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 چکيده

 يها سلول يشناس ستيز اگرچه .است يپزشک ستيز يشاخه ها نيتراياز پو يکي "ياديبن يها سلول " دانش

پژوهش  ؛ عالقه براست ه و در حال توسعهياول در مراحل (ييايدر ياديبن يها سلول) 1ييايدر مهرگان يب ياديبن

 انيماه و ياهل يجوندگان، دام هاانسان،  مانند) کيکالس دارانمهره  بجز يموجودات ياديبن يها سلول يبر رو ها

 يب .است ي( در حال شکل گير3سيديو سونورابت 2همچون دروزوفيال) يگان متداولمهر ي( و بينتيز و يپرورش

بر روي جانداران  در بينرا ک يفيلوژن يو گستره شاخه ها يستيتنوع ز نيو گسترده تر نيبزرگتر ييايمهرگان در

( تا 5و گزنده تباران 4، اسفنج هاهمچون)ساده  يبا ساختار يجانداران از يتنوع يدارا اينها .دهند يم ليتشکزمين 

 ياين جانداران دارا .باشند ي( م9طناب دارانپيش و  8خارپوستان ،7، سخت پوستان6بسيار پيچيده )مانند نرم تنان

زيست فعال  يمولکول ها ياديتعداد ز دياجازه تولبه آنها  متقارن هستند که ييايدر ياديبن يها سلول از يانواع

 ييايدر ياديبن يها سلول .دارندسالمت انسان  يبرا يقابل توجه يفايده ها ن مولکول هايااز  ياريبس .دهد يم

ن يبا دانش به ا ن،يبنابرا .کنند يرکت ماشمتمام بدن  ياز جمله بازساز ،يو بازساز يريپ فرايندهايدر  شتريب

 :مي توانند اهميت به سزايي را از خود نشان دهنداقدامات زير  ،ژگي هايو

 .تمرکز يابند ييايدر ياديبن يها سلول برپژوهش  ايران يهاي بنياد سلول پژوهشگران از يالف( گروه

 انجام ييايدر ياديبن يها سلول يپزشک ستيز حوزه درپژوهشگران ايراني  ميان يهماهنگ ايجاد و جيتروب( 

 .پذيرد

 .دانجام شو ييايدر ياديبن يها سلول يپزشک ستيزبر پژوهش  آغاز يبرا يايران جوانپژوهشگران تشويق ج( 

گردند ، اعتبارسنجي داده شوند توسعه ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهش و کار بر رو نوينهاي  روشابزارها و  د(

 .ه شوندو به اشتراک گذارد

 يعالقه به رشته هامورد  يها تياز اولو يکيبه عنوان  "ياييدر ياديبن يها سلول " ت تکميليتحصيال رشتهه( 

 .اضافه گردد يپزشک ستيز

                                                 
1 Marine invertebrate stem cell 
2 Drosophila 
3 Caenorhabditis 
4 Sponges 
5 Cnidarians 
6 Mollusks 
7 Crustaceans 
8 Echinoderms 
9 Protochordates 
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به عنوان  ييايدر ياديبن يها سلول از يبهره بردار يبرا و توسعه شرکت هاي دانش بنيان عيبا صنا يهمکار( و

به  ،دريايي خليج فارس يپزشک ستيعلوم زپژوهشگاه  يهادر دستور کار فعاليت  فعال ستيز يمنابع مولکول ها

 .گيردقرار  ،عنوان پيشگام اين عرصه

که در  اين طرح ترجمان بومي شده طرح پيشنهادي اتحاديه اروپا براي کاربرد سلول هاي بنيادي دريايي مي باشد

 مقاله زير منتشر شده است:
Ballarin L, Rinkevich B, Bartscherer K, Burzynski A, Cambier S, Cammarata M, et al. Maristem—

Stem Cells of Marine/Aquatic Invertebrates: From Basic Research to Innovative Applications. 

Sustainability. 2018;10(2):526. 
 

 "ييايدر ياديبن يسلول ها" طرح يعلم و فناور ويژگي هاي برتر -1

 چالش -1-1

 (يش )هدف اصلچال انيب -1-1-1

 ياديبن يها سلول يشناس ستيز دانش ،رانيااست که در  نيا "ييايدر ياديبن يسلول ها"طرح  هياول هدف

اهداف  .يابد يتسر ستيز طيمحو  يپزشک ستيزمختلف  يبه رشته هايابد و توسعه  نوآورانه يها دهيا با ييايدر

 :ر مي باشديموارد ز شامل طرح نياي اصتصخا

 . ييايدر ياديبن يها سلول يوجود در پژوهش ها بر رومو موانع  يعلم يمرزها هب دستيابيالف( 

 . ييايدر ياديبن يها سلول يفعال در حوزه پژوهش بر رو يعلمجامعه  پژوهش هاي ييکپارچه ساز (ب

محيط  يشناس سم مانند) دريا ستيز طيمح حوزه هاي با ييايدر ياديبن يها سلول يحوزه پژوهشج( ادغام 

 ،يمونولوژيسرطان، ا ،يريپ )مانند يپزشک ستيزحوزه هاي ( و يطيمح يو اثرات عوامل استرس زا ستيز

 .(رهيو غ ياديبن يها سلول يشناس ستيز ،ساختيباز

 .در ايران ييايدر ياديبن يها سلول پژوهش هاي انجمن تيتقوو  يراه اندازد( 

 :ر محقق خواهند شديموارد ز جيبا ترو ياهداف اختصاص نيا

  ييايدر ياديبن يها سلول يشناس ستيزمشترک در مورد  پژوهش الف(

 شده سهيمقا ينوآورانه و بحث در مدل ها يها دهيا يبه اشتراک گذارب( 

  ييايدر ياديبن يها سلول يشناس ستيز يدر پژوهش بر رو يهماهنگج( 

 ياديبن يها سلول کردن يربردکا يبرا يست فناوريزو  يپزشک ستيز يو شرکت ها عيروابط با صنا جادياد( 

  واناتيح و رفاه انسان در ست فناورانهياهداف ز يبراقابل استخراج از آنها  يمنابع مولکول ها نيو همچن ييايدر
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  ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهش بر رو يبراشناسان  ستيز يآموزش نسل بعده( 

 

 يت و زمانبندياهم -2-1-1

را  ييايدر ستيزط يمح ياز گونه ها يگسترده امجموعه هستند که  يسلول ندجانداران چ ييايمهرگان در يب

از کل  %95)گونه  2،000،000ش از ين، با بيزم يرو تنوع جاندارانن يگسترده تر اين جانداران .دهند يل ميتشک

 يشگاهيماآز يهاآنها به عنوان نمونهسال است که از  150ش از يب .دهنديوانات( را تشکيل ميح يستيتنوع ز

 يهاپژوهشن ينخستاز  .اندکمک کرده يکيولوژيمختلف ب يهايپيچيدگشتر يبح يتوض يبرااستفاده شده است و 

 :ن موارد اشاره کرديتوان به ا ين موجودات ميا يبر رو هار پژوهشيان سايت در ميبا اهم

 (1) ييايستاره در يوز در الروهاتيدر مورد فاگوسپژوهش الف( 

 (2)مرجان ها  در يستيز يکايمراها در مورد پژوهشب( 

شبکه شامل  (5-3)ن يتکو يست شناسيز اساس يدرک مولکول يبرا ييايدر يايتوتت ياهمپژوهش در مورد ج( 

 .(6) شد 1نيکليکه منجر به کشف س ريتکث يکنترل مولکول و يژن ينظارت يها

، 3دارانطناب دمها، ، مرجان2انيزآبساناسفنج ها، ) يکولون يداراه در موجودات ياول يمنياپژوهش در مورد د( 

 (7) يختبازسا يپژوهش ها يبرا يآبز رم هاي پهنک استفاده از و نيدر تکو يريانعطاف پذ(، 4انيخزه ز

 .(8)گزنده تباران  ن فلورسنت سبز دريکشف پروتئه( 

 5اوميکس يل کمبود داده هايبه دلمدل  جاندارانمهرگان به عنوان  يش، استفاده از بيتا چند سال پ

از  ياريمختلف بس يهاترانسکريپتومژنوم ها و  امروز، .ر استييت به سرعت در حال تغيوضعاما اين محدود بود، 

از  ياريز بسين و( 9انيدومدهانو  8اراندچيمارپ، 7اندازانپوست، 6ر دوسويياني)غ ييايدربي مهرگان  يگونه ها

، RADseq ،RNAseq همچون نويني يها يفن آور .در دسترس هستندگان مهر يب منشا باب ينوترک ين هايپروتئ

                                                 
1 Cyclin 
2 Hydrozoans 
3 Urochordates 
4 Bryozoans 
5 Omics 
6 Non-Bilateria 
7 Ecdysozoa 
8 Spiralia 
9 Deuterostomata 
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و  1يجرم يف سنجيط ژنوم، اپي يها يژگيوتعيين ، توالي يابينسل جديد  يروش هاساير ، و ChIP توالي يابي

در  يک، روش هايوانفورماتيد بيجد يهمراه ابزارهابه ، 2ينيپروتئفاز معکوس  دازشزپرين، ريکردن پروتئ لياپروف

مهرگان  يب يشتر پژوهش بر رويتوسعه ب يبراند نتوا يمروش هاي نوين ن يا .متحول کرده اندرا  پژوهش دسترس

مورد آنها  يادينب يها سلول از جمله در موضوع يقابل اعتماد در پژوهش هاي زيست يبه عنوان مدل هاي ييايدر

با اهداف  ييايدر ياديبن يها سلول کدام يک از درک کردمي توان  وجود دارد که يسه راه اصل .دنريار گاستفاده قر

 :به کمک آنها به هدف رسيد به موقعتوان  يمو  هستندتر مرتبط ما 

 

 زيست شناختي ياساس يندهايدرک فرا -1-2-1-1

 يندهاياز فرآ ياريهستند و در بس يمهرگان آبز يب يست شناسيدر ز يديکلکنان يباز ييايدر ياديبن يها سلول 

بالغ و خواص آنها در مهره  ياديبن يها سلول در موردکه  يدر حال .(10, 9)کنند  يايفا م يمرکز ينقش يکيولوژيب

 ياري(، دانش بساليدروزوفمهرگان )به عنوان مثال،  يب يهاي مدل ها يژگياز و يپستانداران( و برخ داران )عمدتاً

گان مهر يب .وجود دارد يکمدانش  ييايدر ياديبن يها سلول هاي يژگيوت و يدر مورد ماه ؛به دست آمده است

که در  نده انشان داد پژوهش ها .دنده ينشان م ياديبن يها سلول يها يژگيرا با و سلول نوعن يچند يآبز

 سلول رسد که يبه نظر مهستند،  4و تک توان 3شان چند توان ياديبن يها سلول شتريمهره داران که بسه با يمقا

 توانند رده هاي يهاي بالغ آنها م سلول .(8) ندهست 6و پرتوان 5شتر چند توانيب ييايمهرگان در يب ياديبن يها

 سلول ليتانسمواقع پ يدر برخ يرند و حتيگ يا قرار ميزا يها سلول ک گروه ازيش از يد کنند که در بيتول يسلول

 سلول ،ييايمهرگان در يب از يارين، بر خالف مهره داران، در بسيبر ا عالوه .دارندبا هم ا را يک و رده زايسومات

 يميتنظ طيمح زير يدارا مانند پستاندارانبه اين معني که شوند،  يوان گسترده ميحبدن درون  ،ياديبن يها

 هکه امروز 8که فراتمايز استتوجه  قابلز ين نکته نيا .(11, 10) ستندينشان  ياديبن يها سلول يبرا( 7يسلول النه)

 يگروه ب در هر دو ،وجود دارد سلول يزيدوباره برنامه ر يدرک چگونگ يبرا آنبه  يادياست که عالقه ز يموضوع

                                                 
1 Mass spectrometry 
2 Reverse-phased protein microarrays 
3 Oligopotent 
4 Unipotent 
5 Multipotent 
6 Pluripotent 
7 Niche 
8 Transdifferentiation 
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مشترک و  يها يژگيو ،ن مشاهداتيا .(13, 12)وجود دارد  دهيچيپ يمورفولوژساده و  يآناتوم يمهرگان دارا

 طيشرانوع تا با ت به وجود آمده اند احتماال که دنکن يرا مشخص م ييايدر ياديبن يها سلول از يمنحصر به فرد

 .(8)د نمتناسب شو ،ييايدرمهرگان  يب کوينيت يحالت هاويژگي هاي و  ستيط زي، محيزندگ دوره

 

 استفاده از مهره داران يبرا ينيگزيجا -2-2-1-1

مدل استفاده از  يبرابه ويژه  ياهداف علم يوانات مورد استفاده برايحفاظت از ح در موردموجود  يتمايل جهان

علم و عمومي به دنبال روند  .بسيار محدود کننده است ،يزيست يپژوهش هامهره دار در و پيچيده ک يکالس يها

به پژوهشگران وانات، ياز ح يالعمل هاي محافظتاعمال شده توسط دستور يت هايدور زدن محدودمنظور  به

 يسواالت زيست شناس از يا هگسترپاسخ دادن به  يبراه ياول يها کشتمهره دار و  يسلول رده هاياستفاده از 

ه و همچنين در سطح موجود زندرا  يزيست شناس يده هايدرک پد يکرد به طور قابل توجهين رويا .آورده اند يرو

 هادستورالعمل  نيا ( در1)به جز سرپايان مهرگان يبر خالف مهره داران، ب .کند يمحدود ماز ديدگاه تکاملي 

آنها نه  از موارد، ياريدر بس .موجود زنده استفاده کرد يپژوهش بر رو يتوان از آنها برا يمو  اند گنجانده نشده

 يماستفاده  کيولوژيب پژوهشگر مهره داران در يپستانداران و دن يگزيجا يشگاهيآزماوانات يبه عنوان حتنها 

ک يولوژيب يده هايو ارائه پدکاهش پيچيدگي ژنتيکي  و ساده تر بدنشان يل سازماندهيبه دل نيهمچن بلکه ؛وندش

برابر  درکامل بدن، پنهان شدن  يمانند بازسازدهند  يه ميرا ارا يارزش افزوده ا ،دهد يکه در مهره داران رخ نم

 .رهيو غ شده يزيبرنامه ر يريپ
 

 زيست فناوريو  يپزشک ستيز عيصنا يبرا ييايدر ياديبن يها سلول تياهم -3-2-1-1

ک رشته در حال ظهور است که هدف آن استفاده از منابع يآبي رنگ(  زيست فناوريدريايي ) زيست فناوري

 با معمول ع به طورين حال، صنايبا ا .(15, 14) است زيست فناوري برنامه هاي کاربردي يبرا ييايدر يستيز

ارزش  با ديمنبع بالقوه محصوالت جد به عنوان محيط درياييع يوس يکيژنت يغنا .ندارند ييآشنا ييايط دريمح

زيست  باتيترک ،مرهايست پليزم ها، ي)آنز هايي مولکول کنندهديتول ييايموجودات در يدارا اجتماعي و اقتصادي

 ي، آنتيو بهداشت يشيلوازم آرا ،ييع غذايصنا مختلف مانند يهارشته ه( با کاربرد در يثانو يت هايو متابول فعال

 .(19-16) باشد يمره يو غ يکيولوژيمحصوالت ضد انحالل، مواد ب با مواد مخدر، همبارز يک ها، داروهايوتيب

                                                 
1 Cephalopods 
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توانند  يمکه  دهند يمنشان  ييايدر ياديبن يها سلول به عنوان ياندازچشم  ييايمهرگان در ين، بيعالوه بر ا

در بهبود  ياديز ييتوانا که (يضد التهاب و يکروبي، ضد مي)ضد تومور يست فعاليد زيجدفراوان  يمولکول ها

ده يپد و يريپاز  يريشگيپدر  ييايدر ياديبن يها سلول همچنين .کنندتوليد دارند،  انسان يو تندرست سالمت

مهره  يبژنوم  به يش دسترسيافزا .(20, 7) فا کننديانقش توانند  يمتمام بدن  ي، از جمله بازسازيبازساز يها

