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 hossein.azari63@gmail.com ۳۵۰۱۰۳۱۷۵۰ ۰۹۱۷۷۷۵۱۵۸6 کارشناس ارشد  شیالت حسین آذری

رشاد مرادی  

 بالف

تصویر برداری  

 ( غواص)
 ۰۹۰۳۹۴۴۸۵۹۰ ۰۰۷۴6۹۲۷۸۱  کارشناس ارشد 

 میثم حیدری 
کامپیوتر 

 ( غواص)
 ۰۹۱۷۷۷۴6۲۲۸ ۳۵۰۰۳۵۸۹۲6  کارشناس ارشد 

 

 ) حتماً  ذکر گردد(: طرحفات در ارتباط با موضوع اهم فعالیتهای تحقیقاتي پایان یافته و یا در حال اجراء و تألی  -2-6-2    

 طرح های در حال انجام در طمینه پزشکی مقایسه ای دریایی: 

 یادیبن یکشت سلول طیمح یها  کلیکرووزیو م میدر حال ترم ییایبافت ستاره در یها کل یکروزویاثر م سهی مقا کیستومورفومتریه یابیارز -1

 پس از کورتاژ آندومتر در خرگوش  بروزیاز ف یریشگ یپ  یبرا یداخل رحم قیمغز استخوان پس از تزر یمیمزانش

 شگاه یآزما  طیفارس بر رده سلول سرطان پستان در شرا جیخل یآبشش لخت ها  یعصاره استون یمحلول اتر یسلول  تیاثر سم یبررس-2

بر سلول   میدر حال ترم ( Ophiocoma erinaceusشکننده ) ییایستاره در یدروالکلی عصاره ه یزیتما - یریاثرات تکث یبرون تن  یابیرزا-3

 انسان  بروبالستیف یها

 ریآنها بر تکث یاثر مهار کنندگ یو بررس ییایدر اریخ یهگزان-nعصاره  ریتحت تاث یمیمزانش یادیبن یسلول ها یها نینترلوکیا  یریاندازه گ -4

 یسرطان پستان به صورت برون تن یرده ها یسلول

جوانه  یبا استفاده از عصاره بافت عصب ییموش صحرا یساز عصب ش یپ یبه سلولها یمشتق از بافت چرب یمیمزانش یادیبن یسلول ها زیتما -5

 میدر زمان ترم ییای عروس در یتنتاکل

  یلول هابه س (AT-MSCs) یبافت چرب یمیمزانش یادیبن یسلول ها یبرون و درون تن زی: تماییایدر اریبافت پستان با عصاره هگزان خ یمهندس-6

 (MECsپستان )  الیتلیاپ

 یابیو مکان  Golgi-Cox یزیرنگ آم کیبا تکن Catostylus mosaicus ییایعروس در یشبکه عصب یاز معمار یسه بعد یربرداریتصو-7

 مربوط به آن  یادیبن یسلول ها
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 ی تخمدان یسرطان یآن بر سلول ها یریو اثر ضد تکث  ییایعروس در یها  ستیاستخراج مداوم سم نماتوس-8

 ان یبه رو قیو تزر ستیبه بالستوس قی: تزرشیدو روش زنوترنسپلنت سرطان تخمدان انسان در زبراف سهیمقا-9

 یسرطان تخمدان انسان یبر رده سلول ها  (Cynodon dactylonپنجه مرغ ) اهی برگ گ یدروالکلی عصاره ه کیاثر آپوپتوت یبررس -10

Ovcar3 یبرون تن طی در شرا 

 

    اهم فعالیتهای صنعتي پایان یافته و یا در حال اجرا)حتماً ذکر گردد(:   -2-6-3     

 تولید ترکیب فوکوزانتین از جلبک های دریایی و در مرحله آزمایش پیش بالینی  -1

         در مرحله تجاری سازی  تولید کیت جداسازی میکرووزیکول های دریایی  -2

         یی در مرحله تجاری سازی از جانوران دریا DNAتولید کیت جداسازی  -3

         تولید بیواینک های تولید شده از جلبک در مرحله تجاری سازی  -4

 

 : طرح چکیدۀ -3

منابع بیولوژیکی دریایی یکی از اصلی ترین بخش های زیست بوم های دریایی هستند. مجموعه های منابع بیولوژیکی دریایی برای پژوهش های 

  استخراج مواد بیولوژیکی از محیط دریایی با پتانسیل توسعه تجاری و اشتغال زایی در مناطق ساحلی، مهم هستند. منظم ژنتیکی، و استحصال و

منابع بیولوژیکی و بویژه اهمیت حفظ و نگهداری و پژوهش های کاربردی بر روی به دلیل پتانسیل  ”ییایدر یو تجرب یا سهی مقا یمرکز پزشک “

ناورانه از سیستم های زیستی دریایی، موجودات زنده یا فراورده های ژنی، سلولی و بافتی و یا مشتقات آنها برای زیست فناوری آبی )کاربردهای ف

 تولید یا اصالح محصوالت در حوزه زیست پزشکی( برای ایجاد و ارتقاء اشتغال و توسعه اقتصادی و منطقه ای، در مرکز تحقیقات زیست فناوری

و  یا سهیمقا یمرکز پزشک“ علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر راه اندازی خواهد شد. دریایی خلیج فارس، پژوهشکده

دریایی را به واسطه   نگهداری و در دسترس بودن همیشگی جانوران و گیاهانعالوه بر راه اندازی پایه و اساس فعالیت مشترک،  ”ییایدر یتجرب

