت دانشگاه علوش پزشكى تهران  ،دانشيكده پزشيكى
دانشگاه علوش پزشكى تهران و بخش ايمونولوژى دانشكده پزشكى دانشكده تربييت ميدرس و دانشيكده عليوش پاييه
دا نشگاه آزاد اسالمى واحد تهران شمال  ،مرکز بيماريهياى خيا  ،دانشيگاه عليوش پزشيكی ارومييه ،دانشيگاه عليوش
پزشكی خرش آباد، ،معاونت سالمت ،دانشگاه علوش پزشكی شيراز به طور مستمر همكارى صميمانه داشته است.
اهدافی که در طی انعقاد اين تفاهمنامهها و همكارى با تماش مراکز مذکور به طور مشترك دنبال میشيوند ،عبارتنيد
از:
 .1ايجاد ارتباط و تبادل اطالعات علمی -تحقيقيی و برگيزاري دورههياي آموزشيی مشيترك (نظيري و عمليی) در
چارچوب قوانين و مقررات
 .2بهره مند شدن طيرفين از امكانيات يكيديگر از قبييل توانهياي فكيري ،تجربيی ،پژوهشيی ،آموزشيی ،کارگياهی،
کتابخانهاي ،کاوش اينترنتی ،ارتباطات بينالملل و ( ...طب قوانين مصوب دو مرکز)
 .3تدوين طرحهاي پژوهشی مشترك و ارائه آنها به مديريتهاي طرفين جهت تصويب و تأمين مالی
 .4همكاري پژوهشی بين طرفين در قالب طرحهاي تحقيقتی مشترك مصوب طرفين
 .5تالش در جهت جذب اعتبارات مالی طرحهاي مشترك از منابع ديگر
 .6برگزاري جلسات مشترك از مديريتهاي طرفين جهت تدوين سياستهاي کلی همكياري و بررسيی رونيد اجرائيی
طرحهاي مشترك
 .7شناخت نيازهاي کشور در زمينه کار طرفين و اولويتبندي آنها
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 .8شناخت امكانات يكديگر بطور جزئی و عملياتی
 .9توسعه همكاري مشترك در سطح کشور و خارج از کشور و ايجاد اتحاديه بين آنهيا و سياير مراکيز و ماسسيات
آموزشی و پژوهشی
متناسب با مرکز تحقيقاتی طرف قرارداد ،اهداف ويژهاي نيز در اين تفاهمنامهها ذکر گردييده اسيت .بطيور معميول
مدت اعتبار تعهدات اين تفاهمنامهها  9تا  5سال درنظر گرفته شيده اسيت کيه بيا در نظير گيرفتن شيرايط و مصيالح
هرکداش اين مدت قابل تمديد میباشد.
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ارتباط با مراکز علمی خارج از کشور:
الف)تاسي

کرسی در آموزش سالمت)(UNESCO Chair in Health Education

براي اولينباردر کشور توسط دانشگاه علوش پزشكی تهران در مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
دربارة کرسی يونسكو:
کرسی يونسكو در آموزش بهداشت در ارديبهشت ( 1333آوريل  )2119در مرکيز تحقيقيات ايمونوليوژي ،آسيم و
آلرژي ،وابسته به دانشگاه علوش پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران توسط سيازمان تربيتيی ،علميی و فرهنگيی
ملل متحد (يونسكو) تأسي

شده است.

مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي در سال  1379به منظور تربييت محققيان کارآميد و اجيراي پيروژههياي
تحقيقاتی پايه و بالينی درزمينه بيماري هاي نقص ايمنيی  ،آليرژي هيا و آسيم در جهيت افيزايش دانيش تخصصيی و
کمك به تشخيص درمان و پيشگيري از بيماريهيا تأسيي

شيد .ايين مرکيز از بيدو تاسيي

تيا کنيون در آميوزش

دانشجويان ،دستياران تخصصی و فوق تخصصی ،پزشكان عمومی ،متخصصان و فوق متخصصان ،ايمونولوژيستهيا
و نيز بيماران و خانوادههايشان همكاري داشته است و نيز با تشكيل کارگاههاي تخصصی  ،برگزاري کنفيران هياي
علمی و سمينارهاي آموزشی براي بيماران و خانوادههياي آنهيا ،برگيزاري سياالنه روز جهيانی آسيم  ،ايجياد بانيك
اطالعاتی بيماران نقص ايمنی اوليه ،ايجاد بانك اطالعاتی  ، DNAانتشار فصل ناميه علميی پژوهشيی و بيين الملليی
آلرژي  ،آسم و ايمونولوژي در جهت پيشبرد اهداف علمی  ،پژوهشی و ارتقاي فرهنيگ سيالمت در جامعيه برناميه
ريزي و تالش نموده است.با تاسي

