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شنهادی برای  ستیتو  پروژه پی شکی  و بنیادی های سلول  ان ساختی  پز شاركت محققین و   باز تبریز با م

 ساعته طراحی و تدوین شده است:2جلسه   10طی  پژوهشگران زیر در

 

دکتر محمد حسین صومی، قائم مقام وزیر و رئیس دانشگاه و عضو شورای پژوهشی انستیتوی سلول های بنیادی             -1

 و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

و عضو شورای پژوهشی      تبریزدکتر محمدرضا رشیدی، استاد علوم دارویی و معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی        -2

 انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

و عضو شورای پژوهشی انستیتوی سلول های       دکتر محمد نوری، استاد بیوشیمی بالینی و مسئول اجرایی انستیتو      -3

 بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

 بافت شناسی و رئیس مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. دانشیارزاد، دکتر حجت اهلل نو -4

و عضو شورای پژوهشی انستیتوی سلول های    رهبرقاضی، عضو پژوهشی مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی     رضا  دکتر  -5

 بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

ستاد     -6 ضا گرجانی ا شی     دکتر علی ر شورای پژوه ضو  شکی        فارماکولوژی و ع سلول های بنیادی و پز ستیتوی  ان

  بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

ساختی                -7 شکی باز سلول های بنیادی و پز ستیتوی  شی ان شورای پژوه ضو  شیمی دارویی و ع ستاد  دکتر داوران، ا

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شورای پژوهشی انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی         دکتر سمیعی، دانشیار دندانپزشکی و عضو       -8

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

سلول های بنیادی و پزشکی                -9 ستیتوی  شورای پژوهشی ان شیار بیوشیمی بالینی و و عضو  دکتر ناصر صمدی دان

 بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ستیت        -10 شی ان شورای پژوه ضو  ستادیار و و ع شگاه      دکتر رنجکش، ا ساختی دان شکی باز سلول های بنیادی و پز وی 

 علوم پزشکی تبریز

شکی                 دکتر کریم -11 سلول های بنیادی و پز ستیتوی  شی ان شورای پژوه ضو  سی و ع شنا ستادیار گروه بافت  پور، ا

 بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

دکتر آقازاده، استادیار دندانپزشکی و و عضو شورای پژوهشی انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی             -12

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز. 

 

 

 



 اهمیت ایجاد انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 

علیرغم پیشرفت روزافزون قادر به های درمانی علم پزشکی امروزه روش: اهمیت انستیتو در توسعه ملی و بین المللی

ها ناچار به پاسخگویی به نیازهای جمعیت انسانی به خصوص در مورد افراد مسن نمی باشد. در بیشتر موارد کلنیسین

های درمانی می باشند تا درمان قطعی آن ها. طب بازساختی با پتانسیل مدیریت و کنترل بیماری از طریق داده ها یا روش

ای در مقابل علم پزشکی ایجاد کرده است. مراقبت از آسیب دیده، امیدهای تازه فانکشنال یک بافت یا عضو ترمیم کامل و

هایی هم چون پارکینسون، ای داشته و افزایش سن منجر به افزایش شیوع بیماریسالمت در کشورهای پیشرفته اهمیت ویژه

های بنیادی و طب بازساختی لعات و تحقیقاتی که بر پایه سلولها شده است. مطادیابت، کانسر و در کل عدم کارایی سلول

های جدید در زمینه پیشگیری و درمان به خصوص در گیرد فرصت منحصر به فردی را برای دستیابی به راهانجام می

ژی های جدیدی به سواالت اساسی در زمینه ی بیولوکند. هم چنین پاسخی حیات فراهم میهای تهدیدکنندهبیماری

ارتقاء ارائه  های پیش رو در پیشرفت علم پزشکی و دردهد. به نظر می رسد پتانسیل عظیم این فیلد تخصصی در دههمی

تراپی، خدمات پیشگیری و درمانی در تک تک مراحل کلینیکی خود را نشان خواهد داد. این علم با به کارگیری از سل

یمی و غیر بدخیمی را دارد. اگرچه مالحظات اخالقی کاربرد سریع تراپی و مهندسی بافت قصد درمان مشکالت بدخژن

-ترین مالحظه درمانی در به کارگیری هرگونه روشکند و ایمنی بیمار ضروریهای این رشته را در بالین محدود مییافته

هایی درمانی در برابر بیماریباشد. طب بازساختی روز به روز نقش روزافزونی در ارائه نسلی جدید از خدمات کاری جدید می

رسد کشور انگلستان کند. براساس مطالعات به نظر میهم چون پارکینسون، دیابت، سکته مغزی، و مشکالت قلبی بازی می

ی تحقیقات در بین کشورهای اروپایی روز طب بازساختی پیش رو باشد. این کشور به سرعت در حال پیشرفت در زمینه

روی خود در نظر باشد. دولت این کشور در برنامه پیشچنین انتقال نتایج آن ها در بالین بیماران میپایه و دانشگاهی و هم

ها و مراکز تحقیقاتی خصوصی سازی عمومی برای اطالع رسانی در سطح جامعه، ایجاد شرکتهای فرهنگدارد تا در زمینه

ر این حیطه و افزایش تولیدات و محصوالت بازساختی ی درمانی دبا هدف ترویج طب بازساختی، و تعریف و تقویت بیمه

کند سودآور است. هایی که در این زمینه فعالیت میفعالیت کند. این علم همچنین از نظر اقتصادی و تجاری برای شرکت

های های طوالنی مدت و مراقبت هایی که نیاز به دریافت درمانطب بازساختی این خصوصیت را دارد که با کاهش بیماری

 ی اقتصادی داشته باشد.مادام العمر دارند، برای دولت ها و بیماران صرفه

بیشتر کشورهای پیشرفته با تاکید بر مسن شدن جمعیت خود و افزایش احتمال بروز سکته، نارسایی قلبی، 

دید پزشکی مبنی بر های درمانی جهای مفصلی، پوستی و مادرزادی برای ارائه راههای عصبی، پارکینسون، بیماریبیماری

باشند. این اند. آمریکا و ژاپن از پیشروان انتقال سل و ژن تراپی به بالین بیمار میسل تراپی و ژن تراپی برنامه ریزی کرده

 کند.های بین المللی و علمی در این زمینه برگذار میها و نشستدو کشور ساالنه کنفرانس



ی بیلیون دالر را برای تحقیقات و تولیدات در زمینه 1و آمریکا مبلغ  2016بیلیون دالر در سال  2/3 ژاپن مبلغ

دو آژانس اصلی دولتی در این زمینه در  NIH ,CIRM های تحقیقاتی خود اختصاص داده اند.طب رژنراتیو به شرکت

دالر از طریق تجارت طب بازساختی به دولت بیلیون  100-500مبلغ  2020اند در سال آمریکا هستند که پیش بینی کرده

ی طب میلیون دالر به گرنت تحقیقاتی پایه در زمینه CIRM ،53آژانس  2016آمریکا تزریق خواهند کرد. در سال 

شرکت برتر دارویی و بیوتکنولوژی در دنیا در  50های R&D  گزارش شد 2013رژنراتیو اختصاص داده است. در سال 

 اند. در بین کشورهای اروپایی، انگلستان بایلیون دالر صرف تحقیقات و تولیدات در این زمینه کردهب 7/85 مجموع مبلغ

ی میلیون دالر رتبه 68اند. بعد از انگلستان، دانمارک با میلیون دالر باالترین مبلغ را به این زمینه اختصاص داده  6/72

های مبلغ قابل توجهی را به محصوالت و تحقیقات مبنی بر سلولی جنوبی بعدی را دارد. در میان کشورهای آسیایی کره

 90به  2015میلیون دالر شروع شده و در سال  30با  2012ه است اختصاص این مبلغ در سال دبنیادی اختصاص دا

نین جوار، ترکیه در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام داده است. هم چمیلیون دالر رسیده است. در کشورهای هم

مالزی از جمله کشورهایی است که استراتژی درمانی خود را با نگاه به طب بازساختی بازبینی کرده است. طب بازساختی 

های از دست رفته بدن می باشد. این فیت خدمات درمانی و بازسازی بافتدارای پتانسیل قابل توجه رژنراتیو برای ارتقاء کی

آورد تا عملکرد و فانکشن را به بافت یا های مختلف را گرد هم میویان رشتهفیلد، دانش و مهارت متخصصین و دانشج

 ارگان از دست رفته برگرداند.

های مکانیکی و شیمیایی های مادرزادی، بیماریها، تروما و آسیبتوان طیف وسیعی از نقصبا کمک این رشته می

ساله کشور برخورداری از دانش پیشرفته و توانایی  5نداز های ناشی از کهولت سن را درمان کرد. بر اساس چشم او بیماری

ی آسیایی در تولید علم و فن آوری دارای الویت علمی بوده و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی، فناوری در منطقه

انداز ف این چشمافزاری و تولید علم جزء اهداجنوب غربی شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، با تاکید بر جنبش نرم

باشد. با توجه به وجود نیروی متخصص، متبحر، جوان و با انگیزه و تاکید بر تولید علم و دستیابی به جایگاه اول علمی می

ت تحقق اهداف تساله این نهاد بر آن است تا با به کارگیری تمام پتانسیل های موجود گامی در جه 5در منطقه در برنامه 

 بردارد.  1404تعیین شده تا سال 

 موجب درمان و سالمت حوزه در بویژه اخیر هایدهه در فناوری و علم،تکنولوژی پیشرفت: فناوری توسعه در طرح اهمیت

 نوپا هایاستراتژی همین از یکی عنوان به بازساختی پزشکی. است گردیده مدکارآ و جدید درمانی هایاستراتژی گسترش

 فناوری تحقق که است ایرشته میان موارد از یکی حوزه این. است قرارگرفته  درمانی و تحقیقاتی مراکز توجه مورد موثر و

 اخیر هایسال در. دارد ضروری نیاز دانش، مختلف هایزمینه در ماهر و مجرب پرسنل و علمی مختلف هایرشته به آن

 تولید زمینه در کشور آن علمی توان و قدرت یدهنده نشان را، کشوری و تمدن هر در نوین فناوری و دانش این وجود

 تحقیقاتی، مختلف ابزارهای و محصوالت تواندمی حوزه این که آنجایی از همچنین و دانندمی درمان و سالمت علم،

 و مختلف هایشرکت گذاریسرمایه و ثروت تولید موجب تواندمی نماید عرضه کیفیت بهترین با را درمانی و تشخیصی



 از یکی تواندمی طرح این امر، این به توجه با و شود کالن سطح در المللی بین درمانی و تشخیصی تحقیقاتی، مراکز

زمینه های جدید فناوری در قالب این طرح شامل  .گردد ملی سرمایه و ثروت تولید زمینه در دولت راهبردی هایسیاست

 موارد زیر می تواند باشد: 

 پزشکی حوزه در پویا و سریع پیشرفت: علمی مختلف هایزمینه در فناوری جدید هایتکنیک -1

 خود بطورمشابه، و .گرددمی تسهیل مدرن و جدید هایفناوری و ابزارها بوسیله بنیادی، هایسلول بیولوژی و بازساختی

 عرضه صنعت و علم دنیای به علمی مختلف هایزمینه در را مدرن و جدید هایتکنیک و هافن تکنولوژی، نیز حوزه این

 . کرد خواهد

 

 در درمانی هایروش که آنجایی از: كارآمد و مدرن درمانی و تشخیصی هایروش و هااستراتژی -2

 جامعه لذا .بود خواهد شده ساخته بافت پیوند همچنین و رشد فاکتورهای ، بیومتریال ، سلول بر مبتنی مذکور طرح