. ب( استفاده از خلیج فارس دریایی جانورانتنظیم ابزارهای فن آوری و روش های متداول برای نگهداری  موارد زیر منسجم خواهد کرد: الف(

برای اطمینان از رعایت چارچوب نظارتی و مقررات مربوط به دسترسی و به اشتراک   پژوهش های کاربردیبهترین روش ها و دستورالعمل های 
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یستی دریایی برای پژوهش های تجاری و دانشگاهی. ج( توسعه موارد استفاده از نوآوری شامل کاربران  گذاری داده ها در مورد استفاده از منابع ز

برای اهداف نوآورانه.   دریایی پژوهش های پزشکی مقایسه ای و تجربیحقیقی و حقوقی در سطح ملی و تولید مجموعه ای از دستورالعمل های 

، داده های مرتبط با آن و محصوالت قابل استخراج را برای دانشگاه های  ستی دریایی خلیج فارسبه تنوع زی  در نهایت دسترسی پایدار این مرکز

 .صنعت تسهیل می کند وملی و کاربران ایرانی 

 

 : )خرد و کالن( اهداف طرح -3-1

 هدف کلی: 

مرتبط با آن و    ی، داده هاییایدر  یستیع زبه تنو داریپا  یدسترس لیتسه یهدف اصل با ملی پروژه کی ”ییایدر یو تجرب یا سهی مقا یمرکز پزشک “

 است.  لدر ساح یستی در حفاظت از تنوع ز زهیانگ جادیصنعت و ا ایرانی و کاربران دانشگاه های ایران یمحصوالت قابل استخراج برا

 اختصاصی: اهداف

حفظ و استفاده  جهیو در نت گونه های زنده دریایی از استفاده از یعادالنه منافع ناش میتقس  ”ییایدر یو تجرب یا سهیمقا یمرکز پزشک“رویکرد  

زیست محیطی و اخالقی  نیو قوان ی، هزینه هاوجود دارد که بوروکراس ینگران نیحال، ا  نیبا ا می باشد.خلیج فارس  جانوران دریاییاز  پژوهشی

در پژوهش های پزشکی بر روی  نوآوریو توسعه   پژوهش جیباشند. به منظور ترو ی، توسعه و نوآورپژوهش یها تیفعال سبب اختالل در روند

 محدودیت های مذکورکاهش سبب عمل خواهد کرد و   کننده لیتسه کی به عنوان   ”ییایدر یو تجرب یا سهی مقا یمرکز پزشک “  ، ییایدر جانوران

  ”ییا یدر یو تجرب یا هس یمقا یمرکز پزشک “یی خواهد شد.  ا یدر جانوران پیش روی پژوهشگران حوزه پزشکی خواهان پژوهش بر روی

 :کند یم فراهمجانوران دریایی خلیج فارس  بر رویهماهنگ  پژوهش های  ی را برا یاستاندارد

 .ییایدر جانوراناز  یمتنوع یها گروه شرایط طبیعی برایدر خارج از  ینگهدار یمعمول برا ی ها هیو رو ی فن آور دیجد یتوسعه ابزارها الف( 

  آنها بر روی پژوهش های پزشکی دی فوا یو به اشتراک گذار ییایدر جانورانبه  یوط به دسترسمقررات مرب یهماهنگ ساز ب( 

ی حاظر در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی  چند رشته ا میت کیتوسط  ”ییایدر یو تجرب یا سهیمقا یمرکز پزشک“ داخلی مشارکتج( 

 خلیج فارس. 
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پژوهشکده ها و دانشگاه های از  ییایدر های زیست فناوریخوشه  با همکاری ”ییایدر یربو تج یا سهیمقا یمرکز پزشک“مشارکت بیرونی  د(

 استان خوزستان، استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان به عنوان استان های ساحلی ، استان بوشهر

 در حوزه دریاپزشکی  ه( مشارکت ملی با همکاری پژوهشکده ها و دانشگاه های کشور فعال در حوزه پژوهش های 

 یی ایدر یوتکنولوژیب نهیدر زمدانش بنیان فعال های شرکت مشارکت  و(

 

 ضرورت اجرای طرح:  -3-2

مدل های به سمت طراحی  و آمریکا به عنوان پیشگامان این حوزه از علوم اتحادیه اروپا یی در سال های اخیر درزیست فناوری دریاپژوهش های 

. کاربرد این مدل های دریایی در پزشکی به منظور پزوهش بر روی فرآورده سوق پیدا کرده است بیومدیکال دریایی به منظور تحقیقات حیوانی

راه های دارویی که توسط گونه های دریایی تولید می شود و نیز ارزیابی ساختارهای فیزیولوژیک و بافتی این گونه های ساده زیستی اجرای طرح 

 ربی دریایی در ایران به منظور رقابت بین المللی پژوهشی و صنعتی در این حوزه را ضرروی می سازد.اندازی مرکز پزشکی مقایسه ای و تج

از سوی دیگر استان بوشهر در آمایش سرزمینی دانش در ایران به عنوان منطقه توسعه دانش های دریایی انتخاب شده است و اجرای طرح راه 

در پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس عالوه بر پشتیبانی از این هدف در کالن منطقه  اندازی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی

 پنج نیز همین اهداف را دنبال و پشتیبانی خواهد کرد. 