ر يدرگ يژن يع شبکه هايسر ييشناسااعث ، بيات ژناز طريق تجزيه و تحليل عملکردي بانک اطالع ييايدر گان

ت ها يمتابول و ديمف يکيولوژيبد يجد يوسنتز مولکول هايب يرهاين مسيو همچن يکيولوژيب يده هاين پديدر ا

ش ي، گرمايطيمح يهازاس مطالعه اثرات استر يآنها برا يها سلول و ييايدر موجوداتن، يعالوه بر ا. شود يم

 .هستندمفيد  هسيارست بوم يز يروانوس ياقشدن  يدياسو اثرات  يجهان

 

 شبرد طرحيت ها و موانع پيمحدود -3-1-1

ت يمحدود باخواهند کرد ت يفعال ييايدر ياديبن يها سلول يران که بر رويا در يپژوهش يها گروهن حال، يبا ا

 مواجه خواهند شد. يو موانع يلمع يها

 

 يست فناوريز و يست پزشکيع زيروابط با صنا -1-3-1-1

 وسنتزيب يرهايد و مسيجد يمولکول ها از ي، برخيرانيا افته توسط پژوهشگرانييي توسعه دريا يست فناوريز در

ش يآزماهاي  سلول برنها را ان و اثرات آيومولکول ها را بيتوانند ببکه  يسلول يمدل هااما در  شده استمطالعه 

منجر به  ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو پژوهش هاشتر يدر حال حاضر، ب. وجود دارد ياساس کمبود ،کنند

تمام  .باشدو تجاري سازي  معيارهاي اقتصادي برخالفن ممکن است ياما ا؛ شود يم يانتشار مقاله در مجالت علم

برنامه  يبرا ييايدر ياديبن يها سلول پژوهش براز جمله  ييايدر يناورست فيزآينده انه است. نوآور ن دانشيا

 1/4در حدود  2015در سال  ييايدر يست فناوريز يبازار جهان .دوار کننده استيار اميبس يو پزشک يصنعت يها

 تا سال دالر ارديليم 4/6 و 2020تا سال  دالر ارديليم 8/4دن به يرس ييتوانا و بودن زده شده يارد دالر تخميليم

 يست فناوريز يحوزه هااز  يعيف وسيکه در ط يمتنوع يفرصت ها دريايي يست فناوريز. (21)را دارد  2025

به طور مثال  .کند يرا دنبال مپايه تا برنامه هاي کاربردي صنعتي  يهش هاوپژ ، ازاستبه وجود آمده  و پزشکي

 يهاه گروتوسط  در دهه گذشته ييايدر يست فناوريز يپژوهش بر رو مند بهه عالق يپژوهش جامعه ،در اروپا

کشف  مطالعه مناطق يبرا ياديز يفرصت ها. کرده استشرفت يپبه سرعت  توسط صنعت يو تا حدود يعلم

ن يبا ا .کشف آنها شناخته شده اند يبرا يين ابزارهايهمچنجهان و ران و يا ياهايباال در در يستينشده با تنوع ز
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 يو چالش هامرزها ن يچن از استين .د کنندييرا تا يمولکول مطالعات نيا وجود ندارند تا يا يسلول يحال، ابزارها

 يست فناوريز يپژوهش هادر مهم ک عامل يبه عنوان تا رند يران مورد توجه قرار گيدر ا در سطوح مختلف يمهم

ن رشته يداده شده به ااختصاص  ينه هايهز باشد که يم نياز ا يت ناشمشکال از يبخش .(22) دنمانب يباق ييايدر

محصوالت قابل به ها  يو نوآور پژوهش هانکه يا يران برايا در که باشد يم نيگر ايمانع دکم است و  يپژوهش

 .ل شوند، زمان بر استيتبد فروش

 

 کشور يموجود در جامعه علم موانع -2-3-1-1
، 2020افق  برنامه به طور خاص در يورست فنايزمرتبط با  يت هايق فعالياز طر ييايدر يافته هايدانش و ت يتقو

به طور گسترده  ين گستره موضوعي. ا(21) مورد توجه قرار گرفته استا يدر دن "برترجامعه " ر مجموعه موضوعيز

ترک مشط يمح در دتوان يم کشور در ييايدر يست فناوريز ز بخشيت آمين مفهوم که توسعه موفقيتوسط ا يا

شده ت يحما ياست جمهورير يفناور يرا توسط معاونت علميران اخيز در اين .شودانجام  يدانشگاه و يصنعت

 که نشان داده اند ،کيسنتت يست شناسينانو و ز يسبز، فناور فناوري زيستدر  اخيرن حال، تحوالت يبا ا. است

 ييايدر ياديبن يها سلول يفن آور يرش اجتماعيپذ .رديپذ يرا م ديجد يفناورو دانش  يسخت ما به يعلم جامعه

ک يز ا مواجه است که ه گذارانيسرما در ياعتماد سازک چالش مهم در ي، با يبه طور کل ييايدر يست فناوريزو 

را که  يمتعدد يتواند وعده ها يگر، ميد ياز سو يلشود و يساخته نم ياعتماد ،ر مسئوالنهيدانش غ يسو، بر رو

ستاد توسعه ز يو ن ياست جمهورير يفناور يمعاونت علمش رو به يه برنامه پيارا. (21) کند يعمل، ندشده اداده 

 يها سلول دانشتواند مانع توسعه  يکه م ياصل يتنگناها ييبه شناسا ياديبن يها سلول يها يعلوم و فناور

 استيه سبه مسائل مربوط ب يدگيرس يبرا يين، استانداردهايبنابرا و نمودخواهد کمک  شود، ييايدر ياديبن

 .شدفراهم خواهد  ،ينوآور و ابتکار و مسئوالنه يپژوهش ها يق حرکت به سوياز طر، يگذار

 

  ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهش بر رو يبرا رانيا يجامعه پژوهش ينياز به هماهنگ -3-3-1-1

بر  و يشگاهيزماآ هردر  ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو پژوهش مشغول به که يپژوهش يگروه ها ،در کشور

ر يدر ساباشند. متفرق  ديخواهند شد، نباهاي مختلف استفاده از روش  با و انتخابي سلول ياسم يارگانهر  يرو

نه )به عنوان مثال، يهزپر  يپژوهش ي(، اشتراک ابزارهايشناس انوسيبه عنوان مثال، اق) ييايعلوم در ينه هايزم

پژوهش  جهت انجام در کشور ن موردياز آنجا که ا .شده است يهشپژو بيشتر يکپارچه سازيبه منجر  ها( يکشت
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ن يبر ا و اند توليد شده يکم علمي ينوآوري ها، قرار نگرفته است ورد توجهم ييايدر ياديبن يها سلول يرو بر

 گذاشته اند. منفير يرشته تاث

 

 آموزش پژوهشگران نسل بعد -4-3-1-1

بتوانند که اند ت نشده يترب ييايدرتنوع زيستي  درباره يتخصصبا دانش جوان  پژوهشگرانان و يدانشجو رانيادر 

 يست فناوريزدر  يتحوالت جاربتوانند  وده باشند يآموزش عملي د يسلول يکردهايرو باشرفته يپ يها روشدر 

 انيواز دانشجبه حمايت  يديشدنياز  نيهمچن. کنند يه گذاريرا پا ييايدر ياديبن يها سلول ، از جملهييايدر

 ي، پزشکدريايي موعلو مرتبط با  ين رشته ايب يها رشته آموزش گسترده درق ياز طرجوان پژوهشگران و د يجد

برنامه در  ن،يعالوه بر ا .را داشته باشند دانش نيا ندهيآ ل شدن به رهبرانيتبدل يپتانس کهاست  يست فناوريز و

 ييها يکاست کنند پژوهشدريا با موضوع  يکاربردو  يپژوهش وستهيپ يدر دوره هابتوانند  که يدانشگاه يها

ت يمامور ،نيبنابرا .مشارکت دارندنه ين زميدر ا يست فناوريزصنعت  دانشگاه ها بااز  يتعداد کمو  وجود دارد

 ييايدر ياديبن يها سلول نبرد کار به پژوهش و ياستعداد برادانشجويان با از  يدينسل جد يآماده ساز ،ياصل

جوان که به طور فعال پژوهشگران حضور مداوم بدون رشته ن يا ن است کهيقت ايحق .استو صنعت  در دانشگاه

کنون، تنها تعداد تا .توسعه نخواهد يافت ،ندباش به کارشغول م ييايدر ياديبن يها سلول مختلف يدر جنبه ها

زيست فناوري دريايي  قاتيحقتدر مرکز  ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو پژوهشبه  مشغول ،انياز دانشجو يکم

ن يا دليل که هستندبوشهر  يدانشگاه علوم پزشک در خليج فارس، پژوهشگاه علوم زيست پزشکي خليج فارس

 .باشد يم يدر سطح جهان استاندارد شده يها روشل فقدان يبه دلعمدتا  گسترش تعداد پژوهشگراندر نقصان 

رشته  ييايدر ياديبن يها سلول از جمله ،ييايدر يفناور ستيز رشتهخاص در آموزش در  يازهايندا کردن يپ

، يستميس يست شناسيز ک،يوانفورماتيب، يسلول يست شناسي، زييايدر يست شناسيمانند ز وابسته مربوطه يها

 را دور هم جمع خواهد کرد. رهيو غ کيسنتت يست شناسيز

 

 اهداف -2-1

 هماهنگي پژوهش يبرا اهداف -1-2-1

زيست فناوري دريايي خليج فارس،  قاتيتحقمرکز در فاز اول در  ييايدر ياديبن يول هاسلپژوهش بر روي 

در مراکز ران يدر سراسر او در فاز دوم  بوشهر يپژوهشگاه علوم زيست پزشکي خليج فارس، دانشگاه علوم پزشک
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 جامعه يکپارچه سازياهداف  .شدخواهد  کار مي کنند، انجام ييايدر ياديبن يها سلول روي برتحقيقاتي اي که 

 باشد: ير ميشامل موارد ز پژوهش مي کنند ييايدر ياديبن يها سلول يبر روعلمي ايران که 

  ييايدر ياديبن يها سلول پژوهشگرانان جامعه يم يهمکار تيتقو -1

 يدانشگاهدرسطح  ييايدر ياديبن يها سلول ج رشتهيترو -2

، يريمانند پ ييدر حوزه ها) يست پزشکيز يبا رشته ها ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهشرشته  ارتباط -3

 (رهيو غ ياديبن يها سلول يست شناسي، زيساخت، بازيمونولوژيا سرطان،

 :عبارتند از از است کهيمورد ن يهماهنگ پژوهش يت هايفعالن خصوص يدر ا

 با مهم نياکه  ييايدر ياديبن يها سلول يمشغول به پژوهش بر رو يرانيتثبيت کردن جامعه دانشمندان ا -1

 :ر انجام خواهد شديموارد ز

 داده ها يبه اشتراک گذار يجلسات ساالنه برا يبرگزارالف( 

 يآموزش فن يکوتاه مدت برا يت هايمأمورج يتروب( 

 يها سلول مسائلدرمورد بحث و گفتگو  يبرا يمحلبه عنوان  ک خبرنامهي وفعال ت يک وب سايساخت  ج(

  ييايدر ياديبن

 نندگانن شرکت کيد بيجد يها يجاد همکاريا( د

دا يپژه ي، به وهاآن خاص مربوط به يو روش ها ييايدر ياديبن يها سلول در مورد يآموزش يکارگاه ها يبرگزاره( 

  يبرون تنکشت  و ييايدر ياديبن يها سلول شناسايي در موجود يتنگناها کردن

 يسيا انگليزبان و  يفارس يعلم تدر مجال ييايدر ياديبن يها لولس مورد به روز شده در يمقاالت مرورانتشار و( 

  يرانيزبان ا

داده شده شرح  ادامهکه در  علمي فيبه وظا يدگيرس يبرا يکار يشرکت کنندگان در گروه ها يسازماندهز( 

 است.

ر انجام خواهد يکه اين مهم با موارد ز ييايدر ياديبن يها سلول نهيدر زم يرانيا يپژوهش ها يمستندساز -2

 شد:

  ييايدر ياديبن يها سلول نهيدر زم هايي پژوهش الف( انتشار

 در ييايدر ياديبن يها سلول پژوهشنه يزم داده مورد استفاده درهاي گاه يپا ايو ها روش  يبه اشتراک گذارب( 

 کشور 
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به حداکثر رساندن  يبرا ها دستورالعملروش ها و  يسازاستاندارد يبرا يو فن يعلم يهاراهبرد يبه روز رسانج( 

 .جيت نتايفيو کوسعت 

ما  يرا برا ياديبن يها سلول کشتو  کردن پي، فنوتيجداسازکه  ييها يتوسعه فناور يکپارچه برايتالش د( 

 ست فعال حاصل ازيز يمولکول ها يبخش د تا اثرنده يبه ما اجازه م که ينينو يو روش ها کنند ير ميامکان پذ

 .نديبدست آ ،ميش کنيآزما يست فناوريزو  يستيز يپزشکرا در  ييايدر ياديبن يها سلول

و  ييايدر ياديبن يها سلول از يبهره بردار يبرا يست فناوريزو  يست پزشکيع زيصنا باکردن ربرقرا ارتباط -3

 (يستيزل فعا يو مولکول ها يريپ، يخت، بازسايمنيا ينه هاي)به عنوان مثال، در زماز آنها بدست آمده ج ينتا

 يدکتر اپس دکترا و يپژوهشفرصت هاي  د بريتاکدر سطح کشور با  يمال يکردن برنامه ها هماهنگ -4

 ياديبن يها سلول يروبر که  يبا دانشمندان ين الملليدر سطح ب يو علم يروابط همکار يبرقرار در يهماهنگ -5

 .و ژاپن ه اروپايا، کانادا، اتحادين، استرالي، چهي، روسکايآمر از يدانشمندانبا  عمدتا ؛دنکن يم پژوهش ييايدر

 

 يساز تيظرف ياهداف برا -2-2-1

 سلول يپژوهش ها بر رو نهيدر زم فناورانه يها يو نوآور يشرفت علميبه دنبال پ ييايدر ياديبن يسلول هاطرح 

 :مي باشد ريز يها يت سازيظرف يبرا ياصلف هدق چهار ياز طر ييايدر ياديبن يها

 يها يجاد همکاريق اياز طر ييايدر ياديبن يها سلول نهيزم در رانيدر ا يپژوهش جامعهت يو تقو يانداز راه -1

 يآموزش فن يکوتاه مدت برا يعلم يت هايمامور جيترو شرکت کنندگان و نيب ديجد

 ييايدر ياديبن يها سلول رشته درف شده يتعر تيک هويکردن مشخص  يبرافعال  ياعضان يب ج تعامليترو -2

 مرتبط ينه هايشده در زم يه گذاريبزرگ سرما يها طرح اي موسسات و ،يعلم يانجمن ها با جاد ارتباطي؛ ا

 يها پژوهش تيتقو به منظورمشترک  يپژوهشک برنامه يتوسعه و ت کردن يفعال يبرا نيمخاطبق يتشو -3

  ييايدر ياديبن يها سلول يرو بر آينده

 .نيمع فيدر موضوعات خاص با وظا يهمکار يبراست شده است ،ير لير که در زهمانطو يکار يجاد گروه هايا -4

 

 و خالقانه نينو يها ليپتانساز  يريبا بهره گپيشرفت فراتر  -3-1

 ينوآور فيتوص -1-3-1

افته يز نيبه صورت تماماندن  يمنحصر به فرد در باق ييتوانا يدارا يسلول چند يارگان ها در ياديبن يها سلول 

مهرگان  يب ن در مهره داران ويا .دارند زيتما ييتوانا کنند که يجاد ميرا ا ييها سلول ،ازين و بر اساسد هستن
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 شناسيزيست  يکاربرد يبا جنبه ها يپژوهش يت هاياز فعال ياريکه بس ييجا ؛ثابت شده است يبه خوب يخشک

 يها سلول يست شناسيز يج کاربرديتاش از حد بر نين حال، تمرکز بيبا ا .باشد يمرتبط م هاي بنيادي سلول

 مختلف چند ير گونه هايساموجود در  ياديبن يها سلول از خواص يف گسترده اي، خطر از دست دادن طياديبن

