
 

 ( رشته مهندسي بافتPhD) تخصصي دكتري دوره مشخصات كلي برنامه آموزشي

 (شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي 5/11/87مصوب سي و هشتمين جلسه مورخ )

 

 رشته تعريف و نام :  Tissue Engineering(PhD) 

ختمان بافت ها، مهندسي بافت از رشته هاي بين رشته اي است كه دانش آموختگان ضمن آشنايي با سا

( قادر به انجام فعاليت هاي مختلف در قلمرو مربوط به Biomaterialsسلول هاي زنده و زيست مواد )

( مي Biomaterialsايجاد جايگزين هاي زنده براي بافتها با استفاده از سلول هاي زنده و زيست مواد )

 باشند.

 ي مهندسي و علوم زيستي جهتاه روش عبارت است از استفاده از اصول و تطبق تعريف مهندسي باف

هاي بدن پستانداران در شرايط مختلف سالمت و بيماري  درك عميق ارتباط بين ساختمان و عملكرد بافت

 ها . و توليد جايگزين هاي بيولوژيك جهت بازسازي، حفظ و يا بهبود عملكرد بافت

 تاريخچه 

ت در كشور آمريكا متمركز است. اما ساير في بااكثر شركت هاي فعال و مطالعات انجام شده در زمينه مهندس

كشورها نيز با درك موقعيت و پي بردن به اهميت اين فعاليت ها، به اين حيطه از علم توجه كرده، به سرعت 

درصد شركت هاي غير آمريكايي فعال در اين زمينه  1995در اين زمينه رشد كرده اند به نحوي كه در سال 

و ژاپن به عنوان قطب هاي دوم و  % رسيد درحال حاضر اروپا46اين ميزان به  2002% بود اما در سال 5تنها 

د هم با رويكرد بسيار ندر بين ساير كشورها، برزيل، چين و هسوم اين رشته در دنيا شناخته مي شوند.

ختلف در ايران در چند سال اخير فعاليت هاي متعددي توسط گروههاي ممناسبي به اين رشته پرداخته اند .

ها به صورت منسجم نبوده و عمدتا منجر به  ت گرفته است. منتها اين فعاليتري در اين زمينه صودانشگاه

توليد محصوالت در سطح تجاري نشده است. افرادي كه به طور عمده در اين زمينه مشغول به فعاليت مي 

سلولي و مولكولي، جراحان باشند داراي گرايش هاي علوم تشريحي و سلول هاي بنيادي ،بيو تكنولوژي، 

ارتوپد، سروگردن، پالستيك، مغز و اعصاب، گوارش و نيز محققين بيومواد و نساجي هستند كه هم در 

دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي و هم در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي فني و صنعتي اشتغال 

 دارند.

 ( ارزشهاي حاكم بر رشتهValues) 



 

جريان اين دوره آموزش مي بينند كه چگونه با فعاليت هاي خود مي توانند موجب ارتقاي  دانشجويان در

سطح سالمت افراد جامعه بشوند و با كمك در كاهش آالم جسماني، موجب افزايش نشاط روحي هم وطنان 

ن به خود بشوند. وجود اين رشته و متخصصان اين رشته در كشور مي تواند با انسجام دادن و نظم بخشيد

اين فعاليت ها موجب ارتقاي كيفيت اين خدمات گردد. تسريع در توسعه بانك هاي اعضا نيز از ديگر 

پيامدهاي ايجاد اين رشته مي باشد. در ضمن با توجه به آشنايي فارغ التحصيالن با اصول و فرآيندهاي 

بين بيولوژيست ها و را  ساخت و ارزيابي زيست دار بست ها، اين افراد مي توانند پل ارتباطي مناسبي

هاي متخصصان فوق  اد برقرار كنند كه اين امر بالقوه مي تواند به تسريع توسعه فعاليتومتخصصان بيوم

 نجامد.ابي

 ( رسالت رشتهMission) 

رسالت اين رشته عبارت است از تربيت دانش آموختگاني كه توانايي انجام وظيفه در كليه ابعاد آموزشي، 

توجه به كاربردها و تحوالتي كه رشته مهندسي در حوزه هاي  ماتي و مشاوره اي را باپژوهشي، صنعتي، خد

مختلف علوم پزشكي ايجاد نموده است، براي جامعه اسالمي داشته باشند و بتوانند نام كشور عزيزمان را در 

 رده كشورهاي داراي علوم نوين و پيشرو در اين حيطه قرار دهند.

