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 تعریف

های ینبه توکس یژهاست که به صورت و یعلم یتخصصة گستر یک یاییدر ینولوژیتوکس

 یزرا ن هاینعمل توکسة یوش و یمیاساس، ش ینو برا پردازدمی یکروبیم و یاهیگ ،یجانور یستمندانز

و عملکرد  ارتزهر، ساخ یاسم ة کنند یدتولهای یسمارگان یولوژیبا ب ینولوژیرو توکس ین. از ایردگیبرم در

 م راشاخه از عل یندارد. ا سروکار یباتترک ینا یکسم و نقش اکولوژ یاکاربرد زهر  یزو ن یدستگاه زهر

 یزشوند و نمی و انباشت یدزنده تولی هایسمکه توسط ارگان یکتوان به صورت دانش مواد توکسمی

ز آنجا ا یگرد ینمود. از سو یفتعر ،مربوطه یسمارگان یمواد برا ینا یولوژیکب یتآنها و اهم یاتخصوص

کنش رهمب را درها و ونومها ینتوکس یکسوپروتئوم یکسژنوم ،یوشیمیاییب یبشاخه از علم ترک ینکه ا

 مورد مطالعه قرار یکفارماکولوژهای یلوپتانسها ، توسعه ضد سم(انسان یژهبه و) یبا اشکال زندگ

 .دهدیم از خود نشان یو فارماکولوژ یآناتوم ،یملکول بیولوژی ،یوشیمیبا ب یژرف یاربس یونددهد، پمی

 برها ینوکست یاثرات پزشک یریتمد است که به درک و ینیبال ینولوژیتوکس ،ینولوژیتوکسة یرشاخز

 پردازد.می انسان

 

 (باورها ها وفلسفه )ارزش

 یادرة گستر در یهپاهای یپژوهش در یکسب تعال •

 برترهای یفناور و یننوهای عرصه در یدانش مل ارتقای •

 یرانیپژوهشگران جوان ا تشویق •

 یاییعلوم درة گستر در یدانیمهای پژوشة توسع و تشویق •

  یاییدر ینولوژیتوکسة گستر پژوهش در یارتقاء استاندارها و توسعه •

  یستمندانحقوق ز و یتوجه به کرامت انسان پژوهش و در اخالق •

  یجهانة گستر در یمل و یو تبادل دانش بوم ارتقاء •

  یالملل ینسطح ب در یدها دانش و یدتول در مشارکت •

 هاانسانة سالمت عادالن ارتقاء •

  یپتومیکترانس کر ،یکپروتئوم ،یکژنومهای یافتره ارتقاء •

  یمعلول علت وة یرزنج در یستمیس نگاه •
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  ییداروة گستر در یژهبه و یعلوم کاربرد با یهعلوم پا پیوند •

 پژوهش  بر یمبتنة یوفعاالنه به ش و یمشارکت آموزش •

  یاییدر ینولوژیدانش توکس و ابداعات در یجستجوگر ،یتخالقهای ینهآوردن زم فراهم •

 

 (Visionچشم انداز )

ة گستر در یجهان یاز نظر استانداردها موجودهای یرساختبا توجه به رشد ز یندهسال آ 01ما در 

 فارس یجخلة حوز مطرح در یاز کشورها یکسنومو یهپا ،ینیبالهای انجام پژوهش علم و یدتول ،آموزش

 شد. یمخواه

 

 (Mission) یتمورأم

که دانش ای به گونه یاییدر ینولوژیدانش توکس در PhD متخصص یرویپژوهشگر و ن یتترب

با کاربرد  یییادرهای ینتوکس یوشیمیاییو ب یولوژیکدانش بتوانند ضمن شناخت بة شاخ ینآموختگان ا

 ترانس و یکپروتئوم ،یکژنومهای هداد یببا ترک یکپارچه یافتیبرتر و به روز، به رههای یفناور

 یربتوانند مس یقطر ینا و از یابند( دست معروف است Venomics یکسکه به ونوم) یپتومیککر

 ین. همچنیندنما یشرا گشا یدجد یمحصوالت با ارزش افزوده و داروها ،یننوهای به درمان یابیدست

