
 

 ( رشته علوم سلولی کاربردیPhDنام و مقطع: دکتری تخصصی )

Applied Cell Sciences (PhD) 

 تعریف رشته: 

آنها  یو فرآور زیها، تما سلول ریو تکث دیتول ه،یهستند که در ته یعلوم یکاربرد یعلوم سلول ف،یطبق تعر

از  یکاربرد یرشته علوم سلول (PhD) یتخصص یدارند و دوره دکتر تیفعال ها یماریجهت استفاده در درمان ب

بوده و در  یو پژوهش یآموزش های تفعالی انجام به قادر آن گان آموخته است که دانش ای رشته نیب های دوره

 .کردخواهند یهمکار یدرمانبا کادر یسلول فرآوردههای و ها مختلف، با استفاده از سلول یهایماریقلمرو درمان ب

 جدید: تاریخچه رشته و پیشرفتهای 

-های دنیا مشتمل بر رشتهدر دانشگاهApplied   Cell  Science علوم سلولی کاربردی    درحال حاضر

ها از قبیل  های مختلف کار با سلول است که در برگیرنده روشCloninig و   therapy Cellهایی مانند

ها و یا  غییرات ژنتیکی در آنجداسازی، کشف و تمایزدهی سلولی و استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک جهت ت

های پروتئومیکس در شناسایی عناصر پروتئینی  های زنده و روش شناسایی مارکرهای سلولی در سطح سلول

باشد. با توجه به گستردگی علوم مذکور، در حال حاضر جهت استفاده در تحقیقات سلولی و سلول درمانی می

[ . در سال   2و  1]               های انسان در جمهوری خلق چین رایج است استفاده از سلولهای بنیادی در درمان بیماری

های بنیادی جنین انسانی در سطح بالینی  مجوز اولین مرحله بررسی استفاده از سلولFDA نیز از سوی  2009

                                وارد مرحله سوم گردیده است. 2010صادر شده است همچنین این مطالعات از سال 

دانشگاه علوم پزشکی و  پزشکی های نوین وریآ برنامه آموزشی حاضر توسط اعضای هیئت علمی دانشکده فن

خدمات بهداشتی درمانی تهران پیشنهاد گردید. ضرورت برنامه آموزشی در چهل و پنجمین جلسه شورای عالی 

و همچنین محتوای برنامه آموزشی در  مورد تصویب قرار گرفت 7/12/1389برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

 به تصویب نهایی رسید. 14/8/1390چهل و ششمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

 (ارزش ها و باورهاValues:) 



 شوند عبارتند از:ها تأکید می هایی که در این برنامه بر آن ارزش

o ه عنوان حق اساسی آنها.تأکید بر تأمین، حفظ و ارتقای سالمت جمعیت هدف، ب 

o .رعایت أکید اصول اخالقی و اسالمی در کلیه فعالیتها، از جمله تغییرات ژنتیکی در مهندسی ژنتیک 

o ایرعایت منشور حقوق بیماران و اخالق حرفه 

o .رعایت مبانی اخالقی در جریان کار با حیوانات 

o تبعیض سنی، جنسی، اقتصادی،  ارائه خدمت کیفی به افراد نیازمند خدمات تخصصی، بدون هیچگونه

 ای.اجتماعی و نژادی، با رعایت مرزهای و ظایف حرفه

o .تالش در جهت حفظ و پایش کیفی سلولهای تهیه شده و به کارگیری مناسب آنها 

o -های ملی.تالش در حفظ سرمایه 

 ( رسالتMission:) 

غیره، قادر و  ی نظیر مهندسی ژنتیکهای رسالت این رشته تربیت دانش آموختگانی است که با استفاده از روش

های سلولهای انسانی حیوانی بوده، های مورد نیاز برای فرآورده به تولید، تکثیر، تمایز دهی و فرآوری سلول

 ای به جامعه ارائه دهند.های آموزشی، پژوهشی، صنعتی و مشاورهخدمات خود را در جنبه

 ( چشم اندازVision:) 

ه در زمینه استانداردهای آموزشی و پیامدهای پژوهشی جزء سه کشور برتر منطقه و سال آینده این رشت 10در 

 دارای رتبه در دنیا خواهد بود.

