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 2فرد ندایی زهرا و *0رسولی نجمه

 پژوهشگاه درباره

 الس در دانشگاهی جهاد در کوچک ایپژوهشکده گیریشکل از را خود توسعۀ و تکامل مسیر سینا ابن پژوهشگاه

 ورایش تصویب به تولیدمثل بیوتکنولوژی تحقیقات مرکز عنوان به 0315 ماه تیر در پژوهشکده این. است کرده آغاز 0311

 ابعاد بر ابتدا از مجموعه این هایفعالیت. رسید پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشکی علوم هایدانشگاه گسترش

 رکزمتم باروری حقوقی و اخالقی هایجنبه همچنین و تولیدمثل غدد و هاعفونت ژنتیک، ایمونولوژی، مانند باروری مختلف

 شوری،ک ایرشته بین سمینارهای برگزاری با که است شده تالش مجموعه، این گیریشکل هایسال نخستین از. است بوده

 .شوند ترغیب زمینه این در پژوهش به مختلف هایرشته در نظران صاحب و متخصصان

 کشور، یپژوهش و علمی گذاریسیاست در بیوتکنولوژی -نانو و تکنولوژی -نانو یافتن اهمیت به توجه با ،0350 سال در

 کرد شنهادپی پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به را بیوتکنولوژی -نانو تحقیقات مرکز تأسیس سینا ابن پژوهشکده

 .رسید تصویب به پزشکی علوم هایدانشگاه گسترش شورای در نیز مرکز این نهایت در که

 سینا بنا پژوهشکده مسئولین تولیدمثلی، هایفناوری و علوم مختلف هایزمینه در هاپژوهش آمیز موفقیت گسترش با

 ژوهشیپ دستاوردهای کردن کاربردی یعنی ها،فعالیت اصلی انداز چشم تحقق زمان که رسیدند نتیجه این به 0351 سال در

 این .گردید تأسیس سینا ابن مکرر سقط و ناباروری درمان تخصصی فوق مرکز رو، این از و است رسیده فرا درمان حوزۀ در

 حوزه این در که کرد آغاز را خود فعالیت کلینیک چهار قالب در و پژوهشکده هاینوآوری و هاپژوهش پشتوانۀ با مرکز

 و نینج اهدای مانند جایگزین، هایدرمان خدمات ارائۀ. بود کشور در تخصصی کلینیک نخستین آن، مکررِ سقط کلینیک

 .ودش شناخته کشور در پیشرو و ممتاز مراکز از یکی عنوان به سینا ابن ناباروری درمان مرکز شد موجب نیز جایگزین رحم
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 ؛ فرد ندایی و رسولی

 سینا ابن پژوهشگاه معرفی

 0011  زمستان، (پیاپی و یک بیست شماره) سه شماره ،و یک بیست دوره دامستیک،( ایحرفه) ترویجی -علمی نشریه

 

 