ی  اجرای طرح راه اندازکرده است می تواند با منحصر به فرد  که آن را در کشور بیوتک دریا در بوشهرصنایع صنایع دریایی و همچنین حضور 

و قرار گیری بزرگترین بخش این صنعت در استان بوشهر نیز حضور صنعت میگو تقویت شود. حضور  مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی

ارایه راهکارهای نوین توسط این مرکز به صنعت به منظور  و نیز  صنعت این حمایت و توسعهبرای  مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی

  ایش ارزش محصوالت این صنعت اجتناب ناپذیر می نماید.افز ت نوین بیوتک پزشکی به منظورفرآوری محصوال 

 

 های طرح:فرضیه -3-3

 با راه اندازی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی ضمن دستیابی آسان تر به گونه های ارزشمند دریایی خلیج فارس به منظور پژوهش های

 نده این مرکز محتمل است: دریایی کاربردهای زیر در آی
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 شناسایی گونه های دریایی خلیج فارس و کاربردهای آنها در موضوعات مختلف پزشکی  -1

 مدل سازی گونه های دریایی با هدف پژوهش های کاربردی در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازآفرینشی  -2

 انمدل سازی گونه های دریایی با هدف پژوهش های حوزه درمان سرط -3

 مدل سازی گونه های دریایی با هدف پژوهش های علوم اعصاب -4

 مدل سازی گونه های دریایی با هدف پژوهش های کاربردی در زمینه پیری و طول عمر  -5

 مدل سازی گونه های دریایی با هدف پژوهش های کاربردی در زمینه بیولوژی سنتتیک  -5

 

 مراحل انجام طرح:  -3-4

ی ژنتیکی، سلولی، بافتی و مشتقات آنها و ثبت مشخصات علمی در شرایط نگهداری کوتاه مدت نمونه های جمع آوری شده  به منظور نمونه بردار

ر می از دریا، نمونه ها برای مدتی محدود در شرایط طبیعی نگهداری دریایی در آکواریوم های استاندارد آب شور مورد مطالعه و نمونه گیری قرا

یک سالن ایزوله شده با دما و رطوبت قابل کنترل، حوضچه های پالستیکی متصل به سیستم مرکزی تصفیه و کنترل  گیرند. بدین منظور در 

، عمق  GPSخصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب مستقر خواهد شد. در این ایستگاه اطالعات مربوط به نمونه شامل محل نمونه برداری بر اساس نقطه 

 و دمای نمونه برداری و ویژگی های بیولوژیک نمونه ثبت خواهد شد.نمونه برداری، تعداد نمونه، فصل 

در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس  1397از سال ساله طرح پایلوت پروش چندین گونه بی مهره دریایی  2 موفق پس از اجرای

خرچنگ ها، اسفنج ها و مرجان ها و نیز راه اندازی مدل شامل عروس های دریایی، ستاره های دریایی، خیار دریایی، صدف ها، تونیکات ها، 

  پایلوت پرورش فیتو پالنکتون و زیو پالنکتون در همین مجموعه فازهای آینده راه اندازی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی بدین شرح

 خواهد بود:

 راه اندازی سالن نگهداری از گونه های دریایی: -1

متر مربع اختصاص خواهد یافت که پوشش کف، دیوار و سقف آن کاشی خواهد بود و منبع نوری از محیط  400ساحت در این فاز فضایی به م

واریوم  بیرون نخواهد داشت.  سپس لوله های انتقال آب شور از جنس پلی اتیلن نصب و سامانه تهویه اسپلیت مستقر خواهد شد. به منظور استقرار آک



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

و یوانیح یساز مدل یمل شبکه  
یتن درون قاتیتحق  

  وب طرح پیشنهادی)پروپوزال(چارچ

 کد طرح: 

 

کی سکوهایی مقاوم به شوری و رطوبت بر اساس نقشه در سالن تعبیه خواهند شد. آکواریوم ها به صورت تفکیک  های شیشه ای و مخازن پالستی 

 شده با سیستم تصفیه و تنظیم دمای مجزا و همچنین متصل به شبکه مرکزی تامین آب بر روی سکوها مستقر می شوند.

 ارزشیابی عملکرد سامانه به مدت یک ماه:  -2

المت سامانه و رفع خطاها سامانه به مدت یک ماه بدون گونه دریایی آبگیری شده و تمام قطعات و اتاقک های پرورش کنترل می به منظور کنترل س 

 شوند.

 اضافه شدن فیتو پالنکتون و زیوپالنکتون  -3

این سامانه در اتاقی مجزا و در مخازنی  پس از یک ماه سامانه پرورش فیتوپالنکتون و زیو پالنکتون به منظور تغذیه گونه ها راه اندازی می شود. 

 با کنترل شرایط نور و تاریکی بر اساس استانداردهای کسب شده در مدل پرورش پایلوت نگهداری خواهند شدپالستیکی و 

 جمع آوری گونه های دریایی  و انتقال به مرکز  -4

ا کمک تجهیزات تخصصی گونه های دریایی هدف با روش های صید بر اساس نیاز پژوهشگران و نیز نگهداری گونه های فصلی در شرایط ثابت، ب

ل  ساحلی و دریایی جمع آوری خواهند شد و به آکواریوم هایی که قبال بر اساس شرایط پرورش آن گونه محیط آن تنظیم و متعادل شده است انتقا

  خواهند یافت.

