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 2فرد ندایی زهرا و *9رسولی نجمه

 تاریخچه

نابارور و پژوهش و  یهازوجی برای محدود با هدف ارائه خدمات درمان یعنوان مرکز جراح، به 9922سال در  انیپژوهشگاه رو

از پژوهشگران و همکاران در جهاد  یتوسط زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی و گروه یو نابارور یعلوم بارور نهیآموزش در زم

و  یعلوم سلول قاتیمجوز مراکز تحق بیبه ترت 9952و  9922 یهادر سال انیشد. پژوهشگاه رو سیسأت رانیا یعلوم پزشک یدانشگاه

 هکرد افتیدر یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یعلوم پزشک یهاگسترش دانشگاه یمثل را از شورادیتول یپزشک قاتیمرکز تحق

 انیآن از پژوهشکده به پژوهشگاه رو یبا ارتقا یو فناور قاتیتحق علوم،وزارت  یگسترش آموزش عال یشورا، 9955آبان ماه در  و

 .نمود موافقت

 اندازچشم

با  یستیدر علوم ز یو نوآور یعلم، فناور ۀدر توسع شگامیپ ،یالمللنیدر تراز ب یو فناور یقاتیقطب تحق کی انیرو پژوهشگاه

 سالمت جامعه است. یثر در ارتقاؤو م یمیطب ترم ،یفناورستیز مثل،دیتول ،یادیبن یهادر علوم سلول تیمرجع

 تیمورأم

در محورهای زیر  یتوسعه جهاد دانشگاه ۀکشور و در چهارچوب برنام یجامع علم ۀنقش یدر راستا انیپژوهشگاه رو تیمأمور

 است:

 یفناور ستیو ز یادیبن یهاسلول دمثل،یتول یو پزشک یشناسستیز یهانهیدر زم یم و فناوروعل ۀو توسع پژوهش 

 یالمللنیو ب یدر سطح مل یعلم یهاافتهی جیو ترو آموزش 

 شورک یتخصص -یعلم یازهایبه منظور رفع ن یستیمحصوالت ز دیارائه خدمات و تول یبرا یپژوهش یهاافتهی یسازیتجار 

 هاپژوهش جیاستفاده کارآمد از نتا قیالعالج از طرنابارور و صعب مارانیب درمان 

 85-88: پیاپی( 18)شماره  3، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_80843.html 

 ارتباطات علمی

 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشجویان کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و 9،0

 رویان پژوهشگاه معرفی
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 رویان پژوهشگاه معرفی؛ ندایی فردو  رسولی       