کرسی يونسكو در آموزش سالمت در اين مرکيز  ،انتظيار ميی رود کيه برناميه

آموزش و ارتقاي سالمت از طري ايجاد و گسترش شبكه همكاري هاي آموزشی و پژوهشی بيا دانشيگاهها ،مراکيز
پژوهشی  ،انجمن هاي علمی و ديگر نهادهاي ذيربط ملی و بين المللی بيش از پيش مورد تاکيد واقع گردد.
اهداف:
اهداف اين کرسی طب ماده  2موافقتنامة مابين کرسی و يونسكو ايجاد سيستمی يكپارچيه بيراي تحقيي  ،آميوزش و
ثبت اطالعات در زمينة آموزش سالمت است .اين کرسی بيه عنيوان تسيهيلکننيدة همكياري بيين محققيان برجسيتة
بينالمللی و کادر آموزشی دانشگاه علوش پزشكی تهران و ساير ماسسات در جمهوري اسيالمی اييران عميل خواهيد
کرد.
فعاليتها:
 آموزشهاي عمومی برنامههاي دانشگاهی تحقيقات87

 کنفرانسها انتشاراتضوابط اجرائی فعاليت کرسی يونسكو در آموزش سالمت
مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي
دانشگاه علوش پزشكی تهران
*اهداف:
الف :ارتقاي فرهنگ پزشكی در جهت بهبود شاخصهاي سالمت در جامعه
ب :گسترش ارتباطات و همكاريهاي علمی در سطوح ملی ،منطقهاي و بيينالملليی در امير آميوزش و پيژوهش در
زمينههاي پيشگيري ،بهداشت و درمان
ج :ايجاد شبكه همكاريهاي آموزشی و پژوهشی با دانشگاهها ،مراکز پژوهشيی ،انجمنهياي علميی و ديگير نهادهياي
ذيربط ملی و بينالمللی
د :جمعآوري منابع علمی و ثبت اطالعات در حيوزههياي آموزشيی ،پژوهشيی و اجتمياعی سيالمت در چهيارچوب
کرسی يونسكو
*سياستها و برنامهها:
 -1آموزشهاي عمومی:
برگزاري کنفرانسها و سمينارهاي آموزشی براي بيماران و خانوادهها با همكاري انجمنهاي علمی و حمايتی
 -1-2انتشار نشريات و کتابچههاي راهنما جهت آموزش عمومی در امر سالمت
 -1-3ارائه آموزشهاي رسانهاي (مطبوعات ،صدا و سيما و  )...در جهت ارتقاي اگاهی عمومی در امر سالمت
 -1-9ارائه آموزشهاي الكترونيكی در جهت ارتقاي آگاهی عمومی در امر سالمت
 -1-5کمك به تأسي

موزه و برگزاري نمايشگاه و جشنوارههاي آموزشی ،اجتماعی ،هنري و فرهنگی

ج -آموزشهاي تخصصی:
 -2-1برگزاري دورههاي کوتاه مدت تخصصی:
الف :ملی (در سطح کشور)
ب :منطقهاي و بينالمللی
 -2-2برگزاري دورههاي کالسيك و غيرکالسيك آموزشی (بطور مستقل و يا بصورت مشترك با ساير دانشيگاهها
و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب):
الف -کارشناسی ارشد )(M.Sc.
ب -دکتري تخصصی)(PhD
ج -دوره هاي پ