 دستورالعمل ها و آرشیو انجام پژوهش های هدف و تهیه -5

مطالعات مورد نظر پژوهشگران پروتوکل های پژوهش بر گونه مورد نظر تنظیم و در اسناد مرکز برای سایر محققین آرشیو خواهد شد. بر اساس 

ه و  مستندات شامل تصاویر، فیلم، دستورالعمل های کار با گونه دریایی، دستورالعمل های نگهداری و تکثیر، دستورالعمل های نمونه برداری زند

 ویز از موارد اصلی این آرشیو خواهند بود.تزریق و تج

 مشابه در ایران یا خارج از کشور با ذکر ماخذ:  های طرحسابقه اجرائي یا  -3-5

 طرح های مشابه در ایران:  

ا و میگوها بیشتر پروژه های مشابه دریایی در ایران در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده های شیالت بر روی گونه های پرورشی خوراکی شامل ماهی ه

 انجام شده است و نمونه ای با وسعت طرح حاظر به منظور پژوهش های پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی در ایران وجود ندارد 
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 کد طرح: 

 

 : به شرح زیر است  طرح های مشابه خارج از کشوربرخی 

 مرکز پزشکی مقایسه ای دانشگاه استانفورد: واحد تحقیقات دریایی: -1

residency.html-https://med.stanford.edu/compmed/aclam 

 مرکز پزشکی دریایی دانشگاه دوک:آزمایشگاه دریایی  -2

-marine-scholars-https://nicholas.duke.edu/marinelab/academics/undergraduate/programs/duke

medicine 

 آزمایشگاه علوم زیست دریایی دانشگاه فلوریدا:  -2

https://www.whitney.ufl.edu/ 

 

 کند ؟تسریع ميتني مدل سازی حیواني و تحقیقات درون  های زهداف کشور را در حواه چگونه این طرح -3-6

و    دسترسی کشور ما به سه دریای بزرگکیلومتر مرز دریایی ایران با آبهای خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر که موجبات    6000با توجه به  

پزشکی بر روی گونه های دریایی در دنیا ، برآورده کردن نیاز پژوهشگران این حوزه   توسعه پژوهش های علوممنابع آن را فراهم کرده است و نیز  

 یعنی پژوهش های زیست پزشکی دریایی مستلزم دسترسی نامحدود زمانی به گونه های متنوع دریایی است. 

نیز دلیل دیگری بر این واقعیت است که  نبود آزمایشگاه های تجهیز شده در حوزه مطالعات برون تنی بر روی گونه های مدل دریایی در کشو ر 

را در   بیومدیکال دریایی  اهداف پژوهشی کشور در حوزه  تواند  ای و تجربی دریایی می  مقایسه  اندازی مرکز پزشکی  راه  های  مدل حوزهطرح 

لعات درون تنی در این حوزه را تقویت  در دنیا لزوم مطا  "دریا داروخانه آینده"برآورده سازد. اهمیت موضوع    یدرون تن  قاتیو تحق  یوانیح  یساز

 می نماید.

با توجه به فصلی بودن حضور این گونه ها در دریا، اولین راه حل نگهداری مصنوعی آنها در آزمایشگاه است. ضمنا تنوع فیزیولوژی از سوی دیگر  

بر مناسبی  های  مدل  را  آنها  پیش  ها  از سال  ها  این گونه  بدنی  ساختارهای  و  بافت  علوم  و سادگی  شامل  پزشکی  علوم  مختلف  های  پژوهش  ای 

https://med.stanford.edu/compmed/aclam-residency.html
https://nicholas.duke.edu/marinelab/academics/undergraduate/programs/duke-scholars-marine-medicine
https://nicholas.duke.edu/marinelab/academics/undergraduate/programs/duke-scholars-marine-medicine
https://www.whitney.ufl.edu/
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پزشکی  مرکز  اندازی  راه  لذا  است.  نموده  دریایی  بنیادی  های  سلول  اخیرا  و  ایمنی  سیستم  خواب،  فیزیولوژی  ناباروری،  پیری،  ترمیم،    اعصاب، 

 مقایسه ای و تجربی دریایی دسترسی پژوهشگران این حوزه را تسهیل خواهد کرد.

  تقویت کشور در دیپلماسي فناوری ؟ مانند  کشور ایجاد کندچه مزایای دیگری ممکن است برای    اجرای این طرح    -3-7

 ...های دانش بنیان و ، تولید فناوریهای جدیدگذاریسرمایهتشویق به المللي، جذب پرسنل متخصص، بین

با جانوران دریایی    زنده  بانک  راه اندازی  قیطر  پژوهش های حوزه پزشکی دریاییبا هدف کمک به    ”مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی“

پژوهش  ، از  ییا یدر  یستی به تنوع ز  یدسترس   لیتسه  قیشود و از طر  یاداره ممرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی    تیو با مرکز  بین المللی  کالس

 ییایدر  یکیولوژیب  ی نمونه ها  استحصال مواد زیست فعال دریایی از.  کند  یم  یبانیپشت  ییایدر  یطیمح  ستیو ز  زیست فناوری، زیست پزشکی  های  

تولیدات تنوع    ش یافزا  یبرا  ندهیآ  و محرک پروژه های  خواهد شد  لیتسه    ”مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی“در خلیج فارس با راه اندازی  

دریا پایه  بر  بهداشتی  های  فرآورده  و  مکملی  بود  دارویی،  و سبب   .خواهد  باشد  می  بدیهی  نیز  این محصوالت  از  بنیان  دانش  های  فناوری  تولید 

 افزایش تولید فرآورده های بیوتکنولوژیک در مقایسه با شرکت های بین المللی خواهد شد. 

می تواند مرکز    میانهآسیای  با کشورهای  خزر  دریای  و  با کشورهای عربی حاشیه این دو دریا    و دریای عمان  خط مرز دریایی مشترک خلیج فارس

به این کشورها نیز مناسب ات پژوهشی و آموزشی  مخدپزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی را در آینده به عنوان مرکزی منطقه ای به منظور ارایه  

 سازد. 