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 پژوهشگاه یهاتیفعال

 یدرمان و یآموزشگگی، پژوهشگگ یهاتیپژوهشگگگاه فعال نیا

 یخود را در قالب سگگه پژوهشگگکده و دو مرکز خدمات تخصگگصگگ

از هایی راهبرد ( بایو مرکز سگگگلول درمان یبارورنا)مرکز درمان 

 .دهدیعلم تا کاربرد انجام م

 یادیبن یهاسلول یو فناور یشناسسکتیپژوهشکدده ز

 هیپا یبا شناخت مبان وندیطب پ نهیپژوهشکده در زم نیا :انیرو

 یترجمان قاتیتوسعه تحق ،یادیبن یهاسگلول یشگناسگسگتیز

و انجگگام  یشگگگگگاهیآزمگگا وانگگاتیح یرو یادیگبن یهگاسگگگلول

 لپژوهشگگگکده شگگگام نیدارد. ا تیفعال ینیبال یهاییکگارآزمگا

شناسی تکوینی، های بنیادی و زیستسلول یپژوهشگ یهاگروه

فناوری نانو و زیسگگت مواد، زیسگگت پزشگگکی ترمیمی و سگگلول 

 های مولکولی است.شناسی سامانهزیست و همچنین درمانی

پژوهشکده در  نیا :انیمثل رودیتول یپژوهشکدده پششد

و بهبود سگگگالمت  نیسگگگالمت جن ،یبارور زانیم شیافزا نهیزم

مختلف  یهادر حوزه یو درمان نابارور قیتحق قیجگامعه از طر

 یشپژوه یهاپژوهشکده شامل گروه نیدارد. ا تیفعال یمثلدیتول

وری، و سالمت بار ژیشناسی، اپیدمیولومثل، جنینژنتیک تولید

تصگگگویربرداری  و انگدوکرینولوژی و نگابگاروری زنان، آندرولوژی

 مثل است.تولید

 دیتول ۀنیپژوهشکده در زم نیا :یفناورستیپژوهشدده ز

 یناورفستیو محصگوالت وابسگته مرتبط با ز ایحیوانات مزرعه

مهندسی  یپژوهش یهادارد. پژوهشگکده شامل گروه تیآن فعال

 شناسی سلول جنسی و گروه زیست فناوری است.ژنتیک، زیست

 یپژوهش جینتا یعلم ریثأت

 رینظ ،علم تا کاربرد آن دیاز تول ۀدر چرخگ تیگموفق •

 و یسگگگکته قلب مارانیبه ب یادیبن یهاسگگگلول وندیپ

و ارائه خدمات  مارانیب نیو بهبود ا هیقرن یهابیآس

 هاحوزه نیاز ا یدر بعض

 tPAو  1 یمولد فاکتور انعقاد ۀختیترار یبزها دیتول •

گوسگگگفند و گاو( در  )بز، یاهل یهابلوغ تخمگک دام •

انجماد  ،یشگاهیانجام لقاح آزما ،یشگگاهیآزما طیمح

و رحم جایگزین بگه دنبگال آن انتقال به و  هگانیجن

 سالم واناتیح دیتول

 022از  شیبا ب به مردم یدرمان نابارورارائه خدمات  •

 در ماه یدرمان کلیس

 ینیگزقبل از النه یکیژنت یهاصیارائه خدمات تشخ •

  به مردم

 یپژوهش جیفناورانه نتا ریثأت

 در انسان یشگاهیآزما یبارور •

 یاهل واناتیدر ح یدمثلیتول یسازهیشب •

 انسان نیو جن یانجماد سلول جنس •

 ینیگزقبل از النه یکیژنت صیتشخ •

 بافت یمهندس •

 بینوترک یهانیپروتئ دیتول •

 ینیجن یادیبن یهاانواع سگگلول یجداسگگاز و دیتول •

 بزرگساالن و بندناف

 هختیترار یبزها دیتول •

 یدام یهانیجن دیتول •

 یبا استفاده از سلول درمان وندیطب پ •

بند  یادیبن یهاسلول یو عموم یخصگوص یهابانک •

 ناف

 ییو پرتوان القا ینیجن یادیبن یهابانک سلول •

 یپژوهش جینتا یاقتصاد ریثأت

 قاتیتحق یاقتصاد ریثأهمواره به ت انیرو پژوهشگاه

، راستا نیهم توجه داشته است. درها آن یعلم یهاهمچون جنبه

فاکتور رشد  دیموفق به تول 9952در سال این پژوهشگاه 

این امر انسان شد که  (Fibroblast growth factorی )بروبالستیف

از این رو، این  .ی گردیدقابل توجه یارز ییجومنجر به صرفه

 هایهبرنام نهیدر زم زیرشد را ن یفاکتورها ریسا دیتولپژوهشگاه 

 داده است. خود قرار ی آیندهکار

 هایهمکار
در سگگطح طرح مشگگتر   082از  شیبرویان  پژوهشگگگاه

داشته ی المللنیدر سگطح ب طرح مشگتر  82از  شیب وداخلی 

 است.

