ﺑـﺮای ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻫﻤـﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫـﺎی
ﺑﯿﻮﻟــﻮژﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑــﺎ در ﻣﻨﻄﻘــﻪ
اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ رودان ﻧﯿﻮز؛ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ،رﯾﻪ ،آﺳﻢ وآﻟﺮژی ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر
ﻧﺎﻣﻪای ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رؤﺳﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ ،از رؤﺳﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

»ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ زوراﺑﯿﺸﻮﯾﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺑﺮﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻋﺮاق
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﻮرﻧﺒﺎی ﺟﯿﻨﺒﮑﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻮﻣﺎرت ﺗﻮﻗﺎﯾﻒ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﺎرف ﻋﻠﻮی رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی اﺷﺮف ﻏﻨﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﮐﻞ دﻧﯿﺎ و ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎ
درﮔﯿﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﯿﻮع  Coronavirusesﯾﺎ ﻫﻤﺎن  COVID-۱۹ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﻣﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
) ،( infectious diseaseرﯾﻪ ) ،(pulmonologistآﺳﻢ وآﻟﺮژی )Asthma
 (& Allergyاﯾﻦ روزﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻧﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ
اﺑﺘﻼء ﺑﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﻧﯿﺎ در ﺣﺎل ﺗﻼش ﺷﺒﺎﻧﻪ
روزی ﺑﺮای درﻣﺎن و ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ و اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ دﻧﯿﺎ و ﻫﻢ در
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ژﻧﺘﯿﮏ و ﺑﯿﻮﻟﻮژی و ﻫﻢ در
اﺳﻨﺎد وﯾﮑﯽ ﻟﯿﮑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﺳﺘﮑﺎری ﺷﺪن ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-
) (Manipulated virusدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
) (Biological attackاﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی رﻗﯿﺐ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﺟﺪی ﺗﺮﯾﻦ و رﺳﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻊ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ ﭼﯿﻦ روز
دوﺷﻨﺒﻪ  ۱۶ﻣﺎرس ) (Marchاﻋﻼم ﮐﺮد ،دﻻﯾﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از ﺳﻮی داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺗﻮﻟﯿﺪ
و ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭼﯿﻦ را در ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت
در ﺣﻮزه وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻦ در آرﺷﯿﻮ
ﺧﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ۲۰۱۵در ﻣﺠﻠﻪ “ ”Nature Medicineﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ وﯾﺮوس
ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﻧﺴﺎن دارد.

ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ و ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه درﻣﻮرد ﻧﻘﺶ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺟﺪﯾﺪ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﮑﻮت و اﻫﻤﺎل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ،ﺷﻤﺎﺗﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﺎه
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار

دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺣﻤﻼت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ) (the War Reserve Serviceدر ﺳﺎل  ۱۹۴۲ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﻓﺮاﻧﮑﻠﯿﻦ روزوﻟﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ در ﮐﻤﭗ دﺗﺮﯾﮏ ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه از ﺟﻨﮓ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼحﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس آﻧﺘﺮاﺳﯿﺲ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎهزﺧﻢ ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﻼ ﺗﻮﻻرﻧﺴﯿﺲ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری
ﺗﻮﻻرﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺐ ﺧﺮﮔﻮش ،ﺑﺮوﺳﻼ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﻣﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﮐﻮﮐﺴﯿﻼ ﺑﻮرﻧﺘﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺐ ﮐﯿﻮ ،وﯾﺮوس ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ اﺳﺐ
وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ ،ﺳﻢ ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﻨﯿﻮم ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮﺗﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری
آﻧﺘﺮوﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  Bاﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﯽ ،وﯾﺮوس اﺑﻮﻻ ﺣﻤﻼﺗﯽ را در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺟﺪای از ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻫﯿﺮوﺷﯿﻤﺎ و ﻧﺎﮐﺎزاﮐﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺎر آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﻼﺣﻬﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺧﻮد ،ﺑﺎرﻫﺎ
ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۸دﻓﺘﺮ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﻪﻋﻠﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﭘﺮوژه  ۱۱۲ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۶۲اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ
آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ،دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ارﺗﺶ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﮑﺮ آﻟﻮده ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ،
اﻣﺎ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه از اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد
ﺳﺎلﻫﺎ از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ؛
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ) (CDCﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻼحﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮ ﺣﺎﺻﻞ از
ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ،در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ A، B :و C؛ و وﯾﺮوسﻫﺎﯾﯽ

ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺮوس آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا ) ،( H۱N۱وﯾﺮوس  HIVو وﯾﺮوس ﺳﺎرس را ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ را در دﺳﺘﻪ  Cﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر و ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻗﺪرت ﺗﮑﺜﯿﺮ و اﻧﺘﺸﺎر آﺳﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻃﻮری ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎی
ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان  COVID-۱۹را ﺳﺎﺧﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
داﻧﺴﺖ ،ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ آن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎرس اﺳﺖ .ﺳﺎرس ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد
ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎل  ۲۰۰۲در ﭼﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﺑﺘﻼی ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و
ﻣﺮگ  ۷۷۴ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﺪ .ﺳﺎرس از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً اﺛﺒﺎت ﺷﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﮑﺎری ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری،
ﯾﮏ ﺳﻨﺪروم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ،ﻟﺮز ،ﺳﺮدرد ،ﺑﯽﺣﺎﻟﯽ و
ﺑﺪندرد ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎر دﭼﺎر ﺳﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮده و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴﯿﮋن در
ﺧﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد .ﻋﻼﺋﻢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ آن ،رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﻔﺴﻪﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺎنﮔﺮ ذاتاﻟﺮﯾﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﭘﻼﮐﺖ و
ﮐﺎﻫﺶ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺎ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﺪروم ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن »ﺳﺎرس«
ﻣﯽﺷﻮد.

از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﻋﺪم ﭘﺎی ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن را اﻣﺮوز ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ
ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺟﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﻌﻬﺪ داد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻏﯿﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ دارو را ﺑﺮدارد ،ﺑﺎ ﺧﺮوج ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺟﺎم ،ﺑﻪ
ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪه و
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ،ﺑﺎﯾﺪ درد ﺗﺤﺮﯾﻢ دارو
را ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻘﺎت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﮓاﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوﺗﮑﻞ

 ۱۹۲۵ژﻧﻮ و ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻣﻨﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ  ۱۹۷۲پ ای ﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از
اﻣﻀﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻣﻨﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻼح ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﺮﺑﺎز زدهاﻧﺪ.

اﻣﺎ….
اﯾﻦ ﺳﻼحﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮐﺠﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ
وﯾﺮوس را دارﻧﺪ» ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی درﺟﻪ  «۴ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از
اﺑﺰار ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺮآوردﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در
ﺳﺮاﺳــﺮ ﺟﻬــﺎن ،ﻋﻨــﻮان ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ .از ﺟﻤﻠــﻪ در ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ
ﻣﺸﺘﺮکاﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه؛ اﯾﮕﻮر ﻧﯿﮑﻮﻟﯿﻦ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ و
زﯾﺴﺖﺷﻨﺎس روس ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﻼح ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ ﮐﻪ از
آن ﺑﺮای ﮐﻨﺎر زدن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ و اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـﻮژﯾﮏ
ـﺎه ﺑﯿﻮﻟـ
ـﻦ ۲۵ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕـ
ـﺎی ﭼﯿـ
ـﺮاف ﻣﺮزﻫـ
ـﺪ» :در اﻃـ
او ﻣﯽﮔﻮﯾـ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن ،ﻻﺋﻮس ،وﯾﺘﻨﺎم،
ﺗﺎﯾﻮان ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ و ﻣﺎﻟﺰی و ﺣﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،در ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﭼﯿﻦ ،آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد .آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎ در ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻓﺠﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﯾﻦ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺧﺎک آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﻘﺎل دادهاﻧﺪ .ﻣﺎ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﺮوس ﺳﯿﺎه زﺧﻢ در ﺳﺎل  ۲۰۰۱از
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ در واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا
ﮐﺮد«.

در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وزارت دﻓﺎع روﺳﯿﻪ اﻓﺸﺎ
ﮐﺮد »ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ
ﻣﺨﺼﻮص در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﯿﻪ
ـﺎری
ـﻮاع ﺑﯿﻤـ
ـﻮع اﻧـ
ـﺎ و ﺷﯿـ
ـﻦ اﻧﺴﺎنﻫـ
ـﺮای ﮐﺸﺘـ
ـﺎ ﺑـ
ـﻮاع وﯾﺮوسﻫـ
اﻧـ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻼح ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﮐﺸﻮر »ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن«
ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﻓﻌﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .وزارت دﻓﺎع روﺳﯿﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی از ﺷﻬﺮوﻧﺪان روس را در  ۳۰۰آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻧﺰدﯾﮏ

ـﺎﺧﺖ
ـﺎ در ﺳـ
ـﺪام آﻣﺮﯾﮑـ
ـﯿﻪ اﻗـ
ـﺪ .روﺳـ
ـﺘﻔﺎده ﮐﻨـ
ـﯿﻪ اﺳـ
ـﺎی روﺳـ
ﻣﺮزﻫـ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻼح ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن را ﻧﻘﺾ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻮ و ﭘﮑﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﺎن؛ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺣﻀﻮر ﺑﻌﻀﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺧﺎک ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻤﺎ ،وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎز و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ
را ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن راه اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻼﻣﺖ ،ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎ؛ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ
ﺑﺮای ﺧﺮوج ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ.