از دکتري ()Post Doc
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 -2-3برگزاري کارگاههاي تخصصی علمی و کاربردي
 -2-9برگزاري کنفرانسها و سمينارهاي علمی
 -2-5انتشار نشريات و کتب تخصصی
 -2-6ارائه آموزشهاي تخصصی الكترونيكی
ج -پژوهشهاي علمی:
 -3-1انجاش و گسترش تحقيقات در زمينه آموزش سالمت بطور مستقل و ييا بيا همكياري و مشيارکت سياير مراکيز
پژوهشی و انجمنهاي علمی
 -3گردآوري و بررسی نتايج پژوهشهاي انجاش شده در زمينه آموزش سالمت و بهرهگيري از آنها -9ارتباطات علمی:
 -9-1گسترش ارتباط و همكاري با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سطح ملی ،منطقه اي و بين المللی
 -9-2ارتباط و همكاري با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ،کميسيون ملی يونسكو در ايران ،دفتر سازمان
جهانی بهداشت يونيسف و نيز ساير نهادهاي اجتماعی و فرهنگی
 -9-3ارتباط و همكاري با سازمان جهانی يونسكو ،سازمان جهانی بهداشت و کميسيونهاي مليی يونسيكو در سياير
کشورها و ساير نهادهاي بينالمللی
ج -سياستگذاري ،برنامهريزي و سازمان اجرائی:
 -5-1سياستهاي کرسی يونسكو ساالنه توسط شوراي سياستگذاري کرسی يونسيكو ميورد بررسيی و تصيويب قيرار
میگيرد.
 -5-2شوراي سياستگذاري کرسی يونسكو متشكل از شوراي عالی مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسيم و آليرژي بيه
اضافه اعضاي زير میباشد:
ج -رئي

دانشكده بهداشت دانشگاه علوش پزشكی تهران

ج -دبير کل کميسيون ملی يونسكو در ايران
-3مدير کل دفتر همكاريهاي علمی بينالمللی دانشگاه علوش پزشكی تهران
 -5-3برنامهريزي ها و اقدامات اجرائی در چهار چوب سياستهاي مصوب از طري شيوراي برناميهرييزي و دبيرخانيه
کرسی يونسكو ،در مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي و با همكاري ساير حوزههاي ذيربط زيرنظير رئيي
کرسی يونسكو بانجاش میرسد.
 -5-9شوراي برنامه ريزي کرسی يونسكو شامل رئي
پژشكی تهران ،رئي

کرسی يونسكو ،معاونان بهداشتی و پژوهشيی دانشيگاه عليوش

دانشكده بهداشت و رؤساي  3مرکز تحقيقاتی دانشگاه علوش پژشكی تهيران (بيا حكيم رئيي

دانشگاه) ،معاون پژوهشی مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم و آلرژي ،حسب مورد رئي
دبير (سرپرست دبيرخانه کرسی يونسكو) میباشد.
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سياير مراکيز تحقيقياتی و

بر اساس برنامه ريزي اين شورا فعاليتهاي کرسی يونسكو با محوريت مرکز تحقيقات ايمونوليوژي ،آسيم و آليرژي و
حسب موضوع با همكاري فعال پايگاههاي منطقهاي درسطح دانشگاه علوش پزشكی تهران دنبال میشود.
 -5-5تأمين کادرهاي علمی و کارشناسی و هزينه تسهيالت مورد نيياز کرسيی يونسيكو و دبيرخانيه آن و تشيكيل و
گسترش سيستم يكپارچه آموزش ،پژوهش و جمعآوري اطالعات و ثبت آنها با پيشنهاد و پيگيري رئيي
رئي

کرسيی و

دانشگاه و با پشتيبانی و همكاري يونسكو تأمين ميشود.