مرکز “  در مجاورت  اروپا  Maristemبا    شانه به شانه این دپارتمان در پژوهش ها  سلول های بنیادی دریایی و رقابت  همچنین قرار گیری دپارتمان

 مطرح خواهد کرد. سلول های بنیادی دریاییهای  به عنوان سرستون پروژه ، این مرکز را”پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی

 

د  -3-8 محققان  از  مرکب  برجسته  گروه  یك  طرحآیا  این  برروی  صنعت  افراد   انشگاهي،  این  چرا  و  کرد؟  خواهند  کار 

 ؟ باشندبرای اجرای این طرح مي صالحیت دارای بهترین افراد

رشته های  ی باشد که با بهره گیری از متخصصین  مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس اولین مرکز از نوع خود در وزارت بهداشت م

بیوتکنولوژی تحقیقات متنوعی    ی،شیمی، بیوشیمی، شیمی فیزیک، نانوتکنولوژداروسازی، دانپزشکی، سلول های بنیادی،  مختلف شامل پزشکی،  

شر در حوزه  زیست پزشکی دریایی و زیست فناوری دریایی انجام و منتشر ساخته اند. کتب متعددی در این حوزه از محققان این مرکز در بازار ن

این مرکز و نیز دانشجویان فعال   کارشناس ارشد  5عضو هیات علمی و    10موجود می باشد. همچنین دو فیلم مستند نیز تولید شده است. تمرکز همه  

 پزشکی می باشد.  –گروه پژوهشی مارینومیکس پژوهش های دریایی 
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  وب طرح پیشنهادی)پروپوزال(چارچ

 کد طرح: 

 

های بین المللی با دو دانشگاه قزاقستان و یک دانشگاه نیجریه با پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس در راستای    تفاهم نامهدر همین راستا  

دل سازی گونه های دریایی در حوزه بیومدیکال دریایی منعقد شده است. کارگروه های بین المللی  گسترش دانش سلول های بنیادی دریایی و م

 شکل گرفته در راستای این تفاهم نامه ها در آینده توسعه خواهند یافت. 

 

 د؟ دارن طرح و اجرای چه کساني هستند و چه نقشي در مدیریت ؟وجود دارنددر اجرای طرح  الملليشرکای بین  آیا-3-10

دانش   تفاهم نامه های بین المللی با دو دانشگاه قزاقستان و یک دانشگاه نیجریه با با پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس در راستای گسترش 

در   سلول های بنیادی دریایی و مدل سازی گونه های دریایی در حوزه بیومدیکال دریایی منعقد شده است. کارگروه های بین المللی شکل گرفته

 راستای این تفاهم نامه ها برای پژوهش های بیومدیکال دریایی در آینده توسعه خواهند یافت. 

 آیا با اجرایي شدن طرح قادر به تخصیص خدمات به سایر محققین داخلي و خارجي هستید؟ -3-12

ش دانش پزشکی دریایی است و در این بله همانگونه که ذکر شد یکی از اهداف اختصاصی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی گستر 

،  مسیر تا کنون اساتید و آزمایشگاه های مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خدمات متنوعی از مرحله حمایت مالی پژوهشی، نمونه برداری

مرکز پزشکی مقایسه ای   . با همین دیدگاهبه محققین داخلی ارایه نموده اند  آزمایش های تخصصی جداسازی و خالص سازی سلولی و مولکولی

 و تجربی دریایی خدمات خود را به پژوهشگران داخلی و خارجی ارایه خواهد داد. 

ارائه  -3-13 و  بندی کشوری  اهداف شبکه ملي در زمینه قطب  به اجرایي کردن  قادر  با اجرایي شدن طرح  مرکز   آیا 

 ؟ میباشدخدمت به قطب مورد نظر 

با خلیج فارس و قرار گیری در زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و    ی مقایسه ای و تجربی دریاییبا توجه به مجاورت مرکز پزشک  -بله

و زیرگروه پنج    قطبدر    پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس و نیز تجارب ارزشمند مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس

 استای این هدف شبکه ملی عمل کند.توسعه دانش های دریایی، این مرکز می تواند در ر

 شبکه ملي مدل سازی حیواني وتحقیقات درون تني مي باشد؟  در راستای کدام یك از اهداف این طرح -3-14
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)اهداف اهداف شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنی    طرح راه اندازی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی در راستای این 

 می باشد:بسایت شبکه( مندرج در و

 ی شگاهیآزما واناتیکشور در حوزه علوم ح یازهایو ن های . رصد توانمند1

 با توجه به نوین بودن طرح در حوزه مدل های آزمایشگاهی دریایی و توانمندی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی در این حوزه

آنها به  یو معرف یشگاه یآزما واناتیفعال در حوزه علوم ح انیدانش بن یهاشرکتها، پژوهشگران و ها، سمنانجمن ،یاتصال مراکز دانشگاه .2

 کشور  یجامعه علم

طرح مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی با بستر سازی در حوزه جدید پزشکی دریایی و مدل های دریایی فرصت ایده های نو و محصوالت 

 اهد کردجدیدی برای پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان ایجاد خو

 ی شگاهیآزما واناتیبه مراکز فعال در حوزه علوم ح یاعتباربخش  .3

شبکه ملی مدل  ساله آزمایشگاه  پرورش بی مهرگان دریایی مستقر در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس،   2با توجه به سابقه 