 فاکتورهای اسکافولدها، ها،سلول آمادش برای هاتکنیک و هافن بهترین از نتایج بهترین گرفتن برای درمانی و محققین

 .نماید کمک درمانی و تشخیصی هایروش توسعه در تواندمی خود این که کنندمی نظراستفاده مورد و بافت مختلف

 

 اسکافولدها، رشد، فاکتورهای ها،محلولسلولی جهت نشخیص درمان و تحقیق:  محصوالتتولید  -3

 رشد، فاکتورهایهمچنین  تحقیقاتی هایطرح در استفاده مورد شیمیایی مواد و شده ساخته هایبافت ها،سلول

 امور در نانو ذرات و مواد تهیه، بیماران در پیوند و استفاده جهت مناسب شده ساخته هایو بافت هاسلول اسکافولدها،

 استفاده مورد شیمیایی مواد و شده ساخته هایبافت ها،سلول اسکافولدها، رشد، فاکتورهای آوردن فراهم و تهیه، تشخیصی

 .تجارت و صنعت در

 عرضه صنعت دنیای به و توسعه تولید، را زیر هایفناوری تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی هایسلول موسسه

 .کرد خواهد

 مزانشیمی، عصبی، جنینی، بنیادی هایسلول شامل بنیادی هایسلول انواع ذخیره و تولید -1

 سرطانی و آندوتلیال هماتوپویتیک،

 نروتروفیک فاکتورهای کننده ترشح هایسلول ذخیره و تولید -2

 Natural killer cells هایسلول ذخیره و تولید -3

 IPS فناوری توسعه و تولید -4

 سلولی کشت محیط در استفاده مورد رشد فاکتورهای ذخیره و تولید -5

 پزشکی در استفاده مورد هیبریدی و ترکیبی ساده، شده سنتز و طبییعی هایبیومتریال ذخیره و تولید -6

 بازساختی



  کلونال پلی و مونو هایبادیآنتی و هاپروتئین جداسازی هایکیت توسعه و تولید -7

 Transgenic حیوانات توسعه و تولید -8

 طبیعی هایبیومتریال و اسکافولدها تولید جهت در  Acellular هایبافت تولید -9

 بازساختی پزشکی اهداف پیشبرد راستای در بنیان دانش هایشرکت توسعه و تاسیس -10

 

 در ماهر و متخصص انسانی نیروی تعداد افزایش و تربیت طرح این اهداف از یکی: انسانی نیروی توسعه در طرح اهمیت

-دانشگاه در متعهد و متخصص انسانی نیروی که است بافت مهندسی و بنیادی هایسلول بیولوژی بازساختی، پزشکی زمینه

 مختلف سطوح در بازساختی پزشکی و بنیادی هایسلول موسسه .کنندمی تامین را درمانی و تحقیقاتی علمی، مراکز ها،

 .گرفت خواهد دانشجو تکمیلی تحصیالت

 

شناسایی و تولید  هایزمینه درتوانایی خواهد داشت  انستیتو این: ارشد كارشناسی سطح در -1

های بافتی، تصویر نوروبایولوژی، مهندسی تولید بافت و فرآورده مولکولی، -سلولی بیولوژی فرآوردهای، زیست تکوینی،

 .نیروی انسانی  توانمند و با تجربه را جهت تأمین نیاز منطقه، کشور و همسایگان تربیت نماید.   برداری بیومدیکال

 

 Ph.D. by Research و .Ph.D تخصصی دكتری سطح در -2

تولید  های اختصاصی،های بنیادی جهت درمانهای مختلف سلولهای شناسایی و تولید ردهزمینه در انستیتو این

های آموزشی برنامهدر  های بالینیهای سلولی در بخشمختلف و استفاده از فرآورده برای اختالالت بافتانواع و به کارگیری 

 را طراحی و اجرا خواهد کرد.  داخلی، جراحی، نورولوژی، کاردیولوژی و ...های هکلینیکی جهت دور

 

 Post-doctoral و فلوشیپ سطح در -3

 بدن مختلف هایبافت بازسازی و ترمیم تخصصی فوق هایدوره بازساختی، پزشکی و بنیادی هایسلول انستیتو

 هایاستراتژی و بافت مهندسی آنها، از مشتق سلولی هایرده و بنیادی هایسلول از استفاده با ضایعات و هابیماری اثر در

 . کرد خواهد برگزار تحقیقاتی - علمی مراکز و هادانشگاه علمی هیئت و الشرایط واجد افراد برای بازسازی

-یفناور در آزمایشگاهی هایتکنسین و کارشناسان تامین جهت در بازساختی پزشکی و بنیادی هایسلول انستیتو

  .کرد خواهد برگزارکوتاه مدت و بلند مدت  پژوهشی و آموزشی مختلف هایدوره ،جامع و مدرن هایتکنیک و ها

 

 بیش در بیوتکنولوژی به مربوط های رشته در نفر 27000 حدود در حاضر حال در :بازساختی پزشکی و بنیادی هایانستیتو سلول یسابقه

 بودجه. آیدمی شمار به زمینه این برتر کشورهای جزء رابطه این در و هستند فعال آلمان کشور در تحقیقاتی مرکز 700 از



. شودمی تامین خصوصی بخشتوسط  آن یورو میلیارد 1/1 حدود در که باشدمی میلیارد 8/2 حدود در تحقیقاتی کزامر این

 المللی بین شده شناخته افراد جزو آنان محقیقن و گرفته قرار المللی بین قبول مورد مراکز این توسط شده منتشر مقاالت

 و ساختی باز پزشکی آلمان دولت هایکمک با .باشدمی نیز نوبل جایزه حائز آنان از نفر سه بطوریکه. آیدمی حساب به

 آلمان دانشگاه 280 از بیش در امروزه .است داده ارتقاء را خود جایگاه آلمان بیوتکنولوژی تحقیقاتی در بنیادی هایسلول

 آوردن فراهم با دانشگاهی غیر تحقیقاتی مراکز عالوه به. باشندمی ساختی باز پزشکی رشته در فعالیت حال در محقیقن

 اسکلت سیستم پوست،: دارند فعالیت زیر موارد روی بر عمده بطور مراکز این. اندکرده امر این به شایانی کمک هاساخت زیر

 .غدد و لنفی  سیستم پریودنتال، بافت و دندان گوارش، سیستم عصبی، و عروقی -قلبی سیستم عضالنی،

 

 جامعی برنامه و قرارداده خود کار دستور در سازمان 4 قالب دررا  بازساختی پزشکی زمینه در فعالیت انگلستان

 از سازمان 4 این بودجه مجموع بطور. است نموده تنظیم( UKRMP) انگلستان بازساختی پزشکی پلتفورم عنوان تحت را

 سلولی رفتار: شد خواهند هزینه برنامه 5 قالب در که است شده آورده بر پوند میلیون 25 حدود در 2017 تا 2014 سال

 برای Acellular های حامل ایمنی سیستم  برداری،عکس هایتکنولوژی بنیادی، هایسلول مهندسی تکثیر، و تمایز و

 . درمانی موارد

 70 نظرات از استفاده با که شده تدوین 2005 سال در ساختی باز پزشکی برای استراتژیک برنامه اولین آمریکا در

 محقیقین به سال 10 طول در دالر میلیارد 3 از بیش برنامه این قالب در. بود بنیادی هایسلول شده شناخته و برتر محقق

 آرتریت و خونی هایبیماری نورودژنراتیو، هایبیماری نخاعی، هایآسیب دیابت، موارد در عمده بطور که شد داده اختصاص

 .باشدمی سلولی درمان گسترش روی بر آمریکا تحقیقاتی مراکر اصلی تمرکز امروزه .گردید هزینه

 افزایش جهان در عمر طول میانگین و جوامع سالمت سطح جدید، هایدرمان کشف و بهداشت سطح ارتقای با

 هایبیماری همچنین و هستند همراه ارگان و بافت تخریب و زوال با که مزمنی هایبیماری درمان حال این با. است یافته

 خواص دانشمندان اخیر، هایسال در. آیندمی شمار به امروز پزشکی نشده حل هایچالش از هنوز هاسرطان و ارثی

 هاییبیماری چنین درمان در آنها از بتوان است فراوان امید که اندکرده توصیف بنیادی هایسلول نام به را ایویژه هایسلول

 تولید امکان علم این توسعه افق در. هستند دارا را بدن های سلول انواع به تمایز و نوسازی قابلیت هاسلول این. جست سود

 درمان همچنین و بازساختی طب و بافت مهندسی در بنیادی هایسلول از استفاده با بدن اعضای بازسازی و بافت ترمیم و

 بافت دادن دست از دغدغه بشر دور چندان نه آینده در که رسدمی نظر به و شده نمایان کامالً سرطانی و ارثی هایبیماری

 نماید.  فراموش مرتبط علوم و بنیادی هایسلول فناوری کمک با را حیاتی اعضای و

 بازسازی یا و جایگزینی ترمیم، موضوع به خاص طور به که است ایرشته بین نوپای حیطه یک بازساختی پزشکی

 فرآوری، استخراج، با طب از شاخه این. پردازد می هاآن طبیعی عملکرد بازگرداندن یا احیا هدف با هاارگان و بافته ها،سلول

 درمان به مصنوعی و طبیعی های بافت تکثیر و تولید نیز و( غیربنیادی و بنیادی) هاسلول ژنتیک تغییر یا و تمایز و تولید

 تواندمی بدیع و جدید هایحل راه ارایه با بازساختی پزشکی خاص طور به و بازساختی پردازد. تکنولوژی می هابیماری



 هایبیماری سن، کهولت علل به که افرادی ویژه طور به. نماید تامین را بیماران از توجهی قابل تعداد نیازهای و منافع

 پزشکی. بردندمی سود بازساختی پزشکی از هستند بدن های ارگان عملکرد در نقص دچار مادرزادی نقایص یا خاص

 ایجاد سالمت حیطه در عظیمی انقالب درمان قابل غیر صدمات و هابیماری درمان امکان ایجاد با آینده در بازساختی

 آزمایشگاهی هایزمینه در کلینیکی هایزمینه بر عالوه تواندمی حیطه این در تکنولوژیک و علمی هایپیشرفت. کرد خواهد

 بین همکاری نیازمند حیطه این. شود واقع استفاده مورد...  و مصنوعی های بافت تولید جدید، داروهای تولید همانند

 ژن و پیوند بیومتریال، نانوتکنولوژی، بافت، مهدسی شیمیایی، بیولوژی تکاملی، و سلولی بیولوژی هایزمینه از ایرشته

 شده تعیین اهداف به نیل الزمه نیاز مورد مختلف هایرشته بین از تجربه و مهارت دارای افراد آوری گرد. است درمانی

 کشورهای سنگین هایگذاری سرمایه و فناوری و علم از شاخه این به جهان دانشمندان و محققین شدید باشد. گرایشمی

 هابیماری درمان از مهمی سهم کسب در فناوری و علم از شاخه این گیرچشم و مهم نقش از حاکی حوزه، این در پیشرفته

 سطح در اقتدار صاحب کشورهای از حوزه این در فناوری صاحب کشورهای شودمی بینی پیش و دارد نزدیک آینده در

 شوند.  محسوب المللی بین و ملی

 وجود با بازساختی طب و بنیادی هایسلول حوزه در ایران اسالمی جمهوری در آمده دست به هایپیشرفت: نگریآینده

 اسالمی جمهوری اکنون هم طوریکه به است حوزه این در کشور رشد باالی استعداد دهنده نشان اندک، گذاریسرمایه