وجه به اين علم و فن آوري كه با شاخص هايي نظير ميزان سرمايه گذاري در روند سريع و روز افزون ت 

حوزه آموزش و پژوهش و صنعت خود را نشان مي دهد، حكايت از تغييرات و تحوالت شگرفي است كه در 

زيمنه ترميم بافت صورت گرفته است و اين خود موجب ترغيب پزشكان به استفاده از محصوالت بافتي 

 يعات شده است .جهت ترميم ضا

از آنجايي كه رسالت و متولي آموزشي علوم نوين، دانشگاه ها و مراك آموزشي مي باشند، آموزش نيروي  

انساني مورد نياز و كار آمد در حوزه هاي مختلف اعم از مديرتي و اجرايي و خدماتي به عهده دانشگاه ها 

و پژوهشي و خدماتي، نسبت به راه اندازي و  خود را موظف مي دانند جهت رسيدن به اهداف واالي آموزشي

 توسعه دوره هاي مورد نياز اين علم نوين و تامين نيروي متخصص در اين رشته اقدام كنند.

 ( چشم انداز رشتهVision) 

ي به فارغ التحصيالن اين رشته جايگاهبرنامه ريزان دوره مي خواهند در پايان برنامه ريزي پنج ساله كشور 

( در كشور و منطقه داشته PhDع تربيت نيروي انساني در اين رشته در سطح دكتري تخصصي )عنوان مرج

و ضمنا فارغ التحصيالن موقعيت قابل رقابت در جهان را نيز دارا باشند با توجه به سند چشم انداز توسعه 

موثر در ترميم بافت جمهوري اسالمي ايران كشور ما بتواند جزء كشورهاي برتر منطقه در توليد فرآورده هاي 

 و جايگزيني سلول ها باشند.



 

 ( نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتيRole Definition) 

 دانش آموختگان اين رشته داراي نقش هاي پژوهشي، آموزشي، خدماتي و مشاوره اي مي باشند.

 وظايف حرفه اي دانش آم( وختگانTask Analysis) 

 الف ( پژوهشي

 طراحي و اجراي پروژه هاي مرتبط با مهندسي بافت

 ب( آموزشي

 طراحي و تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي دانشجويان در دانشگاه ها -

 طراحي و تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي كوتاه مدت -

 ج( خدماتي

 ط با مهندسي بافتطراحي و ايجاد مراكز توليد مرتب -

 كنترل كيفي فراورده هاي مرتبط به مهندسي بافت-

 ارائه خدمات تخصصي مرتبط با مهندسي بافت -

 مشاوره اي

 ارائه مشاوره به محققان جهت ارتقاكيفيت پژوهشهاي مرتبط با مهنسي بافت -

محققان بخصوص در حوزه بيومراد جهت ارتقا كيفيت  ايجاد ارتباط، تعامل بهينه و ارائه مشاوره ب  -

 پژوهشهاي مرتبط

 ارائه مشاوره به مراكز و مراجع ذيربط در زمينه هاي مرتبط   -

 راهبردهاي )استراتژي (اجرائي برنامه آموزشي 

ير مد نظر ( استراتژي هاي زPhDدر اجراي برنامه آموزشي رشته مهندسي بافت در مقطع دكتري تخصصي )

 قرار گرفته است:

 اين برنامه مبتني بر نياز هاي ملي و منطقه اي است.-



 

 طراحي برنامه آموزشي مبتني بر وظايف حرفه اي آينده است. -

 در اين برنامه توجه به روش هاو فنون جديد آموزشي از اهميت بااليي برخوردار است. -

 البا حركت به سوي دانشجو محوري است.در تدوين اين برنامه آموزشي، استراتژي آموزشي غ

 در اين برنامه اموزشي، به مسائل نگرشي و مهارت هاي ارتباطي تجه و تاكيد شده است.    -

 در اين برنامه آموزشي، خود آموزشي و يادگيري مورد تاكيد است.   -

يي هماهنگي با تغييرات الگوهاي آموزشي و پژوهشي را دارا مي باشد و به اين برنامه آينده نگر بوده و توانا  -

 دنبال آن تغيير در وظايف فارغ التحصيالن را پيش بيني مي كند.