دریایی با حمایت از راه اندازی و تجهیز مرکز پزشکی مقایسه ای و  با اعتبار بخشی به پژوهش های مدل هایسازی حیوانی وتحقیقات درون تنی 

 در پژوهش های مدل دریایی با موضوعات پزشکی فراهم سازد. می تواند عرصه ای نو  دریایی تجربی 

 گان به شرکت کنند یگواه ی و اعطا د ییدر مراکز مورد تأ یشگاه یآزما واناتیکار با ح یآموزش یهادوره  یاز برگزار تیحما .4

دوره کارگاه آشنایی با مدل های  4آزمایشگاه  پرورش بی مهرگان دریایی مستقر در مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس تا کنون 

 دریایی برگزار نموده است که با تکمیل و تجهیز و تبدیل آن به مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی می تواند این دوره های آموزشی را

 سترش دهد. گ

 ی شگاهیآزما واناتیکار با ح یاخالق یو ابالغ راهنما نیتدو .5

با توجه به عدم وجود راهنمای اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی دریایی، مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی می تواند پروتکل های  

 و تکمیل نماید.  تدوین شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنی آن را با هدایت



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

و یوانیح یساز مدل یمل شبکه  
یتن درون قاتیتحق  

  وب طرح پیشنهادی)پروپوزال(چارچ

 کد طرح: 

 

 سازمان غذا و دارو  قیو ابالغ آن از طر یبازساخت یو پزشک یادیبن یهادر حوزه سلول GLP یهادستورالعمل نیاز تدو تیحما .6

با تجارب موجود در آزمایشگاه سلول های بنیادی دریایی مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس، توسعه و راه اندازی مرکز پزشکی  

قایسه ای و تجربی دریایی با تمرکز بر پژوهش های سلول های بنیادی دریایی و کاربرد ان در پزشکی بازساختی توانایی تولید محصوالت و م

  یو پزشکدریایی  یادیبن یهادر حوزه سلول GLPتکمیل این پزوهش ها نیاز به تدوین  فراورده های تشخیصی و درمانی بر پایه دریا را داراست.

می توانند آن را تدوین   شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنی دریایی دارد که پژوهشگران این مرکز تحقیقات با هدایت یختبازسا

 نمایند.

 OECD در تیعضو  قیاز طر رانیانجام گرفته در ا یوانیح یهابه آزمون یالمللنیب یاعتباربخش  یاقدام برا .8

 OECDمرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی پتانسیل عضویت در  ،ل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنیشبکه ملی مد با مشاوره و هدایت

 را دارا می باشد. 

 مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی می تواند پیشگام این عضویت از ایران باشد: OECDبر اساس سه منبع زیر از 

http://www.oecd.org/health/biotech/49558746.pdf 

OECD (2009) The Bioeconomy 2030:designing a policy agenda,OECD, Paris. 

DSTI/STP/BIO(2011)8 Options for work in marine biotechnology: Opportunities and challenges 

 

زم9 زم  یحقوق   یهاتیشخص   نیب  یالمللنی ب  یهایهمکار  یبرا   یسازنهی.  در  ح  نهیفعال  نهادها  یشگاهیآزما  واناتیعلوم  با  کشور  داخل    یدر 

 FELASAو  ICLAS ،IACLM ،OIE رینظ یالمللنیب

ا نهادهای بین  بر اساس پروتوکل های کار با حیوانات آزمایشگاهی دریایی امکان همکاری بین المللی مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی ب

 المللی زیر فراهم است: 

http://www.oecd.org/health/biotech/49558746.pdf


 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

و یوانیح یساز مدل یمل شبکه  
یتن درون قاتیتحق  

  وب طرح پیشنهادی)پروپوزال(چارچ

 کد طرح: 

 

تایید   تنیدر صورت  ای و تجربی دریایی  همکاری،  شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون  مقایسه  به    OIEبا    مرکز پزشکی  استناد  با 

امکان پذیر   code/-setting/aquatic-https://www.oie.int/standardمراقبت از گونه های دریایی در این نهاد  دستورالعمل های  

 می باشد.

با استناد به    FELASAبا  ، همکاری مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی  شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنیدر صورت تایید  

 امکان پذیر است.  FELASA 062/18Fاد پژوهش های دریایی دراین نهدستورالعمل های 

با استناد به    IAAAM، همکاری مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی با  شبکه ملی مدل سازی حیوانی وتحقیقات درون تنیدر صورت تایید  

 امکان پذیر است.  https://www.iaaam.org/aboutدستورالعمل های پژوهش های دریایی دراین نهاد 

 

 های آن چیست؟ اقتصاد دانش بنیان بر مبنای محور در تحقق  اجرای طرحنقش  -3-15 

از آنجا که مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی شرایط پژوهش های تخصصی بر مدل های آزمایشگاهی دریایی و به خصوص حوزه سلول 

عال در حوزه بیومدیکال دریایی و زیست فناوری دریایی ، شرکت های نوپا و شرکت های دانش بنیان فهای بنیادی دریایی را فراهم خواهد نمود

 می توانند از این پتانسیل بهره مند گردند.

 مجاورت مرکز رشد زیست فناوری دریایی، پارک علم و فناوری و شهرک صنعتی 

 دامپزشکی میگو و مرکز تحقیقات شیالت

 کشور چگونه خواهد بود؟سال آینده  10ال، س 5بازار محصول مورد نظر در کشور در در صورت تولید محصول،   -3-16

به عنوان بستری برای پژوهش های محصول محور عمل خواهد کرد و به طور مستقیم محصولی به بازار  مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی  

 عرضه نخواهد کرد.

