زیسـتفنـاوری
و
رشته-گرایشهای مرتبط با آن
در
نظام آموزش عالی
ایران

شناسنامه

فـهـرسـت

16
17
20
23
25
25
31

7
مقدمه
 1زیستفناوری صنعتی و رشتههایفنی و مهندسی 1
 1-1مهندسی شیمی بـیوتـکنولوژی

2

 2-1مهندسی شیمی -زیـست پزشکی

4

 3-1مهندسی پزشکی -بیومواد (بیومتریال)

6

 4-1مهندسی پزشکی -مهندسی بافت
 5-1مهندسی پزشکی -بیومکانیک
 6-1مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
 7-1مهندسی پلیمر-بیومواد
رشتههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی 2
مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی 2-2
مهندسی کشاورزی -ژنتیک و بهنژادی گیاهی 2-2

8
10
12
14

)مهندسی کشاورزی -زراعت و اصالح نباتات -اصالح نباتات(

مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی-
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی 3-2
مهندسی کشاورزی -مدیریت حاصلخیزی
و زیستفناوری خاک -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 3-2
مـهندسی کشاورزی -عـلوم و مهندسی
صنایع غذایی -زیستفناوری غذایی 5-2
ژنتیک و اصالح نژاد دام 6-2
3

رشتههای علوم پایه

33

 1-3دوره دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی 33
36
 2-3زیستشناسی-زیستفناوری
 3-3زیستشناسی -زیستفناوری میکروبی

38

 4-3زیستشناسی ژنتیک /زیستشناسی ژنتیک مولکولی

41

 5-3بـیوانفورماتیک

43

 6-3زیـستفناوری دریا
 7-3ریززیسـتفناوری (نانوبیوتکنولوژی)

46
48

 8-3زیستفناوری صنعت و محیط زیست

50

 9-3علوم و فناوری نانو -نانوزیست الهام
(نانو بیومیمتیک)

52

54
56

بیماریشناسی گیاهی -کنترل

بیولوژیک بیماریهای گیاهی 10-3

زیستشناسی سلولی و مولکولی 11-3

 4رشتههای علوم پزشکی
 1-4زیستفناوری پزشکی
 2-4پزشکی مولکولی
 3-4مهندسی بافت
 5-4ژنتیک پزشکی
 6-4داروسازی -زیستفناوری دارویی

77

68
70

 8-4ژنتیک انسانی

74

9-4
زیستپزشکی سامانهای 9-4
علوم سلولی کاربردی 10-4

80

نانوفناوری دارویی 12-4

87

66

 7-4داروسازی-زیستمواد دارویی

78

84

61

72

نانوفناوری پزشکی 11-4

82

58
63

 4-4پروتئومیکس کاربردی

75

58

بیولوژی تولید مثل 13-4
بیوشیمی بالینی 14-4
انفورماتیک پزشکی 15-4

رشتهگرایشهای علوم زیستی
 5مرتبط با زیستفناوری
 1-5زیستشناسی -میکروبیولوژی
 2-5زیستشناسی-بیوشیمی
 3-5زیستشناسی-بیوفیزیک

90
90
92
94

مـقـدمـه

زیستفناوری از اواخر قرن بیستم به عنوان مهمترین فناوری در میان
فناوریهای نوین مورد توجه قرار گرفته است .برای زیستفناوری تاکنون
تعریفهای مختلف و متنوعی ارائه شده است.
مطابق یک تعریف به نسبت جامع ،زیستفناوری استفاده از فرآيندها،
موجودات يا سامانههاي زيستي براي فرآوري اقتصادي و توليد محصوالت با
ارزش يا ارايه خدمات به منظور بهبود كيفيت زندگي انسان است.
در جای دیگری زیستفناوری به صورت کاربرد همزمان علوم پایه و
فنی ،در جهت بهرهمندی از توانمندیهای نظامهای زیستی برای تولید
محصوالت و فرآوردههای متنوع (دارویی ،کشاورزی ،موادغذایی) و استفاده
از قابلیتهای آنها به عنوان ابزارهای آنالیز (تشخیص) و نیز در جهت اتخاذ
راهکارهای نوین درمان در پزشکی ،توصیف شده است.
مطابق تـعریف سـازمان همکاریهای اقتصادی و توسـعهای (،)OECD
زیستفناوری کاربرد علوم و فناوری در موجودات زنده یا قسمتی از آنها
و محصوالت و مدلهای زیستی برای ایجاد تغییر در مواد زیستی یا غیر
زیستی برای تولید دانش ،کار یا خدمات است.
در جای دیگری ،زیستفناوری کاربرد میکروبیولوژي ،ژنتیک و بیوشیمی
در فرآیندهای تولید و تبدیل مواد توسط عوامل بیولوژیکی (میکروارگانیسمها،
گیاهان ،سلولهای جانوری و آنزیمها) در جهت ارائه خدمات و یا تولید کاال
تعریف شده است.