  مالحظاتسایر 

 یالمللنیدوره کنگره ب بیسگگگت و یگک کننگد برگزار •

 انیمثل رودیتول یپزشک

 یالمللنیدوره کنگره ب شگگگگانزده کگنگنگگد برگگزار •

 انیرو یادیبن یهاسلول یو فناور یشناسستیز
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در  داخل کشگگگوردر صگگگدهگا کگارگاه  کننگد برگزار •

 یادیبنهای سلول مثل ودیتولهای نهیزم

 هاینهیدر زم یالمللنیهگا کگارگاه بده کننگد برگزار •

 یادیبن هایسلول مثل ودیتول

پژوهشگاه به  یاز سو ISIانتشگار منظم دو فصگلنامه  •

 و یبارور یالمللنیب هیو نشر« Cell Journal» یهانام

 International Journal of Fertility and» ینابارور

Sterility» 

 ایو  یاز هزار مقاله به صگگگورت سگگگخنران شیارائه ب •

 یالمللنیو ب یپوستر در سطح داخل

و در دست  افتهیخاتمه  به صورت انجام صگدها طرح •

 اجرا

 انیروپژوهشگاه  افتخارات

 ،یخگدمات درمان نابارور نگهیدر زم انیگرو پژوهشگگگگگاه

 یادیز یهاتیتاکنون موفق یفناور ستیو ز یادیبن یهاسگلول

توان به موارد ها میآن را به نام خود ثبت کرده اسگگگت. از جمله

 زیر اشاره کرد:

 یشگاهیآزما یبارورتولد اولین کود  حاصل از روش  •

IVF ( 9929در تهران) 

ن کود  حاصل از روش میکرواینجکش نیتولد اول •

(Micro Injection) ICSI ( 9929در کشور) 

 یکیژنت صیتولد اولین کود  حاصگگل از روش تشگگخ •

 (9959( در ایران )PGD) نیجن ینیگزقبل از النه

 عاتیضگگا میترم یبرا یادیبن یهااسگگتفاده از سگگلول •

بار در کشگگور  نینخسگگت یاز سگگکته برا یناشگگ یقلب

(9959) 

 عاتیضگگا میترم یبرا یادیبن یهااسگگتفاده از سگگلول •

 (9955بار در کشور ) نینخست یچشم برا هیقرن

خون بند ناف  یبانک خصگگوصگگ نینخسگگت سیسگگأت •

 (9955نوزادان )

 هانیخاورمدر  شده یسازهیشب وانیح نیتولد نخسگت •

 (9958( )انای)رو

شگگده  یسگگازهیشگگب ۀسگگه بزلالتولد دو گوسگگاله و  •

(9955)  

 یانسگگگان ییپرتوان القا یادیگبن یهگاسگگگلول دیگتول •

(9952) 

 مارانیبهبود و درمان ب یبرا یدرمان استفاده از سلول •

 (9952بار در کشور ) نینخست یبرا گویلیتیو

خون بند ناف  یبگانگک عموم نینخسگگگت سیسگگگأتگ •

(9952) 

کننده دیژن تول یحاوه ختگیترار ۀبزلگالگ نیتولگد اول •

 (9955خون انسان ) یانعقاد 1فاکتور 

 Tissueژن  یحگگاو ختگگهیترار ۀبزلگگالگگ نیتولگگد اول •

Plasminogen Activator) tPA(9951) ی( انسان 

 سگگلول یمارسگگتانیبشیمرکز پ نینخسگگت یاندازراه •

 (9951کشور ) یدرمان

و  ینیجن یادیبن یهابانک سلول نینخست یاندازراه •

 (9912کشور ) ینیرجنیل

 (9912) انیافتتاح بانک تخمدان پژوهشگاه رو •

 ینیگزاز النه شیپ صیتشگگخ کیبه تکن یابیدسگگت •

 (9919) یژنتک یهایماریب

 هتخیترار واناتیح دیتول یاز فنّاور یرسم یبرداربهره •

 (9919) بینوترک یهانیپروتئ دیجهت تول

 یادیبن یهاچشم از سلول هیشگبک یهاسگلول دیتول •

(9919) 

ر د یریفّناورانه بز ش دیمزرعه تول نینخست یاندازراه •

 (9919کشور )

 شلویقم یگونه نادر قوچ وحش« مارال» یسگازهیشگب •

(9915) 