ال درح یکشور همسنگ با کشورها یعلم یشرفترشته خواهند توانست ضمن پ یندانش آموختگان ا

 اهتمام ورزند. یزن یاییدر ینیبال ینولوژینسبت به گسترش دانش توکس ،توسعه

 

 (Objectives) یاییدر ینولوژیتوکس ةاهداف رشت

  نییو بال یکاربرد ،یهپاهای با انجام پژوهش یاییدر ینولوژیدانش مرزشکن توکسة توسع (0

 عمان  یاییفارس و در یجخل یاییدر یستمندانزهای ینشناخت توکس (2

  High- throughput analysisها باال ونوم یاتیبا توان عمل یزآنال یبرتر براهای یکاربرد فناور (3

 یکپروتئوم ،یکژنومهای داده یببا ترکها ( به ونومintegrated approach) یکپارچه یافتیره (4

 (سیکونوم) یپتومیکترانس کرو 

 ( clinical toxicology) ینولوژیتوسعه و ارتقاء دانش توکس (5

  یابا منشاء در ینیتوکس یاو  یونومهای از بسته یدجد یداروها یدتول و یکشف طراح (6
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 کشورهای پژوهش و آموزش درسطح دانشگاه یروین یتترب (7

 یاردهابا استاند یکسگسترش دانش مرزشکن ونوم یبراای رشته یانو م یرقابت یطیمح یجادا (8

 یجهان

 یابا منشاء درهایی و ونومها ینتوکس یهبرعل یژهو یزهرهاساخت پاد (9

 

 دارد: بستگی یر، به فراهم بودن مواد زاهداف ینا یابیدست

 ،فارس یجخلهای در آب یرسطحیزهای و کاوش یاییدر یولوژیبهای پژوهش یبستر الزم برا (0

 هند یانوسو اقعمان  یایدر

، یجرم یاسپکتروسکوپ ،(Next-generation) یابی یتوال یدنسل جد یو ابزارها یزاتتجه (2

-high باال ییاتبا توان عمل یزجهت آنال یبنوترکهای یتیدپ یدو تول یتیدیپ یمیاییشسنتز 

throughput  
های وهشرا با پژ یملکول یولوژیبتوانند ب کارآزموده تا یکسوژنوم یکسپروتئوم ینمتخصص (3

 دهند. یوندپ یکفارماکولوژ و ییوشیمیایب

 

 یآموزش ةطول دور

 چهار سال 

 

 یاییدر ینولوژیتوکس یتکامل یرو س ةیخچتار

توسط  0962درسال  International Society Of Toxicology ینولوژیتوکس یجهانة جامع

 ینولو ا یافت یانبن ینولوژیدانش توکسة جهت توسع ینیژه در حوزه بالیوه ب از دانشمندان و یگروه

 نوانع آن با ید و ژورنال رسمیبرگزار گرد 0962درسال  یکاآمر یتیس یکآتالنت آن در ییگردهما

Toxicon  هایینتوکس یو رسم یککالس یجامعه ضمن نامگذار ین. هدف ایدبه چاپ رس 0963درسال 

و صدمات ها یباز آس یقطر ینبوده است تا بتواند از ا ینیبال ینولوژیدانش توکسة توسع ،شناخته شده

 دهد. هشصدمات را کا ا آماریکند  یریجلوگ یدگیمارگز یژهبه و ،هاگزشة جینت رد یپزشک

طح درسهایی یینمودند و گردهما یسخود را تاس یمل ینولوژیجوامع توکس یزاز کشورها ن تعدادی

 یموضوعهای یششود و همامی سال برگزار 3هر  یزن یالملل ینب ییگردهما .کردند یسامان ده یمل
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ژورنال  ریگد یتعداد ،یکونژورنال توکس شود. افزون برمی یزیفواصل برنامه ر ینا ینب در یزنای منطقه

 رسد.می به چاپها یندرمورد توکس یجهانة درسطح برجست

اروپا  یسیوناست توسط کم ییاروپاة سال چهارة پروژ یک( که Venomics) یکسونومة پروژ یراٌاخ