 .برد يهستند را باال م ييايدرمهرگان  يب که شامل ييهادر آن عمدتا و يسلول

 ياخالق يها يمت است و موجب نگرانيق ار گرانيبس انمهره دار يستم هايس ين، کار بر رويعالوه بر ا

ن، آنها يو عالوه بر ا ن مهره داران شونديگزيتوانند جا يمهرگان م يت ها، بياز فعال ياريدر بس. شود يم ياريبس

 يها سلول .ارائه دهند ييايدر ياديبن يها سلول مورد عملکرد، خواص و تکاملدر  ديجد يدگاه هايتوانند د يم

 بلکه بر خالف مهره داران، ؛گذارند يد را به اشتراک ميجد يستياز خواص ز يعيف وسيط نهانه ت ييايدر ياديبن

 يست شاختيز يند هايفرآسه يمقا جاد کنند.يا يزساختو با يريپ يها دهيپدغلبه بر در  را ياصلنقش  توانند يم

 يم ييايدر ياديبن يها سلول يست شناسيمرتبط با زد يجد يده هايبا پد مدل موجود يستم هايدر سمشهور 

 ،سرطان ،يعيطب يها سميمريکا پستانداران از جمله ياديبن يها سلول يست شناسيع در زيتواند به درک بهتر وقا

 يبافت انسانم در يبه طور مستقنشان دادن آنها  که يمهم يده هايپدتمام  و يمنيخود ا يو پاسخ ها يمنيا ،يريپ

 .کمک کند ،دشوار است

 که ييها سميارگان ياديبن يها سلول يدهد که مطالعات بر رو ينشان مرا  يتيواقعق يدق يها پژوهش

 يبه طور جد ،اند ف نشدهيتعرال و غيره( يزبرا، دروزوف ي)انسان، موش، ماه موجودبه عنوان سيستم هاي مدل 

اوقات  يرند، گاهداهم  يتعداد کم يبه طور کل که ها سلول نياست که ان ين موضوع ايا ليدل. نشده اند يريگيپ

 تحمل تيکه قابلمورد مطالعه قرار گرفته اند  يا يست شناختيز يستم هايدر سو  ندشده انبه طور خاص مشخص 

ر نشان داده است يمطالعات اخ. دارند يکم يرير پذييت تغيقابلاحتماال و  را ندارند يبرون تن يپژوهش ها يبرا

انواع و  ها سمين ارگانيا .هستند ييايدربي مهرگان  ،هاي بنيادي سلول بارهدر يپژوهش يسم هاين ارگانيکه بهتر

 يست شناسيدرک ز يبرا يممهمدارک  توانند يمباشند که  يرا دارا م ياديبن يها سلول از يمتعدد يرده ها

ل ي( از قبيخت شناسيراز لحاظ ساده ) ييايموجودات درهم در  ياديبن يها سلول .ارائه دهند ياديبن يها سلول

سخت پوستان،  مانند يخت شناختيرده تر يچيپ يها گونهدر هم  و 3پهن يها و کرم 2ها ، اسفنج1سه تنانيک

                                                 
1 Cnidarians 
2 Sponges 
3 Flatworms 
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 يها سلول از يکه برخ يژگين ويا .وجود دارند( 2طنابدارانو سر 1طنابدارانمخارپوستان و پيش مهره داران )د

 د مثليو در تول باشند يا مرا دار يبدن يها بافتو ا يزا رده توسعه هر دو ييو تواناند ا توانپر بالغ ييايدر ياديبن

 يسم هايرگان. ااست ييايمهرگان در يب بسياري از به فرد منحصر ،رمعمول دخالت دارنديغ يو بازساز ير جنسيغ

 يرا به چالش م يسلول يستيدودمان زو  يسلول يالنه ها، ياديبن يها سلول يبر ساختارها يده عموميعق ييايدر

 يچالش م بهز ينرا  ياديبن يها سلول زيتما يکيژنت يو اپ يکيم موجود در کنترل ژنتين مفاهيهمچنآنها  .دنکش

 يرااز آنها ب يبه بعض يدسترسن يهمچن وساده تر آنها  يکيو مورفولوژ يبافت يبا توجه به ساختارها .کشند

 يمولکول هيپابر  پژوهش يبرا يقابل اعتماد و کارآمدمدل  يستم هايس ،ييايمهرگان در يب ؛يکيژنت يدستکار

 نيب يمولکول برهم کنشل يه و تحليبا تجز تواند ين مشکل ميا .هستند ياديبن يها سلول ميتنظ وبودن  ياديبن

 .حل شود يط برون تنيآنها در شرا يسلول يانه هالو  ياديبن يها سلول
 

 ينوآور فراتر از شرفتيپ -2-3-1

از . ثبت نشده اند انمهره دار ياديبن يها سلول در ييايدر ياديبن ياه سلول موجود در يها يژگياز و ياريبس

 ،ييايوانات دريدرصد باال( در تمام ح)گسترده آنها ع يتوز ،يميتنظ يط هايمحز ير ک باينزدفقدان ارتباط  جمله

که  ي، در حالوجودن يبا ا  .(23) يبدنو  ياديبن يها سلول اجداد نيب فيضع و تفاوت زيآنها و تما بودن توانپر 

 يها پژوهشابد، ي يگسترش م يزان قابل توجهيو به ماست  يمهره داران غن ياديبن يها سلول در مورداطالعات 

 تياست که اهم يجين به رغم نتايا. دارند يمحدوددامنه  و بودهکم  ييايدر ياديبن يها سلول يبررو انجام شده

 سلول رشد يها زميمکانمانند  ؛ندکن يد مييتا مختلف يکيولوژيب يندهايدرک فرآدر  را ييايدر ياديبن يها سلول

)از جمله  ييايبافت موجودات درهموستاز ، ييايمهرگان در ياز ب يه زدن معمولو جوان يبازساز ،يسلول زيو تما

، يريپ ،ييه اندام زايبر پا ياديبن يها سلول ميمفاه .يريپو  که ممکن است براي دهه ها زندگي کنند( ييآنها

 يها سلول ن،يرابناب .مي باشندمشترک  زيآنها ن يتکاملاجداد  انيو در مبه هم مربوط اند  يختسرطان و بازسا

 سيستم ها يارگان ها و خاص بافت يل و بازسازيمسئول تشک يستيز يساختارها از يموجودنه تنها  ياديبن

از ارتباط  ين، درک روشنينابراب .(24) باشند يپيچيده م يند انتخاب تکامليدر فرآ ين واحديهمچنبلکه  ؛هستند

 يها سلول يپژوهش هاستم ها، ياز آنها در سراسر س استفاده فوق و امکان يندهايو فرآ ياديبن يها سلول نيب

 .دانخواهد کش ،يکنون يها ينوآوربه مراتب جلوتر از  ،کشورا در ر ييايدر ياديبن

                                                 
1 Urochordates 
2 Cephalochordates 
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پژوهش  يبرا يپژوهشت جامعه يتقو تواند ين حوزه ميدر ا ياست جمهورير يفناور يهدف معاونت علم

 يها سلول يست شناسيدر زفعال  يان اعضايمشترک در م پژوهشج يو ترو ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو

شرفت قابل توجه يپ ين ابزار برايمناسب تر کهباشد  فن آورانهنوآورانه و  يده هايتوسعه ا جهت يا سهيمقا ياديبن

 يها سلول يرو برها  پژوهشتعداد  شيافزا .است ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهش بر رو يبرا يپژوهش جامعه

 ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو پژوهشدر مشارکت  يبراو همچنين يک جامعه علمي متحد تر  ييايدر ياديبن

و  دادد نخواه ارائه ييايدر ياديبن يها سلول يست شناسيشرفت دانش در زيپ يبرا يجالبو  ديجد يراه ها ،

 .دمي نماين فراهم يو اقتصاد يپزشک يکاربرد يبرنامه ها يبرا يديجد يهاريمسن يهمچن

 

 نوآوري در مواجهه با چالش ها -3-3-1

 ياديبن يها سلول يبر رو پژوهش نهيه شده در زميارا يبه چالش ها يدگيرس يبرا ين رشته ايب يکردهايرو

 پژوهشگران ت جامعهيريمد يبرامتحد و جامع کرد يرو يبرا يمرکزس يتاسبدين سان و  ار مهم هستنديبس ييايدر

قدرتمند  يهاستم يس ،توانپر ييايدر ياديبن يها سلولپژوهش بر  شود. يشنهاد ميپ ييايدر ياديبن يها سلول

را در تمام سطوح  يسلول زيکه تما يم کننده ايتنظ يزم هايمکانکردن مشخص  يرا برامربوطه  يکيولوژيزيو ف

ما سه  .ندک يفراهم مرا  دنگذار ير ميتاث انپستاندار يستم هاين بر سيهمچنو  کنند يکنترل م يختست شنايز

 م.يکرده امشخص  ندهيآو  يکنون يو اقتصاد يعلم يهدف قرار دادن آگاه يرا بران ييپا يديکل ياستراتژ

 

 شده يهاي استاندارد شده و بهينه ساز دستورالعملتوسعه  -1-3-3-1

 سلول زيتماکه  ييسم هايمکانکشف  يو برا وجود دارند که در حال حاضر نوآورانه يها يها و استراتژ يفن آور

 چالش بامواجهه  در يعلم يها روشاساس  ه اند،رار گرفتقمورد استفاده  وکنند  يم توان را کنترلپر ياديبن يها

پ يو فنوتکشت ، يجداساز زين و ييايمهرگان در يبپرورش  يبرا يمناسب يها دستورالعملالزم است  .هستندها 

 از ياف گسترده يد در طيبا مهم نيا .گذاشته شوندو به اشتراک  شدهم يتنظ ييايدر ياديبن يها سلول کردن

اشتراک به کرد ين رويا .انجام شود ندهيآ يسه ايمقا يپژوهش هابه منظور حمايت از  ييايدر مهرگان يگونه هاي ب

ست يکوچک ز يها شرکتو  يپژوهشموسسات  وو درون دانشگاه ها  کشور مختلف در يشگاه هايآزما فيوظا

مقابله با  يد نوآورانه براکرين رويبهتر زين ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم يتيچتر حما .از داردين يفناور

با اهداف مشخص،  يدر نظر گرفتن مشکالت علمق ياز طر ينوآور .شدان يبنجا يکه در ااست  ييتمام چالش ها



  
 

 طرح سلول هاي بنيادي دريايي ايران )سبدا(
 

18 

 

فعال به دست خواهد  يان اعضايق تعامالت مکرر مياز طر و ه استذکر شداين متن  3در بخش  که يمواردمانند 

 .خواهد داد شيافزا رادر کشور  پژوهش يريپذ رقابتن يهمچنن روش يا .آمد

 

 جامعه علمي ميتحک -2-3-3-1

 يبر رو که در حال حاضر در کشور يپژوهش ي، گروه هاياديبن يهاسلول يران در فناوريشگام بودن ايرغم پ يعل

ل يتشک يکم پژوهشگران و ازشده ن يسازمان ده، باشندمشغول به کار  ييايدر ياديبن يها سلول يست شناسيز

 جامعهت يتثب ، ييايدر ياديبن يها سلول يکار بر رو ييبا توانا از دانشمندان جوان يدياستخدام نسل جد .دشده ان

، يآموزش يدر کارگاه ها ق مشارکتياعضا از طر مکررو مالقات ر ودر کش ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهش

 يها طرحو ت يد حمايجد يده هايد ايتول از گر،يد يشگاه هايآزما ازکوتاه مدت  يد هايو بازد يجلسات عمل

 خواهد کرد. طرتبم هم بهرا  ييايدر ياديبن يها سلول پژوهشنه يدر زم يپژوهش

 

 تقويت ارتباط با صنايع -3-3-3-1

از چالش  يکي .مربوطه نياز دارد يست فناوريصنايع زبه توسعه ارتباط با  ييايدر ياديبن يها سلول يپژوهش رشته

شرح  1-2-2به عنوان مثال، کساني که در بخش (است قاعد کردن انواع مختلف سهامدارانمت ،مواجههمورد  يها

و  ، روشدانش ه بريبا تکمي تواند  ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو پژوهش ن هدف کهيبا ا ،شده اند( داده

 ييايدر ياديبن يها سلول از يبهره بردار بهتوانا ع يبا صنا ارتباط .را انجام دهد آنچه وعده داده شده است تخصص

 ايو وانات يحرفاه در  موثر ديمف يها تيا متابوليست فعال يز يد مولکول هايا تولي و آنها يتخبازسا پتانسيل يبرا

 غير منتظره يم ژنيتنظ يرهايمس ييايموجودات درخواهد شد.  منجر يست فناوريز يکاربرد يبرنامه ها ايو  انسان

عالوه بر . (د نشان دهندن)و هنوز هم مي تواننشان داده اند  ،توانا هستند يختازسابپزشکي  درکه  يجالب توجهو 

از  ياريبس .هستند ييع غذايو صنا زيست فناوري ،يداروساز يفعال برا يکيولوژيب با ارزش ن، آنها منبع مواديا

 1يخزه ا، ضد ي، ضد قارچيياي، ضد باکتريدانياکس يآنت موثرار يبس يفعاليت ها يبرا ييايه دريثانو يت هايمتابول

 سلول با استفاده از يفعال ستيبات زين ترکيد چنيامکان تول ده آل،يدر حالت ا .آنها شناخته شده اند يو ضد تومور

 يکرد مشارکتيرو .برخوردار است ياديت زياز اهم ،داريپا يسلول يرده ها از مشتق شده ييايدر ياديبن يها

 .اضافه کند ييايدر ياديبن يها سلول يکاربرد پژوهش بهرا يديجد يها تواند ارزش يم صنعتي-يدانشگاه

                                                 
1 Antifouling 
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 1يشبکه سازارزش افزوده  -1-4

 يشبکه ساز چالش -1-4-1

 يبرا به شدت افتهيتوسعه  يکشورهان عرصه يدر ادر حال ظهور است که  يک صنعت جهاني ياديبن سلول علم

. هستنده کشور ها موفق تر ينسبت به بقالت متحده و ژاپن ايا در حال حاضر، و آن رقابت مي کنند يت اقتصاديمز

 خود را يعلم يتالش ها( نان کوچک و متوسطيدانش ب ين شرکت هاو همچني ي)دانشگاه يرانيا ياکثر گروه ها

 تيمالکو  يعلم انيچ جريههنوز  که يا يحوزه ا، در يو روش شناس يکيولوژيمختلف ب يبا استفاده از مدل ها

 .وجود دارد کردها و ابزارهاي، روها توسعه تخصصاز به ين، نيبنابرا .کنند يست، منتشر مينرس در دست يفکر

از گروه  يا جاد شبکهيق اياز طر ييايدر ياديبن يها سلول يدر توسعه دانش و فناور ش رويپتنها راه 

 پژوهشاگر ما  .باشد يها م تخصص ياشتراک گذار يبرا ييايدر ياديبن يها سلول يت بر رويمشغول به فعال يها

توانيم در عرصه بين  نمي ،ميغ نکنيتبلکشور داخل  يمشارکتق اقدامات يخود را از طر يها طرحگروه ها و  يها

 سلول يمشغول به کار بر رو ت جامعهيتقو يکارآمد برا يکردهاياز رو يکي يشبکه ساز. باشيم المللي رقابت داشته

 يستيد تنوع زيبا ياشبکه  نيچن. باشد يمدر داخل کشور  يو رهبر رقابت باال بردن يو برا ييايدر ياديبن يها

 کاربردي - يست شناختيزجنبه هاي و توسعه  يتوانپرآنها، خواص  يساختار هاو  ييايدر ياديبن يها سلول

 يرانيا يرهبر قين طرياز اشبکه  .دکن را مطالعه سرطان( ايو  يريپ مثال)به عنوان  آنها با ارزشو  منحصر به فرد

 .داد توسعه خواهدرا  ييايدر ياديبن يها سلول در رشته آنها و تخصص ها

به کاربران  يفناورانتقال  ز دريرا نها  يرانيا يريپذ رقابت رمتمرکز،يغ يجامعه پژوهش ،در حال حاضر