به  هایماریمدل ب یشگگگگاهیآزما یهگایمگاه دیگتول •

 (9910) یکیژنت یدستکار لهیوس

 (9910) ایبز مورس یسازهیشب •

 شگگرفتهیمحصگگوالت پ یفنّاور ۀافتتاح مرکز توسگگع •

 (9912) انیرو یسلول

 یسگگلول یهاوردهآانبوه فر دیکارخانه تول نیافتتاح اول •

 (9912برکت ) ییدارو ادیبن یمنطقه با همکار

 یهایفناور یسگگازیو تجار شگگتابدهی مرکز افتتاح  •

 (9915) انینوآورانه رو
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 رویان پژوهشگاه معرفیرسولی و ندایی فرد؛        

 

 9311 زمستان، (پیاپی هجده شماره) سه شماره بیست، دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 ی پژوهشگاه رویانهاتیو فعالاهداف 

مند در مسگگگتعد و عالقه انیدانشگگگجو ییشگگگناسگگگا •

 نهیزم یآورو فراهم یمرتبط با علوم سلول یهانهیزم

 انیدر پژوهشگاه رو هاآن تیفعال

چند  یهایهمکار یبسگگتر مناسگگب برا یسگگازهمافر •

 یمراکز علم ریجانبه با سا

ها به در دانشگگگاه ییدانشگگجو ینارهایسگگم یبرگزار •

و تبادل نظر در موضگگوعات  هیوحدت رو جادیمنظور ا

 مختلف

پژوهشگگگاه  ینارهایها و سگگمکنگره یکمک به ارتقا •

 انیرو

 یشبکه و اعضا یمعرف یبرا یمجاز یفضگا سیسگأت •

 دادهایاخبار و رو یآن و به روز رسان

در  یارشته برون درون و یعلم یهاکارگروه یبرگزار •

 مختلف یقاتیتحق یهانهیزم

الزم جهت شگگرکت اعضگگا در  التیتسگگه یآورفراهم •

 یمراکز علم ریسا یهاها و کارگاهکنگره

داخل با مراکز خارج از  انیدانشگگجوبین  ارتباط جادیا •

 کشور و بالعکس

استفاده از توان بالقوه و بالفعل پژوهشگران در جهت  •

فق روشگگگن علوم مرتبط با و اُ هیگتحقق اهگداف عگال

 سگگگتیمثل و زدیتول یولوژیب ،یادیبن یهگاسگگگلول

 یفناور

های این پژوهشگاه، مرکز علوم حیوانات از جمله بخش

 آزمایشگاهی است که شامل:

 جوندگان و الگومورف قاتیتحق مرکز(Lagomorpha)   