کاربرد این فناوری مهم دامنه گستردهای را در علوم پزشکی ،کشاورزی
و منابع طبیعی ،صنایع غذایی ،صنایع معدنی ،صنایع پتروشیمی ،محیط
زیست و  ...در بر میگیرد .همچنین با تکمیل پروژههای ژنتیکی انسان در
سال  2003و رمزگشایی ژنتیکی بسیاری از حیوانات ،گیاهان و ریزسازوارهها،
زیستفناوری وارد دوره پساژنومی شده است .لذا در ایران نیز مانند بسیاری
از کشورهای دیگر آموزش و پژوهش زیستفناوری در حوزههای مختلف
انجام شده و این مسئله باعث شده تا هم اکنون نزدیک به  40رشت هگرایش
در مقاطع مختلف تحصیلی برای حوزه زیستفناوری در مؤسسات مختلف
آموزشی و پژوهشی دایر گردد.
زیستفناوری شامل حوزهای مشترک از علوم مختلف است که در اثر
همپوشانی و تالقی این علوم با یکدیگر به وجود آمده است .این فناوری
معادل زیستشناسی مولکولی ،مهندسی ژنتیک ،مهندسی شیمی یا هیچ
یک از علوم سنتی و مدرن موجود نیست؛ بلکه پیوند این علوم در جهت
تحقق بخشیدن به تولید بهینه یک محصول حیاتی (زیستی) با انجام یک
فرآیند زیستی به روشهای نوین و دقیق با کارآیی بسیار باال میباشد.
زیستفناوری را میتوان به درختی تشبیه کرد که ریشههای تناور آن
را علومی بعضاً با قدمت زیاد مانند زیستشناسی به ویژه زیستشناسی
مولکولی ،ژنتیک ،میکروبیولوژی ،شیمی و بیوشیمی ،مهندسی شیمی،
مهندسی بیوشیمی ،ایمونولوژی ،گیاهشناسی ،جانورشناسی ،داروسازی،
کامپیوتر و  ...تشکیل میدهند ،لیکن شاخههای این درخت که کم و بیش
به تازگی روییدن گرفتهاند و هر لحظه با رشد خود شاخههای فرعی بیشتری
را به وجود میآورند بسیار متعدد و متنوع بوده که فهرست کردن کامل
آنها دشوار است .زیستفناوری با توجه به گستردگی موضوعات دامنه
گستردهای از علوم فنی و مهندسی ،علوم کشاورزی ،علوم پایه زیستی،
علوم کشاورزی و دامپزشکی و علم پزشکی را در بر میگیرد .به عبارتی
دانشآموختگان زیستفناری عالوه بر تخصص در رشته تخصصی خود ،از
موضوعات و کاربردهای زیستفناوری در حوزه تخصصی خود مانند علوم

فنی و مهندسی مربوط به مهندسی شیمی و مهندسی پزشکی ،علوم پایه
زیستی سلولی و مولکولی و ژنتیک ،علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و صنایع
غذایی و علوم پزشکی مباحثی را میآموزند .با توجه به اوصاف یاد شده
هماکنون در ایران در حوزههای علوم فنی و مهندسی ،علوم پایه ،علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ،علوم پزشکی و فناوریهای نوین رشتهگرایشهای
مختلف زیستفناوری عموماً در مقطع تحصیالت تکمیلی تعریف و تصویب
شده و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی این رشتهها در حال انجام است .در
ادامه در مورد زمینههای مختلف زیستفناوری و رشتهگرایشهای مرتبط در
ایران توضیحاتی آورده شده است.