  ... سینا ابن پژوهشگاه معرفی دامۀا

تر وعپویاتر و متن ه نیزهای پژوهشگاه ابن سینا  امروزفعالیت

 یهای اخیر دستاوردهای چشمگیراز گذشته ادامه دارد و در سال

بنیادی و بیوتکنولوژی دامی های های نوین همانند سلولدر زمینه

داشته است. این پژوهشگاه همواره به ابعاد اخالقی، حقوقی و 

گروه حقوق  اساسهمین  بر فقهی پژوهش و درمان توجه داشته و

شکل گرفت 7831و اخالق زیستی پژوهشگاه ابن سینا در سال 

های نوین با نظام حقوقی، اخالقی و تا سازگاری علوم و فناوری

ها و چالش همچنین د را بررسی و تبیین نماید وفقهی موجو

 .های زیستی را رصد کندپیامدهای اخالقی توسعۀ علوم و فناوری

ب و مقاالت این گروه همواره تُها، سمینارها، کُپژوهش از این رو،

ساز و اثرگذار بوده و محققان و دانشجویان بسیاری را به جریان

 .جلب کرده است پژوهش در زمینۀ حقوق و اخالق زیستی

 هاتوانمندی

 وانتسینا می ابن پژوهشگاه گیریشکل اهداف ترینمهم از

 زمینه در درمانی و کاربردی پایه، پژوهشی هایطرح انجام به

 نجاما پیگیری ،«سرطان و تولیدمثل»زیستی  نوین هایفناوری

 و شناسایی بررسی، نهایی، مرحله پایان تا پژوهشی هایطرح

 رد درمانی و تشخیصی هایبخش پژوهشی نیازهای رفع به کمک

 با متناسب الزم امکانات آوردن فرآهم نوین، هایفناوری زمینه

 متخصصان با مطلوب ارتباط ایجاد پژوهشی، هایطرح و هابرنامه

 امکانات کردن فراهم کشور، پژوهشی و علمی مراکز مبتکران و

 درمانی خدمات ارائه پژوهشگاه، اهداف رساندن ثمر به جهت در

 کردن فراهم پژوهشگاه، فعالیت هایحوزه با متناسب تولیدی و

 انجام در دکتری و لیسانس فوق دانشجویان جذب هایزمینه

 و هاپژوهش نتایج آخرین از گیریبهره پژوهشی، هاینامهپایان

همچنین  و پژوهشگاه اهداف توسعه جهت علمی هایپیشرفت

 تحصیالت هایدوره و کاربردی -علمی هایآموزش ارائه و تدوین

مرکز  عالوه بر این .کرد اشاره  هادانشگاه همکاری با تکمیلی

 یاندازو راه سیتأس 78۳1سال که  وفارمیبا یخدمات تخصص

 هک شودمحسوب میپژوهشگاه این از مراکز مهم  یکی است، شده

 یو خارج یداخل یاز نژادهاو برتر ممتاز  یگاوها ریتکث در زمینه

 .ندکفعالیت می نیجن یشگاهیآزما دیتول یبا استفاده از فناور

 یرو رمرکز ب نیمحققان در ا یتمرکز اصل الزم به ذکر است که

از جمله گاو،  نیسنگ یها)دام یامزرعه واناتینژاد حاصالح

 .باشدمی( …شتر و  ش،یگاوم

 پژوهشی هایگروه و هاپژوهشکده

 نانوبیوتکنولوژی پژوهشکده -0

 بنیادین هایفعالیت توسعه با گامهم پژوهشکده این

 در و زیستی علوم نوین هایفناوری زمینه در سینا ابن پژوهشگاه

 ستاد مدت بلند و مدت کوتاه اهداف و هاسیاست اجرای راستای

 در انون فناوری به کارگیری محوری ایده با کشور در نانوتکنولوژی

 فعالیت به شروع العالج صعب هایبیماری درمان و تشخیص

 نانوتکنولوژی، عناوین تحت پژوهشی گروه سه که است؛نموده 

 رد زیستی اخالق و حقوق و بازساختی پزشکی و بافت مهندسی

 .هستند پژوهش و فعالیت مشغول و شده واقع پژوهشکده این

 منوکلونال بادیآنتی پژوهشکده -2

 و تمرکز جهت پایگاهی ایجاد منظور به پژوهشکده این

 تولید زمینۀ در تولیدی و پژوهشی هایفعالیت هماهنگی

 امیگ منوکلونال، هایبادیآنتی مولد حیوانی و انسانی هایسلول

 تولید. تاس برداشته کشور صنعتی و علمی توسعه سوی به را بلند

 یازن مورد منوکلونال هایبادیآنتی صنعتی نیمه و آزمایشگاهی

 و تخلیص همچنین و تولیدی هایشرکت یا پژوهشی زمراک

 هایتکی تولید در استفاده منظور به هابادیآنتی ویژگی مطالعۀ

 شینق درمانی و تشخیصی بیولوژیک هایفرآورده و آزمایشگاهی

 شورک در پژوهشی -ملی هایطرح پیشبرد در مفید و مؤثر بسیار

 هیبریدوما، عناوین تحت پژوهشی گروه سه که داشته است

 پژوهشکده این در ژنآنتی -بادیآنتی مهندسی و ایمونوشیمی

 .هستند فعالیت مشغول و شده واقع
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 تولیدمثل بیوتکنولوژی پژوهشکده -3