 -5-6گزارش پيشرفت برنامه ها و فعاليتها از سوي رئي

کرسی ،بصورت ساالنه به سيازمان جهيانی يونسيكو جهيت

ارزيابی ارائه ميشود.
ج -همكاري با دانشگاههاي خارج از کشور:
-1دانشگاه شيفيلد (انگلستان)
-2دانشگاه گوتنبرگ (آلمان)
-3دانشگاه کارولينسكا (سوئد)
-9مرکز تحقيقات  NANTSفرانسه
کسب افتخارات:
 )1از ميان کارکنان مرکز تحقيقات ايمونوليوژي ،آسيم و آليرژي ،ييك فيرد در نهميين جشينواره تحقيقياتی عليوش
پزشكی رازي که در ديماه سال  1332برگزار گرديد در بخش پاياننامه دانشجويی -مقطع کارشناسی ارشد -کميته
تخصصی علوش پايه برگزيده شدند.
الزش به ذکر است که در بخش پاياننامه دانشجويی از هر مقطع و کميته تخصصی فقط يك نفر در جشنواره انتخاب
شده است که در اين مقطع نامبرده منتخب میباشد.
عنوان پاياننامه:
مطالعه الگوي سايتوکاين و پاسخ تكثيري لنفوسيتهاي  Tدر افراد بالغ سالم پاسخدهنده و غير پاسخدهنده به واکسين
نوترکيب هپاتيت ب
 )2طرح تحقيقاتی «بررسی فراوانی بيماريهاي نقص ايمنی اوليه (به تفكيك) در ايران و تهيه بانك اطالعاتی ثبت ناش
بيماران» در چهارمين جشنواره ابن سينا در سال  1332برنده رتبه سوش گرديد و لوح تقدير و نشان برنز دريافت نمود.
الزش به ذکر است که در اين جشنواره رتبه اول و دوش وجود نداشت و رتبه سوش اولين رتبه منتخب میباشد.
مصوب ،73 :خاتمه :مهر1331
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 )3طرح تحقيقاتی" بررسی فراوانی عوارو دارويی در بين بيماران بستري در بيمارسيتانهاي مرکيز طبيی کودکيان،
اميياش خمينييی ،رازي ،مصييطفی خمينييی در تهييران از مهيير تييا اسييفند "1332در پنجمييين جشيينواره ابيين سييينا در سييال
1333موف به اخذ ربته دوش پژوهشی گرديد.
مصوب 32 :خاتمه33 :
 )9يك نفر از پژوهشگران مرکز تحقيقيات ايمونوليوژي ،آسيم وآليرژي دردوازدهميين جشينواره تحقيقياتی عليوش
پزشكی رازي در سال  1335به عنوان محق جوان برگزيده معرفی گرديد.
عنوان مقاله برگزيده:
"هدف گيري درمانی از طري گيرنده هاي شناسايی عوامل بيگانه"
 )5فصيييلنامه آليييرژي ،آسيييم و ايمونوليييوژي از ابتيييداي سيييال  )2116(1336در بانيييك معتبييير بيييين الملليييی
) ISI,MEDLINE(pubmedمورد پذيرش قرار گرفته است واين مجله در  19بانك اطالعاتی دنيا از جمله :
EMBASE, CSA, SCOPUS, CAS, EMNursing, Global Health Database,
Compendex, CAB,
GEOBASE, IMEMR,Index Academicus,SID
ايندک شده است.
 )6کسب رتبه سوش کشوري در پژوهشهاي علوش بالينی در بين مراکز داراي رديف بودجه مستقل :
مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقيقات و فناوري گزارش نتايج ارزشيابی فعاليتهاي پژوهشی مراکز تحقيقاتی
علوش پزشكی کشور در سال  36را منتشر کرد .
اين ارزشيابی مطاب با روند ارزشيابی ساليانه ابتدا شاخصهاي ارزشيابی مراکز تحقيقاتی علوش پزشكی کشور پ

از

اعالش به روساي مراکز تحقيقات و دريافت نظرات اصالحی آنان ،در کار گروه تخصصی مورد نقد و بررسی قرار
گرفت و پ

از بازنگري فرش و دستورالعمل نهايی تدوين شده است .در نهايت رتبه هاي برتر مراکز تحقيقات علوش

پزشكی کشور در سال  36در سه گروه به جشنواره رازي معرفی شدند.در گروه مراکز تحقيقات بالينی داراي
رديف مستقل بودجه بيش از سه سال رتبه سوش به مرکز تحقيقاتی ايمونولوژي  ،آسم و آلرژي دانشگاه علوش
پزشكی تهران اختصا

يافت.

 -7يك نفر از مرکز تحقيقات ايمونولوژي ،آسم وآلرژي در دهمين جشنواره ابن سينا دانشگاه علوش تهران در سال
 1337به عنوان پژوهشگر برتر برگزيده شدند..
 -3مديران اجرايی طرح تحقيقاتی «توليد آزمايشگاهی کازئين هيدروليزه به روش آنزيمی جهت استفاده در تهيه
شيرخشك کودك» به عنوان فناور برتر استان خراسان رضوي برگزيده شدند.
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دريافت جوائز ) (Grantآموزشى و پژوهشى:
محققان اين مرکز تاکنون موف به دريافت جوائز) (Grantدوره هاى آموزشى و پژوهش شده اند:
جوائز سال : 1335
دريافت  3جايزه) (Grantشرکت در کنگره خارجى توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  3جايزه) (Grantدوره هاى آ موزشى کوتاه مدت خارج کشور توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  1جايزه) (Grantدوره هاى آ موزشى بلند مدت خارج کشور( 6ماهه) توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  3جايزه) (Grantپژوهشى از معاونت پژوهشى تهران
سال :1336
دريافت  2جايزه) (Grantشرکت در کنگره خارجى توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  1جايزه) (Grantدوره هاى آ موزشى کوتاه مدت خارج کشور توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  2جايزه) (Grantدوره هاى آ موزشى بلند مدت خارج کشور( 6ماهه) توسط پژوهشگران مرکز
سال :1337
دريافت  2جايزه) (Grantشرکت در کنگره خارجى توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  2جايزه) (Grantدوره هاى آموزشى کوتاه مدت خارج کشور توسط پژوهشگران مرکز
دريافت  1جايزهدر هفدهمين اجالس سراسري نماز به عنوان مقاله برتر و دريافت جايزه يك سفر حج عمره
گرنت سال :1333
دريافت گرنت  6مقاله در سال از معاونت پژوهشی دانشگاه علوش پزشكی تهران
دريافت 1جايزه ) (Grantکنگره ERS
دريافت 2جايزه ) (Grantکنگره EAACI
دريافت 1جايزه ) Galen (Grantکنگره(Summer School) EAACI
دريافت 1جايزه ) Galen (Grantکنگره(Winter School) EAACI