1
زیستفناوری صنعتی و رشتههای فنی و مهندسی
زیستفناوری صنعتی محدوده وسیعی از کاربردها را در بر میگیرد که
تعدادی از آنها شامل تولید انواع محصوالت تخمیری مانند سرکه ،الکل
و مایه خمیر ،تولید انواع پروتئینهای نوترکیب و آنزیمها ،تولید سوخت
زیستی و فرآوری مواد معدنی میباشد .از مهمترین نقشهای مهندسان در
این زمینه معموالً مربوط به حل مسائل پیچیده فرآیندی مانند پدیدههای
انتقال ممنتوم ،جرم و گرما (مانند اختالط ،هوادهی ،کنترل دما و  pHو ،)...
انتخاب و توسعه مواد مورد استفاده و طراحی وسایل و تجهیزات مناسب
مقیاص نیمهصنعتی و صنعتی است .همچنین با توجه به نیاز به دانش
مهندسان برای حل مسائل پدیدههای انتقال و مهندسی مواد و پلیمر به
خصوص در طراحی سامانههای رهایش هدفمند دارو و داربستهای مهندسی
بافت و ساخت ابزارهای مصنوعی با عملکرد شبیه بدن ،مهندسان وارد این
حوزه شدهاند .به صورت کلی بیشترین رشتههای فنی و مهندسی دخیل در
حوزههای یاد شده شامل مهندسی شیمی ،مهندسی پزشکی ،مهندسی مواد،
مهندسی پلیمر هستند که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.
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1-1
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
تحوالت در زمینه زیستشناسی مولکولی فرصتهای زیادی را برای بشر
بوجود آورده است .بهرهبرداری از این فرصتها به منظور تولید انبوه و
اقتصادی نیازمند مهندسان شیمی آموزش دیده در زمینه بیوتکنولوژی است.
مهندسی شیمی با گرایش بیوتکنولوژی از جمله زمینههای مهم بیوتکنولوژی
است که به کاربرد عملی ریزاندامگانها ،سامانهها ،آنزیمها و فرآیندهای
زیستی برای ارائه خدمات به صنایع تولیدی مربوط است و اصول این رشته
در برگیرنده پدیدههای انتقال در سامانههای زیستی ،واکنشهای زیستی،
فناوری آنزیمی و میکروبی ،جداسازی فرآوردههای میکروبی سلولهای
حیوانی ،رفع آلودگیهای زیستمحیطی ،مهندسی سوخت و ساز و سایر
مباحث جدید مانند مهندسی بافت و انتقال ژن در بیوتکنولوژی است .این
رشته میتواند در تولید بسیاری از محصوالت تجاری با ارزش افزودهی باال
نقش کلیدی ایفا کند .هدف از این دوره ،تربیت مهندسانی است که چنین
توانایی تخصصی را داشته باشند .دانشآموختگان این رشته میتوانند در
وزارتخانهها ،مراکز تحقیقاتی و صنایع مرتبط با زمینههای سنتی یا پیشرفته
بیوتکنولوژی شامل صنایع دارویی ،شیمیایی و  ...مشغول به کار شوند .هم
اکنون در کشور صنایع مختلف غذایی ،تولید انرژی ،استخراج معدن ،محیط
زیست و کشاورزی به وجود این متخصصین نیازمند است .در حال حاضر
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در تعدادی از مؤسسات
آموزشی و پژوهشی کشور برگزار میشود .دانشجویان و دانشآموختگان
رشته مهندسی شیمی و سایر رشتههایی مقررات وزارت علوم مجاز بداند
میتوانند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد این رشتهگرایش شرکت کنند.
در جدول  1واحدهای درسی مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی و همچنین
مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -1توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
دروس جبرانی

آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیوشیمی ،میکروبیولوژی عمومی،
بیـوشیمی عـمومی ،مبـانی ژنتیـک مـولکولی ،مقدمهای
بر بیوتکنولوژصی ،پدیدههای انتقال ،موازنه انرژی و مواد،
سینتیک و طراحی رآکتور