از پنج کشور  یکو آکادم یصنعت یکشر 8از  یومکنسرس یکتوسط گذاشته شده است که  یانبن

 یمرکز هدف .دست اجراست در یورویی یلیونو فرانسه با بودجه شش م یکبلژ ،یااسپان ،پرتقال ،دانمارک

 .است یدجد یدرمانهای یوهش وها توسعه دارو یبرا یجانورهای با منشاء ونوم یباتترک یپروژه آثارساز

 رشود و دمی منابع استفادهة انداز مناسب در یاسمق یکدرها ونوم یملکول یلاز پتانس ،پروژه ینا در

 .است یزنالآ یابزارها در یمیپارادا ییرتغ یکپروژه خود  ینانجام ا یقتحق

وجود  یزهر یهزار گونه جانور 073برد. از آنجا که یم را به کار یکسامهای یاز فناور یبیترک زیرا

 یحالدر ینا .یمروبرو باش ییدارو یلبا پتانس یتیدپ یلیونم 41از  یشود که با منبعمی ینیب شیدارد پ

  اند.شده یفتوص ینهزار توکس 4 یهزار ال 3است که هم اکنون فقط 

 یدرسطح جهان ینولوژیآموزش توکس یجامع براة متاسفانه هنوز برنام ،هایلپتانس ینوجود ا با

پژوهشگاه  است که در یدهکوتاه مدت محدود گردهای آن به دوره ف نشده است و آموزشیتوص

روزه در  6 ایو دوره یسپار کوتاه درة دور یک ،یلبوتانتان برز یستیتوان ،یسسوئ یریگرمسهای یماریب

 یدهگرد یطراح یلزبر آن در یارشد و دکتر یکارشناسة شوند و هرچند که دورمی ارائه یااسترال یدآدال

 وجود ندارد.ها دوره یندرمورد ا یاطالعات یاست ول

 یدروزه آدال 6ة دور یبه استثنا ینیبال ینولوژیتوکس یآموزش براة دور یچگونهبدتر آنکه ه ینا از

 Subspecialty یتخصص ةرشت یکاست که وجود  یدرحال ینا وجود ندارد و یسطح جهان در ،یااسترال

زش آمو وتاهکة ذکر شدهای دوره شود. هرچند درمی به شدت احساس ینیبال ینولوژیکستوة گستر در

با عنوان ای رشته یادنة نقط یچه تاکنون در یشود ولمی اشاره یزن یسم یاییبه جانوران در ینولوژیتوکس

های نشست در یجهانة است که جامع یدرحال ینا به صورت مستقل وجود ندارد و یاییدر ینولوژیِتوکس

 رد اند.اشاره کرده یتخصصة رشت ینا ینمربوطه به لزوم تدوهای مقاالت ژورنال و در یگوناگون علم

 یجهان ییهوا آب و ییراتتغ یل( به دل 5؛ 0343 -0352) 2103درسال  یکونتوکسة مجل یدجدة شمار

 ییو شکوفا یاییرشدن با گزش جانوران د یزهر ،یاییدر یبا غذاها یتمسموم یو رخدادها

رار ق یجهانة برابر جامع را در یفراوانهای اشاره شده است که چالش یادر ینخطرآفرهای یکروارگانیسمم

نون شود. تاکمی احساس یروز افزون یازن ینیبال یاییدر ینولوژیتوکسة رو به رشت یناز ا خواهند داد و
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 یدهدمحدود گر یخاص ینبه جانوران زهرآگ یاییدر ینولوژیتوکسة در گستر ینیو بال یهپاهای پژوهش

 ینا یرامونکتاب پ یکنند. تعداد انگشت شمارمی یجادانسان ا ایرا برها یبآس یشتریناست که ب

هایی اند و خوشبختانه پژوهشیافتهنگارش  یااسترال و یلبرز ،یکاآمر در یژهبه و یجانوارن درسطح جهان

 یدهبوشهر انجام گرد یدانشگاه علوم پزشک در 0385از سال  یزن یجهان یپزشک یاتادب ینهمسنگ با ا

باشد که به می فارس یجخل ینو جانوران زهرآگ یاییدر یاست که ماحصل آن چاپ دو کتاب پزشک

 .فارس پرداخته شده است یجخل ینجانوران زهرآگ نرمتنان و ینیو بال ینولوژیکتوکس یایزوا