 -1مرکز تحقيقات بوعلی مشهد:
يكی ديگر از مراکزي که در زمينه آسم  ،آلرژي و ايمونولوژي به فعاليت می پردازد مرکز تحقيقات بيوعلی مشيهد
می باشد که خالصه اي از توانمنديها و اقدامات انجاش شده آن مرکز از سال  1339تا کنون به شرح زير میباشد:
نوع فعاليت واحد :بيومديكال  ،بيماريهاي خودايمن و التهابی  ،آلرژيها  ،بيماريهاي عفونی
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مرکز تحقيقات ايمونولوژي در سال  1376به عنوان اولين مرکز تحقيقات دانشگاه علوش پزشكی مشهد ،فعاليت خود
را در پژوهشكده بوعلی آغاز نمود .اين مرکز در سال  1379مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی
گرديد و در سال  1331داراي رديف بودجه مستقل از سازمان برنامه و بودجه شد.
مرکز تحقيقات ايمونولوژي در حال حاضر با در اختيار داشتن آزمايشگاه هاي مجهز در مساحتی حدود  2511متر در
زمينه هاي آموزشی و تحقيقاتی فعاليت ميمايد.
اين مرکز داراي پنج بخش می باشد:

 بخش ايمونوژنتيك و کشت سلولی
 بخش ايمونو بيوشيمی
 بخش ژنتيك انسانی

 بخش بيولوژي ملكولی

 بخش ايمونولوژي بالينی و آلرژي
 هيأت علمی مرکز براساس اساسنامه مصوب وزارت بهداشت:
1333 1337 1336 1335 1339

شرح
تعداد محق واحد

7

3

3

3

9

تعداد کل نيروي انسانی واحد

15

15

21

21

21

تعداد مقاالت چاپ شده در

داخلی

11

11

11

11

همايشهاي

خارجی

7

3

7

11

تعداد مقاالت چاپ شده

ISI

19

3

9

12

علمی -پژوهشی

17

17

22

11

-

-

1

1

تعداد کتب چاپ شده
تعداد طرحهاي پژوهشی
تعداد اختراعات ثبت شده

خاتمه يافته

11

جمع

25

در دست اجرا

29

35

31

32

داخلی

-

-

-

-

خارجی

-

-

-

3

21

 -3مرکز تحقيقات ايمونولوژي مولكولی وابسته به دانشگاه علوم پزشكی تهران-تأسيس سال 0387
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Abstract
mmunology and allergy are considered as the young branches of medical
sciences which have had significant growth during the recent decades
because of molecular and genetic progresses. Also in Iran it is less than
three decades that this subspeciality subject has been established, for
studying and management of asthma, allergies and immunodeficiencies.
This study has been done whth the aim of evaluation of the current national
facilities and potentials in the field of asthma , allergy and immunology and
to find the ways for access the national next 20 years program goals. This
project prepared by helps of different national organizations representatives
and also by using the websites. There are four universities in the country
which are responsible for training allergists .The present number of
subspecialists in this field are about 35 and there are also 16 under
training. National Committee of Asthma and Allergy is the Health Ministry
Organization with responsibility of governmental decision making and
programming in the subject.
Also Iranian Society of Asthma and Allergy (ISAA) with past history of 13
years activity is the most important NGO for public and special educations
in the field of asthma and allergy.
Regarding to the significant echologic changes during the recent years It is
estimated that asthma and allergies are among the most prevalent
diseases in the near future, so they needed significant decision makers
notice, too.
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