دروس الزامی

پدیدههای انتقال در سامانههای زیستی ،سینتیک و طراحی
بیورآکتور ،بازیافت و جداسازی مواد زیستی ،میکروبیولوژی
صنعتی ،ریاضیات مهندسی پیشرفته ،آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دروس اختیاری

تـرمـودینـامیـک مـحلولهای غـیـر ایـدهآل ،طـراحی آمـاری
آزمایشها ،بیوتکنولوژی محیط زیست ،مدلسازی و شبیهسازی
فرآیندهای زیستی ،آنزیمشناسی صنعتی ،بیوتکنولوژی تجاری،
بیوتکنولوژی غذایی ،سوختهای زیستی

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه تهران ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه شهید
باهنر کرمان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی بابل ،دانشگاه صنعتی سهند،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه
فردوسی مشهد ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و علوم پیشرفته
کرمان ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه غیرانتفاعی
کاوش محمودآباد

دکتری مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
دروس الزامی

پدیدههای انتقال در سامانههای بیولوژیکی،
مهندسی بیوشیمیایی

دروس اختیاری

مهندسی ژنتیک ،یکی از دروس تحصیالت تکمیلی مهندسی
شیمی-بیوتکنولوژی یا زیست-پزشکی

مؤسسات برگزار کننده مقطع
دکتری

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه صنعتی بابل
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2-1
مهندسی شیمی -زیست پزشکی
مهندسی شیمی-زیستپزشکی فصل مشترک رشتههای مهندسی و پزشکی
بوده و در واقع کاربرد رشتههای متفاوت مهندسی در پزشکی است .این
کاربردها میتواند در قالب مهندسی شیمی ،مهندسی برق ،مهندسی
مکانیک و مهندسی مواد در پزشکی مطرح گردد .در تمامی موارد فوق
سعی بر این است تا با نگرشی مهندسی بر فرآیندهای بدن ،سامانهای را
طراحی کرد که بتواند جایگزین اندام خاصی از بدن شود و یا اینکه با مدل
کردن رفتار طبیعی بدن ،امراضی را که بر اثر اختالل رفتاری اندام خاصی به
وجود میآیند کشف و مداوا کرد .از دیگر اهداف مهندسی پزشکی ،ساخت
دستگاههایی است که با روشهای گوناگون تشخیص بیماری را آسان کرده
و با ارایه سامانههایی ،درمان را عملی و یا مؤثر نمایند .بدیهی است که برای
رسیدن به اهداف باال افزون بر آشنایی با مسائل فیزیولوژی و آناتومی ،الزم
است که بر اصول مهندسی در سامانههای زنده و بدن انسان نیز کام ً
ال مسلط
بود .در این بین مهندسی شیمی با توجه به آشنایی با مفاهیمی همچون
پدیدههای انتقال ،ترمودینامیک ،ترموسینتیک و خواص مهندسی پلیمرها
از پیشینه علمی قویتری جهت به کارگیری آن در راستای اهداف مهندسی
پزشکی برخوردار میباشند .از جمله مهمترین کاربردهای مهندسی شیمی
در پزشکی میتوان به چهار گروه سامانههای کنترل انتقال دارو در بدن،
مدلسازی بدن ،ساخت اندامهای مصنوعی و مهندسی بافت اشاره کرد.
هدف از این دوره تربیت مهندسانی است که چنین تواناییهای تخصصی
را داشته باشند .دانشآموختگان این رشته میتواند در وزارتخانهها ،مراکز
تحقیقاتی و صنایع مرتبط با زمینههای سنتی یا پیشرفته پزشکی مشغول
به کار شوند .دانشجویان و دانشآموختگان رشته مهندسی شیمی و سایر
رشتههایی مقررات وزارت علوم مجاز بداند میتوانند در آزمون ورودی
کارشناسی ارشد این رشتهگرایش شرکت کنند .در جدول  2واحدهای
4
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درسی مهندسی شیمی-زیستپزشکی و همچنین مؤسسات برگزارکننده
این رشته آورده شده است.