 شرايط و نحوه پذيرش در رشته 

دارندگان  شت درمان و آموزش پزشكي مي باشد.قبولي در آزمون ورودي مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهدا

كتراي عمومي پزشكي، دكتراي عمومي داروسازي، دكتراي عمومي دندانپزشكي، دكتراي حرفه اي مدرك د

علوم آزمايشگاهي، دكتري عمومي دامپزشكي، كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي علوم تشريحي 

)آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي ( زيست شناسي )گرايش هاي علوم سلولي و مولكولي، ژنتيك 

 وبيولوژي، بيوشيمي و بيوفيزيك ( بيوتكنولوژي، ايمني شناسي پزشكي، مهندسي پزشكي )كليه گرايشميكر

ها (، فيزيولوژي، بافت شناسي، فارماكولوژي، بيوپليمر، بيومراد، بيوشيمي باليني، ژنتيك انساني، خون 

زشكي، نانوتكنولوژي، نانو تكنولوژي پزشكي و زيست فناوري شناسي آزمايشگاهي و بانك خون، فيزيك پ

 .پزشكي مي توانند در آزمون ورودي شركت نمايند

 مواد امتحاني و ضرايب آن به شرح زير مي باشد: -

 ضريب نام درس

 3 علوم تشريحي شامل آناتومي، بافت شناسي و جنين شناسي

 1 فيزيولوژي سلول

 2 بيولوژي سلولي و مولكولي

 2 باني موادم

 1 بيوفيزيك



 

 1 بيوشيمي ماكرومولكول ها

 10 جمع

  

  

جهت كسب اطالعات از اخرين تغييرات در مدارك تحصيلي مورد پذيرش و مواد امتحاني و ضرائب 

( رشته هاي علوم PhDآزمون ورودي هر سال تحصيلي، به دفترچه آزمون دكتري تخصصي )

 شود. پزشكي مربوط به آن سال تحصيلي مراجعه

  بافت مهندسي دكتري بازار كار 

بازار كار دكتري مهندسي بافت هميشه در جايگاه هاي خاص خودشان وجود داشته است. رشته هاي 

تخصصي مهندسي بافت ، رشته رو به رشدي است كه داوطلبان بسياري عالقه مند به ادامه تحصيل در اين 

، پژوهشكده ها و دانشگاه ها در جهت استفاده از  قبيل رشته ها هستند. به دليل اهميت خاص اين رشته

 .يافته هاي آن ، زمينه هاي علمي و پژوهشي خود را در آن بسيار افزايش داده اند

فارغ التحصيالن دكتري مهندسي بافت مي توانند به عنوان پژوهشگر و اعضاي هيئت علمي در مراكز 

بر طبق اخبار وزارت بهداشت ،  .فعاليت شونددانشگاهي و علمي و پژوهشي مربوط به رشته مشغول به 

دكتري مهندسي بافت در حوضه پزشكي در حال پيشرفت است و آينده درخشاني در پيش روي آن است ، 

شايد بتوان گفت يكي از عمده ترين دليل هاي رو به رشد بودن اين رشته اين است كه هزينه بسيار زيادي 

دي به كشور وارد مي شود و دولت در تالش است با بومي كردن اين بر دولت از جهت واردات بافت هاي بنيا

 .رشته ، پيشرفته الزمه را كسب كرده و در هزينه هاي وارده صرفه جويي به عمل آورد

 دكتري مهندسي بافت دانشگاه آزاد

ي به بعد با توافق صورت گرفته بين دانشگاه آزاد اسالمي و وزارت بهداشت متقاضيان دكتر 91از سال 

