
تاریخچه تأسیس انستیتو پاستور در جهان



تاریخچه

تَوتت اا1887اًستتتوتَاستوتتتَ اا اوتتت ا
ایياهَوسِا.الَییاستوتَ ابٌوتىاًْتاُاضد

ا14تتوتو اضتداٍاا اااا1887ژٍئياا4ا ا
کرا ووتًاضرٍعابِاکت اا1888ًَاهبرا

البتِاا اابتداافق ایت اهرکتماهبتت بُابتتااااا
ّت یا اُاافتتااٍلیاس ااباهدتاکَتتتّیاا
هراجؼتتابووت اىابِاآىاتتاحدیابیتااضدا

کِاایياوتختوتىاستوخگَیاآىاًبَا



ستوتتتَ اااًطتتوٌدیابتتَااکتتِاه تلؼتتتتاا
ِااشاا اهَ ااتخوورابِاسژٍّصاّتتییاا اٍلو
سوطرٍاا ابهوٌِاهوکترٍاضٌتوتیاهٌ تراااا

ستوتتتتتَ اکتضتتتترا ٍضتتتتیاا ا.اضتتتتد
اوتریلوماوتتوَىااوتت اکتتِابتتِاافتختتت ااٍا

اٍا.استوتَ یماوتتتوَىاًتهوتتتدُاهتتتیاضتتتَا
 ٍشاّتیاٍاکسوٌتووَىابِاهٌظَ اکٌتر ا
ػفًَتتت ابتکتریتتتتییا ااتتتتدٍیياکتتترااٍا
ّوچٌتتوياٍاکستتٌیاهتتَیرابتترایاّتتت یااا

.وتخ 



ساختار ي پشتیباوی

اًستوتَاستوتَ ابِاػٌَاىای اوتبهتىاخصَصیاغوراًتفتػیاتَو ای اّوتتتاهتدیرُااا
.هستقلاااا ُاهیاضَاا

ستوتَ ابتاجذاکو اّتیاهتلیااباهٌتتبغاهختلتراٍاهتؼتداااباخَاهختتت یااااااًستوتَا
.اخَااهحتفظ اکراُ،ااوتقال اااًطوٌداًصا ااتضووياهیاکٌد

ۺاص مىابع اعتباسات اوؼتیتً پاػتًس ایىُا َؼتىذبعضی 
ِاّتیااٍل اا فراًسِیت اً

حقاالوطتٍ ُاّت
ه َبصدٍ ااًَاعاحقا

قرا اااّتا آهداحتصلااباا
تطخوصیحتصلاابافرٍشاٍاکسي،اورماٍاآبهَىاّتیاا آهدّتیا

خصَصیکو اّتیابخصاٍا



يضعیت کىًوی اوستیتً پاستًر

ٍاحتدااا100اًستوتَاستوتَ اا احت احتضرایکیااباهراکماسژٍّطیابرتترااًوتوت اکتِاااا
ااًطتوٌدااا600ااًطتوٌدایتبت اٍاااا500کت هٌدااباجولِاا2700سژٍّطیابتاًمای ابِا

ایتياهَوستِاّوچٌتوياااا.اکطَ ااًوتابتبایداهتیاکٌٌتدااا70قرا ااایااا ااکِاوتالًِاابا
ِاایاابا هَوسِا وودگیابِاهطتکالتاببتیاػوتدتتًاا اکطتَ ّتیاا اااااا28ضتهلاضبک

ایيا.احت اتَوؼِااو اکِاّوگیاًتمااًستوتَاستوتَ ا ااا اکطَ اخَاایدکاهیاکطٌد
َا)ال مایر،اجوَْ یاآفریقتیاهرکمی،ابلژی ،ابربیتلاا:اابهرکماػبت تٌداا28 ،ا(وتتئَستئَل

،اگَاالَپ،اگَیتىافراًسِ،اٍیتٌتم،اایتراى،اوتتحلاػتتج،اااا(لول)کتهبَج،اوٌگت ،افراًسِا
،اتتًَ ،اا(وتياسترببتَ  اا)،اکتلدًٍوتیاجدید،ا ٍوتوِاا(کتبابالًکت)هتااگتوکت ،اهراکصا

،اآهریکتتاا(ضتتًگْتیا)یًَتى،اا ٍگَئتِ،ا ٍهتتًی،اًو تر،اکتتهرٍى،اکترُاجٌتَبی،ا توياااااااا
(.کًََ )،اٌّگاکٌگاٍاٌّدا(هَىا ئت )،اکتًتااا(ًوَیَ ک)