 نقش ( دانش آموختگانRole  definition:) 

 ،یآموزش های نقش یدارا یکاربرد یرشته علوم سلول (.Ph.D) یتخصص یدانش آموختگان دوره دکتر

 .ندباش یم یدیتول ،یخدمات ،یپژوهش



 ای حرفه فیوظا ( دانش آموختگانTask  analysis:) 

 ای دانش آموختگان به تفکیک هر نقش به شرح زیر خواهد بود:وظایف حرفه

 الف( آموزشی:

ها در صورتیکه فرد عضو های آموزشی مرتبط برای دانشجویان در دانشگاهطراحی و تدوین و اجرای برنامه -

 هیئت علمی دانشگاه باشد.

 های آموزشی کوتاه مدتو تدوین و اجرای برنامه طراحی -

 ب( پژوهشی:

 های بنیادی و کاربردی آنها های مرتبط با تهیه و تکثیر سلولطراحی و اجرای پروژه -

 های دانشگاهی، بین دانشگاهی و ملی در صورت نیازمشارکت در پروژه -

 ج( خدماتی:

 ای بنیادیه های سلولی و سلولارائه خدمات تخصصی در بانک -

 ارائه مشاوره به محققان، مراکز و مراجع مرتبط -

 د( تولیدی:

 های سلولیهمکاری در تهیه و تولید رده -

 :)استراتژیهای اجرایی برنامه آموزشی)استراتژیهای کلی آموزشی 

های زیر  ( استراتژی.Ph.Dدر اجرای برنامه آموزشی رشته علوم سلولی کاربردی در مقطع دکتری تخصصی )

 مدنظر قرار گرفته است:

o ای است.این برنامه مبتنی بر نیازهای ملی و منطقه 



o ای آینده است.طراحی برنامه آموزشی مبتنی بر وظایف حرفه 

o ها و فنون جدید آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار است.در این برنامه توجه به روش 

o ت به سوی دانشجو محوری است.در تدوین این برنامه آموزشی، استراتژی آموزشی غالباً حرک 

o .در این برنامه آموزشی، به ادغام علوم پایه و بالینی توجه و تأکید شده است 

o .در این برنامه آموزشی، خود آموزی و یادگیری مادام العمر مورد تأکید است 

 :شرایط و نحوه پذیرش دانشجو 

 باشد. ان و آموزش پزشکی میبهداشت، درم قبولی در آزمون ورودی مطابق ضوابط و مقررات و زارت

های علوم داوطلبین ورود به این دوره باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی ارشد در یکی از رشته

ها(، زیست فناوری ها(، زیست شناسی )کلیه گرایش تشریحی، بیولوژی سلولی و مولکولی)کلیه گرایش

پزشکی، بیوتکنولوژی، سم شناسی،  پزشکی، میکروب شناسی پزشکی، میکروب شناسی، ویروس شناسی

بیولوژی تکوینی، ایمنی شناسی پزشکی، فیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، 

-رشتهبانک خون)هماتولوژی(، نانو فناوری پزشکی و یا دکتری عمومی در   خون شناسی آزمایشگاهی

 ای دامپزشکی باشند.های پزشکی، دندانپزشکی، دارو سازی، دکتری حرفه

 باشد:مواد امتحانی و ضرایب آن به شرح زیر می

 ضرایب ی                                                                       مواد امتحان

 3                                                           بیولوژی سلولی و مولکولی

 2                                                       جنین شناسی و بافت شناسی

 2                                                                            یمونولوژیا 

 2                                                               آسیب شناسی عمومی 

 1                                                             بیوشیمی ماکرو مولکولها

 10                                                                                 مجموع

 :رشته مشابه در داخل کشور 



 رشته مشابهی وجود ندارد.

 ی مشابه در خارج از کشور:هارشته 

 مشتمل بر رشته ایدن های در دانشگاه    Applied     Cell     sciences یکاربرد یرشته علوم سلول

از جمله  ایسراسر دن یها موضوع دانشگاه تیاهم لیاست و به دلCloning  وCell therapy مانند هایی

 ریسادر  یادیز یها و دانشگاهHarvard ،Pittsburg ،Stanford ،Maryland معروف یها دانشگاه

 .اند موضوع اختصاص داده نیخود را به ا یتهایاز فعال یبخش اعظم یائیو آس ییاروپا یکشورها

 رشته بیتصو خچهیتار 

و در چهل و  نیتدو یدکتر جواد ورد تیبا مسئول یکاربرد یرشته علوم سلول یتخصص یدوره دکترا طرح

 رخانهیدب دییوزارت به تا یبا حضور مقام عال 14/8/90مورخ  یپزشک یزیربرنامه  یعال یجلسه شورا نیششم

توسط معاون  12/2/1391 خیرشته در تار نی. ادیرس یبهداشت و تخصص ،یپزشک هیآموزش علوم پا یشورا