دانشگاه آزاد پزشكي هم از طريق آزمون برگزار شده از سوي وزارت بهداشت اقدام مي كنند و ديگر آزمون 

جداگانه اي براي دانشگاه آزاد برگزار نمي شود و اين متقاضيان مي توانند بعد از اعالم نتايج ، از ليست 

                                           . خاب كننددانشگاه هاي آزاد اضافه شده به دفترچه ، دانشگاه مقصد خود را انت

در حال حاضر رشته هاي محدودي در دكتري پزشكي دانشگاه آزاد پذيرش دارند كه اين رشته هاي شامل 

 .دكتري مهندسي بافت دانشگاه آزاد نمي باشد

 دكتري مهندسي بافت بدون كنكور 



 

زشكي ورود به مقطع دكتري وزارت بهداشت از طريق كنكور سراسري مي باشد و برخالف رشته هاي ارشد پ

كه مي توان با سهميه استعداد درخشان وارد رشته هم نام شد، در مقطع دكتري داشتن سهميه استعداد 

درخشان تنها امتيازاتي اضافي براي داوطلب به همراه مي آورد. پس عمال دكتري مهندسي بافت بدون 

ان مصاحبه نيز امتيازاتي و دارا بودن سهميه استعداد درخشان در زم كنكور در وزارت بهداشت وجود ندارد 

براي داوطلب به همراه مي آورد كه داوطلب مي تواند از اين امتيازات در جهت افزايش شانس براي قبولي در 

 .اين مقطع استفاده كند

 ظرفيت پذيرش دكتري مهندسي بافت

ان سال براي اطالع دقيق از ظرفيت پذيرش دكتري مهندسي بافت بايد حتما به دفترچه انتخاب رشته هم

مراجعه كرد. همان طور كه در جدول زير مشاهده مي نماييد ظرفيت پذيرش دكتري مهندسي بافت ميزان 

با برنامه ريزي دقيق و استفاده از تجربيات قبولي هاي سال هاي قبل و از همه مهم تر   مناسبي است و

وب قبول شد. آخرين ظرفيت تالش مناسب مي توان اميدوار بود كه با كسب رتبه مناسب در يك دانشگاه خ

 :پذيرش دكتري مهندسي بافت به شرح زير مي باشد

 دانشگاه دولتي دوره شهريه پرداز

 ايران 2 1

 تبريز 2 0

 تربيت مدرس 2 1

 تهران 2 1

 جهاد دانشگاهي 2 0

 شاهرود 2 0

 شهركرد 2 0

 شهيد بهشتي 2 1



 

 مازندران 2 0

 

 رشته هاي مشابه در داخل كشور 

 رشته مشابهي وجود ندارد. 

 سابقه اين رشته در خارج از كشور 

رشته مهندسي بافت در مقطع تحصيالت تكميلي در تعداد قابل توجهي از كشورها منجمله كانادا، آمريكا،  

 انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانيا، پرتقال، لهستان، هلند، سوئيس، تركيه، ژاپن و استراليا داير مي باشد.

 مورد نياز براي راه اندازه ي رشته شرايط 

 و ارزيابي آموزش پزشكي مي باشد. مطابق ضوابط دفتر گسترش 

 

 ( مشخصات دوره برنامه آموزشي دوره دكتري تخصصيPhDرشته مهندسي بافت ) 

 tissue engineering (PhD )    نام دوره 

 طول دوره و شكل نظام آموزشي 

( مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي PhDدكتري تخصصي ) بر اساس آئين نامه آموزشي دوره

 ميباشد.

 نام دروس و تعداد واحد هاي درسي 

 واحد است كه به شرح زير مي باشد: 50تعداد واحد هاي درسي در اين دوره  

 واحد 24 (coreواحدهاي اختصاصي اجباري )

 واحد 6  (non coreواحدهاي اختصاصي اختياري )

 واحد 20  هپايان نام

 واحد 50  جمع كل



 

 16دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه حداكثر تعداد 

 واحد از دروس كمبود يا جبراني )جدول ال ( را بگذراند.