برخی از مهم تریه افتخارات ي  
دستايردهای علمی در اوستیتً پاستًر  

تًسط جاوشیىان پاستًر



یشػیىیا  ۱۸۹۴الکؼاوذس یشػیه دس 
پؼتیغ، عامل طاعًن خیاسکی، سا 

کـف کشد

ٍ َا  ۱۸۹۸پل لًیی ػیمًن دس  وقؾ کى
سا دس اوتقال طاعًن کـف کشد
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ي کامیلل   (Calmette)آلبشت کالمت •
طشیقلللٍ کـلللت  (Guerinگِلللش ن 

مایکًبللاکتشیًت بًبشکًلللًصیغ ي وللً  
گللشن  -ضللعیف بللش آن باػللیل کالمللت

BCG)     سا کـف ي بلش ایله اػلاع دس
ايلیه ياکؼه مًثش علیٍ ػل سا دس  ۱۹۲۱

. اوؼتیتً پاػتًس ؿُش لیل بًلیذ کشدوذ
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تاریخچه تأسیس انستیتو پاستور در ایران



10

کِااحوداضتتُااا1298ٍاا1297ا اوت اّتیا•
قتجت اهستفرتیابِاا ٍستاااض ،اضويابتبایدا
اباکطَ افراًستِ،اا ابرًتهتِابتبایتدّتیاٍیاااا
ی ا ٍب،اهخصَظاایدا اابااًستوتَاستوتتَ اا

ا اایتيابتبایتدااکتتراحکتونااااا.است ی ابتَااا
سمضت اا(اهحوداحسيالقوتىاااّتناا)الدٍلِا

ضتتوياهطتتتّدُا.اهخصتتَظاّوتتراُااٍابتتَاا
کت ّتتتیاػلوتتیاایتتياه وستتِاٍافؼتلوتت اااا
آبهتیطگتُاّتیاتطخوصیاٍابخصاّتیاتْوِا

اًستوتَااخدهتتاورماٍاٍاکسياّتیاهختلر
ستوتَ اهَ ااتَجِاستاضتُاایراىاقرا اگرف اٍا
اوتَ ااقداهتتاالبماجْ اتأوو اه وستِاا
هطتبْیاا اایراىابِااکتراحکوناالدٍلِاصتا ا

ضد



اهضتیاتَافقاًتهِافراًسِاٍاایراى

ٍا

اهضتءااوتوٌتهِاتَو ااحوداقَاماًخس اٍبیراٍق ا

ا

11

 ۱۳۲۵  



بشاػللللاع ایلللله بًا لللل   •
اوؼتیتًپاػتًس ایشان اص وظش مالی 
ي اداسی مؼتقل ؿذ ي صیلش وظلش   
یک ؿًسای عالی اوؼتیتًپاػتًس 
بٍ سیاػت يصیلش بُلذاسی ي لت    

آغاص ومًد ي یکلی    عالیت خًد سا
اص متخصصیه  شاوؼًی بلٍ ولات   

ػل بالتاصاس بلٍ سیاػلت   سدکتش ما
اوؼتیتًپاػتًس ایلشان اوتخلاو ي   

مـغًل کاس ؿذ
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دس  ۱۳۴۵دکتش بالتاصاس بلا ػلال   •
ایشان بًد ي دس اوؼتیتًپاػتًس بٍ 

. خذمت خًد ادامٍ می داد

سیاػت اوؼتیتًپاػتًس بلا ػلال   •
بٍ عُذٌ اي بًد يلی بعذاً بٍ  ۱۳۴۱

ػمت مـايس خذمت ملی کلشد ي   
دکتش مُذی  ذػی کٍ  بال ػمت 
معايوت اوؼتیتًپاػتًس سا داؿت 
ي یکی اص  ذیمی بلشیه سسػلای   
بخؾ ایه اوؼتیتً بًد بٍ سیاػت 

اوؼتیتً اوتخاو ؿذ
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رکش ایه وکتٍ ؿایان بًجٍ اػلت  •
کٍ آصمایـلااٌ َلای بـلخی     
طبللی اوؼتیتًپاػللتًس اص ايلللیه 
آصمایـااٌ َلایی اػلت کلٍ دس    
کـًس ما بأػیغ ؿذٌ ي ػلالیان  
دساص مشجعی مًسد اعتماد ي مًسد 
احتیاج جامعٍ پضؿکی ي بیماسان 
بًدٌ اػت ي بٍ َمیه دلیل بلًدٌ  
اػت کٍ می بًان گفت باسیخچۀ 
آصمایـللااٌ بـللخی  طبللی دس 
ایشان با بأػیغ اوؼتیتًپاػلتًس  