 ،يت جمهوراسير يفناور يدر معاونت علم يوچکک يپژوهش جامعه به عنوان مثال، .کند يمحدود م بالقوه نهايي

ن، اقدام يبنابراگرفته اند.  در نظر خود و توسعه پژوهش يرا به عنوان بخشي از برنامه ها ييايدر ياديبن يها سلول

به دست  يها دانشب يترک نيهمچن بلکه ،کند يم را ارائهاهميت تجاري  بابه فرد  ک هسته منحصري ما نه تنها

 ا محصوالتيو  ين الملليب يسازمان ها ازيامت به يبهتر يرسواحد، دستجامعه ک يآمده به صورت جداگانه در 

 .نمايد يمفراهم  ن مجموعهيا شرکت کنندگان يبرا را گروه ايتحت توسعه در هر کشور 

سازگار  ياستراتژي ها توسعه يبرا يرقابت ييتوانا يدارا ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم ن،يبنابرا

و  ياقتصاد کليدي يدر بخش هارا  يمنطقه ا و يمل اولويت هاي جهاني، که شدبا يم ري، موثر و انعطاف پذديجد

و دانش  جيرا ترو پژوهشج يو نتاد يموارد جد بحث و گفتگو در مورد، يشبکه سازبا  .خواهد دادنشان  ياجتماع

                                                 
1 Networking 
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فعاالن ن با يتازه وارد ارتباط يبرا ييفرصت هاجذب خواهد کرد و  ييايدر ياديبن يها سلول آموزان را به رشته

 ليدر مورد پتانس يريادگيو  ياديبن يها سلول يست شناسيرشته ز و ييايدر ياديبن يها سلول نهيدر زمشاخص 

 .فراهم خواهد کرد يمراکز تجار ه شده توسطيارا يها

 (يصنعتو هم  يعلمهم کنند ) يکار م ييايدر ياديبن يها سلول يکه رو يادغام جوامع ن،يعالوه بر ا

توجه خاص به آموزش جاد کند. ياکشور  ياديبن يها سلول نده علميآ يبرا يمهم يت چالش هاممکن اس

و  يکوتاه مدت علم يت هايق مامورياز طر آنهات يحما و يمدارس آموزشس يتاسه با يمراحل اولپژوهشگران در 

م که نسل ين باوريبر ا يجد ما به طور بود.خواهد  ريامکان پذ کارگاه ها و يمشارکت آنها در جلسات علم قيتشوبا 

د نخواه يياينده علوم دريرهبران آ ،(ييايدر ياديبن يها سلول در رشتهده يجوان )آموزش د پژوهشگراننده يآ يها

 .بود

 

 ين الملليبدر سطح  ايو کشور  در سطح يشبکه ساز -2-4-1

 طرحا ي چ شبکهيه ،ياديبن يها سلول نه گسترش دانشيدر زم يمال يو انواع برنامه ها عيوس يرغم تالش هايعل

چ نهاد يتا کنون ه ن،يعالوه بر ا. ستيدر ارتباط ن ييايدر ياديبن يها سلول باکشور  در موجودا ين يشيپ يعلم

را  پژوهشگرانگروه  که وجود ندارد ييايدر ياديبن يها سلول ( در رشتهيمل اي يموسسه خصوص يحت) يفرد

 .ل شوديتبد يبرجسته جهانرهبر  کيتا بتواند به  ه باشدکرد يجمع آور

در  ک شبکهيجاد يا قينه از طرين زميو صنعت در ا ين موسسات علميش انسجام بيبه افزا ياز فورين

 تنگناها، شکاف ها و موانعت ازيدر نها يرشته اچند  ين همکاريا. جود داردو ياست جمهورير يفن يمعاونت علم

ا يم که آيدان ي، ما نمياديبن يها سلول پژوهشگر بر يجامعه علم نمتفرق بودل يدل در واقع، به. عبور مي کند

 آمدکار ييايدر ياديبن يها سلول توسعه ي، براگريد يوانيح يستم هايس يبرابه کار گرفته شده  يروش ها

ه يارامعتبر  يعلممجالت در  زين شکست خورده يکردهايو رو ها شيآزما جينتا ،گريد ير. از سويا خيخواهند بود 

، به اشتراک گذاري روش هاي اميدوار يپژوهششود که مبادله اطالعات در جامعه  ين باعث ميا .ا چاپ نشده اندي

که  انتظار مي رود .باشد و الزم ياتيحکامال  ،کننده و اجتناب از تکرار روش هاي شکست خورده يا غير ضروري

 يفن آورجاد يباعث ا نه را متحول کند ويزمن يا ،ييايدر ياديبن يها سلول يجامعه علمشدن  رمتمرکزيغعدم 

 يعلم با چند انجمن ستيبا مي ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم .شود يد و عموميت جدمحصوال ا وه

در  ن انجمن ها را به شرکتيا يعلم ياعضاو د يبرقرار نما ارتباط ،و کار دارند سر يسلول يکه با کشت ها يرانيا

 .ديق نمايتشو ،ياديبن يها سلول و ييايوم درنه عليدر زم يمل يها طرح
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 "ييايدر ياديبن يسلول ها"طرح  ياتيعمل يت هايفعال -2

 انتظارمورد  يت هايفعال -1-2

 ياجتماع - يا اقتصادي و يفن، يعلمکوتاه مدت و بلند مدت  يها تيفعال -1-1-2

ع يتجم و ييايدر ياديبن يها ولسل روي بر پژوهشنه يزم در کشور يعلم نيتخصصمپرورش طرح  نيهدف ا

بهبود و درمان  يبرا ييروش ها و ابزارها ،نينو اطالعات ابن يمتخصص آماده کردنبا هدف ربوطه م يفناورمنابع 

 زيست فناوريو  يياهداف دارو يو برا (يتوزيضد مبات ي، ترکيکروبيضد م ،يژن ينظارت ي)شبکه ها ها يماريب

تا ژنوم دانشمندان علوم ها از  يفناورتوسعه و اشتراک  يرا. بباشد يم هاي ثانويه(ها، پليمرها، متابوليت )آنزيم 

 از يقوک شبکه يت يحمابه  خواهد شد واستفاده  ييايميمواد ش ليه و تحليتجز ز دانشمندان علوميو ن پروتئوم

ن ياز ا يا ف گستردهيشامل ط ييايدر ياديبن يها سلول ميت.از است ين يتخصص يدانش ها دانشمندان با

 خواهد بود. نيمتخصص

استفاده  انتشار دانش يدر برنامه ها ييکاربران نها کردنوارد  ن نحوه و زمانييتع يبرا ريز منابعشبکه از 

بهبود  يدانش( برا حيصح يسنتز، انتشار، مبادله و کاربرد اخالق دانش )به عنوان مثال انتقالاز روش  .خواهد کرد

 .شدخواهد استفاده دانشکاربران و  پژوهشگرانن يب يستم تعامليک سيدر  ييايدر ياديبن يها سلول يت هايفعال

کاربران  يازهايز نيو ن و يافته ها پژوهشبسته به و سطح تعامل  يدگيچيپ ،شدت از لحاظتعامالت ممکن است 

 متفاوت باشند. ،دانش خاص

 

 فني -کوتاه مدت علمي يها تيفعال -1-1-1-2

 ياديبن يها سلول مورد در يديپاسخ دادن به سواالت کل يبرا در کشور عيوس يژوهشپک شبکه يجاد يا -1

  ييايدر

  ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو پژوهش عالقه مند به يان موسسات علميج تعامالت ميترو -2

 يجداساز و ييايمهرگان در يپرورش ب يبرا يفن يدستورالعمل هاو استاندارد  يعلم يها دستورالعملانتشار  -3

  ييايدر ياديبن يها سلول و کشت

 سلول يها يستاد توسعه علوم و فناورا ي ياست جمهورير يمرجع در معاونت علم يتخصص دفترک يجاد يا -4

  ييايدر ياديبن يها سلول پژوهشنه يزم داده ها در يبه اشتراک گذار يبرا ياديبن يها

 رشتهنه يکه در زم يياارتباط برقرارکردن گروه ه يبرا يطيمح ت و خبرنامه به عنوانيک وب ساي يطراح -5

 کنند. يت ميفعال ييايدر ياديبن يها سلول
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 يبراشده  يساز نهيبه پروتکل هاي به آزاد يدسترسامکان  با ومعتبر  يمجالت علم و يات عمومينشر انتشار -6

  ييايدر ياديبن يها سلول ديتولجداسازي و 

 (1 پيوست) (باداي)ز رانيا ييايدربانک  ستيزتوسعه و تجهيز  -7

 (2 پيوست) ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تمساخت و تجهيز  -8

 

 

 کوتاه مدت اجتماعي و اقتصادي يها تيفعال -2-1-1-2

 شدن عموم مردم و آگاه ياست جمهورير يفناور يمعاونت علمق يانجام شده از طر يت هايفعال جيانتشار نتا -1

  ييايدر ياديبن يها سلول ليت و پتانسيهمدر مورد ا

  ييايدر ياديبن يها سلول از يبهره بردار يع برايبا صنا يشروع همکار -2

 جوان پژوهشگران و ان با استعداديآموزش دانشجو -3

 يارذه گيسرما يفرصت هاش يافزا جهتد يجد يهاجاد شبکه يا به قيتشو -4

 

 نيف -مدت علمي بلند يها تيفعال -3-1-1-2

 يسم هايو مکان ييايدر ياديبن يها سلول يست شناسيد در باره زيجد ينش هايبجاد يا باعثت ها ين فعاليا

 ياديبن يها سلول ط کشتيحم ست فعال ازيبات زيد ترکيامکان تول يابيارزو  هار آنيو تکث يبرون تنکنترل رشد 

 شود. يم ييايدر

 مطالعهکه  و سرطان يري، پيختبازسا، از جمله طب يشکست پزيز ياز رشته ها يف گسترده ايکمک به ط -1

 سلول نيبه سمت درک جامع تر ا ن رشته هايرا درا يمشترک و تکامل يچشم اندازها ييايدر ياديبن يها سلول

 .ش خواهد داديافزا ها

و دارد  يمنحصر به فردپتانسيل بازسازي  ،ييايمهرگان در يبمانند ، يختبازسا يست شناسير مثبت بر زيتاث -2

 ياديبن يها سلول .کمک کند مقياس بزرگ در مهره داران با بازسازيکننده  محدود شناخت عوامل تواند به يم

استفاده  ها بافت يبازساز يآنها برا ييمتفاوت در توانا مواد شيميايي اثراتسنجش  يبرا دنتوان ين ميهمچن ييايدر

 .شوند

 يش هايآزما توسعه يو برا ييايدر يستيدار از محصوالت زيپا يداربهره بر يد برايجد يها ياستراتژد يتول -3

قرار ورد استفاده م يست پزشکيز و زيست فناوريصنايع  عهتوس در ندنتوا يکه م ،يطيمح يسم شناس متناوب
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 حيطور صحبه  "يادياخته بنيدر" طرحج ينتا يينها يايمزا ،ت هايفعال نياز ا يناش يها تيمزت يريمدبا  .دنريگ

 .شود يبه اشتراک گذاشته م ياست جمهورير يفناور يعضو در معاونت علم ن موسساتيبمنصفانه  و

 يريو انعطاف پذ يبازساز يندهايدر فرآ (رهيشدن، و غ يدي)دما، اساسترس زا  يطير عوامل محيدرک بهتر تأث -4

 شده دهيبه چالش کش يآبز يستم هاياکوس

ن آنها و ايمونوسيت ها يما ب ،ت هاي، از جمله هموسايزا يرده هاانواع  به توانند يم ييايدر ياديبن يها سلول -5

رفتار از  يبهترح يتواند توض يم ،تيمونوسيبه ا ييايدر ياديبن يها سلول زين، مطالعه تمايبنابرا .شوند زيمتما

در  يروسيو ياها و عفونت ه يماريو به کنترل بباشد افته ي پرورش ييايمهرگان در يبدن در ب يمنيستم ايس

 .دينما کمک انيحوزه آبز

 

 مدت اجتماعي و اقتصادي بلند يها تيفعال -4-1-1-2

و  ياي مانند اين تصور کنيم، اما انتظارات بلند مدت اجتماع طرحهرچند ما نمي توانيم اثرات قويتري را براي 

 ن شرح متصور است:يطرح به ا ياقتصاد

تنوع  يو اقتصاد يت اجتماعياهمکامل درک  به منجر ييايهرگان درم يدر مورد ب يعموم يسطح آگاهر ييتغ -1

 ،افتهيکاهش  گونه هاي زنده به علت ب شدهيدر واقع اکوسيستم هاي دريايي تخر .شود يم ييايدر يستيز

توانند منبع  يم ييايدرمهرگان  يب .دهند يسالم ارائه م يستگاه هاينسبت به ز يو خدمات کمتر محصوالت

ست فعال يز يمولکول ها ازدار يپا يکيولوژيب محصوالت ديتولدر د نتوان يکه م باشند يا يلولس يستم هايس

 زيست فناوريبه صنايع زيست پزشکي و مرتبط گر يد يا برنامه هايو وانات يانسان و ح يسالمت يبراد يمفو  جديد

 .استفاده شوند

نه اما  ،شود يم روزمره يدر زندگ ييايدر ياديبن يها سلول دادن به تياهم در ياجتماعت يمقبولر ييتغباعث  -2

 يستيز يها يگر فناوريمتفاوت ازدبه طور 

 يفناور يموسسات عضو در معاونت علمبه  ييايدر ياديبن يها سلول بارهبدست آمده درج ينتا موثره يارادر  -3

 ر گذار استيتاث ندگان آنهاينما ژه بايق جلسات وياز طر ياست جمهورير

 يفضا کي،  ييايدر ياديبن يها سلول در مورد پژوهش، است خود ييهنوز در مراحل ابتدا طرح که يدر حال -4

 سلول استخراج، کشت ويجداساز يها يپروتکل ها و فن آور هتوسع يبرابالقوه  سودآور يفرصت هااز  يقابتر

 يست پزشکيز يها پژوهشوسط ت ييايدر ياديبن يها سلول به طور مشابه، بازارباز مي کند.  ييايدر ياديبن يها

 شود. يت ميحما يست شناختيز يهاو پردازش 
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 يها سلول يست شناسياز جمله ز يعلم پژوهش يد برايابزار جدش يافزاق ياز طر ييايدر ياديبن يها سلول -5

 يبرارا ا ه ياهداف استراتژ ،طرحن يا .د دادنخواه جامعه افزايش يرا برا يمالمزاياي بالقوه  ،پستانداران ياديبن

 .خواهد دادنشان در کشور  ،ييايدر زيست فناوريدر مورد ها  مقاله نيآخراساس  بر ييايدر هاي پژوهش

از  يديل شدن به نسل جديو تبد ييايدر ياديبن يها سلول شروع کار در رشته يبرا کشور جوان پژوهشگران -6

 کند. يرا آماده م ييايدر ياديبن يها سلول پژوهشگران

 

 به حداکثر رساندن نتيجه يبرا يقداماتا -2-2

 يه گذاريسرمابرنامه ريزي براي مشارکت بيشتر  -1-2-2

کاربران  را با استفاده از کردن آنها در صنعت يج پژوهش ها و کاربرديرساندن نتاحداکثر به  ين طرح اقدامات برايا

 يه گذاريسرما نيشتريبداد. خواهد  امت خود انجيموفق يبرا افته هايانتشار  يکاربرد يو الگو همربوط يينها

 :عبارتند از مورد شناسايي قرار گرفته که بوطهرم

 کوچک و متوسط: ينان شرکت هايکارآفر -1

 که مانع از رشد يعيد طبيجد يخزه امحصوالت ضد  يايمزا تواند از يمکه ع رنگ ضد خزه: يالف( بخش صنا

چ گونه يهن يبات نوين ترکياستفاده کند. ا ،شود يم هاپوشش ارگانيسم  يکه باعث چسبندگ ييايباکتر يغشا

اثرات و شوند  يم استفاده در حال حاضر کههستند  ييآن ها يبرا ينيگزيو جا ندارند ستيط زيمح يبرا ينگران