 سال دوم تولید جانوران بی مهره دریایی 5در 

 تولید موجودات ترانسژنیک دریایی

https://www.oie.int/standard-setting/aquatic-code/


 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

و یوانیح یساز مدل یمل شبکه  
یتن درون قاتیتحق  

  وب طرح پیشنهادی)پروپوزال(چارچ

 کد طرح: 

 

 ت تولید محصول چگونه است؟ نگاری فناوری و وضعیآینده -3-17

اوری دریایی خواهند فناوری هایی که در بستر مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی تولید خواهئد شد در حوزه پزشکی دریایی و زیست فن

 زیست پزشکی دریایی می باشد. جه به رویکرد رو به توسعه جهانی عرصه وسیع و درآمدزای آینده فناوری هایبود که با تو

 صنایع بیوتک دریایی پرشتبا ژاپن و امریکا پرسرعت ترین و سرمایه گذارترین جهان

 میلیارد دالر بالغ بشه 7به بعد محصوالت هایتک حاصل از بیوتک دریا و بیش از   2024پیش بینی از سال 

 بازار پرمصرف آینده

 یوتیک پیش بینی در حوزه دریا قرار بگیرد در نتیجه بازار قوی مارین فارماکولوژی می باشدداروهای تنظیم سیستم ایمنی ضد کنسر آنتی ب

 پزشکی باز آفرینشی سلول های بنیادی دریایی

 مدل توسعه صنعتي محصول مورد نظر چگونه است؟-3-18

هد کرد و به طور مستقیم محصولی به بازار  به عنوان بستری برای پژوهش های محصول محور عمل خوامرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی  

 عرضه نخواهد کرد.

 

   ها و خدماتي راپیش بیني مي کنید؟با اجرای این طرح دستیابي به چه فناوری -3-20

 خدمات و فناوری هایی که در مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی دریایی می توانند  توسعه یابند:

 ی دریایی با کاربرد پزشکی )فناوری(دانش و فنون پرورش و تکثیر گونه ها -1

 پژوهش بر گونه های مدل دریایی )خدمات( تدوین پروتکل های آزمایش و   -2

 ارایه خدمات پژوهش های پزشکی بر گونه های دریایی -3



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

و یوانیح یساز مدل یمل شبکه  
یتن درون قاتیتحق  

  وب طرح پیشنهادی)پروپوزال(چارچ

 کد طرح: 

 

 عرضه و فروش گونه های دریایی مورد نیاز پژوهشگران دریایی  -4

 یا خدمات  اجرای طرح و ظرفیت تولیدعنوان محصول/ محصوالت و یا خدمات  حاصل از  -3-21

 خدمت/ نام محصول ردیف 
نوع/فرموالسيون

 بندیبسته/ 
 خدمات/ ظرفيت توليد

پيش بينی قيمت فروش  

 قيمت خدمات/ در بازار

و ارائه  پيش بينی زمان توليد

 خدمت 

1 

دانش و فنون پرورش 

و تکثیر گونه های 

دریایی با کاربرد 

 پزشکی 

برگزاری کارگاه  

ی  ها و دوره ها 

آموزشی کوتاه  

مدت و بلند  

 مدت 

 کارگاه در سال  4

بر اساس پروتکل های  

آموزش های فنی و  

 حرفه ای 

 ماه پس از تاسيس مرکز   3

2 

ارایه خدمات پژوهش 

های پزشکی بر گونه 

 های دریایی

فراهم کردن 

شرایط 

 آزمایشگاهی 

 پروژه در ماه ۴
بر اساس پروژه و نوع  

 گونه متغير می باشد 
 تاسيس مرکز   ماه پس از 3

3 

گونه های   عرضه

دریایی مورد نیاز 

 پژوهشگران دریایی 

فراهم کردن 

گونه های  

آزمایشگاهی و 

  گونه های مدل 

 آزمایشگاهی 

 بر اساس تقاضا 
بر اساس پروژه و نوع  

 گونه متغير می باشد 
 ماه پس از تاسيس مرکز   3

 

 



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

و یوانیح یساز مدل یمل شبکه  
.یتن درون قاتیتحق  

  چارچوب طرح پیشنهادی)پروپوزال(

 کد طرح: 

  

 بندی و فازبندی طرحشرح خدمات، زمان -4

ف 
دی

 ر

هاشرح فعاليت  

 زمان

ول
 ا

وم
 د

وم 
س

 

رم
ها

 چ

جم 
پن

 

شم 
 ش

تم 
هف

 

تم 
ش

 ه

ول
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وم 
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1 
راه اندازی سالن  : فاز اول

 نگهداری از گونه های دریایی

* * * * * * * *   
      

1-1 
 زیر فاز سطح اول

         ارزشیابی عملکرد سامانه
* *   

    

1-1-1 

 زیر فاز سطح دوم 

اضافه شدن فیتو پالنکتون و 

 زیوپالنکتون 

          

* *     

2 

جمع   فاز دوم: -1

آوری گونه 

های دریایی  و  

            

* * * * 



 

 باشد. تکمیل این جدول با جزییات  حداقل دو سطح برای هر فاز الزامي مي •

 انتقال به مرکز 

 

1-2  
 زیر فاز سطح اول

ونه های مقاوم و تجربه شدهگ  
            

* * 
  

1-1-2  
 زیر فاز سطح دوم 

 گونه های جدید
              

* * 



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

اد توسعه فناوری.......... ست  
  چارچوب طرح پیشنهادی)پروپوزال(

 کد طرح: 