 .دیکشور ابالغ گرد یعلوم پزشک یدانشگاهها هیبه کل یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یآموزش

 النیگ یدر دانشگاه علوم پزشکرشته  درباره: 

 نیکمیو هفتاد و  ستیبا مصوبه دو النیگ یدانشگاه علوم پزشک یدانشکده پزشک یکاربرد یعلوم سلول رشته

 یکاربرد یرشته علوم سلول یبا راه انداز 5/12/1397،مورخ  یعلوم پزشک یگسترش دانشگاه ها یجلسه شورا

مازندران  یو خدمات درمان یدانشگاه علوم پزشک یبا همکار دانشجو 2 رشیپذ تیبا ظرف (PHD) مقطع دکتر

  .دیدوره موافقت گرد کی یبرا

 

 

 یکاربرد یعلوم سلول یدوره دکترا یمشخصات دوره برنامه آموزش

 یکاربرد ی( رشته علوم سلولPhD)یتخصص یدوره دکتر یبرنامه آموزش یجبران ای کمبود دروس–الف  جدول



کد 

 درس
 نام درس

 اد واحد درسیتعد
تعداد ساعات 

 پیش نیاز درسی

 عملی نظری جمع عملی نظری جمع

 - 17 9 26 0.5 0.5 1 سیستم های اطالع رسانی پزشکی* 1

 - 17 17 34 0.5 1 1.5 آناتومی عمومی 2

 - 17 17 34 0.5 1 1.5 بافت شناسی 3

 - - 17 17 - 1 1 آسیب شناسی عمومی 4

 - - 34 34 - 2 2 مبانی فارماکولوژی 5

 - - 17 17 - 1 1 مبانی ایمونولوژی 6

 - - 34 34 - 2 2 بیولوژی سلولی و مولکولی 7

 - 34 17 51 1 1 2 آمار و روش تحقیق 8

 - - 34 34 - 2 2 ژنتیک 9

 - - 34 34 - 2 2 جنین شناسی 10

 - 34 17 51 1 1 2 هماتولوژی 11

 - - 34 34 - 2 2 بیوشیمی 12

 - 17 17 51 1 1 2 آزمایشگاهی و ترانس ژنیکحیوانات  13

   - 34 34 - 2 2 اخالق زیستی 14

 23 جمع  

 



دانشجو موظف است عالوه بر واحدهای دوره، با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیالت تکمیلی 

 .واحد از دروس کمبود یا جبرانی )جدول الف( را بگذراند 16دانشگاه حداکثر تا 

این درس به عنوان درس کمبود یا جبرانی توسط کلیه دانشجویانی که قبالً این درس را نگذرانده اند، گذراندن *

 .الزامی است

رشته علوم سلولی   (PhD)برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (core)دروس اختصاصی اجباری -جدول ب

  کاربردی

کد 

 درس
 نام درس

تعداد واحد 

 درسی

تعداد ساعات 

 درسی
 پیش نیاز

 7 - 34 34 - 2 2 بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته 15      

 6و5و4و3و2 34 17 68 1 1 2 اصول سلول های بنیادی 16

 - 34 34 68 1 2 3 سیگنالینگ سلولی پیشرفته 17

 16 51 9 60 1.5 0.5 2 کاربرد سلول درمانی و بانک های سلولی 18

 6 - 34 34 - 2 2 ایمونولوژی پیوند 19

 7 68 17 85 2 1 3 تکنیک های پیشرفته سلولی و مولکولی 20

 - - 34 34 - 2 2 اصول استانداردسازی فرآورده ها و ایمنی زیستی 21

 8و7 34 17 51 1 1 2 بیوانفورماتیک، روش تحقیق، روشهای کارآزمایی بالینی 22

 20 پایان نامه 23
      

 
 38 جمع



 

رشته علوم  (PhD)برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Non core)اختصاصی اختیاری دروس–جدول ج 

 یسلولی کاربرد

کد 

 درس
 نام درس

 تعداد ساعات درسی تعداد واحد درسی

 پیش نیاز

 عملی نظری جمع عملی نظری جمع

 - 34 34 68 1 2 3 مهندسی ژنتیک 24

 - - 51 51 - 3 3 کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی 25

 - 34 34 68 1 2 3 اصول زیست مواد)بیومتریال( 26

 3 - 51 51 - 3 3 آسیب شناسی بیماریهای هدف سلول درمانی 27

 12 جمع

 

واحد از دروس فوق)جدول ج( را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر، پس از موافقت  6دانشجو می بایست *

 د راهنما و تائید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه بگذراند.استا

 

 

 

 