 .(19)دارند ست يز طيمح بر يقيعم

 از مواد يعيف وسيط يبرا ييايميش عيصنا بخشب( 

 ست فعاليز ديمف يمند به مولکول هاعالقه  ،يشيو آرا ييغذا عيصنابخش ج( 

 يگونه ها ش تعداديمقابله با افزا يد برايجد يک هايوتيب يآنتکه به  يل پزشکيو وسا ييداروع يصنابخش د( 

 ازمندندين در برابر آنتي بيوتيک هاي مبتني بر پني سيلين ييايمقاوم باکتر

 از انواع سرطان يدرمان برخبه  ياديتواند کمک ز يمکه  ديجد يتوزيمبات ضد يترکمانند بخش سالمت انسان، ه( 

 يبر اساس مهندس را يديجد يو درمان يصيتشخابزار  تواند يمکه  ييايدر ياديبن يها سلول و (25) ها بکند

 .(27, 26) دنست نانو فراهم کنيز

ل تومور و يز، تشکي، تمايرين پيگزيجا يمولکول يندهايفرآ د در مورديتواند دانش جد يم که يجامعه پزشک -2

 د.نبدست آور را ييايمهرگان در يدر ب يختساباز يپزشک
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موجود را مواد جديد و  يمنيا يابيارز يش ها و استانداردهايد، آزمايجد يند روش هانتوا يمکه  سم شناسان -3

 ورند.ها بدست آ سلول نيبا کمک ا

 يم و ندنک يرا مطالعه م آنها زيتما يرهاي، نقش آنها و مسياديبن يها سلول که يجامعه گسترده تر علم -4

 .دنبدست آور ييايدر ياديبن يها سلول را از رفتار يشتريب يد دانش هانتوان

 .ندبهره مند شو ييايدر ياديبن يها سلول يبر رو ج پژوهشيتوانند از نتا يکه م عموم مردم -5
 

 د شدهيدانش تول و يا بهره برداري انتشار -2-2-2

 جامعه علمي -1-2-2-2

ن يب ين کنفرانس هاياز مهمتر يبرخ مشترک و ارائه در يق انتشار مقاالت پژوهشي، از طرطرحن يج ايانتشار نتا

ر شبکه ما در يو تاثد يبهبود د شيبه افزا نارهايسم و يآموزش يدوره ها ينه، همراه با برگزارين زميدر ا يالملل

 :عبارتند از دانشانتشار ت يست کامل فعاليل .کمک خواهد کرد ين المللياس بيمق

شاخص معتبر با در مجالت علمي  ييايدر ياديبن يها سلول پژوهشدر مورد  مشترک يمرورنوشتن مقاالت  -1

 آزاد يدسترسامکان  با و باال يعلم يرگذاريتاث

 يختسازبا يست شناسيا زيو  ييايدر ياديبن يها لسلو در مورد يب علمکت چاپ -2

 ان دانشمندانيدر مت ها ين فعاليا يج اصليانتشار نتا يجلسات براو کارگاه ها  ،دوره ها يبرگزار -3

 با کمککشور  يدر دانشگاه ها ييايدر ياديبن يها سلول مورد در يآموزش يت هايفعال و ها ج دورهيترو -4

 ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم طريق از اقدامن يدر ا موثر ياعضا

  ييايدر ياديبن يها سلول يرو بر يو پسا دکتر يدکتر يملک برنامه يبا هدف  ين دانشگاهيج توافقات بيترو -5

  ييايدر ياديبن يها سلول مورد در پژوهش ي، برادانش آموزان يمعرف -6

 يدر شبکه ها يعلم يز مستندهايو ن ييويو راد يونيتلوز يتخصص ي، برنامه هايخبر يساخت گزارش ها -7

  ييايدر ياديبن يها سلول با موضوع يچند رسانه ا

ت يحما کنند و يمطالعه م ييايدر ياديبن يها سلول يکه بر رو کشور يعلم د در جامعهيجد يجاد شبکه هايا -8

 يسطح ملدر اي  بودجهبا  ها پژوهش اين يبرا يکاربرد

ج به دست ياشتراک گذاشتن نتا يبرا يفرصت خوب ياديبن يها سلول ين الملليب يشرکت در کنفرانس ها -9

 ان خواهد بوددانشمند از گسترده يا با شبکه ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم يشنهاديپ اقدام آمده در

 ياستاندارد ساز يبرا يکيتکنه اطالعات يارا -10
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 کوچک و متوسط ينان شرکت هايکارآفر -2-2-2-2

به  ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم توسط اقدامن يا از يفن يج انتقال دانش، تخصص و مهارت هايترو -1

 خاص يکارگاه هاو  ق جلساتياز طر ياحتمال ييبه عنوان کاربران نها ه گذارانيسرما

 .زيست فناوريجهان  با کمک به تعامل يع برايبا صنا خاص و جلسات گاه هاکار يبرگزار -2

 1-2-2به موضوع بند  مربوطد نتوانم کوچک و متوسط يشرکت ها نانيکارآفر از يبا برخ ياختصاص ارتباط -3

 

 عموم مردم -3-2-2-2

گسترده  ارتباطفقدان  با آن مواجه است، کشور يجامعه علمکه  ندهيفزا ک مشکليهمه ما روشن است که  يبرا

ت يکه در طول فعال ساده ييايدر يسم هايتوجه ارگانقابل  يها يژگيو .است ن دانشمندان و عموم مردميب و فراگير

در  ياطالع رسان يبرا يخوب ينده هاينما، رديگ يد مردم قرار ميدر ساحل در معرض د مردم اوقات فراغت يها

فعاليت هايي که مي توان مدنظر قرار باشد.  يم مردم يبهبود زندگ با هدفکشور  در حال انجام در پژوهشمورد 

 :ملداد شا

به اشتراک گذاشتن  يبرا يحيترجپلت فرم  کيبه عنوان  آزاد تيسا وب کي مداوم يبه روز رسانو  يعال سازف -1

 عموم مردم ارائه دانش قابل دسترس به جهتروش ها  و ها دستورالعمل

 مردم و يمشارکت عموم يت هايفعال وتوسعه  يسازمانده يدر موسسات برا اتينشر ،با ادارات يهمکار -2

 عموم مردمبه  طراحي شدهانجام شده توسط شبکه  يها پژوهش يمعرفن يهمچن

 

 اتپتانسيل نوآوري در مقابل خطر -3-2

 يا اجتماعي و اقتصادي و يفناور - پتانسيل براي پيشرفت هاي نوآوري علمي -1-3-2

در . استداشته و صنعت ارائه به جامعه  يبرا ياديز يکاربردهادر مهره داران،  ياديبن يها سلول يست شناسيز

برخوردار شده  ياديار زيبس يشرفت هايشگاه از پيدر آزما انمهره دار يها سلول کشت ييتوانا ،سال ها يتمام يط

را  يتومورسلول هاي بنيادي و زيست شناسي  نيدر بال يدرمانسلول ي تا سلول پايه زيست شناسي علوم از است و

 ياديبن يها سلول است که شده مشهود ،پستانداران ياديبن يها لولس يست شناسيز دانش در .است داده پوشش

 يقرار م مورد چالشبه طور مداوم  آنها موانع وارزشمند هستند  ،درمان سخت يها يمارياز ب يدرمان تعداد يبرا

 تمحصوالده ها و يا يتجار - ينيبالانتقال  در ياصلدو موضوع مهم  .ديآ يت مبدس يمکرر اکتشافات و رنديگ

 :وجود دارد ياديبن سلول
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 يخالقانه و نوآور يده هاياز اکارآفريني  يريگهره ب -1

 يميتنظبازار  تيتثب -2

 ييباال يخطرات احتمالداراي  آن يها يو نوآورهاي بنيادي  سلول محصوالت يتوسعه تجار ب،ين ترتيبد

خواهد  ،ايار پويبس رشتهن يت در ايريدرات مييز تغيو ن است ها و بازارهاير سيي، تغيفناور يچالش هابه خاطر 

که  يزيچ. مي باشندفراوان  ، بسيارزيت آميکرد موفقيرون يا حاصل از يايگر، مزايد ين حال، از سويبا ا .داشت

اگر که  ن استيا پستانداران شگفت آور است يستم هايدر س ياديبن يها سلول رياخ يشرفت هايدر مورد پ

را  يدياکتشافات جد پژوهشگران هاي بنيادي متمرکز نباشد، سلول شناسي به طور خاص بر زيست پژوهش ها

 است کهز صادق ين ييايدر ياديبن يها سلول رشتهدر مورد ن امر يهم. ر مرتبط خواهد بوديغکه  آورند يبدست م

ئل هاي مختلف کاربردي و مسا زيست فناوريدستيابي به  يبرا کاستراتژينيازهاي اين پژوهش ها مي توانند 

 که در رشته را يشتريبنوآورانه  يجنبه هاو  سازند يرا بر طرف م مراقبت هاي بهداشتي موضوعات مربوط به

 :نمايندمي  هيارا ،پستانداران وجود ندارد ياديبن يها سلول

 

 رويکردهاي مقايسه اي -1-1-3-2

 ژن، يب و بازسازي، ترتلي ژنومساختار ک ياساسا شامل بررس ييايدر ياديبن يها سلول در يسه ايمقا يکردهايرو

ره( با هدف ي، ساختارها، و غبنيادي بودن يي)مانند توانا ياديبن يها سلول خواصو  ياديبن يها سلول رده هاي

 سلول ييشناسا )از جمله يو مولکول يسلول سازگاريو اساس  يسلول رده هايو  يژن يتکامل خانواده هاشرح 

 يدرسطوح مختلف طبقه بند ين روابط تکامليهستند( و همچنالنه سلولي  يارسازگ ريکه به طور بالقوه درگ ييها

ن يگزيجا ها، ختار، ساييايدر ياديبن يها سلول يشکل هادرون تني  يباال يريانعطاف پذ. هستند يدرخت زندگ

کرد يور،ر مهره داران يغمختلف  يبا رده بند در مواجهههاي رده زايا  سلولر و يتکث يندهاي، فرآيسلول يها

 ،در دسترسمطالعات تطبيقي پستانداران،  ياديبن يها سلول نهيزمدر . کند يرا فراهم م يار ارزشمنديبس يقيتطب

، ياديبن يها سلول يشه هاير يها ينيش بيپاز  ياريبه شدت ارزش بالقوه بس ،ينقطه خالن يو ا هستندنسبتا کم 

 .محدود مي کند راآنها  ت ها و سرنوشتيفعال

 

 پيرامونيرويکردهاي  -2-1-3-2

در  (24)اي منتخب واحد پايه  به عنوان ،ييايدر ياديبن يها سلول ي درسلول تغييرات يدبرت کاريبا درک اهم

 کردن پيمختلف ژنوت يکردهاين شامل استفاده از رويا .با رويکردهايي محيطي مواجه مي شويم درياييموجودات 
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 ازکس يمتاژنوم ن روشيو همچن ييايدر ياديبن يها سلول خاص يستيتنوع زن و داخل يب ف ساختاريتعر يبرا

ک که به عنوان ي را ت ها(يجمع ياوقات حت ي)گاه ييسم هايارگانکل که  باشد يم ييايدر ياديبن ياه سلول

 ينظر يکردهايهرگز در مهره داران به رغم روموضوع ن يادر نظر مي گيرد.  ،موجود زنده تنها زندگي مي کنند

 .(28) نبوده است مورد توجهمختلف 

 

 تکامليرويکردهاي  -3-1-3-2

و درون  فيلومي مختلف ين گروه هايب روابط يدرک تکاملموجب ن ممکن است يهمچنسلول هاي بنيادي دريايي 

ت يبا اهم ييايدر ياديبن يها سلول انواع يکه دارا ييسم هايارگان ين به خصوص برايا .شوندي لوميي فگروه

 يکه تنها م يساختار يسلولرده هاي  ايکلوني هاي طنابداران(  در ياديبن يها سلول )مانندهستند  عمده يتکامل

، ياديبن يها سلول يه هايبه دنبال نظر. باشد يمعتبر م ،دنريورد بررسي قرار گبا استفاده از رويکرد تکاملي م دنتوان

 ياديبن يها سلول جمعيت ييايت آنها در کنترل پويو اهم ياديبن يها سلول از منشا يمحدود ما هنوز تنها درک

 .ميدار زمان تکاملدر 

  

 معاصر يها يشيتغييرات در خشک اند -4-1-3-2

ت يظرفآنچه در  مانند، (31) بنيادي - يبدن يسلول و موانع (30, 29) يريپ يريپذنا رگشتبرد نظريه هاي  مانند

مهرگان  يدر ب يبه راحت ،(32) يجوان ساز ييا تواناي (20) نشان داده شده قطعات کوچک بدن ازکل  يبازساز

 .شود يافت مي ييايدر

 

 "ييايدر ياديبن يسلول ها"طرح  ياجرا -3

 شرح برنامه کاري -1-3

 کارگروه هاشرح  -1-1-3

موضوعات مختلف  توسعهو  ليه و تحليتجز هر کدام در که قرار گرفته اند ييشناسا مورده گروکار 4 ن طرح،يدر ا

 ادامه شرح داده شده اند.در و  خواهند داشتمشارکت 
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براي توسعه دستورالعمل هاي افزايش تعداد سلول هاي بنيادي در شرايط برون  1 کارگروه -1-1-1-3

 تني

 يها، راه حل ها دستورالعملتوسعه مشترک داده شده به ف اختصاص يوظا فعاليت ها واز  يمجموعه ا 1 کارگروه

 نياو  کند يهماهنگ م، يپژوهش مراکزت ادغام يتقو به منظور را (خدمات )مانند توسعه منابع هاو ابزار تمشکال

در داخل  مشترک يتوسعه خدمات و راه حل هانه تنها موجب  نيا .دداخواهد را انجام  ادامهف ذکر شده در يوظا

 يهمکار يه محکم برايک پايجاد ياموجب نيز و کاربران  سرمايه گزاران ط کاريمح ، بلکه درشود يم يپژوهش مراکز

 .شدخواهد  بلند مدت
 

 ييايبه منابع در يو دسترس ييايدر مهرگان يب ديجد يمدل ها: شناسايي و تعريف 1-1فه يوظ

در نياز به همزيست هاي دروني  سلول هاي بنيادي دريايي مربوط به کشت و تکثير : بررسي مشکالت2-1فه يوظ

 ييايدر ياديبن يها سلول يبيترک ايخالص  سلول کشت يط هايمح جاديا

 کشتط يمح در ياديبن يها سلول يساز يغن يبرا ييها روش: ارايه 3-1فهيوظ

 ييايدر ياديبن يها سلول : ناميرا سازي4-1 فهيوظ

 هاي بنيادي دريايي سلول : نگهداري منجمد5-1 فهيوظ

 

 :دستاوردها

 ييايدرمهرگان  يبن يتام يبرا ييايدر يستگاه هايا وموسسات  ، مرجع يشگاه هايفهرست آزما -1

  ييايدر ياديبن يها سلول يره سازي، پرورش و ذخي، جدا سازييشناسا يمشترک برا دستورالعمل هاي -2

 يها سلول پرورش يکه تا کنون تالش ها هاي درونيهمزيست  هاي يحل مشکل آلودگ يبرا ييها ياستراتژ -3

 .ثمر کرده اند يب شرايط کشت آزمايشگاهي دررا  ييايدر ياديبن

 

 توصيف فنوتيپ هاي سلول هاي بنيادي دريايي واوميکس براي  2 کارگروه -2-1-1-3

 - يل مولکوليوفاپر. شوند يمهماهنگ  2 کارگروه توسط ها يت از همکاريحما يبرا يو علم يفن يت هايقابل

 .دارداطالعات  داده ها ونياز به  ينگايو باز يآنال، گزارش يبرا مدل جديد يسم هايارگان ييايميوشيب
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 سلول از مشتق شده اي ييايمهرگان در بيبافت  1کسيپتوميترنسکرو  ينسب يعملکرد يها سکيژنوم :1-2فه يوظ