 شماره ویرایش: 

 

 هاهزینه -5

 هزینه های پرسنلي اعم از مجری و همکاران:   -5-1

 نام و ردیف

 خانوادگينام 

ساعات  نوع همکاری  صیالت میزان تح

همکاری در 

 ماه 

هرینه نفر  

 ساعت 

 )ریال(

هزینه نیروی انساني 

 در ماه )میلیون ریال(
کارشناسي  کارشناسي 

 ارشد 

 از صنعت  قراردادی رسمي  دکترا

 متصدی نگهداری  2800 1

 ساله   5

 

*    

* 

  28سال ماهانه  1 145833 192 

 میلیون ریال 

 میلیون ریال 336 ی های پرسنلجمع کل هزینه



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

 ستاد توسعه فناوری.......... 
  چارچوب طرح پیشنهادی)پروپوزال(

 کد طرح: 

 شماره ویرایش: 

 

 

 

 خریداری شوند :  طرحهزینه دستگاهها، وسایل و مواد مورد نیازکه باید از محل اعتبار  -5-3

سرمایه  محل تأمین تعداد  قیمت واحد      قیمت کل

 ای

 نام دستگاه، وسیله یا مواد مصرفي

ف 
دی

 ر

میلیون   دالر 
 ریال 

 داخل خارج ریال  دالر 

مخازن تجهیز شده شیشه ای نگهداری   * *  30 30000000  900 

 گونه های دریایی*

1 

  پالستیکیمخازن تجهیز شده    * *  10 20000000  200 

 نگهداری گونه های دریایی*

2 

 3 جیمینی   * *  1 200000000  200 

ک ی نت پالنکتون  * *  1 100000000  100   4 

 5 ژرفا سنج   * *  1 30000000  30 

 6 بطری نانسن  * *  1 200000000  200 

 200  200000000 1  * *  UPS استابیالیزر و   7 

 8 گراپ  * *  1 150000000  150 

 9 سالینومتر   * *  1 150000000  150 

  پالستیکیمخازن تجهیز شده    * *  3 30000000  90 

 نگهداری فیتو پالنکتون 

10 

  پالستیکیمخازن تجهیز شده    * *  2 30000000  60 

 نگهداری زیوپالنکتون

11 

 12 میکروسکوپ لوپ   * *  2 30000000  60 

 13 انکوباتور یخچال دار  * *  1 200000000  200 

 14 تانکر آب شور   * *  1 50000000  50 



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

 ستاد توسعه فناوری.......... 
  چارچوب طرح پیشنهادی)پروپوزال(

 کد طرح: 

 شماره ویرایش: 

 

 

دستگاه پرتابل اندازه گیری پارامترهای   * *  1 500000000  500 

 فیزیکوشیمیایی آب

 

موالگر تر  * *  1 20000000  20    

 جمع کل:   3110 

   ، دیسکت و ... برعهده سازمان مجری است. CDهزینه تجهیزاتي از قبیل رایانه، چاپگر،  تذکر : ✓

مخازن تجهیز شده نگهداری گونه های دریایی شامل فضای نگهداری فیلترهای اسکیمر، هیتر برقی، موج ساز، المپ ال ای دی، فیلتر شنی، پمپپپ   *

 گردش آب می باشند.

 

 ، نیاز به همکاری با مؤسسات دیگر مي باشد؟) به جزء سازمان مجری و کارفرما(    طرحآیا برای پیشبرد   -5-4   

 خیر    بلي                                

               اندازی مرکزاز هزینه راه   %50تامین       نوع همکاری:           دانشگاه علوم پزشکي بوشهرنام مؤسسه :                     

 میلیارد ریال  3هزینه مربوطه)ریال(:           

 

 :   موسسات سایر از  هزینه های دیگر  -5-5     

 هزینه 

) میلیون  

 ریال (

 نوع هزینه ها
ف 

دی
ر

 

متری ساختمان قدیم دانشگاه )کاشي، برق، لوله کشي آب و فاضالب، بنچ  400نوسازی سالن  ۲۹۰۰

 بندی( بندی و پارتیشن 

1 

 2 لوله کشي پي وی سي انتقال آب شور ۱۰۰

 3 سیستم تهویه و خنك کننده  ۵۰۰

   

 جمع کل)میلیون ریال(:  ۳۵۰۰
 

 این بخش از هزینه ها توسط دانشگاه علوم پزشکي بوشهر تامین خواهد شد.   *



 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاریخ دریافت طرح: 

 

 ستاد توسعه فناوری.......... 
  چارچوب طرح پیشنهادی)پروپوزال(

 کد طرح: 

 شماره ویرایش: 

 

 

 

 کل هزینه ها :  -5-6      

 هزینه

 ) میلیون ریال ( 

 نوع هزینه 

ف 
دی

ر
 

 1 ي پرسنل 336

 2 نیاز مورد مواد و وسایل 3110

 3 موسسات  سایر 3500

 4 دیگر  های هزینه -

 ) میلیون ریال (:    طرحجمع کل هزینه های   7282

مــالحــظات : 

 نمي باشد.    طرحتکمیل این پرسشنامه دلیل بر تصویب   -1

 صحت مندرجات این پرسشنامه را تأیید مي نماید.  طرحمجری  -2

گردد پیوست فرهنگي، اقتصادی، زیست محیطي و پدافند غیرعامل را برای طرح مذکور  ميمجری متعهد  -3

 تدوین نماید. 

12/12/1398 تاریخ :  امضاء مجری:                       