آغاص می ؿًد

 عالیت اوؼتیتًپاػتًس ایلشان اص  •
بللذي بأػللیغ َمچىللان سي بللٍ  
گؼتشؽ می س لت ي مؼللًلیه   
بخؾ َای مختلف ایه مؤػؼلٍ  

ػال خلذمت خلًد    ۸0دس ديسان 
عاليٌ بش  عالیت َلای خلذمابی،   
بُذاؿتی، اپیذمیًلًطیک ي بُیٍ 
مًاد بیًلًطیکی مختلف اوؼلاوی،  
بٍ مطالعات علمی ویض پشداختلٍ ي  
سػاالت ي مقاالت متعذدی اوتـاس 
دادٌ ي بٍ عاليٌ دسبلاسٌ بؼلیاسی   
مؼائل بُذاؿلت مىطقلٍ ای بلا    
ػاصمان بُذاؿت جُاوی َمکاسی 

وضدیکی بٍ عمل آيسدٌ اوذ



اکنلو
تاریخچه تأسیس پایگاه تحقیقاتی  

بیماریهای نوپذیذ وباز پذیذ
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اکنلو



اکنلو

سيػتایی اص بًابع بخؾ ؿیشیه ػً ؿُشػتان کبًدسآَىگ دس اػتان •
َمذان  

پایااٌ بحقیقابی بیماسی َای وًپذیذ ي باصپذیذ اوؼتیتً پاػتًس ایشان دس •
ػال پیؾ بًػط دکتش ماسػل بالتاصاس ،سئیغ  ۶0یعىی بقشیباً  ۱۳۳۱ػال 

ٍ َای طاعًن ي دس صمیه  اوؼتیتً پاػتًس ایشان يبا دیذٌ ؿذن آخشیه ومًو
اَذایی دس جىب ایه سيػتا احذاث گشدیذٌ اػت

ایه پایااٌ دس صمیىٍ پایؾ بیماسی َای وًپذیذ ي باصپذیذ وظیش طاعًن، •
بًالسمی ي بب کیً  عالیت می ومایذ

17



اکنلو

 عال بًدٌ ي بشای ػلال َلا بلٍ     ۱۳۷0ایه مشکض بحقیقابی با  بل اص ػال •
عىًان یکی اص مشاکض مشجع بیماسی طاعًن دس دویا ؿىاختٍ می ؿذٌ اػت

، ػمیىاس ػاصمان بُذاؿت جُلاوی دس ملًسد ایله    ۱۳۵۱دس ػال اصجملٍ •
بیماسی دس ایشان ي بٍ محًسیت ایه پایااٌ بحقیقابی بشگضاس ؿذٌ اػت

بعذ اص آن بعطیل ؿذٌ، با ایىکٍ پغ اص مشبفع ؿذن مـکالت، دس اختیلاس  •
داوـااٌ علًت پضؿکی َمذان  شاس گش ت کٍ با ا تتاح کامل ایله مشکلض،   

ایه ػاختمان با مـلاسکت   .اوجات بحقیقات دس ایه پایااٌ امکان پزیش ؿذ
اوؼتیتً پاػتًس ایشان، مشکض مذیشیت بیماسیُای ياگیلش ي خیلش بضسگلًاس    
مىطقٍ حاج حؼیه حیذسی با َمکاسی داوـااٌ علًت پضؿلکی َملذان   

ٌ اوذاصی ؿذٌ اػت سا
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اکنلو

متش مشبع ػاختمان جذیذ  احذاث ي  ۳۴0دس پایااٌ اوؼتیتً پاػتًس اکىلً •
متشمشبع ػاختمان  ذیمی مشمت ي باصػاصی ؿذٌ اػت ۲۸0

ػٍ آصمایـااٌ بٍ آن اضلا ٍ ؿلذٌ کلٍ ؿلامل آصمایـلااٌ ػلشيلًطی،       •
ٌ ؿىاػی اػت آصمایـااٌ مًلکًلی ي آصمایـااٌ جًوذ

وفلش سا   ۴0ػاله جلؼات، کالع دسع، میُمان ػشا کٍ ظش یلت پلزیشؽ   •
داسد ي سػتًسان، آؿپضخاوٍ ي یک َضاس متش مشبع صملیه اَلذایی بًػلط    