جدول  -2توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی شیمی-زیستپزشکی

تحصیالت تکمیلی -مهندسی شیمی-زیستپزشکی
دروس جبرانی

بیوشیمی عمومی ،ایمونولوژی عمومی ،فیزیولوژی عمومی،
داروشناسی عمومی ،بیولوژی مولکولی ،آزمایشگاه
بیوشیمی

دروس الزامی

مهندسی پلیمر ،ریاضیات مهندسی پیشرفته ،زیستمواد،
پدیدههای انتقال در سامانههای زیستی

دروس اختیاری

سامانههای رهایش کنترل شده دارو ،مهندسی بافت،
ترمودینامیک سامانههای زیستی ،طراحی بیورآکتور ،طراحی
آزمایش ،آزمایشگاه کشت بافت ،آزمایشگاه عمومی پلیمر

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران

مؤسسات برگزار کننده مقطع
دکتری

در حال حاضر برگزار نمیشود.
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3-1
مهندسی پزشکی-بیومواد (بیومتریال)
ساختار بدن انسان مانند یک نظام بسیار هماهنگ مهندسی عمل مینماید
و بیماری میتواند به عنوان عامل بینظمی در این ساختار مطرح گردد .به
این ترتیب دانشی به عنو در دنیا بنیانگذاری شده است که حوزه فعالیت
آن مطالعه ساختار بدن انسان به صورت سیستمیک ،کشف قوانین فیزیکی
و معادالت ریاضی حاکم بر اجزاء سیستم ،فهم اندرکنش بین آنها ،مدلسازی
این فرایندها و بررسی تأثیر بیماری بر روی این ساختار منظم و به تبع
آن ارائه روشهای تشخیصی و درمانی مفیدتر برای بهبود بیماریها است
در حقیقت رشته مهندسی پزشکی کاربرد علوم فنی و مهندسی است در
یاریرساندن به پزشکان در تشخیص و درمان بیماریها است.
رشتهگرایش مهندسی پزشکی-بیومتریال یکی از رشتههای آموزش
عالی از گروه فنی و مهندسی است که از ترکیب دروس مربوط به رشته
مهندسی مواد و پزشکی و دروس خاص مهندسی پزشکی تشکیل میشود.
هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصانی است که بتوانند در راستای
برطرف نمودن نیازهای کشور به مواد مختلف قابل مصرف پزشکی فعالیت
کنند .این مهندسان باید قابلیت ابداع و بهینهسازی مواد مورد مصرف در
قطعات پزشکی و وسایل کمک معلوالن و اندامهای مصنوعی و ارائه خدمات
مهندسی در امور تحقیقات پزشکی را داشته باشند .توسعه انواع مدلهای
وسایل پزشکی نیازمند انتخاب ،ساخت و آزمایش مواد است که الزمه آن
درک و فهم درست از شیمی و فیزیک مواد و شناخت محیط بیولوژیک بدن
است .در جدول  3واحدهای درسی رشتهگرایش مهندسی پزشکی-بیومواد و
همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -3توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی پزشکی-
بیومواد (بیومتریال)

تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی -بیومتریال
دروس جبرانی

بیوشیمی عمومی ،ایمونولوژی عمومی ،فیزیولوژی عمومی

دروس الزامی

زیستسازگاری ،پلیمرها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی،
سرامیکها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی ،فلزات و کاربرد
آنها در مهندسی پزشکی

دروس اختیاری

پلییورتانها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی ،ترمیم
زخم ،کامپوزیتها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی،
مهندسی سلولهای بنیادی ،نانوبیومتریالها و کاربردهای
زیستی ،بررسی خواص و روشهای پوششدهی بیومتریالها،
پرتودهی بیومتریالها ،روشهای شناسایی و انتخاب مواد
پزشکی ،ژلها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی ،پدیدههای
نفوذ در سیستمهای بیولوژیکی ،بیورئولوژی و همورئولوژی،
زیستسازگاری پیشرفته ،پوست مصنوعی ،عروق مصنوعی،
چسبندگی در محیطهای بیولوژیکی ،سیستمهای نوین رهایش
مواد بیولوژیکی در بدن ،تخریبپذیری بیومواد در محیطهای
بیولوژیکی ،مهندسی بافت ،لیزر و کاربردهای آن در مهندسی
پزشکی ،بیوسرامیک پیشرفته ،حسگرهای زیستی ،روشهای
نوین آنالیز سطح مواد زیستسازگار و ...