 روند علیرغم که دهدمی نشان مقاالت بررسی. است اسالمی کشورهای بین در دوم رتبه حائز مقاالت تولید لحاظ از ایران

 توجه بااست.  جهانی متوسط از کمتر هنوز ایرانی مقاالت برای ارجاعات تعداد میانگین کیفی، های شاخص در رشد به رو

( الف) هایاولویت جزو( آن مجموعه زیر عنوان به بازساختی پزشکی و) بنیادی هایسلول علوم گرفتن قرار به

 مادی هایگذاری سرمایه افزایش ،كشور علمی جامع نقشه سند سوم فصل( 3-2) بند در كاربردی و پایه علوم در

 شدن تبدیل و ایران اسالمی جمهوری توسط جهان و منطقه در شایسته جایگاه کسب باعث تواندمی حوزه این در معنوی و

 .گردد بنیادی هایسلول و بازساختی پزشکی قطب به شرقی آذربایجان استان

 

 



 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی نمودار سازمانی پیشنهادی برای انستیتو  سلول های

 
 

 

 

 

 

 



 تبریز  بازساختی های بنیادی و پزشکیسلول های فعالیت  انستیتوزمینه

 هایمرکز سلول و انستیتوی پزشکی بازساختی: تبریز بازساختی پزشکی بنیادی هایسلول انستیتو در تربیتی و آموزشی برنامه .1

 و( translational) انتقالی علوم پایه؛ علوم سطوح تمام در متخصص پرسنل و برجسته محققان به بنیادی

 کند طراحی را ایبرنامه باید مرکز این بنابراین. دارد مبرم نیاز دیده آموزش فنی کادر به همچنین و بالینی

 هایسلول حیطه در پذیر مسئولیت و توانمند روز؛ علمی مسایل به آگاه نیروهای آموزش حامی و ضامن که

 باید آموزشی برنامه مرکز؛ این اندازهایچشم و ماموریت اهداف؛ به توجه با. باشد ترمیمی پزشکی و بنیادی

 و دقیق فهم براساس باید مرکز این در آموزش اصلی شالوده. باشد برخوردار مطمئنی های زیرساخت از

 ها؛استراتژی تعیین برای مرکز این منظور این برای.  باشد آن بالینی کاربرد و ترمیمی و سلولی علوم منطقی

 کادر دارای آموزشی سیستم و دپارتمان یک به نیاز توانمند و فنی علمی؛ نیروهای تامین و پروژها هدایت

 کارآمد و متخصص نیروهای مداوم تربیت به مرکز این. باشد می مربوطه علوم حیطه در برجسته و دانشمند

 سطوح تمام در آموزش به مراکز سایر برای چه و مرکز خود نیاز تامین برای چه روز به و باال مهارت و دانش با

 .پرداخت خواهد

  

 آموزشی اهداف

  نیاز مورد بالینی و فنی ،تحقیقاتی نیروهایعلمی  ارتقای و تربیت، آموزش، -

  فنی و علمی کادر توانمندی و علمی سطح کردن روز به و ءارتقا توسعه، -

  و فناورانه نوین کاربردی هایتکنولوژی و ابزار تامین  جهت در تربیت و آموزش -

 درمانی اهداف سوی به بالینی و انتقالی پایه، تحقیقات هدایت -

  

 

 :بود خواهد زیر هایحیطه در نیروها تربیت و آموزش

Basic and discovery research  

Translational eduaction  

Clinical approachs 

Technology-based products 
 

 :بود خواهد زیر موارد شامل مختلف هایزمینه در فنی و علمی نیروهای تربیت و آموزش

 (غیره و بیولوژی مولوکوالر نروبیولوژی؛ سلولی؛ بیولوژی تکوینی؛زیست ) بیولوژی -

 (غیره و نوروسایکولوژی کاردیولوژی؛ نورولوژی؛ پوست؛ جراحی؛ طب؛) بالینی تکمیلی های دوره -

 (tissue engineering, biomedical imaging) (bioengineering) مهندسی زیست -



 مواد زیست -

 اخالق -

 قانون-

 

 باال اهداف به نیل برای الزم تدابیر

  فنی و علمی نیروهای تربیت برای تربیتی و آموزشی کوروکولوم و مطالب تهیه -

 باال اهداف اجرای برای الزم ساختارهای سازیپیاده و  طراحی -

 باال اهداف به رسیدن برای الزم آموزشی تسهیالت و فضا ایجاد -

 باال اهداف به رسیدن برای آموزشی تحقیقاتی تسهیالت و تحقیقاتی هایآزمایشگاه و فضا ایجاد -

 المللی بین و ملی علمی ارتباطات ارتقا برای الزم علمی هایجامعه تاسیس و مربوطه علمی مجالت نشر -

 بازدهی بر تاکید با مربوطه فنی علمی هایکارگاه شرکت و تشکیل از حمایت -

 Web portal ایجاد -

 بازساختی پزشکی با رابطه در عمومی آگاهی ارتقای برای آموزشی هایبرنامه اجرای و طراحی -

 استانداردهای ها؛زمینه تمام در اخالقی استانداردهای با کادر آشنایی برای آموزشی هایبرنامه اجرای و طراحی -

  مربوطه قوانین و اجتماعی اصول زیست؛ محیط حفظ برای الزم

 

 مركز آموزشی هایفعالیت و تحصیلی مقاطع

 بود خواهد Msc و Ph.D هایدوره شامل post-graduate مقاطع در مرکز این در تحصیالت -

 هاتکنسین تربیت برای تربیتی و آموزشی هایدوره برگزاری -

 under graduate دانشجویان برای اینترشیپی هایدوره برگزاری -

 فنی و علمی کادر توانمندی ارتقا و توسعه برای هاکارگاه و مدت کوتاه آموزشی هایدوره برگزاری -

 Post-Doc نیروهای جذب -

 مراکز سایر و مرکز فنی و علمی کادر برای مداوم آموزش هایدوره برگزاری -

 فوق های دوره و ها برنامه اجرای برای مالی هایکمک و گرنت جذب و تهیه -

 

 

 ساختار و نظام اداری

 



های دانشگاهی کاری انستیتو معاون آموزشی بایستی دارای تخصص در یکی از رشته: با توجه اهداف و زمینه معاون .1

تواند و از های بنیادی و علوم سلولی کاربردی و یا پزشکی بازساختی باشد. معاون انستیتو میکاری سلولبا زمینه

 اعضای هیات علمی مرکز و یا از سایر اعضاء هیات علمی دانشگاه باشد. 

ها. اطالع رسانی به رئیس و هماهنگی با هماهنگ کننده کلیه کارهای اداری شامل ارسال و دریافت نامه: رئیس دفتر. 2

 سایر بخش های انستیتو. 

ها. دریافت اطالعات )مسئول سیستم وب سایت(: ایجاد ارتباط اینترنتی با وب سایت كارشناس فناوری اطالعات. 3

 های مختلفضروری و مورد نیاز از سایت

 های کوتاه مدت. ها و آموزشمسئول سمینارها و ورک شاپ (:1) كارشناس آموزشی. 4

 ی تحقیقاتی و پژوهشیهای مربوط بلند مدت در حوزه: طراحی و انجام آموزش(2) كارشناس آموزشی. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز نمودار سازمانی معاونت آموزشی



 
 

اکثریت هیت علمی این معاونت از اعضای هیت علمی بخش تحقیقات و پره کلینیکال و کلینیکال به صورت  .1

affiliated خواهد بود 
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  انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز معاونت آموزشی سازمانی راه انداز )موجود( نمودار

 
 

 فضای مورد نیاز برای بخش آموزشی

 کالس( 3) درسکالس  -1

 آمفی تئاتر -2

 کتابخانه -3

 مرکز کامپیوتر -4

 کافی شاپ -5

 آزمایشگاه های تخصصی -6

 فضاهای بخش تحقیقاتی و درمانی -7
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 فضای بخش آموزشی انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی 
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-طبق اهداف در نظر گرفته شده برای این انستیتو، زمینه تبریز: بازساختی پزشکی بنیادی هایسلول انستیتو در تحقیقاتی برنامه .2

بالینی و حیوانی و پیش -اییمطالعات پایههای تحقیقات در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به صورت 

-های نوین جهت بررسی و اکتشاف خواص درمانی سلولایی روشتحقیقات پایه بندی شده است. دربالینی عنوان

کارایی  -بالینی و ایمنیها در تحقیقات پیشهای بنیادی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. استراتژی درمان بیماری

 شوند.رفته شده جهت درمان در مدل انسانی در تحقیقات بالینی کارآزمایی میهای به کار گروش

 

اندازی و با توجه به راه: translational (researchand translational Basic )و  الف: تحقیقات پایه

این انستیتو، به عنوان قطب و رکن اساسی  1389های بنیادی دانشگاه علوم پزشکی در سال تأسیس مرکز تحقیقات سلول

باشند جهت های بنیادی، در حال فعالیت میی بیولوژی سلولمطالعات پایه اعم از آزمایشگاهی و حیوانی که در زمینه

های بنیادی در های این مرکز از طریق بودجه انستیتو اقدام گردد. تمام تحقیقات پایه مرتبط با سلولتقویت آزمایشگاه

 Coreمتمرکز خواهد شد. این مرکز در درون ساختار خود مجهز به آزمایشگاه مرکزی ) های بنیادیمرکز تحقیقات سلول

Facilityهای پیشای جهت نیل به کارآزماییباشد که خدمات تکنیکی و آماده سازی تخصصی را در تحقیقات پایه( می-

ی راهبردی انستیتو با توجه به نقش نامهدهد. لذا در بربالینی و بالینی را در اختیار محققین و متخصصین بالینی ارائه می

های بنیادی بیش از محوری و بسیار حساس این مرکز، پیش بینی شده است که آزمایشگاه مرکزی مرکز تحقیقات سلول

های مدرن در افزاری و دستگاهافزاری، نرمی فضاهای تحقیقاتی اعم ساختارهای فیزیکی، امکانات سختپیش در زمینه

تحقیقاتی، واحد  Bio-bankمجهزتر گردد. آزمایشگاه این مرکز شامل واحدهای فلوسیتومتری، میکروسکوپ، ژن درمانی، 

 های تخصیص یافته به انستیتو تقویت گردد. حیوانات ترایاخته و آزمایشگاه بافت که از طریق بودجه

ای آزمایشگاه جامع تحقیقاتی بالینی در مجموعهتحقیقات پیش: (clinical-Preبالینی )ب: تحقیقات پیش

مشتمل بر اتاق جراحی، آزمایشگاه مرکزی، اتاق نمونه برداری، پذیرش، اتاق تمیز، کلینیک، آزمایشگاه کنترل کیفی و اتاق 

 باشد. رکاوری می

اولین اتاق تمیز در  با توجه به توانمندی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و افتتاح: (Clinicalج. تحقیقات بالینی )

مجموعه تحقیقات قلب بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز جداسازی و تیمار سلولی جهت انجام مطالعات بالینی به طور 

گردد. با ادامه و گسترش مجموعه انستیتو و اختصاص بودجه های انستیتو به اولیه در فازهای اول در این واحد انجام می

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از قبیل بیمارستان سینا )پوست(، دیگر در بیمارستان این واحد چندین اتاق تمیز

اندازی بیمارستان شهید قاضی )خون و انکولوژی(، بیمارستان شهدا )استخوان و غضروف( و دانشکده دندانپزشکی راه

 گردد.می
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 های بنیادیمركز تحقیقات سلولنمودار اجرایی  
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 نظام اداریساختار 

 

 الف: پرسنل

باشد بخش تحقیقاتی انستیتوی پزشکی بازساختی دارای خود شامل یک بخش اداری و یک بخش تحقیقاتی می

 افراد شاغل در بخش اداری عبارتند از:

های از رشتهباشد. با توجه اهداف و زمینه کاری مرکز( مسئول )رئیس( بایستی در می یک رئیس و یک معاون  .2

های بنیادی های مرتبط با بیولوژی سلولهای بنیادی و علوم سلولی کاربردی و یا رشتهکاری سلولدانشگاهی با زمینه

 توانذ از اعضای هیات علمی مرکز و یا از سایر اعضاء هیات علمی دانشگاه باشد. رئیس و معاون مرکز میباشد. 