 ييايدر ياديبن يها

 ييايدر ياديبن يها سلول از ياسه يمقا 2سکيپروتئوم: 2-2 فهيوظ

  ييايدر ياديبن يها سلول زيتما يمولکول يرهايس: شناسايي م3-2 فهيوظ

)با روش هاي کريسپر، ناک دون يا  يسرطان يها سلول "يدستکار" يبرا ها يتوسعه استراتژ: 4-2فه يوظ

 ترانسژنزيز(

 

 دستاوردها:

  ييايمهرگان در يب يسم هايارگان يبرا ياديبن يها سلول يهانشانگر -1

 يسم هايارگان يبا اطالعات مولکولکشور در سراسر به اشتراک گذاشته شده  و آزاد يدسترس با گاه دادهيپا -2

 يفناور ين طرح معاونت علميعضو در ا توسط شرکت کنندگان تکميل دادهامکان به همراه  ،ليپتانس ييدارا

  ياست جمهورير

 

 سلول هاي بنيادي دريايي رنگ فناوري آبي 3 کارگروه -3-1-1-3

 :ريموارد ز مطالعه يمدل برا يها ستميبه عنوان س
 

 دريايي ياديبن يها سلول ز و توسعهيتما يتکامل يجنبه ها: 1-3 فهيوظ

  يريپ و سرطان يده هايپد: 2-3فه يوظ

 يختبازسا: پزشکي 3-3فهيوظ

 

 دستاوردها:

و و سرکوب خت ، بازسايري، پتکامل روند درکه  يين هايئپروتگنال و يانتقال س يرهايژن ها، مسشناسايي  -1

 ل اند.يدخ در سلول هاي بنيادي دريايي القاء سرطان

 محافظت شده ييسم زدا يرهايمس -2

                                                 
1 Transcriptomics 
2 Proteomics 
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 ختو بازسا يري، پرشددر تکامل  يمراحل تکامل -3

 

 سرمايه گزارانشبکه سازي  4 کارگروه -4-1-1-3

 .باشد يمد يمف يستيز يارائه مولکول ها يبرا ييايدر ياديبن يها ولسل ليپتانس يابيرزا، 4 کارگروهعملکرد 

 

ف ياز وظا يبرخ در حل يله ايوسممکن است  کشتافته دريتوسعه  يفناور .ست فعاليز يمولکول ها: 1-4فه يوظ

ل يده با پتانسيچيک پيولوژيبات بيترککننده د يتول يها سلولکشت ، از جمله ييايدر زيست فناوريدر  يعمل

 يم يشنهاديپشبکه که عضو  سرمايه گزاراناز  يبرخبا معاونت علمي فناوري رياست جمهوري  .باشد يدرمان

خاص که در آن برنامه  يمشارکت در کارگاه ها يو براخواهد گرفت تماس  ،يشنهاديپ طرح نيا ياز ابتدا ،باشند

 شود. يت مدعو ت،مورد بحث قرار خواهد گرف ييايدر ياديبن يها سلول بالقوه يها

 

 دستاوردها:

انسان،  سالمت استفاده بالقوه دربا  م(ي، آنز1ن هاياپسون، ضد سرطان، يکروبيضد م) ست فعاليز يمولکول ها -1

 ضد خزهون رنگ يو فرموالس يشي، لوازم آرايداروها، مواد مغذ

 

 خطر ها و برنامه هاي احتمالي -2-1-3

ر يتأثنتايج  يتواند بر رو يمشخص شده است که م ييايدر ياديبن يسلول هات طرح يموفق ين خطر برايچند

 .شده اند، تعريف برند ين ميا از بيد نرسان يکه خطرات را به حداقل م يحيتصح يت هايفعال در اين طرح. بگذارد

به کار  يعلم يکردهايچ کدام از رويتا کنون، ه .است 1 کارگروه يف علميمربوط به وظا طرحن يا ياصلرات خط

 شد يمدع مي توان ماا .نشده است ناميرا ييايدر ياديبن يها سلول کشتموفق به  هشد گرفته

. مرتبط است ،که در باال ذکر شد يم با موانع عمده ايبه طور مستق ييايدر ياديبن يها سلول که شکست در کشت

ر قابل يغ يها کند و فرصت يکار م ييايدر ياديبن يها سلول يرو که يجامعه علم نامتمرکز بودن از جمله

 يها سلول در رشته تخصصمو کامل دانش ا ب يو دانشمندان حرفه ا پژوهان، فقدان دانش در شبکه دسترس

 يست شناسيدانش ز ي(، کمبود عمومييانتقال به کاربران بالقوه نها يفناورع )ي، عدم ارتباط با صناييايدر ياديبن

 يبرا ييايدر ياديبن يها سلول يسلولن يو ب سلولي درونت دانستن ارتباطات يو اهم ييايدر ياديبن يها سلول

                                                 
1 Opsonins 
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 ينقاط ضعف ذکر شده در باال را هدف قرار م طرحن يکه چرا انيا يبرااست  يليدل نيا .را مي توان نام برد آنها بقاء

استفاده از  هاي شرفتي، پي توسعه محوردستورالعمل ها اساس بر شبکهپيش بيني شده  مثبت يجنبه هادهد. 

 يسم ياجزا و مطالعه اثرات يختبازسا يندهايا فراي ياديبن يها سلول يست شناسي، درک زييايدر يتم هاسيس

بسيار  بنابراين .است طرح يو خطرات اصل دريايي ياديبن يها سلولکشت  ستميس موجود در کمبودهاياز  فراتر

 سلول توليددر  يج منفيوجود نتاا ب يحتاست که  نياز نهين زميدر ا يشبکه و هماهنگ تشکيل بهواضح است که 

د ند خواهيتولهاي آينده  پژوهشايده ها و ابزارهاي جديد براي اقدام بدون شک ن يا ،ناميرا ييايدر ياديبن يها

 خواهد دريايي ياديبن يها سلول نهيدر زمکشور  پژوهشگران ينسل بعد فعال يبر اعضا ير مثبتيو تأث کرد

 .گذاشت

 

 و روش ها يتمديري يساختارها -2-3

 وسعهت ياست جمهورير يفناور يمعاونت علم درکه در خود دارد  اجرا ين و روش هايبا توجه به قوانطرح ن يا

 :ر استيبه شرح ز ييايدر ياديبن يسلول هاطرح  يتيريساختار مد .افتيخواهد 

 

 ي سلول هاي بنيادي درياييمرکز تهيکم -1-2-3

 يجلسات علم و هماهنگ کننده رهبر و معاونان کارگروه ها س، رهبراني، معاون رئييس اجراياز رئل شده يشکت

خواهند  کنسرسيوم يريم گين مقام تصمي، باالتردهند يم تشکيل جلسات خصوصيدو بار در سال که  ،کوتاه مدت

 کميته مرکزي فعاليت هاي زير را انجام خواهد داد: .بود

 ارائه خالصه اي از فعاليت ها -1

 عملکرد صحيح فعاليت هاي کميته مديريتاطمينان از  -2

 وه ها و بين اعضارحل مناقشات بين سرپرستان کارگ -3

 فعاليت ها انجام اقدام هاي هماهنگ کننده -4

 

 سلول هاي بنيادي دريايي مديريت تهيکم -2-2-3

شرکت  يشگاه هاياز آزما برجسته و شاخص دانشمندانشامل و  مي کندرا هماهنگ ن طرح يا ،تيريته مديکم

 در .شد دنانتخاب خواهطرح  يدر ابتداو  مي باشند تين فعاليا عضو ييپژوهش ها يگروه هاک از يکننده در هر 

کميته مديريت در  کميته مرکزي و انتخاب خواهند شد. اعضاي رئيسو يک معاون  رئيسکميته مديريت، يک 
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گان اصلي طرح با کمک برخي از جلسه آغازين انتخاب خواهند شد. جلسه آغازين توسط پيشنهادکنند

 پيشنهادکنندگان ثانويه برگزار خواهد شد.

 زير را انجام خواهد داد: فعاليت هاي کميته مديريت

 انتخاب رئيس هيئت مديره، معاون رئيس و هماهنگ کننده وظايف -1

 معرفي کردن يک هماهنگ کننده براي ماموريت کوتاه مدت علمي -2

 کننده براي آموزش مدارس معرفي کردن يک هماهنگ -3

 برگزاري کارگاه هاي علمي، آموزش مدارس و جلسه و يا کنفرانس نهايي -4

 ارزيابي پيشرفت وظايف علمي از گزارش هاي شش ماهه کارگروه ها -5

 ارزيابي پيشرفت ساير نتايج تحويل داده شده )مثال کارگاه ها و مدارس( -6

 تهيه گزارش ساالنه -7

 روز رساني وب سايت اين طرح مديريت و به  -8

 ترويج ارتباط با ديگر شبکه هاي مرتبط کشور -9

اطمينان حاصل کردن از اينکه سياست هاي معاونت علمي فناوري رياست جمهوري دنبال مي شوند و تشويق  -10

 خاص مشارکت کنندگان فعال

کنفرانس و يا جلسات ساالنه  رئيسکميته مديريت نقطه مرجع براي اين طرح،  رئيسرئيس کميته مديريت: 

کميته مديريت در  رئيسکميته مديريت( و مسئول تهيه گزارش هاي علمي و گزارش نهايي خواهد بود.  )همراه با

 .کميته مديريت انتخاب خواهد شد اولين جلسه

مينه کميته مديريت انتخاب مي شود و بايد ز کميته مديريت نيز از طريق : معاونمعاون رئيس کميته مديريت

کميته مديريت داشته باشد. معاون کميته مديريت در درجه اول بر مسائل  رئيسپژوهشي متفاوتي را نسبت به 

 عمل خواهد کرد. "جهان خارج"عملي )سازمان دهي اين طرح( و با هدف ارايه در کميته مديريت در ارتباط با 

متفاوت خواهد داشت. پژوهشگران جوان  هشيکارگروه دو سرپرست با زمينه هاي پژو : هرسرپرستان کارگروه ها

فعاليت  سرپرستان کارگروه هارا به عهده بگيرند.  کارگروه ها بايد به طور جدي آموزش داده شوند تا رهبري در

کارگروه خود را هماهنگ خواهند کرد، جلسات علمي کوتاه مدت را برگزار و با  هاي شبکه سازي و ايجاد ظرفيت

مسئول تقسيم کردن بيشتر گروه هاي کاري به  سرپرستان کارگروه هاباط برقرار خواهند کرد. کارگروه ها ارت ديگر

 .هستند کارگروه ها براي گزارش هاي کارگروه ها زير گروه ها، هماهنگي پيشرفت اين فعاليت و تهيه خروجي
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 سلول هاي بنيادي درياييبين المللي  انهيئت مشاور -3-2-3

 ي، براهمختلف برنام ينه هايدر زم ، متخصصين الملليب دانشمند 4تا  3 متشکل از ين الملليب ئت مشاوريه

 .دعوت خواهند شد يساالنه به منظور بازخورد انتقاد يشرکت در نشست ها

 

 شبکه به عنوان يک کل -2-3

و ستند هشرفت يپدر حال عا يک سريوانفورماتيب يفناور و سکي، ژنوم، پروتئوم(ياديبن يها سلول) يسلول بخش

به باشند و مشغول به کار هستند، اغلب دشوار است که به روز  ياديبن يسزيست شنا پژوهشکه در  يکسان يبرا

آنها  يشده اند که دسترس يطراح ييشگاه هاين ابزارها اغلب توسط آزمايا .دنداشته باش يدسترس هان ابزاريآخر

 کنند ياستفاده مخود به طور کامل  قدرتمند يها ابزارل يپتانساز  و محدود شده استمناسب  يبه مدل ها

 برند. يبه کار م نه مشکالت مهميدر زم را و آنها

شرو يپکه کشور  يشگاه هايآزما خود که شامل يب شبکه ايدر ترک طرح اين که اعتقاد بر اين است

را مطالعه  ياديبن يهاکه جنبه  يست شناسانيبا زهمراه  ،يژنوم يها يفناورها و  سلولزم ها، ياستفاده از ارگان

ع ارتباط يکه با صنا ييکاربران نها. ل تومور(يو تشک يخت، بازسايري، پياديبن سلول يست شناسيکنند )مانند ز يم

با  دست آوردهاي آن مي تواند و شدمنحصر به فرد خواهد کشور در  (1-2-2 پنج بخش مختلف در قسمت (دارند

 .دکننمقابله  ،ميمواجه هستبا آن ها  انوس هاياها و اقيدر دردر حال حاضر  که يطيست محيز يچالش ها

جامعه ک يد در داخل يجد يپژوهش يفرم همکار پلت کيجاد يا ،ييايدر ياديبن يسلول هاطرح هدف 

 ياديبن يها سلول در مورد پژوهشبه تحکيم ن منجر يا .باشد ي، ماست نامتمرکز بودهار يکه تا به حال بس يعلم

موسسات  با يجاد همکاريا نيهمچن ودانشگاه  نه در حال ظهور درين زميت ايبه منظور تقو ،شورکدر سطح  ييايدر

ه پراکند به صورت کشوردر  ييايدر ياديبن يها سلول در مورد پژوهشتا کنون،  .خواهد شد يا و توسعه يپژوهش

با  صورت گرفته در مورد آن يجامعه علم يکه از سو يبودجه کم و توجه کمبه علت  و ار محدود بوده استيبسو 

اهداف  يکار بر رو يبراکشور  يپژوهش اتنامزدها از موسس ههم . گردهمايياست بودهنرو به رو  رشد چنداني

 .را داردنه يزمن يا در يقو ير علميک تاثيجاد يا ييتوانا ييايدر ياديبن يها سلول مرتبط با مشترک

براي درک زيست شناسي  سکيو پروتئوم يد رشته اچن کيژنوم کپارچه،يکرد جامع، يک روي اين طرح،

با استفاده از  يماريبهبود درمان ب ،در دراز مدت ياز اهداف اصل يکي. را داردهاي بنيادي و بازسازي  سلول پايه

 جاديبالغ و ا ياديبن يها سلول يعيطب يت هايجمعکپارچه کردن ي يبرا يو محصوالت ژن ژن همولوگ يشبکه ها

 يبرارا  يکيولوژيد بيجد يمولکول ها ،ين است که جامعه علميگر ايد فهد. خواهد بود افتهيل تکام يها سلول
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موجودات  يمشغول به کار رو همه مردم و مؤسسات را ميان يوندين شبکه پيا .فراهم کند يکاربردهاي  پژوهش

دريايي مدل  يسم هايارگان فبا استفاده از انواع مختل را ش از صد متخصصيب يگروه همکاري ، باکشوردر  دريايي

 نمود.خواهد برقرار 

 

 اجراي طرح سبدامورد نياز براي  اعتبار -4

عالوه بر امکانات موجود در مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس، به منظور اجراي طرح سبدا اعتبار 

 براي تجهيز موارد زير مورد نياز است:

 

 موجود در مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي ه هايآزمايشگابراورد اعتباري ارزش اسمي 

 برآورد قيمت )ريال( عنوان آزمايشگاه

 20000000000 آزمايشگاه( 3آزمايشگاه سلول هاي بنيادي دريايي )

 2500000000 آزمايشگاه پرورش گونه هاي دريايي

 15000000000 آزمايشگاه ژنوميکس دريايي

 25000000000 آزمايشگاه پروتوميکس دريايي

 GC-Mass 20000000000آزمايشگاه 

 10000000000 آزمايشگاه نانوبيوتکنولوژي دريايي

 2500000000 آزمايشگاه فارماکولوژي دريايي

 25000000000 آزمايشگاه ميکروبيولوژي دريايي

 20000000000 آزمايشگاه آناليز دريايي

 40000000000 آزمايشگاه کاوش زيردريايي

 2500000000 ناليز دادهآزمايشگاه آ

 182500000000 جمع کل

 يکصد و هشتاد و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال
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 اعتبار مورد نياز

 برآورد قيمت )ريال( عنوان پروژه

 20000000000 )سرور کامپيوتر و تجهيزات جانبي( سامانه پردازش داده

 50100000000 زيست بانک سلولي ايران

 36830000000 ييايدر يوتکنولوژيب ياورده هافر زياتاق تم

 106930000000 جمع کل

 ميليون ريال نهصد و سيميليارد و  يکصد و شش
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 دا(زيست بانک دريايي ايران )زيبا
Iran Marine BioBank (IMBB) 

 

 موضوع

 زيست بوم دريايي جنوب ايرانو خدمات  يستيبهبود حفاظت از تنوع ز

 

 راه اندازي زمان مدت

 ماه 36

 

 شروع خيتار

 1398اسفند  1

 

 اعتبار مورد نياز

 ميليارد و ده ميليون تومان( پنجريال ) 50100000000

 

 (ادبي)ز ييايبانک در ستيز في/ وظا ايمزا

پژوهشکده علوم زيست  امکاناتاز  يبهره بردار يبرا يقابل توجه يها يورود ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه

ايجاد  منابع بيولوژيکي دريايي و يا مشتقات آنها از پزشکي خليج فارس در ذخيره سازي ژنومي، سلولي و بافتي

 خواهد کرد.