 ( رشته مهندسي بافتPhDدروس كمبود يا جبران دوره دكتري تخصصي ) –جدول الف 

كد 

 درس
 نام درس

 تعداد ساعات درسي عداد واحد درسيت

 عملي نظري جمع عملي نظري جمع

 17 9 26 5/0 5/0 1 سيستم هاي اطالع رساني پزشكي 01

 17 17 34 5/0 1 5/1 آناتومي و جنين شناسي عمومي 02

 17 17 34 5/0 1 5/1 بافت شناسي 03

 - 34 34 - 2 2 فيزيولوژي سلول 04

 - 34 34 - 2 2 پاتالوژي عمومي 05

 - 34 34 - 2 2 فارماكولوژي عمومي 06

 - 34 34 - 2 2 مباني ايمونولوژي 07

 - 34 34 - 2 2 بيولوژي ملكولي و سلولي 08

 - 34 34 - 2 2 آمارو روش تحقيق 09

 - 17 17 - 1 2 ژنتيك 10

 - 34 34 - 2 1 بيومكانيك 11

 - 34 34 - 2 2 مباني مواد 12

 - 34 34 - 2 2 مباني بيوشيمي 13

 34 34 - 2 2 مباني بيوفيزيك 14
 

 25 جمع

  



 

دانشجو موظف است با تشخيص گروه آموزشي و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تعدادي از دروس 

 واحد بگذراند. 16كمبود يا جبراني )جدول الف ( را حداكثر تا سقف 

 ( رشته مهندسي بافتph.dي )( دوره دكتري تخصصcoreدروس اختصاصي اجباري ) –جدول ب 

كد 

 نام درس درس

 تعداد ساعات درسي تعداد واحد درسي

 عملي نظري جمع عملي نظري جمع پيشنياز

15 

اصول مهندسي 

 02،03،04،05،06،07 17 34 51 5/0 2 5/2 بافت

16 

حيوانات 

 - 34 17 51 1 1 2 آزمايشگاهي

 03 34 34 68 1 2 3 كشت سلول 17

18 

طالعه روش هاي م

 - 34 17 51 1 1 2 بافتي

19 

بيوانفورماتيك، روش 

تحقيق، روش هاي 

 08،09 68 26 94 2 5/1 5/3 كارآزمايي باليني

20 

مكانيسم هاي ترميم 

ارگان هاو فراورده 

 15 17 34 51 5/0 2 5/2 هاي بافت ساخته

 - 34 34 68 1 2 3 زيست داربست ها 21

22 

بيولوژي و 

 07 17 26 43 5/0 5/1 2 ايمونولوژي پيوند



 

23 

تكنيك هاي 

مولكولي و 

سيگنالينگ سلولي 

 08 34 43 77 1 5/2 5/3 پيشرفته

 20 پايان نامه 24

 44 جمع      

  

 ( رشته مهندسي بافتph.d( دوره دكتري تخصصي )non coreدروس اختصاصي اختياري )

كد 

 نام درس درس

 درسي تعداد ساعات تعداد واحد درسي

 عملي نظري جمع عملي نظري جمع پيشنياز

 15،20 17 26 43 5/0 5/1 2 بانك هاي سلولي ،بافتي و اعضا 25

 04،05،06 17 26 43 5/0 5/1 2 آنژيوژنز 26

27 

روشهاي برقراري ارتباط موثر با 

 - 17 26 43 5/0 5/1 2 سرمايه گذاران و سيا ست گذران

28 

هاي اخالق در آموزش و پژوهش 

 - - 34 34 - 2 2 پزشكي

 08،10 17 26 43 5/0 5/1 2 ژنتيك مولكولي 29

 - - 34 34 - 2 2 نانوبيوتكنولوژي 30

 17 34 17 51 1 1 2 كشت سه بعدي بافت 31

 13 جمع

واحد از دروس فوق )جدول ج ( را متناسب با موضوع پايان نامه مورد نظر با موافقت  6دانشجو مي بايست 

 اهنما و تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه بگذراند.استاد ر