ها. اطالع رسانی به رئیس و لیه کارهای اداری شامل ارسال و دریافت نامه: هماهنگ کننده کمدیر اداری و منشی. 2

 هماهنگی حوزه ریاست. 

ها. )مسئول سیستم کامپیوتری و وب سایت(: ایجاد ارتباط اینترنتی با وب سایت مدیر فناوری اطالعات. 3

 دریافت اطالعات ضروری و مورد نیاز از سایتهای مختلف

 ها و خرید وسایل و مواد ازمایشگاهی مورد نیاز: حفاظت از دستگاهخرید موادمسئول تجهیزات و . 4

 ای: پیگیری  تمام موارد از قبیل بودجه درخواستی و قوانین بودجهمسئول حسابداری و كارگزینی.  5

های ارسالی برای تصویب و انجام سازی طرح: آماده)کارشناس مستند سازی( كارشناس اداری پژوهشی. 6

 هاحل اداری، پیگیری پایان طرحمرا

 های کوتاه مدت. ها و آموزشمسئول سمینارها و ورک شاپ (:1) كارشناس آموزشی. 7

 ی تحقیقاتی و پژوهشیهای مربوط بلند مدت در حوزه: طراحی و انجام آموزش(2) كارشناس آموزشی. 8

های ی، سالن جلسه و اتاق رئیس و بقیه اتاقهای اعضای هیأت علممتر مربع )که شامل اتاق 500فضای مورد نیاز: 

 باشد(. اداری می

نفر اعضای هیات علمی مرکز و یا دانشگاه که با معرفی رئیس مرکز  9مرکز، شورای متشکل از پژوهشی شورای  

 شوند.   و حکم معاونت پژوهشی دانشگاه انتخاب می
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  های بنیادیچارت سازمانی مركز تحقیقات سلول
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 های بنیادی چارت سازمانی راه انداز )موجود(  مركز تحقیقات سلول
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 (:Facilitiesهای تحقیقاتی )ب: بخش

 

 بخش میکروسکوپی و تصویربرداری .1

های پارافینه و منجمد در بخش تصاویر نوری ها و بافتبرداری دو بعدی و سه بعدی سلولبه منظور ثبت و عکس

برداری و ثبت تصاویر میکروسکوپی های عکسگردد. این بخش دارای یک کارشناس آشنا به تکنیکفلورسنتی انجام میو 

 باشد )یک کارشناس مسئول(. می

 

 

 * تجهیزات مورد نیاز

 (Inverted. میکروسکوپ کونفوکال اینورتد )1

 (Up-right. میکروسکوپ فلوروسنت )2

 . میکروسکوپ آموزشی دو چشمی3

 . میکروسکوپ نوری و فاز کنتراست دو چشمی4

  (Stereo Microscope. میکروسکوپ دایسکت )5

  

 بخش فلوسیتومتری. 2

های درون داده شده، تمایزی از نظر فنوتیپ سلولی با توجه به انواع شاخصهای بنیادی کشت در این بخش سلول

سازی سازی و غنیمزایای موجود در این بخش امکان خالص گردند. یکی دیگر ازو برون سلولی شناسایی، تعیین درصد می

باشد. بالینی و تجربی میهای پیشهای بنیادی جهت تمایز، تزریق و درمان در زمینه تحقیقات و کارآزماییجمعیت سلول

 کارشناس مسئول(. 1)

 * تجهیزات مورد نیاز

1 .BD Aria sorter III  

 2 .LSR III Foresta   

 3 .MACS enrichment 

 

 . بخش مهندسی بافت ،اسکافولدها و بیومتریال3

های بستری سننتتیک، نیمه سنتتیک و طبیعی مورد نیاز جهت کشت، آرایش سلولی انواع و اقسام داربست

 کارشناس تحقیقاتی(.  2های هدف در این بخش تولید و عرضه خواهد شد. )متناسب با بافت

 

 * تجهیزات مورد نیاز

 اسپین. الکترو1

 . دستگاه سنجش میزان مقاومت مکانیکی2

 . شیکر انکوباتور3
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 . دستگاه پرفیوزیون بافتی4

 

 ی و سلولی. بخش كشت بافت4

سازی و های بافتی، خون بندناف، خون مغز استخوان جهت جداسازی و کشت، ذخیرهدر این بخش فرآوری نمونه

 گیرد )یک کارشناس مسئول(. ارائه جهت امور تحقیقاتی، و پیش بالینی انجام می

 

 . الف: كشت كوتاه مدت

 گیرد )یک کارشناس(کشت سلولی کوتاه مدت در این مجموعه انجام می

 * تجهیزات مورد نیاز

 CO2سه دستگاه انکوباتور  .1

 هوازی()انجام کشت بی N2یک دستگاه انکوباتور  .2

 چهار عدد هود کشت سلول .3

 عدد بن ماری 2 .4

 دستگاه سانتریفیوژ 2 .5

 

 ب: كشت بلند مدت. 

 گیرد )یک کارشناس(کشت سلولی کوتاه بلند مدت در این مجموعه انجام می

 نیاز مورد تجهیزات* 

 CO2سه دستگاه انکوباتور  .1

 هوازی()انجام کشت بی N2یک دستگاه انکوباتور  .2

 چهار عدد هود کشت سلول .3

 عدد بن ماری 2 .4

 دستگاه سانتریفیوژ 2 .5

 
 بخش کشت میکروبی و قارچی. 5

ه اندازی انجام منظور ارزیابی کیفی و کمی آلودگی قارچی، باکتریایی و کشت آنها بخش میکروبی و قارچی را به

 گیرد. همچنین تهیه وکتورهای ویروسی و باکتریائی در این بخش انجام خواهد گرفت )یک کارشناس تحقیقاتی(.می

 نیاز مورد تجهیزات* 

 . هود کشت میکروبی1

 یکروبی. انکوباتور کشت م2

 . میکروسکوپ نوری معمولی3

 . شیکر انکوباتور4
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 شناسی و ایمنوهیستوشیمیآمیزی بافت. بخش رنگ6

آمیزی انواع بافتی و سلولی اعم از ایمنوسیتوشیمی، ایمنوهیستوشیمی، های رنگدر این بخش انواع تکنیک

 گیرد )یک کارشناس آشنا به تکنیک های فوق(.فلورسنت انجام می

 

 نیاز مورد تجهیزات* 

 . دستگاه کرایوسکشن1

 . اٌون2

 . سانتریفیوژ3

 . دستگاه میکروسکشن4

 . میکروسکوپ5

 

 

 . بخش ژنومیک و پروتئومیک7

کارشناس  1های بنیادی ارائه خواهد شد )ی سلولهای ژنومیک و پروتئومیک در این آزمایش در زمینهانواع تکنیک

 ارشد ژنتیک و پروتئومیکس(

 نیاز مورد تجهیزات*  .

 Real Time PCRدستگاه  .1

 دستگاه الکتروفورز عمودی و افقی  .2

 RNAو   DNAهود استریل برای استخراج  .3

 دستگاه ناکلئووکتور .4

 بعدی و معمولی 2ست وسترن  .5

 Chemiluminescenceدستگاه عکس برداری  .6

 

 ژنیک شامل حیوانخانه . بخش حیوانات ترانس8

ژنتیک جهت مطالعات پیوند و مطالعات ایمنی برای مصارف دانشگاهی در این بخش های حیوانی ترانسانواع مدل

 تأمین خواهند شد. )یک مسئول نگهداری و یک کارشناس تحقیقاتی(

 نیاز مورد تجهیزات*  

 ها، خرگوش و رتبخش نگهداری موش .1

 SCIDهای قفس و سیستم بسته برای نگهداری موش .2

 ژنیک فلورسنتها ترانسها و رتبخش نگهداری موش .3

 اتاق جراحی و محل نمونه برداری بافتی و تزریقات  .4

 

 . آزمایشگاه عمومی9
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 کارشناس تحقیقاتی( 1در این آزمایشگاه خدمات عمومی برای دانشجویان، پژوهشگران ارائه خواهد شد. ) 

 . اتاق تمیز تحقیقاتی )یک کارشناس مسئول(11

 . بخش بانک سلولی تحقیقاتی12

 

 های بنیادی مركز تحقیقات سلولج: فضای 

 فضای طراحی شده برای مرکز .1

 )موجود( اندازراهفضای  .2
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 های تحقیقاتیگروه د:

 

 )Embryonic Stem Cell  (های بنیادی جنینی. گروه سلول1

های جنینی دارای باشد. سلولهدف: یکی از مواردی که پتانسیل استفاده از آن وجود دارد سلولهای جنینی می

ساز، قلبی و غیره های عصبی و انسولینتوانند به انواع سلولها میهای مختلف را دارند. این سلولپتانسیل تبدیل به بافت

 هائی که در دوران قبل از تولد ایجاد می شوند نیاز به مطالعه بیشتری دارد.تبدیل شوند. از طرفی ناهنجاری

 هافعالیت

 سازهای انسولینهای جنینی و سلول. رابطه سلول1

 های جنینی در طی تکامل. بررسی ناهنجاری2

 های جنینیهای عصبی از سلول. بررسی امکان تولید سلول3

 های بنیادی جنینی از نظر تکامل سلولی و سیگنالینگ و تغییرات ژنی. بررسی فعالیت سلول4

 های بنیادی جنینی. امکان تولید پوست از سلول5

 های بنیادی جنینیمیکر قلبی از سلولد پیس. بررسی امکان تولی6

 

 (Neural stem cell and cancer های بنیادی عصبی و سرطان ). گروه سلول2

های نظیر پارکینسون و الزایمر های بنیادی عصبی در ترمیم ضایعات نخائی و بیماریهدف: استفاده از سلول

های از دست رفته در طی سکته مغزی بنیادی در جهت ترمیم سلولهای رسد. از طرفی استفاده از سلولضروری به نظر می

شود فهمیدن مکانیسم سرطان سیستم عصبی مرکزی باشد. یکی از مواردی که امروزه بر آن کار میکمک کننده می

 باشد.می

 فعالیت ها

 های تولید کننده دوپامین و هیستامین . ترمیم سلول1

 در ترمیم ضایعات نخائیهای بطن طرفی . استفاده از سلول2

 های از دست رفته. مطالعه سکته مغزی و ترمیم سلول3

 های ژنتیکی )آلزایمر، پارکینسون و ...( های بنیادی عصبی و درمان بیماری. مطالعه انواع خاصیت ترمیمی سلول4

 

 (iPS cells and Reprogramingریزی مجدد سلولی ). گروه برنامه3

های ریزی معکوس سلولی در جهت اخذ هویت بنیادی و تمایز بعدی به انواع سلولو برنامههدف: به منظور القاء 

های جنبی ترمیمی در کنار سایر ریزی مجدد سلولی به عنوان یکی از روشدیگر از این بخش استفاده خواهد شد. برنامه

 های القاء ژنتیکی و تمایزی موثر خواهد بود.  روش

 هافعالیت

 های سلولی بالغ در جهت ترمیم و اصالح عملکرد بافتیهای فیبروبالست پوست و سایر ردهسلولاستفاده از  .1

 بررسی سالمتی سلولهای تولید شده از نظر کارسینوژن بودن و توکسیک بودن .2

 بررسی امکان عدم دفع بافتی با سیستم ایمنی گیرنده .3
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ic Stem Cell and Hematopoietهای بنیادی هماتوپوئیتیک و لوكمیا )گروه سلول .4

Leukemia) 

های سلولی متناسب با تومورهای حاد و مزمن جهت پیوند مغز استخوان. یکی از اهداف هدف: تأمین انواع رده

ساز به سمت های خونبلند مدت در جهت تأمین سلول مورد نیاز مبتالیان به انواع تومورها کشت و تمایز سلول رده

باشد. امروزه از سلولهای باشد. که هم اکنون هم در مرکز نیز در حال انجام میمی Natural killer cellsهای سلول

بنیادی خون برای پیوند برای لوکمیا استفاده می شود. بخصوص که خاصیت هومینگ خوبی در مغز استخوان دارند.  منابع 

 سلولهای خونی شامل جنین، خون بند ناف، و مغز استخوان می باشد.