 

 چکيده طرح

و مناطق ساحلي آن و بويژه اهميت زيست  ل پتانسيل منابع بيولوژيکي درياييبه دلي ”زيست بانک دريايي ايران“

فناوري آبي )کاربردهاي فناورانه از سيستم هاي زيستي دريايي، موجودات زنده يا فراورده هاي ژني، سلولي و بافتي 

تغال و توسعه اقتصادي براي توليد يا اصالح محصوالت در حوزه پزشکي( براي ايجاد و ارتقاء اش و يا مشتقات آنها

و منطقه اي، در مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس، پژوهشکده علوم زيست پزشکي خليج فارس، 

  دانشگاه علوم پزشکي بوشهر راه اندازي خواهد شد.
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منابع بيولوژيکي دريايي يکي از اصلي ترين بخش هاي زيست بوم هاي دريايي هستند. مجموعه هاي 

يولوژيکي دريايي براي پژوهش هاي منظم ژنتيکي، و استحصال و استخراج مواد بيولوژيکي از محيط دريايي منابع ب

عالوه بر راه  ”زيست بانک دريايي ايران“با پتانسيل توسعه تجاري و اشتغال زايي در مناطق ساحلي، مهم هستند. 

ز در دانشگاه هاي استان هاي ساحلي خليج دريايي غيرمتمرک ذخاير زيستي ،اندازي پايه و اساس فعاليت مشترک

 فارس و درياي عمان را به واسطه موارد زير منسجم خواهد کرد:

در کل درخت  منابع بيولوژيکي دريايي الف( تنظيم ابزارهاي فن آوري و روش هاي متداول براي نگهداري سوابق

 فيلوژنتيک زندگي.

زيست بانک دريايي “خيره سازي و ثبت اطالعات در مجموعه ب( استفاده از بهترين روش ها و دستورالعمل هاي ذ

براي اطمينان از رعايت چارچوب نظارتي و مقررات مربوط به دسترسي و به اشتراک گذاري داده ها در مورد  ”ايران

 تجاري و دانشگاهي. پژوهش هاياستفاده از منابع زيستي دريايي براي 

اربران حقيقي و حقوقي در سطح ملي و توليد مجموعه اي از دستورالعمل ج( توسعه موارد استفاده از نوآوري شامل ک

 براي اهداف نوآورانه. منابع بيولوژيکي دريايي هاي استفاده از

در نهايت دسترسي پايدار به تنوع زيستي دريايي خليج فارس و دريايي عمان، داده  ”زيست بانک دريايي ايران“

 .خراج را براي دانشگاه هاي ملي و کاربران ايراني در صنعت تسهيل مي کندهاي مرتبط با آن و محصوالت قابل است

 

 مقدمه -1

شد  خواهد واقع جنوب کشوردر  ايراندر  ييايدر يها سميارگان زيست بانک نيهمترم ”زيست بانک دريايي ايران“

 براي يمرجع جهان کي ”زيست بانک دريايي ايران“ يي ايران خواهد بود.ايدر يکيولوژيمنابع بذخيره از  يو بخش

و  ياديبن يشناس ستيز در حوزه هاي زيست فناوري دريايي، زيست پزشکي دريايي، يرساختيز پژوهش هاي

 ”زيست بانک دريايي ايران“ .خواهد شدشامل  را يطيمح ستيز پژوهش هايو  ييايدر يشناس ستيز ي،کاربرد

مولکول  يجستجو يکند و به ستون فقرات برا ياهم مفر يدانشگاه پژوهشگران يرا برا ييايدر يکيولوژيمنابع ب

 .شود يم ليشغل تبد جاديو ا يتوسعه تجار ليبا پتانس يکيولوژيو مواد بيي ايمنحصر به فرد در هاي زيستي

زيست  نيبلندمدت ب يعمل ياز هماهنگ نانيبا هدف کمک به اطم ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه

با  ييايدر وبانکيب کي. تاسيس خواهد شد ”زيست بانک دريايي ايران“ سيتأس قيراز ط ييايدر دانشگاهي يبانکها

مرکز تحقيقات زيست که توسط  يبا کالس جهان پژوهشکده علوم زيست پزشکي خليج فارس در بوشهر محوريت

و  وعتن شيباعث افزا ايران خواهد بود وابتکار عمل ، نوع اول در  نيشود. ا ياداره م فناوري دريايي خليج فارس
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 رديگ يقرار م ايراني در دانشگاه و صنعت جوامع کاربران اريخواهد شد که در اخت ييايدر يکيولوژيمنابع ب تيفيک

 شود. ليآنها تسه يکيوتکنولوژيشود اعتبار ب يو باعث م

نگهداري و محافظت از نمونه زيستي در محل طبيعي  يسنت يها روش ليبا تکمزيست بانک هاي دريايي 

 وکوتاه، متوسط  تکرارو قابل  منيا يساز رهيذخ يبرا زيستگاهخارج از نگهداري و محافظت  يبا روش ها يا()در

 براي يتخصص يها يکند. استراتژ يکمک م ييايبه حفظ تنوع در مي باشند و يکيولوژيب هاي نمونه مدت بلند

 قياز طرو ملي  يو اشتغال منطقه ا يه اقتصادارتقاء توسع يبرا يخوب اريبس ليپتانس ييايدر يکيولوژيمنابع بحفظ 

و  ياهدانشگ پژوهشگران . انسجامخواهد داشت منطقه اي و ملي کمک به رشد جهيو در نت يآب زيست فناوري

توسعه  ليبا پتانس يکيولوژيو مواد ب يستي، مواد فعال زييايدر يژنها يستون فقرات جستجو و تشکيل يصنعت

 .خواهد بود ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژهيج فارس و درياي عمان از خروجي هاي خلدر  ييو اشتغال زا يتجار

 

 پروژه تيمامور -2

 بانکزيست  سيتأس قياز طر ييايدر يستيبا هدف کمک به حفاظت از تنوع ز ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه

 ليتسه قيشود و از طر ياداره مدريايي مرکز تحقيقات زيست فناوري  تيو با مرکز بين المللي با کالسمتنوع  يها

 يبانيپشت ييايدر يطيمح ستيو ز زيست فناوري، زيست پزشکي پژوهش هاي، از ييايدر يستيبه تنوع ز يدسترس

زيست مدت  يطوالن يالملل نيبپروژه  يهماهنگ شنهاديپ ”زيست بانک دريايي ايران“ابتکار عمل  نياول. کند يم

 يم ليرا تسه ييايدر يکيولوژيب يمشترک نمونه ها يستريرج کيبه  يار دسترسک نياست. ا ييايدر يها بانک

که در دسترس خواهد بود  ييايدر يکيولوژيمنابع ب تيفيتنوع و ک شيافزا يبرا ندهيآ و محرک پروژه هاي کند

 .کند يم ليآنها را تسه يکيوتکنولوژيب يو اعتبارسنج رديگ يقرار م کاربران

 

 ”ست بانک دريايي ايرانزي“هدف اصلي طرح  -3

 ي، داده هاييايدر يستيبه تنوع ز داريپا يدسترس ليتسه يهدف اصل با ملي پروژه کي ”زيست بانک دريايي ايران“

در حفاظت  زهيانگ جاديصنعت و ا ايراني و کاربران دانشگاه هاي ايران يمرتبط با آن و محصوالت قابل استخراج برا

 است. لدر ساح يستياز تنوع ز

 

 پروژه اختصاصي اهداف -4
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حفظ  جهيو در نت کياز استفاده از منابع ژنت يمنافع ناشعادالنه  ميتقس ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژهرويکرد 

 نيو قوان ، هزينه هايوجود دارد که بوروکراس ينگران نيحال، ا نيبا ا مي باشد. يستياز تنوع ز داريو استفاده پا

 جيباشند. به منظور ترو ي، توسعه و نوآورپژوهش يها تيفعال اختالل در روندزيست محيطي و اخالقي سبب 

 کننده ليتسه کيبه عنوان  ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه، ييايدر يستيدر منابع ز نوآوريو توسعه  پژوهش

د شد. خواه ييايدر يستيمنابع ز ييکاربران نها يبر رو محدوديت هاي مذکورکاهش سبب عمل خواهد کرد و 

 :کند يم فراهم ييايدر منابعهماهنگ از  يبهره بردار يرا برا ياستاندارد ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه

 يها گروه شرايط طبيعي برايدر خارج از  ينگهدار يمعمول برا يها هيو رو يفن آور ديجد يتوسعه ابزارهاالف( 

 .ييايدر يکيولوژياز منابع ب يمتنوع

  استفاده از آنها ديفوا يو به اشتراک گذار يکيبه منابع ژنت يررات مربوط به دسترسمق يهماهنگ سازب( 

 ميت کيواقع شده است، توسط  خليج فارس و درياي عمانپروژه که در درجه اول در منطقه  داخلي مشارکتج( 

 حاظر در مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس. يچند رشته ا

پژوهشکده ها و دانشگاه هاي استان از  ييايدر يوتکنولوژيچهار خوشه ب ژه با همکاريمشارکت بيروني پرو د(

 استان خوزستان، استان هرمزگان و استان سيستان و بلوچستان به عنوان استان هاي ساحلي، بوشهر

فارس  ه( مشارکت ملي با همکاري پژوهشکده ها و دانشگاه هاي کشور فعال در حوزه پژوهش هاي دريايي در خليج

 و درياي عمان

 ييايدر يوتکنولوژيب نهيدر زمدانش بنيان فعال هاي شرکت مشارکت  و(

 .هستند يکيبه منابع ژنت يکه مسئول دسترس ربطيذ يادارات دولت ز( مشارکت

 

 ”زيست بانک دريايي ايران“ساختار نيروي انساني  -5

فناوري دريايي پژوهشکده علوم زيست پزشکي زير نظر مرکز تحقيقات زيست  ”زيست بانک دريايي ايران“پروژه 

خليج فارس اداره خواهد شد و اعضاي آن توسط رييس پژوهشکده انتخاب خواهند شد. کليه فعاليت هاي اين 

زيست بانک با مشارکت مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي ذکر شده در پروژه انجام خواهد شد. پرسنل زيست بانک به 

 شرح زير خواهد بود:

 ير زيست بانک درياييالف( مد

 ب( کارشناس ارشد سلولي و مولکولي

 ج( کارشناس ارشد بافت شناسي
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 ITد( کارشناس 

 

 ”زيست بانک دريايي ايران“بخش هاي  -6

 آکواريوم و کشت ارگانيسم هاي دريايي -6-1

گهداري کوتاه نمونه برداري ژنتيکي، سلولي، بافتي و مشتقات آنها و ثبت مشخصات علمي در شرايط ن به منظور

مدت نمونه هاي جمع آوري شده از دريا، نمونه ها براي مدتي محدود در شرايط طبيعي نگهداري دريايي در 

آکواريوم هاي استاندارد آب شور مورد مطالعه و نمونه گيري قرار مي گيرند. بدين منظور در يک سالن ايزوله شده 

متصل به سيستم مرکزي تسويه و کنترل خصوصيات فيزيکي با دما و رطوبت قابل کنترل، حوضچه هاي پالستيکي 

و شيميايي آب مستقر خواهد شد. در اين ايستگاه اطالعات مربوط به نمونه شامل محل نمونه برداري بر اساس 

، عمق نمونه برداري، تعداد نمونه، فصل و دماي نمونه برداري و ويژگي هاي بيولوژيک نمونه ثبت خواهد GPSنقطه 

 شد.

 

 بانک ژن ارگانيسم هاي دريايي -6-2

با توجه به امکانات موجود در آزمايشگاه ژنتيک مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس، ريبونوکلوتيدهاي 

و در تانک هاي ازت  نمونه هاي جمع آوري شده از نمونه هاي دريايي در ميکروويالهاي داراي بارکد استخراج شده

 مي شوند. فاز گازي بانک ژن ذخيره

 

 بانک سلول ارگانيسم هاي دريايي -6-3

پس از کشت مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس،  سلوليبا توجه به امکانات موجود در آزمايشگاه 

از ارگانيسم هاي تک سلولي يا  نمونه هاي جمع آوري شده سلول ارگانيسم هاي چند سلولي و جداسازي آنها،

کرايوويال هاي داراي در  رگانيسم هاي چند سلولي بر اساس پروتکل هاي فريزينگ سلولمشتق از کشت سلول ا

 بارکد، در تانک هاي ازت فاز گازي بانک سلول ذخيره مي شوند.

 

 بانک بافت منجمد و تثبيت شده ارگانيسم هاي دريايي -6-4

پس از نمونه دريايي خليج فارس، مرکز تحقيقات زيست فناوري  بافتبا توجه به امکانات موجود در آزمايشگاه 

بر اساس پروتکل  نمونه هاي جمع آوري شده برداري از کل بدن يا بخش هاي مجزا از ارگانيسم هاي چند سلولي،
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کرايوويال هاي داراي بارکد، در تانک هاي ازت فاز گازي بانک سلول ذخيره مي شوند. در  هاي فريزينگ بافت

هاي فيکساتيو تثبيت شده و بخش هايي از آنها براي فرايند نمونه برش  همچنين نمونه هاي مشابه در محلول

 بافتي رنگ آميزي و به صورت اساليد ذخيره خواهند شد.

 

 بانک عصاره و مولکول هاي فعال زيستي ارگانيسم هاي دريايي -6-5

حقيقات زيست فناوري مرکز ت يستيفعال ز يو مولکول ها گيري عصارهبا توجه به امکانات موجود در آزمايشگاه 

پس از عصاره گيري، ليوفليزه کردن و يا جمع آوري مايعات و ترشحات از ارگانيسم هاي تک دريايي خليج فارس، 

بر اساس پروتکل  نمونه هاي جمع آوري شده سلولي و يا بدن يا بخش هاي مجزا از ارگانيسم هاي چند سلولي،

فعال  يبانک عصاره و مولکول هااد درون ظروف داراي بارکد، در درجه سانتيگر 80-هاي استاندارد در فريزرهاي 

 ذخيره مي شوند. همچنين اطالعات نمونه هاي مشابه آناليز شده در بانک داده مربوطه دخيره خواهد شد. يستيز

 

 بانک تصاوير و فيلم ارگانيسم هاي دريايي -6-6

محل جمع آوري و در آزمايشگاه به صورت به منظور ثبت اطالعات تصويري نمونه هاي جمع آوري شده در 

ماکروسکوپي و ميکروسکوپي تصوير برداري شده و اطالعات آن بر اساس بارکد نمونه در بانک داده آرشيو خواهد 

 شد.