 متخصصان پژوهشی فعالیت و همکاری پژوهشکده، در این

 وشیمی،بی ژنتیک، ایمونولوژی، شناسی،جنین) پزشکی پایۀ علوم

 و ایمانز و بالینی )زنان متخصصان و مولکولی( و سلولی بیولوژی

 گرمسیری هایبیماری و عفونی ریز،درون غدد آندرولوژی، نازایی،

 از درمانی، و پژوهشی هایطرح انجام در یکدیگر، کنار در( … و

 هب توجه با. ها استپژوهشکده سایر با کنندة متمایز وجوه جمله

 در آن سریع گسترش و ناباروری و تولیدمثل علوم نسبی نوپایی

 محققان فراروی هاپژوهش از وسیع ایگستره گذشته، دو دهۀ

 این مامت برای ریزیبرنامه و دستیابی البته که است، قرار گرفته

 هایاولویت پژوهشکده این رو،این از. نیست پذیرامکان هاجنبه

 محورهای بر ناباروری و تولیدمثل زمینۀ در را خود تحقیقاتی

 هایسلول نامشخص، علت با ناباروری اندومتریوز، مکرر، سقط

 نزنا و مردان در ناباروری جنین، ژنیک،ترانس حیوانات بنیادی،

 گروه هس. است کرده متمرکز تولیدمثل عفونت و ژنتیکی علل با

 ژیایمونوبیولو آندرولوژی، و شناسیجنین عناوین تحت پژوهشی

 ولمشغ و شده واقع پژوهشکده این در باروری سالمت و تولیدمثل

 .هستند فعالیت

 مراکز خدمات تخصصی

  فناوری سالمت ابن سینامرکز رشد 

 مرکز بایوفارم 

 آزمایشگاه مرکزی 

 بانک سلول درمانی 

 مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر

 کلینیک سالمت جنسی 

 کلینیک تشخیص و درمان سقط مکرر 

  کلینیک دردهای لگنی، اندومتریوز و الپاراسکوپی

 پیشرفته

 های جایگزین درمان ناباروری )اهدا(کلینیک روش 

 کلینیک سالمت مادر، جنین، نوزاد 

 کلینیک درمان ناباروری 

 مجالت و هافصلنامه

 ناباروری و باروری پژوهشی علمی فصلنامه 

 پزشکی بیوتکنولوژی پژوهشی علمی فصلنامه 

 پزشکی زیست اخالق و حقوق ایرانی مجله 

 پژوهشگاه دستاوردهای

 درمان تخصصی فوق کلینیک نخستین اندازی راه 

 کشور در مکرر سقط

 درمان تخصصی فوق کلینیک نخستین اندازی راه 

 کشور در آندومتریوز

 ینیگز النه از قبل ژنتیکی هایبیماری انواع تشخیص 

 بارداری حین در ژنتیک هایبیماری تشخیص و

 کشور چندقلوهای و دوقلوها اطالعات بانک اندازی راه 

 با تناسلی -ادراری هایسرطان زودرس تشخیص 

 کمک به بیمار خون و ادرار آنالیز از استفاده

 سرطانی هایسلول علیه شده طراحی هایبادیآنتی

 تهاجمی غیر تشخیصی روش یک عنوان به

 ایپلیمره پایه بر پیشرفته پوش زخم ساخت و طراحی 

 تن برون ارزیابی: عفونی هایزخم درمان جهت طبیعی

 تن درون و

 ممتحنه هیئت و تخصصی بوردهای موافقت اخذ 

 اندازیراه شرایط احراز بر مبنی بهداشت وزارت

 ژنتیک هایرشته  (.Ph.D) تخصصی دکتری هایدوره

 و کیپزش ایمونولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی،

 تولیدمثل بیولوژی

 لتولیدمث بیولوژی رشته در دانشجو پذیرش مجوز اخذ 

 هایدانشگاه گسترش شورای سوی از 78۳۱ سال از

 پذیرش ظرفیت نفر ۲ اختصاص و کشور پزشکی علوم

 بهداشت وزارت تخصصی دکتری آزمون در دانشجو

 مقاطع دانشجویان نامهپایان هایپروژه از حمایت 

 عنوان ۲۲3 ها؛دانشگاه تکمیلی تحصیالت مختلف

 حال در نامهپایان عنوان ۲۲ و یافته خاتمه نامهپایان

 اجرا.

 منبع

  (/https://www.avicenna.ac.ir/fa)سینا  ابن پژوهشگاه سایت
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