 بلند، دم یهاگوش یکه دارای پسگگگتگانداران: الگومورف*

 یداراو همچنین  هسگگتند میاز خز ضگگخ دهیکوتاه و بدن پوشگگ

دو  دارای که جوندگان یدر حال باشگگگند؛میچهگار دندان برش 

 باشند.میدندان 

ت برای های مختلف موش سگگوری و رَهدر این مرکز سگگوی

داخلی های پژوهشگگگکدهمرتفع کردن نیازهای پژوهشگگگگران از 

 مؤسساتسازی رازی و سگسه سرمؤمانند انیسگتیتو پاسگتور و م

در ایگاالت متحده  The Jackson Laboratoryخگارجی مگاننگد 

 Max Planck institutesو  در فرانسه JANVIER LABSآمریکا، 

  یابند.یتکثیر و پرورش مشده و سپس در آلمان تهیه 

 مرکز تکثیر و پرورش جوندگان آزمایشگاهی 

توان به تالش برای مرکز می این از اقدامات انجام شده در

گردش هوای  (،09±0) فراهم آوردن بهترین دمگگای زیسگگگتی

تناسب م نویس بهداشتیپیش وها تنظیم پروتکل تهیه و مناسب،

 بگا شگگگرایط پرورش جونگدگگان آزمایشگگگگاهی جهت کنترل و

پرورش  شگناسایی و زای ثانویه،ورود عوامل عفونت جلوگیری از

همچنین نژادهای  نژادهای مورد اسگتفاده در پژوهشگاه رویان و

 آزمایشات بهداشتیو تحقیقاتی  نیاز سگایر مراکز ژن موردنساتر

 اشاره کرد. میکروبی و از قبیل آزمایشات انگلی

 ایمرکز تحقیقات حیوانات مزرعه 

 9955در سال  (Haljerd) های هلجردنگهداری دام ۀمزرع

شنگول و منگول، های با نامهای تراریخت، با تولد اولین بزلاله

های مداوم پژوهشگاه رویان شروع به کار کرد و در پی موفقیت

قال انگور و انت با تولد سومین بزلاله تراریخت، حبه 9951در سال 

ای را به توجهات ویژه این مزرعه، های ارزشمند به تهراناین دام

هایی برای . این مزرعه دارای قابلیتخود جلب کرده است

قرنطینه، تولید، تکثیر و پرورش انواع بز و گوسفند است و در حال 

 (انگور و حنا یهشنگول، منگول، حببه دنیا آمده )حاضر بزهای 

 شوند.نگهداری میز در این مرک

 های لیرانسانی )مرکز تحقیقات پریماتNon-human 

primates) 

های لیرانسانی پژوهشگاه رویان در مرکز تحقیقات پریمات

مدل با  به منظور اجرای طرح درمان ضایعات نخاعی 9958سال 

کار روی  ،اخالقی -میمون طبق قوانین و اسگگگتانداردهای علمی

 را آلاز کرد. هاپریمات

 یهایها، سولبا هدف توسعه مرکز پریمات، 9951در سال 

پرورش و ، مربع در دو طبقه برای نگهداریمتر 822با وسگگگعت 

ها بررسگگی درمان آننیز و  های العالجسگگازی انواع بیماریمدل

برداری قرار گرفت که شگگگامل سگگگه اتا  و مورد بهرهه سگگگاخت

نگهداری خارج از نگهداری انفرادی، یک قفس گروهی، فضگگگای 

عمل، اتا  ریکاوری، اتا  معاینه، بخش  سالن اتا  قرنطینه، اتا 

 آزمایشگاه سلولی و ساختمان اداری است. پاراکلینیک،

قالده میمون حدود پنجاه از این مرکز گنجایش نگهداری 

ها از و برای نگهداری، تولید و پرورش میمونشگگگته دا را رزوس

های مانند قفس یاهگا و تجهیزات مگدرن و پیشگگگرفتگهتکنیگک
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 نگهگداری، تجهیزات معگاینات بالینی، درمانی و اتا  عمل کامالً