 

 دانش آموختگان یفمهارت و وظا

و  یپزشکهای رشته در یمقاطع گوناگون آموزش در ینولوژیتوکس یمآموزش مفاه ییتوانا (0

 یهپاعلوم  و یراپزشکیپ

 یپزشک یهاشاخه مطبوعات در در یافته یدعلم تول نشر ییتوانا (2

پارک  و یو مراکز آموزش عالها دانشگاه در یکاربرد و یادیبنهای انجام پژوهش و یرهبر (3

 ییصنعت دارو و یفناور علم و

  ینولوژیتوکس ةینزم در ینیو بال یک، انفورماتاهیگیشزماآ یهاکسب مهارت (4

 ( یکسنومو) یکو ژنوم یپتومیک، ترانس کریکژنوم یهاداده یسازیکپارچه ییتوانا (5

 یکسونومهای برتر جهت پژوهشهای یفناور یریمهارت به کارگ (6

  یییادر ینونوم جانوران زهرآگ یهعل پادزهرها بر یطراح ساخت و (7

 Big Data to دانش یدتول یبرابزرگ  یهاداده یساز یکپارچه مهارت تفکر نقادانه و (8

Knowledge 

  یطیمح یستز ییراتو تغ یاییدرهای یستماکوس یکشناخت اکولوژ (9

 هاداده یزآنال در یستمیس یافتره ةیوش یافت (01

  یچیدهپهای یستمس یزبا آنال ییآشنا (00

  یارشته یانم یافتبا ره ییآشنا (02

با  تمییسس یولوژیب حاکم برة یچیدپهای براساس مدلها ونوم یستیکمکان یلقدرت تحل (03

  بیوانفورماتیک یابزارها

 ایییدرهای ینپس از ورود سموم و توکس یمترم و ییزا یبآس یهایسمادراک مکان ییتوانا (04
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  یستماتیکس یو بررس یزاآنال، متیملکولهای داده یزآنال ییتوانا (05

 ها ونوم و یزیولوژیکشناخت پاتوف یبرا ینیبال ینکمک به متخصص (06

 هاییماریبا ب یاروییجهت رو یاییدر یهاینبا منشاء توکس یدجدهای دارو یدو تول یطراح (07

 درمان دشوار

 

 مورد انتظار یدرآمدها

 رود:یم انتظار یلموارد ذ یاییدر یکروبیولوژیم ةاز دانش آموختگان رشت

  ینزهر آگ یاییدر یستمندانز یمطالعات بررو وها انجام پژوهش •

  یکسونومهای پژوهش انجام •

 یتنوع ونوم یمرز شکن جهت آشکارساز ةفناورآنهای یافتره ترکیب •

 در یدجد یمپارادا یجادجهت ا high throughput باال یاتیبا توان عمل یزآنال یریکارگ به •

 venom-based drug discovery ونوم ةیپا بر یننو یکشف داروها

 drug discovery کشف دارو یجهت سکو ایییدر یهااز ونوم یستیبانک ز تشکیل •

platform 

 ینجانوران زهر آگ یهعل برها ساخت پادزر •

جانوران  یهایبدرمان آس یص( جهت تشخguidelines) ینیبالها دستورالعمل تدوین •

 ینزهرآگ

 

 نقش دانش آموختگان

 عملکرد و ساختار در یادیبنهای درسطح پژوهش یاییدر ینولوژیتوکسة دانش آموختگان رشت

 پادزهرها و یبه طراح یکسامهای و دانش برترهای یتالش نموده و با مدد فناور یاییدر هایینتوکس

 یاریبه  یاییدر ینزهرآگ یستمندانبا ز یبو درمان آس یصتشخ و در یدهورز اهتمام یننو یداروها

انجام  با یالملل یندرسطح ب یاییدر ینولوژیگسترش دانش توکس اقدام نموده و در ینیبال ینمتخصص

 .یندنمامی تالش یدیو انتشار دانش تول یآموزشهای یتفعال

 

 