 

 DNA (DNA sequencing)ي ابي يتوالآزمايشگاه  -6-7

 Next با عنوان يولوژتکن ني، اSangerيابي يپس از روش توال ديجد يتکنولوژ نيا يريگ به علت شکل

Generarion Sequencing (NGS) و هم در  هايماريو درمان ب صيهم در تشخ يتکنولوژ نيگردد. ا يم يمعرف

 . از آن اشاره شده است يپرکاربرد است که در ادامه به بخش اريبس قاتيتحق

 يابي يبه توال ها،يماريبو درمان  صيدر تشخ شرفتهيپ Next Generarion Sequencing يتکنولوژ يکاربردها از

ها  يچند شکل ييجامع تعداد نسخه ژنها، شناسا يها ي، بررس SNPدر رييو تغ يساختار راتييتغ نييکل ژنوم، تع

محققان  NGSنيهمچنتوان اشاره نمود.  يکوچک م يجهش ها ييژنها، شناسا انيب يبررس ،ينقطه ا يها و جهش

که قبال  يرا در سطح يکيولوژيب يها ستميرا انجام دهند و س قاتيحقتاز  يگسترده ا فيسازد تا ط يرا قادر م

 .است مطالعه کنند رنبودهيامکان پذ
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 فارس جيخل ييايدر يفناور ستيز قاتيمرکز تحقپتانسيل هاي موجود در  -7

 عضاي هيات علمي و کارشناسان خبره در حوزه پژوهش هاي زيست فناوري درياييا -الف

 هاي مولکولي و سلولي داراي تجهيزات آزمايشگاهي استخراج و آناليز نمونه هاي درياييمجموعه آزمايشگاه  -ب

 تجهيزات دريانوردي و غواصي به منظور نمونه برداري و ثبت اطالعات منطقه اي -ج

 ”زيست بانک دريايي ايران“فضاي فيزيکي به منظور راه اندازي  -د

 ماني متوليان مرتبط با دريا و دريانورديمجاورت با خليج فارس و همکاري هاي بين ساز -ه

 

زيست “تجهيزات موجود در آزمايشگاه هاي مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي براي راه اندازي  -8

 ”بانک دريايي ايران

 در مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي موجود مي باشد:که  داراي تجهيزات کامل آزمايشگاه هاي پژوهشي

 نتيکآزمايشگاه ژ -الف

 آزمايشگاه سلول -ب

 آزمايشگاه بافت -ج

 يستيفعال ز يمولکول هاآزمايشگاه عصاره گيري و  -د

 

 ”زيست بانک دريايي ايران“تجهيزات مورد نياز براي راه اندازي  -9

عالوه بر امکانات موجود در مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليج فارس، به منظور دخيره سازي نمونه ها 

 ت زير نياز است:تجهيزا

 جمع برآورد قيمت )ريال( تعداد نام دستگاه

 6000000000 1500000000 4 ليتري 422درجه  80-فريزر 

 50k 4 3000000000 12000000000تانک ازت فاز گازي 
Illumina MiSeq NGS 1 21000000000 21000000000 

 370000000 370000000 1 ديزل ژنراتور سه فاز

 1000000000 1000000000 1 رسرور کامپيوت

 800000000 800000000 1 ليتري 240تانک ازت استيل )ذخيره( 

 tissue processor 1 500000000 500000000دستگاه 
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 1500000000 1500000000 1 کرايوتوم

 400000000 100000000 4 دوربين مداربسته

 100000000 100000000 1 لوله کشي ازت

 30000000 30000000 1 برق کشي

 200000000 100000000 2 قفل ديجيتال

 100000000 100000000 1 بنچ و قفسه

 100000000 100000000 1 تجهيزات محافظت و حريق

 6000000000 6000000000 1 نرم افزار مديريت بيوبانک

 50100000000   جمع

 

 ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه ياصل جينتا -10

 يفن تيريمد يبرا يکيالکترون يابزارهاالف( 

 يبانکها زيست هيدر کل يده سيسرو مديريتو  يهماهنگ کردن ساختار بانک اطالعات يبرا يکيالکترون يابزارها

 تيقابل نيدر مورد تضم يا ژهيتمرکز وم ستميس .افتيتوسعه خواهد  يکل يبهبود استانداردها به هدف ريدرگ

 .خواهد داشت در نظر گرفته ليبين المل نيقوان مطابقت با و يابيرد

 

 مشترک  يدسترس ستميسب( 

 پروژه يکاربرپسند در پرتال دسترس يمجاز يو غربالگر شرفتهيپ يکاربر يداده هماهنگ، ورود گاهيپا ساختار

فراهم  يکاربرد قاتيتحق يخصوصاً برا را يابيکامالً قابل رد يکند که دسترس يم جاديا ”زيست بانک دريايي ايران“

 .کند يم

 

 ييايدر زيست بانک يبرا يعمل يدستورالعمل ها نيبهتر ياجراج( 

اطالعات مرتبط با اشخاص ثبت و  ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه ينمونه ها هيته ياستاندارد شده برا يروشها

مواد  ثبت يکند. دستورالعمل ها شامل فرم ها يم نيرا تضم مقررات تيو رعا يابيرد تيشود و قابل يثالث انجام م

 يابيدر رد ليتسه ينمونه ها برا يبرا کساني ييشناسا ستميس کي و مواد الانتق ي، توافق هازيست بانکدر  ديجد

 .مواد و استفاده از آن است هيکل
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 يتجار قاتيتحق يبرا يعمل يها دستورالعمل نيبهتر نيتدود( 

 

 يعمل يها دستورالعمل ني، بهترهاي دانش بنيان وانين حمايت از شرکتطبق ق ”زيست بانک دريايي ايران“ پروژه

 کند. يو اعمال م هيته يتجار پژوهش هاي يبرا اين شرکت هابه  يدسترس يرا برا
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 2 پيوست

 اتاق تميز فراورده هاي بيوتکنولوژي دريايي
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 ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم

 
 موضوع

 ده هاي بيوتکنولوژي درياييايجاد شرايط استاندارد براي توليد فراور

 

 راه اندازي زمان مدت

 ماه 24

 

 شروع خيتار

 1398اسفند  1

 

 اعتبار مورد نياز

 تومان( و ميليارد سهريال ) 36830000000

 

 (بادي)ز ييايبانک در ستيز في/ وظا ايمزا

تجاري از فراورده  يرداربهره ب يبرا يقابل توجه يها خروجي ”ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم“ پروژه

دانشگاه هاي علوم پزشکي بوشهر، دانشگاه خليج ، پژوهشکده علوم زيست پزشکي خليج فارسهاي توليد شده در 

توليد و تجاري سازي فراورده هاي دارويي، آرايشي و بهداشتي و در  فارس و پارک علم و فناوري خليج فارس

 ايجاد خواهد کرد. ياييمنابع بيولوژيکي در از آزمايشگاهي -تشخيصي 

 

 چکيده طرح

اتاق تميز از فناوري هايي است که امروزه در صنايع مختلف کاربرد بسياري دارد. يکي از صنايعي که به طور گسترده 

فشار هوا و ... در اين فضا حائز  رطوبت، است. دما، زيست فناوري دريايياز اتاق هاي تميز استفاده مي کند صنعت 

به ويژه از لحاظ  و فرآورده هاي بهداشتي داروتوليد به دليل حساسيت صنعت  .کنترل مي شونداهميت هستند و 

با توجه به گستردگي فراورده هاي بيوتکنولوژي دريايي آلودگي، ساخت و نگهداري اين فضاها هزينه زيادي دارد. 
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فارس و پارک علم و فناوري خليج توليد شده در استان بوشهر در دانشگاه هاي علوم پزشکي بوشهر، دانشگاه خليج 

فارس توسط شرکت هاي دفن آور و آزمايشگاه هاي تحقيقاتي، راه اندازي اتاق تميز توليد و بسته بندي فراورده 

فراورده هاي توليد شده شامل داروهاي توليد شده از  هاي بيوتکنولوژيک دريايي در بوشهر ضرروري مي باشد.

ي، محصوالت آرايشي و بهداشتي، کيت هاي تشخيص آزمايشگاهي، داربست هاي مشتقات گياهان و جانوران درياي

 زيستي و فراورده هاي سلولي و ميکروبي مي باشد.

 

 مقدمه -1

 ياستفاده م زيتم يکه از اتاق ها يعياز صنا يکي ،آن و محصوالت زيست فناوري درياييصنعت  تيبا توجه به ماه

و بر  رنديگ يصنعت مورد استفاده قرار م نيدر ا زيتم يمختلف اتاق ها يصنعت است. انواع و دسته ها نيکند، ا

 بايتقر ياست. هر چند استانداردها ياتيمهم و ح اريفضاها بس نيکارکرد ا يصنعت چگونگ ياساس استانداردها

از  هژيبه و يي و بهداشتيدارو توليدات صنعت تيحساس ليمختلف مورد استفاده است اما به دل عيدر صنا يکساني

و  ياست و ساخت، اعتباربخش يزيفضاها همواره موضوع چالش برانگ نيبه ا ياعتبارده ،يآلودگ زانيلحاظ م

 مربوط در بر دارد.  عيشرکت ها و صنا يرا برا يهنگفت يها نهيهمواره هز ضاهاف نيو کاربرد ا ينگهدار

در جهان به  زياتاق تم نياول خچهيشده است. تار جاديا رياست که در صد سال اخ ينينو دهيپد زياتاق تم

کننده در  يکردن محلول ضد عفون ياستفاده از اسپر اب ستريل در يکس ستريلرد ل گردد. يباز م مارستانيب کي

در اتاق  يعفون يها يمعلق در هوا توانست آلودگ يها يبردن باکتر نياز ب يبرا ياتاق جراح يدهه هوا1860

شد. بعد  زياتاق تم نياول يبرا يا هيموضوع پا نيکاهش دهد. ا يور باورنکردنرا به ط اليرو مارستانيعملش در ب

استانداردها و  مختلف صنعت مورد استفاده قرار گرفت يدر قسمت ها يتکنولوژ نيصنعت ا ازيبه ن وجهاز آن با ت

 . شدند نيو تدو هيته نهيزم نيدر ا يو مراجع معتبر

فشار هوا و ... کنترل شده  ز نظر عوامل مختلف مانند ذرات، دما،بسته است که ا يطيمح اياتاق  زياتاق تم

 يعيها و صنا ياساس در کاربر نياست و بر هم يکنترل آلودگ ايبودن آن و  زيتم زيتم اتاق يژگيو نياست. مهم تر

در  زيتماز اتاق  يمتعدد و متنوع فياست. تعار ياتيدارند کاربرد آن الزم و ح يدور از آلودگ يبه فضا ازيکه ن

 در استاندارد است. زياتاق تم ياساس يها يژگيمختلف وجود دارد که البته وجه اشتراک آن ها و ياستانداردها

 که در آن ياتاق زياتاق تماست:  شده فيتعر اتاق تميز اينگونه ISO 14644-1 استاندارد يالملل نيسازمان ب

ذرات  يو نگهدار ديبه حداقل رساندن ورود و تول يبرا يا وهيعنوان ش هيغلظت ذرات موجود در هوا کنترل شود و 
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مربوطه از جمله دما، رطوبت و  يپارامترها گريو در آن د رديگ ياستفاده قرار م ورددر داخل اتاق ساخته شده و م

 (.1) شود يکنترل م ازيمورد ن زانيم به فشار

 کنترل شده و به صورت طيو با محساخته شده  ژهيبه عنوان مکان و زياتاق تم گريد يفيدر تعر نيهمچن

هوا، حرکت هوا،  انيجر يدما، رطوبت، فشار هوا، الگوها وا،شده است که ذرات موجود در ه فيتعر يبسته ا يفضا

 يشامل کنترل ذرات وآلودگ شود. کنترل ذرات يو ... در آن کنترل م ييارتعاش، سر و صدا، موجودات زنده، روشنا

 209E Federal Standard تانداردبر اساس اس نيهمچن. (2) آن هاست يندگغلظت ذرات و پراک ،يکروبيم

(. در 3د )شده باش موجود درهوا به حدود مشخص کنترلشود که درآن غلظت ذرات  يگفته م يبه اتاق زياتاق تم

 پرداخته مي شود. ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تمادامه به ويژگي ها و تجهيزات مورد نياز 

 

 ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها اتاق تميز کالس -2

با  100کالس )A-GMP اتاق تميز )کلين روم( کالس، ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم در پروژه

توليد حساس  معموال در خطوط سالن اتاق تميزاين کالس از ( طراحي خواهد شد. ISO5و FED 209 استاندارد

، ذرات معلق و پدراين محيط ميزان گرد و غبار، ميکروبهاي هوازي  رود. بکار مي ازيهمچون خطوط داروس

ذرات معلق در اتاق تميز معموال براساس  .شود شيميايي در سطح پايين و کنترل شده ايي نگه داشته مي بخارات

از  ن ذرات بزرگتر، ميزا100در کالس تميز ود. ش احد متر معکب يا فوت مکعب نمايش داده ميسايز ذرات در و

ر از نظ ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده هااتاق تميز  درعدد در فوت مکعب باشد.  100کمتر از ميکرون بايد  5/0

 بهره گيري خواهد شد. (جريان المينار )يکسويه ازجريان هوا 

 

 کيژنيهواساز ها -3

 يهواسازها استفاده خواهد شد. کيژنيها يهواسازها، از ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم در پروژه

 ليحساس و استر يها طيکه دارند مختص مح يا ژهيباشند که با ساختار و ياز انواع هواسازها م يکي کيژنيها

کاربرد  يولوژيکروبيم يها شگاهيو آزما ييدارو عيصنا زياتاق تم يشوند و عموماً در پروژه ها يوساخته م يطراح

 طيهوا در مح يندگيفشار و سطح آال رطوبت، مختلف از جمله دما، يامکان کنترل پارامترهاهواسازها  نيا. ارندد

 .ندارند يبا هواساز معمول يهواسازها تفاوت نينظر شکل و ظاهر ا از. دهند يکنترل شده را بدست م يها

 

 دوش هوا -4
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آن زدودن هر گونه ذره  فهيو وظ شود ياتاق نصب م يبوده که در ورود زيمهم اتاق تم زاتياز تجه يکيدوش هوا 

سنسورها  شود يکه شخص وارد آن م يصورت است که زمان نيدوش هوا به ا عملکرد. نشسته بر لباس افراد است

به لباس و  هيمتر بر ثان 25از  شيشود سپس موتور روشن شده و هوا با سرعت ب يعمل کرده و دو درب قفل م

 .گردد يم يقو اريبس يبکند و باعث غبار رو يبدن فرد برخورد م

 

  (Passbox) کاالگذر -5

کاال گذر يکي از تجهيزات مهم و ضروري اتاق تميز است که براي انتقال کاال از خارج اتاق به داخل و بالعکس 

استفاده مي شود استفاده از کاالگذر سبب کاهش دفعات باز و بسته شدن درب ورودي اصلي اتاق شده و در نتيجه 

 .کند ه به اتاق نيز کاهش مي يابد که به حفظ تميزي اتاق کمک ميذرات وارد شد

نوع فعال داراي دوش هوا مي باشد  از ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم پس باکس استفاده شده در پروژه

ده آلودگي که داراي موتور، فيلتر هپا کمفيل، پيش فيلتر و نازل مي باشد که با به کار افتادن دوش هوا بخش عم

 .هاي ذرات نشسته بر روي کاال قبل از ورود به اتاق پاک و جذب فيلترها مي گردد

 

 ”ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم“ساختار نيروي انساني  -6

زير نظر مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي پژوهشکده علوم  ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تمپروژه 

پزشکي خليج فارس اداره خواهد شد و اعضاي آن توسط رييس پژوهشکده انتخاب خواهند شد. کليه فعاليت  زيست

 زياتاق تمبا مشارکت مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي ذکر شده در پروژه انجام خواهد شد. پرسنل  زياتاق تمهاي اين 

 به شرح زير خواهد بود:

 ييايدر يلوژوتکنويب يفراورده ها زياتاق تمالف( مدير 

 ب( کارشناس ارشد سلولي و مولکولي

 ميکروبيولوژيج( کارشناس ارشد 

 

 ”ييايدر يوتکنولوژيب يفراورده ها زياتاق تم“تجهيزات مورد نياز براي راه اندازي  -7

 تجهيز اوليه زير نياز است: و به منظور ساخت

 جمع برآورد قيمت )ريال( تعداد نام دستگاه

 20000000000 20000000000 1 ، کاالگذرساز، دوش هوا، هوازياتاق تمسالن 
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 Class II-BSC 2 2000000000 4000000000هود 

 12000000000 2000000000 6 انکوباتور

 400000000 100000000 4 دوربين مداربسته

 30000000 30000000 1 برق کشي

 200000000 100000000 2 قفل ديجيتال

 100000000 100000000 1 بنچ و قفسه

 100000000 100000000 1 تجهيزات محافظت و حريق

 36830000000   جمع
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