
 ایران دانشگاه علوم پزشکی HIVقطب آزمایشگاه  معرفی

ایدز به عنوان یک عامل عمده مرگ و میر بیماری های عفونی در دنیاست و بیشتر موارد ابتال به این بیماری در  

 . سال هستند 25گروه سنی زیر 

این نکته ولی است.تشخیصی اختصاصی مولک آزمایشگاه  راه اندازی HIVیکی از ارکان اصلی سیستم مراقبت 

بیماری های واگیر و غیر ی مراقبت از دارای اهمیت است که در دنیای امروز آزمایشگاه نقش موثری در زمینه 

 . واگیر دارد

با در  و آموزش پزشکیوزارت بهداشت و درمان  1392در سال  ر راستای تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتد

در سراسر  HIVآزمایشگاه قطب تشخیصی  13اقدام به تاسیس  ،خواست و حمایت سازمان بهداشت جهانی

ب انتخقطب ابهشتی برای تاسیس آزمایشگاه شهید دو دانشگاه علوم پزشکی ایران و  ،کشور کرد. در شهر تهران

برگزاری دوره های  آموزشی  شدند. پس از تهیه ی ساختمان مناسب آزمایشگاه، خرید و آماده سازی وسایل و

ف اهدا با را  HIVآزمایشگاه قطب کشوری رسما 1393  ماه ایران در بهمنعلوم پزشکی دانشگاه  ،برای پرسنل

و نیز  نتایج آزمایشات دقیق و به موقع ثبت اطالعات ، انجام آزمونهای تشخیصی و مراقبتی روزمره ،مرتبط به هم

  افتتاح کرد.  HIV /AIDSانجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با موضوع 

، HIVآلوده به ویروس ارعیین لود ویروسی برای مادران باردابتدا عملکرد این آزمایشگاه محدود به آزمایش ت

قطب آزمایشگاه  .بود آزمایشات تشخیصی اولیه و بررسی موارد عدم تطابق HIV+مادران نوزادان متولد شده از 

HIV  ویروس شناسی ، ژنتیک مولکولی در رشته های که دارای تخصص استل متخصص نفر پرسن 4دارای  ،

آزمایشگاه بوده و قابلیت انجام اغلب آزمونهای مرتبط با اهداف  و کارشناسی علوم آزمایشگاهی قارچ شناسی

 را فراهم نموده اند.  HIVقطب 

ایران مورد بازدید و ارزیابی مراکز داخلی و بین المللی بسیاری دانشگاه علوم پزشکی   HIVقطب آزمایشگاه 

عنوان مثال ه عنوان یک مرکز پیشرو در این زمینه در داخل کشور مطرح بوده است. به ده است و همواره ببو

که یک کمپانی پیشرو در حیطه دستگاههای فلوسایتومتری می  PIMAاعضای هیات مدیره کمپانی معظم 

از آزمایشگاه و فعالیتهای آن بازدید    UNAIDSباشد، نماینده منطقه ای سازمان بهداشت جهانی و نیز 

 .نموده اند

 

 



 از جمله: داشته است به صورت مستقل فعالیتاین آزمایشگاه تا کنون در برگزاری کارگاههای متعددی 

و ارسال نمونه برای تشخیص مولکولی  نمونه گیری هایستانداردرگاه آموزشی ااکHIV  ویژه ی کارکنان

 HIVیشگاه قطب دانشگاههای زیر مجموعه آزما

 کارگاه آموزشی نحوه ی کاربری دستگاهCD4 count PIMA  ویژه ی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی

  ایران

 توانمندی انجام آزمونهای : دانشگاه علوم پزشکی ایران HIVقطب آزمایشگاه 

HIV Detection Tests: ELISA, PCR, Real Time PCR (Viral Load Assay)  

CD4 count in HIV infected patients 

HBV Detection Tests: ELISA 

HCV Detection Tests: ELISA 

CMV Detection Tests: ELISA 

Toxoplasma Gondii Detection Tests: ELISA 

Vitamin D Tests: ELISA 

 

نه حضور بسیار ایران در این زمی دانشگاه علوم پزشکی HIVقطب  نحوی که آزمایشگاه  به. را دارا می باشد

مورد آزمون  1834بیش از  (1397دی )داشته است به نحوی که از بدو پیدایش تا کنون فعال و تاثیرگزاری 

Real time PCR; HIV Viral Load   مورد آزمون  2560، بیش ازCD4 count by 

Flowcytometry    مورد آزمون االیزای اختصاصی جهت تشخیص و شناسایی 1900، بیش ازHIV   و

را به انجام رسانده است. ت دارویی مورد انجام آزمون تشخیص مقاوم 600، بیش از سایر عفونتهای مرتبط 5691
  

 

 