8 

 یو پژوهش یآموزش یراهبردها

 (یاستاد محور) یاکالس دانشجو  بر یمبتن یآموزشهای یوهاز ش یبیترک (0

 دانشجو ةیپا بر یعلم ینارهایسم یبرگزار (2

 یگروه یادگیری (3

 یارشته یانم یهایافتره ةیپا آموزش بر (4

 یشگاهآزما ةیپا آموزش بر (5

 یشگاهآزما ةیپا بر یهایوهش (6

 Ecosystem-based یاییدر یهایستماکوس یهاعرصه در یپژوهشهای یداناز م یبیترک (7

 Evidence-based شواهد بر یمبتن یکردهایرو ةیآموزش بر پا (8

 یانمشاوره با همتا (9

 کوچک های گروه در کار (01

 ییهوا سخت آب و یطشرا در کار (00

  یوانفورماتیکبة یآموزش بر پا (02

  یآموزش یدجدهای یکاربرد فناور (03

 Research-based یپژوهشة یآموزش بر پا (04

 PBحل مسئله  ةیوبه ش یادگیری (05

  ینیبال یلدهایف مشاهده در یهبا پا یادگیری (06
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 مدت محتوا آموزش ةعرص ردیف

0 
 پزشکیة دانشکد

 مراکز تحقیقاتی

 ،ی ملکولیبیولوژ ةزمین نظری دردروس 

، تمیسبیولوژی سی ،مولکولی ژنتیک

، پیشرفته اپیدمیولوژی و زیستی آمار

 دریایی بیولوژی

اول ة سال اول تا نیم

 ومدسال 

2 
مرکز تحقیقات زیست 

 فناوری دریایی

پیرامون  دروس نظری و سمینارهای علمی

، توکسینولوژی جانوران زهرآگین دریایی

مدیریت پروژه و سازماندهی  دریایی بالینی

 گزارش نویسی ، مستندسازی وپژوهش

دوم ة سال اول تا نیم

 سال دوم

 

3 
 مراکز توسعه آموزش

 پزشکی

مقاله نویسی علمی  های روش تحقیق،کارگاه

 های بالینی اخالق درپیشرفته، کارآزمایی

 و بررسی سیستماتیک پژوهش، متاآنالیز

 سال اول و دوم

 مراکز تحقیقاتی 4
های ، اجرا و آنالیز دادهآشنایی با تدوین

 های تحقیقاتیهپروژ
 سال اول تا چهارم

5 
مرکز تحقیقات زیست 

 یاییرفناوری د

 های بیولوژی ملکولی وآشنایی با روش

 ، پروتئومیک و ونومیکسهای ژنومیکشیوه
 سال سوم و چهارم

 بیمارستان 6
بالینی آسیب با جانوران  سیر ةمشاهد

 زهرآگین
 تا چهارم سال اول

 دریا 7

های نمونه برداری از آشنایی با شیوه

های شناخت اکوسیستم زیستمندان دریایی و

 نیز مبانی غواصی دریایی و

 سال سوم و چهارم

8 

آزمایشگاه مرکز 

تحقیقات زیست فناوری 

و آزمایشگاه مرکزی 

 دانشگاه

ای ه، آشنایی با تکنیکپیشرفته فارماکولوژی

، شیمی کشت سلول وحیوانات آزمایشگاهی

 ،جربه دستگاهی پیشرفتهت

، پیشرفته مقدماتی و ونومیکس

 بیوانفورماتیک

 چهارم سال دوم تا

 

 دانشجو یابیارز

و  هیتجز یمیش و یکیژنت - یملکول) یشگاهیو آزما یترم دروس نظر هر یانپا یابیافزون به ارز

 :، دانشجو موظف استیحیتشر یا یاینهچند گز یکتب ةیوش( به یکسونوم

و  یمجالت علم مقاله چاپ شده و در یک حداقل در یلیدوم سال تحص ةیمترم از ن هر پایان در

جالت م چاپ شده در یقاتیتحق ةمقال یک حداقل در یزسال ن هر یانپا مشارکت داشته باشد. در یپژوهش

 در اخود ر یقاتیتحق ةنام یاناز پا یاستخراج ةمقال یکحداقل  مشارکت داشته باشد. ISI اندکس در

 به چاپ برساند. 3از  یشترب یاو  یمساو IFمجالت با 