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه
موسسات برگزار کننده مقطع
صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه علم و صنعت ،پژوهشگاه مواد و
کارشناسی ارشد
انرژی ،دانشگاه غیرانتفاعی مازیار رویان نور ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان
دانشگاه آزاد ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه
مؤسسات برگزار کننده مقطع
صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،پژوهشگاه مواد و
دکتری
انرژی
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4-1
مهندسی پزشکی-مهندسی بافت
رشته مهندسی پزشکی-مهندسی بافت یکی از رشتههای آموزش عالی از
گروه فنی و مهندسی است که از ترکیب دروس مربوط به بیومتریال مانند
پلیمرهای زیستی و بیوسرامیکها ،بیومکانیک مانند مکانیک بافت و انتقال
سلولی مولکولی ،زیستشناسی سلولی مانند تمایز سلولی و سلولهای
بنیادین ،علوم پیراپزشکی و مهندسی پزشکی به طور عام شکل گرفته است.
هدف از این دوره تربیت متخصصینی است که بتوانند در امر تحقیقات
و آموزش و در جهت برطرف کردن نیازهای کشور در زمینه طراحی و
توسعه مواد زیستی و بازسازی و بهبود کارکرد بافتهای بدن فعالیت کنند.
دانشآموختگان این حوزه باید دارای تواناییهایی مانند تهیه پروتزهای
سلولی و قطعات جایگزین سلولی برای بدن انسان ،تهیه سیستمهای
مدل بافت یا ارگانها از طریق تکثیر سلولی به منظور تحقیقات بنیادین
و آسیبشناسی بیماریها و سیستمهای حمل سلولهای مهندسی شده
به ارگانیسمها باشند .در جدول  ،4واحدهای درسی رشتهگرایش مهندسی
پزشکی-مهندسی بافت و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشتهگرایش
آورده شده است.
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جدول  -4توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی پزشکی-مهندسی بافت

تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی-بافت
دروس جبرانی

...

دروس الزامی

داربستها در مهندسی بافت ،مهندسی سامانههای
کشت سلولی و آز ،بیورآکتورها در مهندسی بافت،
تخریب داربستها در محیط بیولوژیک

دروس اختیاری

پـد یـد ههـا ی ا نتقـا ل د ر سـا ما نهها ی ز یسـتی ،
سـامـانههای کنتـرل انتـقال دارو ،مهنـدسی
پـروتئین ،مـهنـدسی سلـولهای بنیـادین ،آزمایشگاه
جـراحی حیـوانی در مهندسـی بافت ،مکانیک
سلولی ،مکانیک بافت ،ترمیم زخم در مهندسی
بافت ،ژندرمانی ،روشهای محاسباتی در
مهندسی بافت ،زیستسازگاری در مهندسی
بافت ،نانوبیوتکنولوژی در مهندسی بافت،
رفتار سلولی ،مدلهای ایجاد ،رشد و
بازسازی بافت ،آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در
مهندسی بافت ،کاربردهای کلینیکی مهندسی
بافـت ،حسـگرهـای زیسـتی ،جنیـنشـناسـی
کـاربـردی در مـهنـدسی بـافـت ،سـامـانههای
میکرو/نانوالکترومکانیکی و ...