 فعالیت ها

 بررسی تکامل سلولی و مولکولی سلولهای خونی از سلولهای بنیادی خون بند ناف و مغز استخوان. 1

 . بررسی سلولهای بنیادی سرطان خون2

 . ایجاد سلولهای خونی با تغییرات ژنتیکی3

 . بررسی بیومارکرهای سرطانی و اصالح انها  4

 

  ( Stem cell and DiabeticInsulinساز و دیابت )های بنیادی انسولینگروه سلول .5

های تجربی دیابتی. منابع مورد استفاده ی انسولین در مدلهای بنیادی تولید کنندههدف: تولید و تمایز سلول

می باشد. مطالعات مولکولی و سلولی جهت  iPSCبیشتر سلولهای جنینی و سلولهای چند پتانسیلی القاء شده 

 تولید سلولهای اسولین ساز و کنترل میزان قند خون بیشتر در این حوزه انجام می گیرد

 فعالیت ها

 ساز انسولینیهای پیشهای بنیادی مزانشیمی  به سلولجداسازی و تمایز سلول .1

 در تولید سلولهای انسولین ساز iPSC مطالعه سلولهای جنینی و .2

 افتن محیط مناسب جهت تکامل سلولهای انسولین ساز  ی .3

 

  (Gene therapy and transgenic studyژنیک )گروه ژن درمانی و مطالعات ترانس .6

های ژنتیکی از این رهیافت ها و درمان ناهنجاریهای دخیل در پاتوژنز بیماریبه منظور انتقال انواع ژن

گردد.مطالعه اثرات تغییرات ژنتیکی دانش ما را در ایجاد ناهنجاریهای ژنتیکی افزایش می دهد. استفاده می

 اصالح بیماریها از طریق اصالح ژنها به روشهای مختلف از قبیل وکتورهای ژنتیکی خیلی مهم می باشد 

 فعالیت ها

 بررسی پاتوژنزها به منظور های دخیل در پاتوژنز پیس میکر قلبی به موشانتقال ژن .1

 ها به منظور بررسی پاتوژنزهای موثر درترمیم پوست به موشانتقال ژن .2

 ها به منظور بررسی پاتوژنزهای موثر در درمان سرطان خون به موشانتقال ژن .3

 بررسی تغییرات ژنتیکی بر بافتهای هدف .4

 ایجاد وکتورهای ژنتیکی برای اصالح بیماریهای ارثی  .5
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 Tissue engineering &Regeneration and Repairingگروه مهندسی بافت و ترمیم   .7

ها، و بیماریهای های مورد نیاز جهت بیماریهای پوستی و سوختگیهدف: طراحی و ساخت انواع داربست

یل غضروف، باشد. مطالعه تولید انواع بافتها از قبتاندون، استخوان و ضایعات نخاعی در این مطالعات مد نظر می

 استخوان، سلولهای پالپ دندان و پوست جهت ترمیم بافتهای از دست رفته. 

 . مطالعه تولید انواع بافتها1

 . بررسی سالمتی بافتهای تولید شده از همه نظر از قبیل کارسینوژنیک بودن2

 . بررسی اسکافولدهای متناسب با بافت هدف3

 

 Mesenchymal stem cell andزیس های بنیادی مزانشیمی و آنژیوژنسلول گروه .8

angiogenesis 
های مهندسی بافت، هدف: به منظور القاء و تحریک روند ترمیم و موفقیت در پیوندهای سلولی و داربست

 باشد.زایی و  رشد عروق بسیار مهم میتحریک روند رگ

 فعالیت ها

 القاء و تحریک روند آنژیوژنزیس در مدل انفارکت تجربی حیوانی .1

 های عروقیطراحی و ساخت گرافت .2

 های سخت و یا سفتهای بافتزایی در سرطانبررسی و طراحی روندهای ضد رگ .3

 

 Stem cell and Aging های بنیادی و پیریگروه سلول .9

باشد. امروزه های  درون سلولی در کاهش سرعت روند پیری از اهداف این مطالعه میهدف: بررسی مکانیسم

فاکتورهای پیری یکی از فیلدهای مطالعاطی می باشد. اینکه سلولهای بنیادی چگونه به سمت ممانعت از 

 پیری حرکت می کنند. چه عواملی میتواند در جلوگیری از روند پیری نقش دارد.

 فعالیت ها 

 های مختلف. مطالعه مارکرهای پیری در طی تکامل در سلول1

 ح مولکولی و سلولی. مطالعه عوامل کنترل کننده پیری در سط2

 

 Stem cell transplantation and Immune-های بنیادی و ایمنوسل تراپی گروه پیوند سلول .10

based cell therapy  
-CARهدف: امروزه مشخص شده است که استفاده از سلولهای بنیادی و همچنین سلولهای ایمنی از قبیل 

T cells, Dendritic cells and Natural Killer cells  نقش زیادی در کنتل سرطان دارند. هدف

مطالعه در جهت استفاده از ایمنوسلتراپی برای درمان سرطان و بهبود پیوند سلولهای بنیادی از منابع مختلف 

 از قبیل مغز استخوان و خون بند ناف برای درمان سرطان خونی می باشد

 فعالیت ها

 ها و سرطان پستانکنترلف مهار و درمان لوسمیهای کشنده طبیعی برای استفاده از سلول .1
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 برای درمان سرطانهای مختلف CAR-T cells, Dendritic cellsاستفاده از سلولهای  .2

 توسعه پیوند مغز استخوان برای لوکمیا .3

 

 ( و اسکافولدهاBiomaterialگروه بیوماتریال ) .11

همچنین بر عملکرد و فعالیت اسکافولدها تحقیق می های بنیادی و هدف اصلی این گرو تولید مواد اختصاصی حوزه سلول

ها و اسکافولدها نقش زیادی در تکامل سلولهای بنیادی به بافت هدف از قبیل سلولهای عصبی، غضروف، نمایند. بیومتریال

 نها نکته کلیدی می باشد. دندان دارد. بنابرین مطالعه روی آاستخوان و 

 فعالیت ها

 اسکافولدهای موجود. بهبود و توسعه 1

 . یافتن اسکافولدهای جدید برای توسعه سلول درمانی و بافتی2

 . مطالعه روی بیومتریالها جهت بهبود وضعییت پیوند 3

 

 

 مركز تحقیقات سلول های بنیادی ( حوزه آموزشیو

 های کوتاه مدت و تخصصی مورد نیاز مراکز سلول درمانی. آموزش1

 های بنیادی و سلول درمانیایرانی رشته کارشناسی زیست شناسی سلول. پذیرش دانشجوی خارجی و 2

 های پژوهشی. پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با بخش3

 . تعریف دوره فوق دکتری در رشته های مختلف4

 

  اهداف بلندمدت

 بنیادی هایسلول زمینه در  توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه -1

های بنیادی  و کابردی های بنیادی در زمینه عملکرد و کنترل سلولی و مولکولی تکامل سلولپژوهش انجام -2

 کردن دانش در جهت توسعه بالینی 

 جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارک مربوطه و انتشار آنها -3

 به رسیدن و سریعتر پیشرفت جهت در بنیادی سلولهای مختلف های زمینه در محقق انسانی نیروی تربیت  -4

 درمانی مرحله

 ترغیب، تشویق  دانشجویان جهت وارد شدن به زمینه های تحقیقاتی رشته فوق -5

همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین ومقررات  -7

 جمهوری اسالمی ایران

 .باشددیده میهای آسیبکاربردی جهت ترمیم و بازسازی بافت ستیابی به محصوالتد .7

 

 تژیااستر
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( و فعال در Interdiciplinaryتژی کلی مرکز سلولهای بنیادی ایجاد یک مرکز تحقیقاتی بین بخشی)ااستر

 stem cellجهت ایجاد پلی بین تحقیقات پایه ای بیولوژی سلولهای بنیادی و تحقیقات کلینیکی جهت استفاده از 

therapy  برای درمان بیماریای مختلف انسانی می باشد. در حقیقت در جهت  انتقال دانش  از میز ازمایشگاه به بلین

( می باشد. این عمل با شناخت مکانیسم داخلی  فعالیت سلولهای بنیادی به ما امکان Lab bech to bedsideبیمار )

ان را موثرتر انجام دهیم ود در نهایت بتوانیم از بیماری جلوگیری کنیم. می دهد که بیماریها را زودتر تشخیص بدهیم، درم

تحقیقات کلینیکی اساس پتانسل درمانهای جدید خواهد بود. افزایش ارتباط بین معققین علوم پایه و کلینیکی در اولویت 

وژی سلولهای بنیادی جهت اول می باشد. مشکالت کلینیکی و محدودیت های درمانی بایستی به محققین علوم پایه بیول

 حل مشکل منتقل گردد.