 شود.استفاده می دپیشرفته و استاندار

 فناوری تحقیقاتی پژوهشگگکده زیست ۀمجموعه مزرع

این مجموعه واقع شده است.  اصفهانشگهر  در رویان

که به شگگگرح  یل اسگگگت قسگگگمت مجزا  دارای دو

  د:نباشمی

 ایمرکش تحقیقات حیوانات مشرعه -9

در زمینه دام سبک  ایسگتردهگدر این مجموعه تحقیقات 

برای اولین  مزرعهگیرد. در این از جمله بز و گوسگگفند انجام می

بز اهلی )حنا( و قوچ وحشی  )رویانا(، وسگفندگ سگازیبار شگبیه

تکثیر و  ۀقمیشگلو )مارال( انجام گرفت و در حال حاضر در زمین

. این اسگگت صگگورت تجاری در حال انجامه تولید بز نژاد سگگانن ب

مجموعگه در حگال حاضگگگر با همکاری شگگگرکت تولیدی اجداد 

ارائه و فروش اسگگپرم و جنین حاصگگگل از لقاح  مادهآ سگگپیدان

 .اسگگگت نژاد گوسگگگفند 5یشگگگگاهی در دو نژاد بز و حدود آزما

های خدمات انتقال جنین و تلقیح مصگگگنوعی در گونه، همچنین

 دهد.   صورت الپاراسکوپی انجام میه بز و گوسفند را ب

 مرکش تحقیقات جوندگان -2

فناوری پژوهشگاه مجموعه النه حیوانات پژوهشکده زیست

مترمربع  092ساختمانی با مساحت در ، واقع در اصفهان، رویان

 95اتا  مجزا با مسگگاحت میانگین  5بنا شگگده اسگگت که دارای 

اتا  به صورت جداگانه و  که رطوبت، دما و نور هرمربع است متر

گردد. این مجموعه دارای سگگیسگگتم مرکزی تنظیم میطریق از 

 Safeکه ازطریق است  راهروهای تمیز و کثیف مجزا از یکدیگر

Box همچنین دو عدد از  ؛ها وجود داردان دسگترسی به اتا امک

را دارد. این  Cleanهگا قگابلیگت تبدیل شگگگدن به اتا  این اتگا 

اشد بجهت آزمایشگگاه میمربعی متر 08 فضگای مجموعه دارای

که مجهز به هود و تجهیزات الزم جهت کار با موش و رت است. 

موعه آزمایشگاه در مجنیز تردمیل و وسایل جراحی عالوه بر آن، 

وجود دارد. در حال حاضگر تولید و تکثیر نژادهای مختلف موش 

و نژاد ویستار رت در این  BALB/cو C57BL6, NMRIاز جمله 

 8.222گیرد که سگگاالنه ظرفیت تولید حداقل مجموعه انجام می

باشد. سر از نژادهای دیگر را دارا می 9.222و  NMRIسر از نژاد 

و فضگگگای  اتوکالو فضگگگا جهتمربع متر 08این مجموعه دارای 

این مجموعه در   .است فضای اداری مربعمتر 99شگستشوخانه و

 مخصوص موش و رت ه خوراکیحال حاضگر اقدام به تولید جیر

 است.نیز های دیگر که آماده ارائه آن به مجموعه نموده

 یعلوم دام یرشته مهندس ۀنیدر زم ی کهمطالعاتتعدادی از 

 اند از:در این پژوهشگاه صورت گرفته است، عبارت

  در پژوهشککدده  "ایمورسکک"بُش  یسککازهیشکک

 رانیموجب شگد تا ا اصفهان انیرو یفناورستیز

 دمثلیتول نینو یهایفناور یدارا یبه جمع کشورها

مطگگالعگگات محققگگان موفق بگگه  نیدر ا. ونگگددیبگپگ

 شیپ . البتهشدند "ایمورس"سه بُز از نژاد  یسازهیشب

بز از نژاد  یسگگگازیهمحققگان بگه شگگگب نیا زیاز آن ن

، "گرانادا ایمورس"بز ) شده بودند "نیآلپا"و  "ننسا"

 لیاسگگت که به دل ایاسگگپان یجنوب شگگرق ینژاد بوم

 گرم و یسگگگهولگت پرورش، مقگگاومگت بگگه آب و هوا

 و ییقلوزانامساعد، چند طیخشک، تحمل باال در شرا

 (.مورد توجه دامپروران قرار گرفته است ریش دیتول

  از  یریجلوگ یدارو براتولیدکننده شرکت بنیاد

 یدام "اسهال"

 کیوتیبیتآن یماریب نیدرمان ا یهااز راه یکی

 باعث شده است کیوتیبیا مقاومت به آنتامّباشد، می

 نیبه منظور رفع ا، ابدیروش کاهش  نیا تیکه موفق

با  پژوهشگگران این مؤسگگسه مطالعات نیچالش در ا

کننده جادیا یهاژنیآنت یخاصگگ یاسگگتفاده از فناور

و به واکسن  ی کردهسازارا جد یاسگهال دام یماریب

تخم   از زرد کرده است. پس از آن لیتبد وریطبرای 

واکسگگگن قرار گرفتند،  نیا قیکگه تحت تزر یوریط

 دیدست آمده را به صورت پودر دارو توله ب یبادیآنت

 .نموده است
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