ؿًسای اػالمی سيػتای اکىلً ویض بٍ ایه پایااٌ اضا ٍ ؿذٌ اػت 

ٍ سیضی بشای بجُیض آصمایـااٌ، وصلب دکلل مخلابشابی ي اػلتفادٌ     • بشوام
َمکاسان اص ایىتشوت پشػشعت دس دػتًس کاس اػت کٍ اعتباس مًسد ویاص دس 

میلیلًن   ۸۵میلیًن بًمان بًدٌ کٍ بخـی اص ایه مبلغ یعىی  ۸00حذيد 
بًمان آن سا یکی اص خیشان بقبل کشدٌ 
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اکنلو

متشی سيػتای اکىلً يا ع اػت ي بلشای اػلتفادٌ بُتلش اص     ۵00پایااٌ دس •
خذمات سيػتا با  ًل مؼاعذ  شماوذاس محتشت کبًدسآَىلگ  لشاس ؿلذٌ    
اػت کٍ پایااٌ دس طشح َادی سيػتا  شاس گیشد با با آػفالت ؿذن مؼیش 

ي لًلٍ کـی گاص، بؼُیالت بُتشی بشای پایااٌ  شاَم ؿًد

بحقیقات دس ایه پایااٌ اص ػٍ ػال پیؾ آغلاص ؿلذٌ اػلت، بلا ا تتلاح      •
ػاختمان جذیذ، امیذ اػت با َمکاسی اوؼلتیتً پاػلتًس ماداگاػلکاس ي    

اوؼتیتً  پاػتًس  شاوؼٍ ا ذامات اسصؿمىذ دیاشی اوجات ؿًد

َمچىیه پیؾ بیىی می ؿًد دس ایه مشکض، بحقیقات مختلف داوـلااَی  •
ٌ ؿىاػلی ي مطالعلٍ      اص بیل طشح َای پظيَـی جًوذٌ ؿىاػلی، حـلش
بیماسی َای وًپذیذ ي باصپذیذ مـتشک بیه اوؼان ي حیًان مًسد مطالعلٍ  

 شاس گیشد
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حضًس خاوًادٌ پشي ؼًس بالتاصاس دس اکىلً

سمللی بللالتضاس  شصوللذ •
دکتش بالتلاصاس سئلیغ   
ػاب  اوؼیتً پاػلتًس  

بلٍ   ۴0ایشان دس دَلٍ  
َملللشاٌ خلللًاَشؽ 
ػًصان بالتاصاس دس ایه 

مشاػم حضًس داؿت
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ایه مشکض دس ػلًت خلشداد ملاٌ    •
با حضًس سیاػت اوؼلتیتً   ۱۳۹۲

پاػللتًس کـللًس، معللاين يصیللش  
بُذاؿت، دختش ي پؼش پشي ؼلًس  
بالتاصاس، ومایىذٌ اوؼتیتً پاػلتًس  
ماداگاػللکاس، اػللتاوذاس ي امللات  
جمعلٍ َمللذان، ومایىلذٌ مللشدت    
کبًدساَىگ يَمذان دس مجللغ  
ؿلللًسای اػلللالمی، سيػلللای  
داوـااَُای علًت پضؿکی بشخی 
اػتاوُا ي خیلش بضسگلًاس مىطقلٍ    
حاج حؼیه حیذسی ي مؼللًلیه  

ؿُشػتاوی سػما ا تتاح ؿذ
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مشاػم ا تتاح پایااٌ 
۱۳۹۲ػًت خشدادماٌ 



ادامٍ

ػال گزؿتٍ طی بفاَمىامٍ بیه اوؼتیتً پاػلتًس ایلشان،    ۳دس •
مشکض مذیشیت بیماسی َای ياگیش ي داوـلااٌ عللًت پضؿلکی    
َمذان،  اص جذیذی اص  عالیت َای ایه پایالاٌ ؿلکل گش تلٍ    
اػت کٍ حاصل بحقیقات صًست گش تٍ طی ایه مذت، گضاسؽ 

َایی وظیش طاعًن، بًالسمی ي بب کیً بعذ اص دٌ  مجذد بیماسی
َا ػال عذت گضاسؽ ایه بیماسی َلا بلًدٌ اػلت ي ػیؼلتم     

َلای   َا دس وظلات مشا بلت اص بیملاسی    مشا بت اص ایه بیماسی
.کـًس مجذدا ؿکل گش تٍ اػت
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هراوناکلٌگابًیااحداثاوتختوتىاجدیداا استیگتُاا
1392/02/23 تحقوقتتیااکٌلَ
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