 

 

 فعالیتهای متناظر با اهداف

 . ادامه تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی با توجه به امکانات و نیروی انسانی فعلی1

 . تکمیل زیرساخت و امکانات مرکز در حال فعالیت2

 حیوانات ازمایشگاهی. ایجاد بانک سلولی رده های مختلف سلولهای بنیادی انسانی  و 3

 . ایجاد بانک سلولی بند ناف جهت استفاده در درمان4

 . یافتن منابع مالی جهت ایجاد مرکز فلوسایتومتری مجهز به انالیزور و سورتر5

 . ایجاد مرکز نگهداری حیوانات ازمایشگاهی ترانسژنیک6

 ارتباط با مراکز انکولوژی بیمارستانی. ایچاد مرکز درمانی سلولهای بنیادی برای بیماران سرطانی خون در 7

 . جذب دانشجویان خارجی از کشورهای همسایه8

 . تالش جهت ارتباط علمی با مراکز خارج از کشور و داخل کشور با ایجاد گرانتهای مشترک9

 در حوزه سلولهای بنیادی  MD, PhD. تالش در جهت اموزش نیروهای انسانی 10

 پژوهشی در شاخه های مختلف سلولهای بنیادی. جذب نیروهای جوان و محقق 11

 ها و سمینارهای علمی جهت اشنائی با سلولهای بنیادی.  انجام کنفرانس12

 

 وضعیت موجود دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اتاق تمیز، نونه برداری، بانک سلولی  3. مرکز سلول درمانی در حال تجهیز در بیمارستان شهید مدنی که شامل 1

 یفی می باشد.و کنترل ک

 . مرکز پیوند مغز استخوان در حال تجهیز در بیمارستان شهید قاضی 2

 های بنیادی در حال فعالیت با تجهیزات تحقیقاتی مناسب. مرکز تحقیقاتی سلول3

 . مرکز تحقیقاتی هماتولوژی و انکولوژی در حال فعالیت با تجهیزات تحقیقاتی مناسب4

سی بافت دانشکده علوم نوین مجهز به ازمایشگاه تحقیقاتی مجزا  در شرف تحقیقاتی مهند -. گروه اموزشی5

 پذیرش دانشجوی دکتری
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. گروه علوم سلولی کاربردی در حال انجام روند پذیرش دانشجو از طریق شورای گسترش دانشگاهای علوم 6

 پزشکی

 . فعال بودن مراکز رشد مختلف از قبیل بیوتکنولوژی، کاربردی داروئی7

نژیوژنزیز، مهندسی آ. وجود نیروی انسانی در حال فعالیت در زمینه سلولهای بنیادی خونی، سلولهای مزانشیمی و 8

 بافتی غضروفی و پوستی و پیوند مغز استخوان

 

 

 های بنیادیوضعیت كنونی مركز تحقیقات سلول

تصویب شده است. این مرکز با  طرح تحقیقاتی در سطوح کارشناسی ارشد، دکتر 90در حال حاضر تعداد بالغ بر 

ایی در حال گسترش همکاری با تمام نهادهای علمی دولتی و خصوصی در داخل استان و کشور و نیز در سرعت فزاینده

های کشت و روش set upباشد. میزان تولید مقاالت بین المللی و نیز اجرا و های مشترک بین المللی میحال انجام طرح

در منطقه شمالغرب  مرکز به طور موفقیت آمیزی انجام شده است. این مرکز با توجه به پتانسیل ویژه تمایز سلولی در این

مستعد و آبستن علمی برای بسیاری از محققین و متخصصین بالینی خواهد بود. قابل ذکر اینکه هم اکنون کادر علمی این 

باشند. در زمینه پوست و غضروف می IIو  Iالینی در فاز مرکز با همکاری چند بیمارستان در حال انجام چند کارآزمایی ب

زایی به طور موفقیت آمیزی در های کشنده طبیعی، انجام مطالعات رگهای بنیادی به سمت سلولکشت وتمایز سلول

 مرکز روبه انجام است.  

  

 (Gantزمان بندی )

 های بنیادیساله( مركز تحقیقات سلول 5الف: اهداف كوتاه مدت )

 های بنیادی در پیش برد شرایط پیش بالینیدرمان بر اساس سلول .1

 های سلول های بنیادییافتن متدهای نوین برای تشکیل رده .2

 های سلولی بنیادی موثر در بیماری های خاصایجاد موفقیت و کشف رده .3

 های بنیادی در یک محیط ویژه و تعریف شده ها و تنظیم متدهایی برای رشد سلولپیش برد  روش  .4

 های بنیادیتأسیس بانک سلول .5

 هایی برای ایجاد مقاومت ایمنی در مدل های حیوانیابداع روش .6

 های بنیادیفراهم نمودن ابزار مناسب برای بررسی سمیت از طریق مطالعات سلول .7

 به اهداف درمانی  های بنیادی جهت رسیدنهمکاری ملی و بین المللی در مطالعات سلول .8

 

 های بنیادیساله( مركز تحقیقات سلول 10ب: اهداف بلند مدت )

های کشنده طبیعی بیماری با استفاده از پیوند سلولی مشتق از سلول 1-2درمان و موفقیت در درمان حداقل  .1

 های خوندر سرطان

 بیماری 2-4ینی در های بالآزمایش IIیا  Iهای بنیادی در فاز درمان بر اساس تحقیقات سلول .2

 های بالینیهای خصوص جهت تأمین بودجه برای پیش برد درمانکسب موفقیت منجرب به جذب ارگان .3
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 های نوین جهت به دست آوردن مقاومت ایمنی برای پیوند در مرحله پیش بالینییافتن رهیافت .4

 درمان چندین بیماریهای حیوانی در شرایط پبش بالینی برای های بنیادی در مدلاستفاده از سلول .5

ها و استفاده از انها جهت به دست آوردن اطالعات جدیدی های سلولی ویژه برای بسیاری از بیماریایجاد رده .6

 درباره پاتوژنز بیماریهای مختلف و مشخص کردن تارگت های درمانی نوین

 ادی مختلفهای پیش ساز یا بنیتوانایی در پیشبرد و توسعه روش های نوین برای تولید سلول .7

 های بنیادی جنینیبررسی نقش دقیق فاکتورهای خود ترمیمی و انکوژنیک در سلول .8

 توانایی در پبش برد متدهای جدیدی برای جایگزینی بافتی از طریق سلول درمانی .9
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 بودجه بندی بخش تحقیقات پایه و پری كلینیکال جدول 

 

 سال سوم سال دوم سال اول بودجه کل درخواستی کل نیروی انسانی هابخشواحدها و 

 محل تأمین بودجه

 علوم 
دانشگاه

ی تبریز
پزشک

 

ت و 
ت بهداش

وزار

ط
ی مرتب

ارگان ها
 

 0% 100% میلیارد 3 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد 10 نفر 10 بخش اداری

 50% 50% میلیارد 5/2 میلیارد  5/2 میلیارد 5 میلیارد 10 نفر 10 زمایشگاهیکارشناسان آ

 70% 30% میلیارد 35 میلیارد 35 میلیارد 57 میلیارد 127  زمایشگاهیتجهیزات آ

 70% 30% میلیارد 50 میلیارد 50 میلیارد 100 میلیارد 200 نفر محقق 20 گرنت پژوهشی

 30% 70% میلیارد 10 میلیارد 10 میلیارد 30 میلیارد 50  توسعه آموزشی

 42% 58% میلیارد 5/100 میلیارد 5/100 میلیارد 196 میلیارد 397  جمع بودجه

 تمام موارد به ریال می باشد
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 زمان بندی تحقق اهداف جدول

 

 

 1400بعد از سال  1400-1397 1397-1394 1394قبل از سال  موارد

 بررسی نیازهای جدید نفر 2 نفر 4 نفر 4 پرسنل اداری

 بررسی نیازهای جدید بررسی نیازهای جدید نفر 18 نفر 2 اعضای هیأت علمی

 بررسی نیازهای جدید 20% درصد 60% محقق شده 20% تجهیزات مورد نیاز

 تعریف گروه های جدید گروه 1 گروه 4 گروه محقق شده 4 های تخصصیراه اندازی بخش

 گروهای جدیدبا توجه به ایجاد  نفر 15 نفر PhD  - 8پذیرش دانشجوی كارشناسی ارشد و 

 در حال انجام translationalتحقق اهداف تحقیقات پایه به 

عبور از مرحله پایه به 

transitional 

 

 )سه مورد(

 transitionalتحقیقات پایه به   .1

 )پنج مورد(

 transitional تحقیقات به  .2

 درمانی )سه مورد(

های گذشته و ارزیابی طرح

 های جدیدتعریف طرح

 مورد 2 مورد 2 مورد 2 - پروژه های خاص

 وب سایت مركز موجود می باشد طراحی ژورنال و وب سایت

توسعه وب سایت به زبان 

انگایسی و فارسی و طراحی 

 ژورنال مرتبط

توسعه وب سایت و طراحی ژونال های 

 تخصصی
 بررسی وضع موجود و توسعه

 كارگاه آموزشی انجام شده 3 سمینارها و كارگاه های آموزشی
كارگاه آموزشی و یک سمینار  10

 بین المللی و دو سمینار داخلی
 های آموزشیتوسعه سمینارها و كارگاه

های توسعه سمینارها و كارگاه

 آموزشی

انجام طرح های مشترک با مراكز داخلی و بین 

 المللی

مورد داخلی  10مورد خارجی  و  2

 در حال انجام
 وضعیت موجود و توسعه آنبررسی  مورد داخلی 15مورد خارجی و  5

بررسی وضعیت موجود و توسعه 

 آن

 در این بازه زمانی اثرات اقتصادی دارد - - تأثیرات اقتصادی مركز
در این بازه زمانی اثرات اقتصادی 

 دارد
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برنامه درمانی انستیتو در دو فاز پره كلینیکال و :  تبریز بازساختی پزشکی بنیادی هایسلول انستیتو در درمانی برنامه .3

 كلینیکال صورت خواهد گرفت.

 

 پره كلینیکالاهداف بخش 

 های بنیادی بافت چربی در بیمارستان قلب شهید مدنیسازی سلول ذخیره -1

 های بنیادیهای بنیادی پالپ دندان در مرکز تحقیقات سلولسازی سلولذخیره -2

 های بنیادیهای بنیادی بافت عصبی در مرکز تحقیقات سلولسازی سلولذخیره -3

های بنیادی های پوستی در مرکز تحقیقات سلولها و زخمی حداقل یک نوع داربست مناسب برای ترمیم سوختگیتهیه -4

 سهنددانشگاه با مشارکت دانشگاه صنعتی 

یوند عروق در بیمارستان قلب شهید مدنی دانشگاه با مشارکت دانشگاه ی حداقل یک نوع داربست مناسب برای پتهیه -5

 صنعتی سهند و دانشگاه هلند

پذیر جهت استفاده در مهندسی بافت استخوان و غضروف در مرکز تحقیقات زیست تخریب ی حداقل سه داربستتهیه -6

 ههای بنیادی و مرکز تحقیقات کاربردی داروئی دانشگاسلول

های بنیادی داقل دو داربست هیدروژلی قابل تزریق جهت استفاده در مهندسی بافت در مرکز تحقیقات سلولی حتهیه -7

 و مرکز تحقیقات کاربردی داروئی

 اندازی مدل انفارکت تجربی حیوانی در انستیتوایجاد و راه -8

 اندازی مدل آنوریسم عروقی حیوانی در انستیتوایجاد و راه -9

 های عروقی پیوندی حیوانی در انستیتو اندازی مدل ایمپلنت گرافتایجاد و راه -10

 ی مغزی، مالتیپل اسکلروزیس و آلزایمر حیوانی در انستیتواندازی مدل سکتهایجاد و راه  -11

 

 اهداف بخش كلینیکال  

 شهید مدنی  های اپیدرم در بیمارستان سینا و بیمارستان قلببیماران ویتیلیگو با استفاده از سلول درمان -1

 های اپیدرم در بیمارستان سینا و بیمارستان قلب شهید مدنی با استفاده از سلول 3سوختگی درجه  درمان -2

های بنیادی های فیبروبالست در بیمارستان سینا و مرکز تحقیقات سلولصورت با استفاده از سلول درمان چروک -3

 دانشگاه 

   و بیمارستان قلب شهید مدنی شهدادر بیمارستان  های بنیادیبا استفاده از سلول بیماران مفصلیدرمان  -4

های بنیادی و دانشکده های بنیادی بافت دندان در مرکز تحقیقات سلولبازسازی دندان و استخوان با استفاده از سلول -5

 پزشکیدندان

 

 

 تبریز  بازساختی پزشکی بنیادی ساختار نظام اداری معاونت درمان انستیتو سلول های

  

 تواند از اعضای هیات علمی مرکز و یا از سایر اعضاء هیات علمی دانشگاه باشد. : معاون مرکز میدرمان معاون.1



37 
 

ها. اطالع رسانی به رئیس و هماهنگی با : هماهنگ کننده کلیه کارهای اداری شامل ارسال و دریافت نامهرئیس دفتر. 2

 سایر بخش های انستیتو. 