ﺑﯽ ﺷﮏ اﻣﺮوز ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪه .ﻣﺎﻧﺪن
در ﮐﻨﺎر ﻇﻠﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺎر ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ و دوﺳﺘﯽ.
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺑﺎ آرزوی ﺳﻼﻣﺘﯽ و روزﻫﺎی ﺧﻮش

ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری:
 .۱دﮐﺘﺮ ﺣﺒﯿﺒﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 .۲دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻏﺪدداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 .۳دﮐﺘﺮ ﺷﯿﺮاﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اروﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 .۴دﮐﺘﺮ ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ اروﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 .۵دﮐﺘﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد

 .۶دﮐﺘﺮ ﻓﺘﺤﯽ ﭘﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 .۷دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻧﮑﻠﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﺮﮐﺮد
 .۸دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻼ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﻠﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﻪ
 .۹دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪون رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۱۰دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺧﻮﺷﺪل ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻃﻔﺎل
 .۱۱دﮐﺘﺮﻧﺎﺻﺮﺧﺴﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ

ﮔﯿﻼن:
 .۱۲دﮐﺘﺮ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮری ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ
 .۱۳دﮐﺘﺮ ﻣﯿﺘﺮا ﻧﻮروزی ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن
 .۱۴دﮐﺘﺮ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺮدﮐﯿﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۱۵دﮐﺘﺮ آرﯾﺎ ﻫﻤﺘﯽ ﻧﮋآد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاح ﻋﻤﻮﻣﯽ
 .۱۶دﮐﺘﺮ ﺷﻬﻼ ﯾﺎرﯾﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ

ﯾﺰد:
 .۱۷دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﯾﺰدی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
 .۱۸دﮐﺘﺮ آﺧﻮﻧﺪﯾﺰدی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
 .۱۹دﮐﺘﺮ ﻣﻼﻋﺎﺑﺪﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
 .۲۰دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ
ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
 .۲۱دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻤﯽ راد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد
 .۲۲دﮐﺘﺮ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ
ﺻﺪوﻗﯽ ﯾﺰد

ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ:
 .۲۳دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﻮﺳﻔﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ
 .۲۴ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ
 .۲۵ﻣﺤﻤﺪ وﺛﻮﻗﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ آﺳﻢ و آﻟﺮژی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ
 .۲۶ﻣﻠﯿﺤﻪ آرش ﻧﯿﺎ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن
ﺷﻤﺎﻟﯽ

اردﺑﯿﻞ:
 .۲۷دﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻫﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۲۸دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻗﺒﺎدی ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﻪ
 .۲۹دﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﻓﯿﻀﯽ ﺟﺮاﺣﯽ رﯾﻪ
 .۳۰دﮐﺘﺮ ﻫﺎدی ﭘﯿﺮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی
 .۳۱دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ژﻧﺘﯿﮏ
 .۳۲دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ارزﻧﻠﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﯾﺮوس و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ

اﻟﺒﺮز:
 .۳۳دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﻪ

 .۳۴دﮐﺘﺮ اﻟﻬﺎم ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﯾﻪ
 .۳۵دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﺻﺪاﻗﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۳۶دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ اﻓﺴﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ
 .۳۷دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﻠﮑﺰاده ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس

ﻣﺮﮐﺰی:
 .۳۸دﮐﺘﺮﺳﯿﺪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک

ﻣﺤﻤﺪﺟﻤﺎﻟﯿﺎن

ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖﻫﺎ

رﺋﯿﺲ

داﻧﺸﮕﺎه

ﻋﻠﻮم

 .۳۹دﮐﺘﺮﻣﺠﯿﺪ اﮐﺒﺮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﯿﮑﺮوب ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک
 .۴۰دﮐﺘﺮاﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک

ﻣﺸﯿﺮی

ﻣﺘﺨﺼﺺ

ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ

وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی

وﯾﮋه

داﻧﺸﮕﺎه

 .۴۱دﮐﺘﺮﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎی وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک
 .۴۲دﮐﺘﺮﻣﻬﺪی ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراک

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ:
 .۴۳دﮐﺘﺮ اﺣﺪ ﻗﻠﻤﯽ
 .۴۴دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮﺷﯽ آذر
 .۴۵دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد اﺣﻤﺪﯾﺎن
 .۴۶دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﺮﺟﯿﺎن
 .۴۷دﮐﺘﺮ ﺧﺪاداد ﺧﺪادادی

ﻓﺎرس:

 .۴۸دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ داورﭘﻨﺎه ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۴۹دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﯿﻢ ﮐﺪﯾﻮر ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۵۰دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﭘﻮردادﻓﺮ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۵۱دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﯿﻮﻣﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۵۲دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺮداد ﻣﺤﺮاﺑﯽ ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۵۳دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاده ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ رﯾﻪ
 .۵۴دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی دﻫﺪﺷﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ
 .۵۵دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد رﻧﺠﺒﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ
 .۵۶دﮐﺘﺮ اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﯿﮏ ﭘﻮر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ

ﻗﻢ:
 .۵۷دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺤﺒﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه

آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ:
 .۵۸دﮐﺘﺮ ﭘﯿﻤﺎن رﻓﯿﻊ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۵۹دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﻣﻮﺳﻮی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۶۰دﮐﺘﺮ وﺣﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ
 .۶۱دﮐﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻮر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ
 .۶۲دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ
 .۶۳دﮐﺘﺮ اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻃﺐ اورژاﻧﺲ

ﻗﺰوﯾﻦ:

 .۶۴دﮐﺘﺮ ﻧﺠﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻗﺰوﯾﻦ
 .۶۵دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
 .۶۶دﮐﺘﺮ ﺑﯿﮋﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ ،ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ
 .۶۷دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻨﺪرﭼﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎﺗﺎﻟﻮژی و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس
 .۶۸دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﺮاﺳﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ ژﻧﺘﯿﮏ و وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس
 .۶۹ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮادی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻠﻮم ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ،رﯾﯿﺲ ﮔﺮوه
ﺗﻐﺬﯾﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ

ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ:
 .۷۰دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج
 .۷۱دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ذاﮐﺮ ﺳﻌﯿﺪی ﻧﮋاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻋﻔﻮﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﯾﺎﺳﻮج
 .۷۲دﮐﺘﺮ ﺻﻔﻮرا ﺣﺠﺎزی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج
 .۷۳دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰداﻧﭙﻨﺎه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج
 .۷۴دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻬﺪی ﭘﻮر ﺗﻮاﻧﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن:
 .۷۵دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ زاﺋﺮی ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 .۷۶دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻫﻤﺎﯾﯽ ،ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
 .۷۷دﮐﺘﺮ ﻧﺠﺎﺗﯽ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻮژﻧﺘﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن

ﻫﻤﺪان:

 .۷۸دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪ ﻋﺰﯾﺰی ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان
 .۷۹دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﻣﺠﺬوﺑﯿﺎن دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺪان
 .۸۰دﮐﺘﺮ ﻣﯿﻌﺎد ﺑﻨﺎی ﮔﻠﺮﯾﺰی ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ:
 .۸۱دﮐﺘﺮ ﺷﮑﻮه ﻏﻔﺎری ﻣﺘﺨﺼﺺ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ
 .۸۲دﮐﺘﺮ داوود ﺟﻮاﻧﻤﺮد ﻣﺘﺨﺼﺺ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ
 .۸۳دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺿﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۸۴دﮐﺘﺮ آزاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ زاده ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۸۵دﮐﺘﺮ زﻫﺮه آذرﮐﺎر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ

اﯾﻼم:
 .۸۶دﮐﺘﺮ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻋﺒﺪی وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس
 .۸۷دﮐﺘﺮﻋﺒﺎس ﻣﻠﮑﯽ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس
 .۸۸دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﻋﻤﺎر ﻟﻮﯾﯽ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس
 .۸۹دﮐﺘﺮ ﺣﻤﯿﺪ ﺗﻘﯽ ﻧﮋاد وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس
 .۹۰دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻨﺒﻪای وﯾﺮوس ﺷﻨﺎس

زﻧﺠﺎن:
 .۹۱دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻘﺘﺪر ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ

 .۹۲دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺷﮑﻮری ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ
 .۹۳دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮزاده ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ
 .۹۴دﮐﺘﺮﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮﺧﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ
 .۹۵دﮐﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﺗﻘﯽ ﻟﻮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮔﻮش ،ﺣﻠﻖ و ﺑﯿﻨﯽ
 ۹۶.دﮐﺘﺮ ﺟﻠﯿﻠﯿﺎن ﺗﺨﺼﺺ وﯾﺮوس ﺷﻨﺎﺳﯽ
 ۹۷.دﮐﺘﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﺗﺨﺼﺺ رﯾﻪ
 ۹۸.دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻦ ﺗﺮاﺑﯽ ﭘﻮر ﺗﺨﺼﺺ رﯾﻪ
 ۹۹.دﮐﺘﺮ ﮐﺮﻣﯽ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ۱۰۰.ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪرآزاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن
 ۱۰۱.دﮐﺘﺮ ﺗﺮاﺑﯽ زاده ﺗﺨﺼﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 ۱۰۲.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻨﺪی ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز_ﺧﻮزﺳﺘﺎن

