
 آشنایی با رشته علوم سلولی کاربردی

 

از زیرمجموعه رشته های علوم  .Ph.D مقطع دکتری تخصصی و در 31۱3سال در  رشته علوم سلولی کاربردی

 تربیت نیروی متخصص آن اصلیرسالت  و ، درمان و آموزش پزشکی تاسیس گردیدپایه پزشکی وزارت بهداشت

رمان استفاده در د بمنظورو محصولات بیولوژیک سلولی  سلول هاوری آتمایز و فر ر،تکثی، لیدتهیه، تو در جهت

و پزشکی بازساختی )گرایش  این رشته با عناوینی چون سلول درمانی و سلولی کاربردی. بیماری ها می باشد

در گروه های دانشگاهی شناخته می شود و قرابت نسبی با رشته های مربوط به پزشکی بازساختی همچون  سلولی(

در جهان با توجه به ظهور زمینه های جدید  سلول درمانی .، هماتولوژی و ... داردی مولکولیپزشکمهندسی بافت، 

درمانی همچون پزشکی فرد محور، پزشکی بازساختی و درمان سرطان جایگاه ویژه ای به خود گرفته -پژوهشی

 ن رشته نموده اند.های مطرح دنیا اقدام به جذب دانشجویان دکتری و پسادکتری در ایاست و اغلب دانشگاه

پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی و داروسازی(، کارشناسی ارشد  :فارغ التحصیلان دکتری عمومی )شامل

 ،لوژی، هماتوشناسی )گرایش های میکروبشناسی، ایمنی یآزمایشگاهعلوم ها( و بیولوژی)کلیه گرایش

می توانند در ژی تکنولونانو انسانی و ژنتیک و سم شناسی و فیزیولوژی( بیوشیمی بالینی، ، ژنتیک،نولوژیبیوتک

مرکز 3044)بر اساس دفترچه دکتری تخصصی سال منابع آزمون ورودی این رشته  و این رشته ادامه تحصیل دهند

ان ب(،ز1خون شناسی)(،1(، ایمنی شناسی پزشکی)1شامل بیولوژی سلولی مولکولی)سنجش پزشکی کشور( 

 .باشد( می 3استعداد تحصیلی) (1انگلیسی)

وفقیت گذراندن م ، بانیفارغ التحصیلان این رشته ضمن احاطه بر مباحث مربوط به سلول های بنیادی و سلول درما

 د فارغ التحصیل شوند. می تواننیا سلول بنیادی در زمینه سلول درمانی  خود آمیز پایان نامه های تخصصی

ها و مراکز ، جذب در پژوهشگاههادر دانشگاه علمیآینده کاری فارغ التحصیلان این رشته شامل جذب هیئت 

 یشرکتهای تولید و دانش بنیانشرکت های  جذب در مرتبط با سلول های بنیادی و سلول درمانی، تحقیقاتی

 یمارستانیو ب درمانی-مسئول فنی آزمایشگاه های سلول درمانی مراکز خدماتی و نیزسلولی، بیولوژیکی و محصولات 

 .می باشدبعنوان عضوی از گروه درمان 

  (Interdisciplinary)بخشی بین آموزشی حلقه یک ایجاد رشته علوم سلولی کاربردیآموزشی  رسالت نهایی

ی مروزه علوم سلولاکشور می باشد. سلول درمانی در جهت تربیت متخصصین حرفه ای و صاحب نظر  برای ارتقاء 

ی در روشهای نوین تا سلولی این امکان را فراهم کرده است فعالیت  داخلی شناخت مکانیسمکمک به با  کاربردی

 ی های صعب العلاج و هزینه بر معرفی کنیم.راستای تشخیص و درمان بیماری ها خصوصا بیمار

یتهای فعال و دامنهباشد می در ارتباط فیلدهای مربوط به این رشته روز دنیا در زمینه پزشکی با موضوعات اغلب  

، مهندسی (و ... اه RNA این رشته می تواند در برگیرنده ژن درمانی )کریسپر، درمان مبتنی بر پژوهشی و خدماتی



پیوند  ، ،(IVF  ،PND ،PGD،کار با سلول های رویانیتولیدمثل )های سلول رسانی، تمایز، ...(، بافت )سیستم

 مغز استخوان در درمان جایگزینخونساز های بنیادی سلولسلول های بنیادی مزانشیمی و مغز استخوان )پیوند 

 تراپی بنیادی(، ایمونوسل-های پوستیو سلول زخم )محصولات بافتیانواع درمان ، لوسمی و آنمی ها(انواع 

(CAR-T و  سل )سلولهای بیماری های پوستی )پیوند تراپی، استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی

اصول استاندارد سازی محصولات سلولی، راه اندازی و و همچنین ( PRP، کراتینوسیت، فیبروبلاست، ملانوسیت

. تمامی این موارد در راستای بهره مندی هرچه مدیریت آزمایشگاه های بخش سلول درمانی مراکز درمانی باشد

از خدمات سلولی و ایجاد پل ارتباطی خدمات پژوهشی و آموزشی علوم پایه پزشکی با  بهتر و موثرتر کادر درمان

 علوم بالینی می باشد.

 

 

 
 