ها. دریافت )مسئول سیستم کامپیوتری و وب سایت(: ایجاد ارتباط اینترنتی با وب سایت مدیر فناوری اطالعات. 3

 اطالعات ضروری و مورد نیاز از سایتهای مختلف

 : انجام کارهای اداری معاونتمدیر اداری. 4

 آماده سازی آزمایشگاه جهت انجام پروژهای پره کلینیکال و کلینیکال كارشناس آزمایشگاه:. 5

 مدیریت بیماران در بخش های بستری :رپرستا. 7

 : کمک به اعمال سل تراپیكاردان اتاق عمل. 8

 تکمیل مدارک پزشکی بیماران و بایگانی آنها كاردان مدارک پزشکی:. 9 

 

تبریز   بازساختی پزشکی بنیادی هاینمودار سازمانی معاونت درمان انستیتو سلول

 
 خواهند بود. affliatedاعضای هیئت علمی این معاونت به صورت  .1

 نمودار سازمانی بخش كلینیکال در همه بیمارستان های اشاره شده در متن ایجاد خواهد شد.    .2
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 نمودار سازمانی راه انداز )موجود( معاونت درمان انستیتو 

 

در این بخش از انستیتو تحقیقات : های بنیادی و پزشکی باز ساختیانستیتوی سلول Pre clinicalبخش الف: 

 پره كلینیکی برروی بیماران انتخاب شده بعد از تحقیقات تجربی و حیوانی صورت خواهد گرفت. 

 نظام اداری  ساختار

ها. )مسئول سیستم کامپیوتری و وب سایت(: ایجاد ارتباط اینترنتی با وب سایت مدیر فناوری اطالعات. 1

 نیاز از سایتهای مختلف دریافت اطالعات ضروری و مورد

 : انجام کارهای اداری معاونتمدیر اداری .2

 آماده سازی آزمایشگاه جهت انجام پروژهای پره کلینیکال و کلینیکال كارشناس آزمایشگاه:. 3

 مدیریت بیماران در بخش های بستری :پرستار. 4

 : کمک به اعمال سل تراپیكاردان اتاق عمل. 5

 تکمیل مدارک پزشکی بیماران و بایگانی آنها :كاردان مدارک پزشکی. 6 

 

 

 
 

 Pre clinicalبخش  نمودار سازمانی



39 
 

 
 فضاهای مورد نیاز بخش پره كلینیکال

 اتاق عمل سلول درمانی -1

 های بنیادیاتاق عمل جمع آوری نمونه جهت استخراج سلول -2

 اتاق تمیز -3

 آزمایشگاه مرکزی -4

 Recoveryتخت  -5

 اتاق بیمار -6

 درمانگاه -7

 پذیرش -8

 گردد.این بخش در محل پژوهشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز احداث می
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  كلینیکال بخش پرهفضای 
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 فضای راه انداز  )موجود( بخش پره كلینیکال
 

 كلینیکال فضای راه انداز بخش پره

 

 Pre clinicalتجهیزات مورد نیاز بخش 

 دستگاه2تخت اتاق عمل                                          -1

 دستگاه 2دستگاه ساکشن بافت چربی                     -2

 ست 12ست اتاق عمل                                          -3

 دستگاه 2                      ترالی احیاء                          -4

 دستگاه 2دستگاه بیهوشی                                         -5

 دستگاه10               تخت بیمارستانی باتجهیزات مرتبط   -6

 دستگاه2OC                                            5انکوباتور  -7

 دستگاه5                             هود المینار                    -8

 دستگاه 5میکروسکوپ                                              -9

 دستگاه 5سانتریفیوژ                                                 -10

 دار                           یک دستگاهسانتریفیوژ یخچال -11

 دستگاه 5                                          ترالی             -12

 دستگاه 5کابینت کوچک سیار                                 -13

 دستگاه 10تانک نیتروژن مایع                                      -14
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انستیتو در  های بالینیبخش: های بنیادی و پزشکی بازساختیهای بالینی انستیتوی سلولبخشب: 

های زیر دایر خواهند بیمارستان ها به ترتیب اولویت دربیمارستانهای درمانی دانشگاه دایر خواهد شد. این بخش

 .شد

 بیمارستان قلب شهیدمدنی تبریز )برای بیماران قلبی و باز ترانس( -1

 بیمارستان شهید قاضی )برای بیماران سرطانی( -2

 بیماران پوست وسوختگی(بیمارستان سینا ) برای  -3

 دانشکده دندانپزشکی -4

 بیمارستان شهدا )برای بیماران غضروف و استخوان( -5

 )ع( )جهت بیماران نیازمند به پیوند بافت و ....( بیمارستان امام رضا -6

 

 ساختار نظام اداری 

ها. )مسئول سیستم کامپیوتری و وب سایت(: ایجاد ارتباط اینترنتی با وب سایت مدیر فناوری اطالعات. 1

 دریافت اطالعات ضروری و مورد نیاز از سایتهای مختلف

 : انجام کارهای اداری معاونتمدیر اداری. 2

 آماده سازی آزمایشگاه جهت انجام پروژهای پره کلینیکال و کلینیکال كارشناس آزمایشگاه:. 3

 مدیریت بیماران در بخش های بستری :ارپرست. 4

 : کمک به اعمال سل تراپیكاردان اتاق عمل. 5

 تکمیل مدارک پزشکی بیماران و بایگانی آنها كاردان مدارک پزشکی:. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نمودار سازمانی بخش كلینیکال 
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 Clinicalفضای مورد نیاز برای بخش 

 اتاق تمیز -1

 آزمایشگاه مولکولی -2

 اتاق عمل -3

4- Recovery 

 بخش بستری -5

 پذیرش -6
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 اتاق تمیز و آزمایشگاه مولکولی راه انداز )تکمیل شده( .1
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 مركز سلول درمانی )در حال تکمیل(فضای  .2
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 برای هر بیمارستان Clinicalتجهیزات مورد نیاز بخش 

 دستگاه 2تخت اتاق عمل                                          -1

 دستگاه 1      دستگاه ساکشن بافت چربی                    -2

 ست 2ست اتاق عمل                                          -3

 دستگاه 1                                      ترالی احیاء          -4

 دستگاه 2دستگاه بیهوشی                                         -5

 تخت 10تخت بیمارستانی با تجهیزات مرتبط                  -6

 دستگاه 2CO                                            2انکوباتور  -7

 دستگاه2                                              هود المینار    -8

 دستگاه 2میکروسکوپ                                              -9

 دستگاه 2سانتریفیوژ                                                 -10

 دار                           یک دستگاهسانتریفیوژ یخچال -11

 دستگاه 1ترالی                                                       -12

 دستگاه 2کابینت کوچک سیار                                 -13

 دستگاه 4تانک نیتروژن مایع                                      -14

 داتاق تمیز )در بیمارستان قلب(                      یک واح -15

 آزمایشگاه مولکولی )در بیمارستان قلب(           یک واحد -16

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی هایسلول انستیتو در . برنامه فناوری و تولید4

  .این قسمت توسط آقای دکتر رشیدی تکمیل خواهد شد
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 . زمان بندی و بودجه بندی5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبریز بازساختی پزشکی بنیادی و هایبندی راه اندازی انستیتو سلول: برنامه زمان 5-1

 
 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی های سلول انستیتو برنامه زمان بندی راه اندازی

 1395قبل از  فعالیت
1395 

(2016) 

1396 

(2017) 

1397 

(2018) 

1398 

(2019) 

1399 

(2020) 

1400 

(2021) 

        آموزش محققین
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        آموزش كارشناسان

        راه اندازی بخش تولید انستیتو

        ایجاد مركز شركت های دانش بنیان وابسته

        راه اندازی بخش آموزشی انستیتو

        راه اندازی مركز تحقیقات سلول های بنیادی

        های بنیادیتجهیز مركز تحقیقات سلول

        Pre clinicalراه اندازی بخش 

        Pre clinicalتجهیز بخش 

        Animal houseراه اندازی 

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید مدنی

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهید مدنی

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید قاضی

        بخش بالینی بیمارستان شهید قاضیتجهیز 

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان سینا

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان سینا

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهدا

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهدا

        راه اندازی بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

        تجهیز بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

 

 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی های برنامه بودجه بندی انستیتو سلول 5-2

 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی های سلولجدول بودجه بندی  انستیتوی 

 1395قبل از  فعالیت
1395 

(2016) 

1396 

(2017) 

1397 

(2018) 

1398 

(2019) 

1399 

(2020) 

1400 

(2021) 

 5000* 5000 5000 5000 5000 5000 - آموزش محققین

 - 1000 1000 1000 1000 - - آموزش كارشناسان
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        راه اندازی بخش تولید انستیتو

        ایجاد مركز شركت های دانش بنیان وابسته

 - - - - - - - راه اندازی بخش آموزشی انستیتو

 5000 5000 5000 5000 10000 - - تجهیز بخش آموزشی انستیتو

 - - - - - - - راه اندازی مركز تحقیقات سلول های بنیادی

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 - های بنیادیتجهیز مركز تحقیقات سلول

 - - - - - - - Pre clinicalراه اندازی بخش 

 Pre clinical - - 10000 5000 5000 5000 5000تجهیز بخش 

 - - Animal house - - 5000 5000 5000 تجهیز

 - - - - - - - Animal houseراه اندازی 

راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید 

 مدنی
- - -     

     10000 20000 - تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهید مدنی

راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید 

 قاضی
- -      

      10000 - تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهید قاضی

    - - - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان سینا

    15000 - - - تجهیز بخش بالینی بیمارستان سینا

   - - - - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهدا

   15000 - - - - تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهدا

راه اندازی بخش بالینی دانشکده 

 دندانپزشکی
- - - - -   

  15000 - - - - - تجهیز بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

راه اندازی بخش بالینی بیمارستان امام رضا 

 )ع(
- - - - - - - 

 20000 - - - - - - تجهیز بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

 55000 50000 55000 55000 55000 45000  جمع هزینه ها

  (هزینه ها به میلیون ریال می باشد*) 320000 جمع كل هزینه ها

 

 خالصه طرح:

 نمودارهای سازمانی .1

 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی هاینمودار سازمانی پیشنهادی برای انستیتو  سلول 
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 نمودار سازمانی معاونت آموزشی انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز

 

 بود خواهد affiliated صورت به کلینیکال و کلینیکال پره و تحقیقات بخش علمی هیت اعضای از معاونت این علمی هیت اکثریت .1

 

 

 

 انستیتوی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز آموزشینمودار سازمانی راه انداز )موجود( معاونت 
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 های بنیادی سازمانی مركز تحقیقات سلول نمودار

 
 

 

 

 
 های بنیادی سازمانی راه انداز )موجود(  مركز تحقیقات سلول نمودار
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 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی های سلول نمودار سازمانی معاونت درمان انستیتوی

 

 خواهند بود. affliatedاعضای هیئت علمی این معاونت به صورت  .1

 نمودار سازمانی بخش كلینیکال در همه بیمارستان های اشاره شده در متن ایجاد خواهد شد.   .2

 

  

 

 نمودار سازمانی راه انداز )موجود( معاونت درمان انستیتو
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 تبریز  بازساختی پزشکی و بنیادی های انستیتوی سلول مورد نیازفضاهای  .2

 الف: فضاهای موجود

 های بنیادیلمرکز تحقیقات سلو (1-الف
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 مرکز سلول درمانی بیمارستان شهید مدنی  (2-الف

 اتاق تمیز و آزمایشگاه مولکولی .1
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 بخش سلول درمانی بیمارستان شهید مدنی .2
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 سلول درمانی بیمارستان شهید قاضیمرکز  (3-الف

 

 

 تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی های ب: فضاهای در دست احداث برای انستیتوی سلول

 ( فضاهای بخش تحقیقاتی و پره كلینیکال1-ب
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تبریز در بیمارستان های شهدا، سینا، امام رضا )ع( و دانشکده  بازساختی پزشکی و بنیادی های یش بینی شده برای انستیتوی سلولپفضاهای درمانی   (2-ب

  دندان پزشکی
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تبریز در  بازساختی پزشکی و بنیادی های( فضای پیش بینی شده برای بخش درمانی انستیتوی سلول3-ب

 :تختخوابی در حال احداث دانشگاه 1000بیمارستان 

 تخت بیمارستانی همراه با اتاق تمیز و آزمایشگاه مولکولی پیش بینی شده است  100این بخش با ظرفیت  

 

موجود  تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی هایكمک كننده  به انستیتوی سلول هایتوانمندیسایر  .3

 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 الف: مراكز تحقیقاتی مرتبط 

ترین مراکز تحقیقاتی کشور است به طوری که این مرکز یکی از مجهزترین و موفق: نانوتکنولوژی داروئیمركز تحقیقات  .1

ی ی دوم جشنوارهی کشوری رازی بوده است. امسال نیز این مرکز توانست رتبههمواره یکی از مراکز تحقیقاتی برتر جشنواره

 اند از:مرکز عبارتهای تحقیقاتی این رازی را کسب نماید. محورهای فعالیت

1. Multifunctional Biodegradable Nanoparticles 

2. Modified super-paramagnetic iron oxide nanoparticles 

3. Nano-based biosensor development 

4. Nano- structured scaffolds for tissue engineering 

5. Preparation of biocompatible nano-fibers as nanostructured scaffolds for tissue 

engineering 

6. Molecular biology of nonobiomaterials 

7. Pharmaceutical nano-biotechnology  

ی نانوتکنولوژی مورد پذیرش دانشگاه علوم های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشتهدر حال حاضر عالوه بر دانشجویان دوره

کنند. با توجه به اهمیتی و محققان زیاد دیگری از سایر نقاط کشور به این مرکز مراجعه و در آن فعالیت میپزشکی تبریز، دانشجویان 

تواند به عنوان بازوی های هدفمند داروسانی دارد، این مرکز میی مواد زیستی، داربست و سیستمکه امروزه فناوری نانو در تهیه

 زشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز عمل نماید.توانمندی در جهت نیل به اهداف انستیتوی پ
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های بیولوژی مولکولی، ژنتیک، علوم کامپیوتر هدف از این ایجاد این مرکز مشارکت در انواع طرح: مركز تحقیقات بیوتکنولوژی .3

توان از آن به عنوان امکانات این مرکز میها و باشد. فلذا با توجه به توانمندیهای مرتبط با مسیرهای بیوشیمیایی میو مکانسیم

 مراکز مهم جهت همکاری با پزشکی ترمیمی استفاده کرد.

 

پیشگامان    بخش ناباروری دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزو   :در بیمارستان الزهراء  ARTبخش ناباروری و آزمایشگاه   .4

ی خدمات درمانی     باروری در کشتتتور بود که به ارائه    احداث گردیده و از اولین مراکز نا    1373علم ناباروی استتتت که در ستتتال     

شیپ ناباروری و          صص زنان و زایمان با فلو شامل پنج متخ شت هیئت علمی  ست. این مرکز هم اکنون دارای ه نفر  3پرداخته ا

شناس با مدرک     صص جنین  صی     و طی دوره PhDمتخ صا شی اخت شیپ    می ARTهای آموز شد. در این مرکز هم اکنون فلو با

 است.  به تصویب رسیدهبیولوژی تولید مثل  PhDی دورهپذیرش برای ناباروری پذیرش و 

 

 یقاتیمرکز تحق نیبه عنوان بزرگتر زیتبر یدانشگاه علوم پزشک یمونولوژیا قاتیرکز تحقم: مركز تحقیقات ایمنولوژی .5

فرآورده  دیمحقق، تول تیبه منظور ترب قیدر منطقه شمالغرب کشور به هدف گسترش و توسعه تحق یمونولوژیدر عرصه ا

 سی. از زمان تاسدیگرد سیتاس شوردر منطقه شمالغرب ک یمونولوژیمرتبط با ا یهایماریب صیو تشخ کیمونولوژیا یها

 ناریسم یمرکز در برگزار نیا نیهمچنو اجرا شده است و  بیمرکز تصو نیدر ا اننامهیو پا یقاتیطرح تحق 30حدود 

رسد این مرکز بتواند در کنار پژوهشکده به نظر می داشته است. یبا دانشگاه همکار 1390در سال  یمونولوژیا یکشور

  پزشکی ترمیمی در ایمنوتراپی نقش بسیار موثری ایفاء کند.
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 ب: دورهای آموزشی مرتبط 

 بیولوژی تولید مثل PhDدوره  .1

 مهندسی بافت PhDدوره  .2

 بیوتکنولوژی PhDدوره   .3

 نانوتکنولوژی PhDدوره  .4

 پزشکی مولکولی PhDدوره  .5

 علوم سلولی کاربردی PhDدوره  .6

 

 بازساختی پزشکی با ارتباط در دانشگاه تکنیکی های ج: توانمندی

 های بنیادیهای جداسازی و تکثیر سلولانجام انواع روش .1

 با استفاده از روش فلوسیتومتری های ایمنوفنوتیپینگانجام روش .2

 MACSها با استفاده از روش غنی سازی و جداسازی سلول .3

 و ... IHC ،FISHآمیزی ایمنوفلورسانت، های رنگاستفاده از انواع تکنیک .4

 های سنتتیک و نیمه سنتتیک و پزشکییعیتهیه و تولید انواع داربست .5

های این )دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان یکی از قپزشکیهای بیوسنسنگ و بیوفتونیک استفاده از روش .6

 باشد(رشته در کشور مطرح می

 های بالینی برای غضروف، پوست و دندانانجام برخی از کارآزمایی .7
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 استفاده از انواع حیوانات آزمایشگاهی  .8

 های بالغ بافتیهای به سلولهای تمایز و تبدیل سلولآشنایی با انواع روش .9

 های بیماری برای کارآزمایی بالینی در حیوانات از جمله انفارکت قلبی، سکته مغزی و ...انواع مدل ایجاد .10

 . توانایی تزریق داخل سلولی11

 

 بازساختی پزشکی با ارتباط در دانشگاه نیروی انسانی های د: توانمندی

 

 به اكنون هم پزشکی بازساختی ی زمینه در تبریز پزشکی علوم دانشگاه توانمند و دیده آموزش نیروهای       

 سلول های تحقیقات مركز وجود. هستند فعالیت به مشغول آموزشی مختلف های گروه در پراكنده صورت

 بالینی و پایه فعالیت های ی زمینه و گرفته قرار همدیگر كنار در آنها از تعدادی تا است شده باعث بنیادی

 سال سه از تخصصی گروه 10 شده انجام های فعالیت اساس بر. نمایند ریزی پایه را ترمیمی پزشکی با مرتبط

 : از عبارتند كه باشند می پایه بخش و بالینی بخش نیروهای شامل ها گروه این. است گرفته شکل گذشته

 بازساختی پزشکی ی زمینه در پوست تخصصی گروه. 1

 بازساختی پزشکی زمینه ی در قلب تخصصی گروه. 2

 بازساختی پزشکی ی زمینه در استخوان و غضروف تخصصی گروه. 3

 بازساختی پزشکی ی زمینه در دندان تخصصی گروه. 4

 بازساختی پزشکی ی زمینه در توانبخش تخصصی گروه. 5

 بازساختی پزشکی ی زمینه در عصب تخصصی . گروه6

 بازساختی پزشکی ی زمینه در خون تخصصی . گروه7

 بازساختی پزشکی ی زمینه در بیوماتریال تخصصی . گروه8

 بازساختی پزشکی ی زمینه در بیوسنسینگ تخصصی . گروه9

 بازساختی پزشکی ی زمینه در مدل های حیوانی ترایاخته تخصصی . گروه10

 

  تبریز بازساختی پزشکی و بنیادی سلول های نمودار زمان بندی پیشنهادی برای انستیتو ی. 4

 1395قبل از  فعالیت
1395 

(2016) 

1396 

(2017) 

1397 

(2018) 

1398 

(2019) 

1399 

(2020) 

1400 

(2021) 

        آموزش محققین

        آموزش كارشناسان

        راه اندازی بخش تولید انستیتو

        ایجاد مركز شركت های دانش بنیان وابسته

        راه اندازی بخش آموزشی انستیتو
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        تحقیقات سلول های بنیادیراه اندازی مركز 

        های بنیادیتجهیز مركز تحقیقات سلول

        Pre clinicalراه اندازی بخش 

        Pre clinicalتجهیز بخش 

        Animal houseراه اندازی 

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید مدنی

        شهید مدنی تجهیز بخش بالینی بیمارستان

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید قاضی

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهید قاضی

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان سینا

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان سینا

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهدا

        بخش بالینی بیمارستان شهداتجهیز 

        راه اندازی بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

        تجهیز بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

        راه اندازی بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

        تجهیز بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

 

 

)در این بودجه تبریز  بازساختی پزشکی و بنیادی سلول های پیشنهادی برای انستیتوی.نمودار بودجه بندی 5

های قبلی تجهیزات پزشکی و تربیت نیروی انسانی كه توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز بندی هزینه احداث فضاهای ساختمانی و هزینه

 تأمین شده و خواهد شد منظور نگردیده است(. 

 فعالیت
قبل از 

1395 

1395 

(2016) 

1396 

(2017) 

1397 

(2018) 

1398 

(2019) 

1399 

(2020) 

1400 

(2021) 

 5000* 5000 5000 5000 5000 5000 - آموزش محققین

 - 1000 1000 1000 1000 - - آموزش كارشناسان

 راه اندازی بخش تولید انستیتو
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        ایجاد مركز شركت های دانش بنیان وابسته

 اندازی بخش آموزشی انستیتوراه 
- - - - - - - 

 5000 5000 5000 5000 10000 - - تجهیز بخش آموزشی انستیتو

 - - - - - - - راه اندازی مركز تحقیقات سلول های بنیادی

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 - های بنیادیتجهیز مركز تحقیقات سلول

 Pre clinicalراه اندازی بخش 
- - - - - - - 

 Pre clinical - - 10000 5000 5000 5000 5000تجهیز بخش 

 - - Animal house - - 5000 5000 5000تجهیز 

 Animal houseراه اندازی 
- - - - - - - 

     - - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید مدنی

     10000 20000 - تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهید مدنی

      - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهید قاضی

      10000 - تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهید قاضی

    - - - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان سینا

    15000 - - - تجهیز بخش بالینی بیمارستان سینا

   - - - - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان شهدا

   15000 - - - - تجهیز بخش بالینی بیمارستان شهدا

   - - - - - راه اندازی بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

  15000 - - - - - تجهیز بخش بالینی دانشکده دندانپزشکی

 - - - - - - - راه اندازی بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

 20000 - - - - - - تجهیز بخش بالینی بیمارستان امام رضا )ع(

 55000 50000 55000 55000 55000 45000  جمع هزینه ها

  ریال می باشد( میلیون به ها هزینه*) 320000  جمع كل هزینه ها 

 انستیتو سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی تبریز

Tabriz institute for Regenerative Medicine and Stem Cell Biology 

(TIRMSC) 
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