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مؤسسات برگزار کننده مقطع دکتری دانشگاه آزاد
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5-1
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
رشتهگرایش مهندسی پزشکی-بیومکانیک یکی از گرایشهای مهندسی
پزشکی است که از ترکیب دروس مربوط به زمینه مهندسی مکانیک و
پزشکی و دروس خاص مهندسی پزشکی تشکیل میگردد .هدف از ایجاد
این دوره تربیت متخصصانی است که بتوانند در پژوهش ،آموزش و طراحی
و توسعه روشها و تجهیزات پیشگیری ،درمان و توانبخشی پزشکی ،خدمات
مهندسی را به طور مطلوب انجام دهند .شاید بتوان اعالم نمود که مهم ترین
امور تحقیقات در بیومکانیک ،مدلسازی و استخراج پارامترهای بیومکانیکی
بدن انسان در جهت طراحی و ساخت اندام های مصنوعی و سیستم های
مصنوعی بدن و طراحی و تحلیل بخشهای مکانیکی تجهیزات پزشکی و
وسایل کمک معلولین و کمک پزشکی است .به موازات ،دانش آموختگان
این رشته قادر به خدماتی چون مشارکت در امور تحقیقات پزشکی و هم
چنین نصب و راهاندازی دستگاههای پزشکی میباشند .مطابق تعریفی دیگر،
بیومکانیک به استفاده از مکانیک کالسیک در زمینههای علوم زیستی و
پزشکی میپردازد .استفاده از قوانین دینامیک جامدات برای تحلیلهای
حرکتی؛ دینامیک سیاالت برای ارزیابی جریانهای درون محیطهای زیستی؛
ترمودینامیک و انتقال حرارت برای تحلیل رفتارهای سلولی و انتقال مواد
و جرم بین موجود زنده و محیط و رباتیک برای خلق وسایل تشخیصی
و درمانی جدید ،نیازمند درک مسایل محیطهای زنده از زاویه مهندسی
است .پیشرفت در این شاخه به ساخت ابزارهایی مانند قلب مصنوعی،
دریچههای قلب ،مفاصل مصنوعی ،پروتزها ،ابزارهای کمکی تشخیصی و
جراحی ،دیسکهای بین مهرهای و پیوندهای سیستم اسکلتی عضالنی بدن
شده است .در جدول  ،5واحدهای درسی رشتهگرایش مهندسی پزشکی-
بیومکانیک و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشتهگرایش آورده شده
است.
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جدول  -5توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی پزشکی-بیومکانیک

تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی-بیومکانیک
دروس جبرانی

...

دروس الزامی

مبانی بیومکانیک ،مکانیک محیط پیوسته ،ریاضیات
مهندسی پیشرفته

دروس اختیاری

مکانیک سیاالت زیستی ،دینامیک سیاالت محاسباتی،
بیومکانیک اسکلتی عضالنی ،روش اجزا محدود،
مدلسازی و تحلیل حرکات بدن ،رباتیک ،ابزار دقیق در
سیستمهای زیستی ،مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای
بیولوژیکی ،ارگانهای مصنوعی ،انتقال حرارت و جرم
زیستی ،برهمکنش سیال و جامد در سیستمهای
زیستی ،مکانیک سیستم قلب و عروق ،میکروسیاالت،
مکانیک سلولی ،ویسکواالستیسیته و رئولوژی مواد
زیستی ،بیومکانیک ستون مهرهها ،بیومکانیک شغلی،
مهندسی توانبخشی حرکتی ،حس المسه و بازخورد
نیرو در پزشکی رباتیک ،بومکانیک برخورد و تصادم
و ...

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه علم
و صنعت

دانشگاه آزاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه
مؤسسات برگزار کننده مقطع دکتری
صنعتی سهند ،دانشگاه علم و صنعت
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6-1
مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
رشتهگرایش بیوالکتریک یکی از رشتههای آموزش عالی مهندسی پزشکی
است که از ترکیب دروس مرتبط با مهندسی برق و دروس خاص مهندسی
پزشکی تشکیل میگردد .نظر به اهمیت سالمت انسانها و با توجه به کاربرد
وسیع تکنولوژی در وسایل تشخیص ،درمان و کمک پزشکی در بخشهای
بیمارستانی ،کمک درمانی و آموزش کشور از یک طرف و توسعه روزافزون
تحقیقات در زمینههای یاد شده ،تربیت متخصصین مهندسی پزشکی در
این حوزه ضروری به نظر میرسد .تربیت متخصصان بیوالکتریک در هر دوی
دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم و بهداشت انجام میشود .هدف از ایجاد
این دوره تربیت متخصصانی است که بتوانند در پژوهش ،آموزش ،تشخیص
و درمان پزشکی ،خدمات مهندسی برق را به طور مطلوب ارائه نمایند.
در تعریفی کوتاه ،بیوالکتریک را میتوان علم استفاده از اصول الکتریکی،
مغناطیسـی و الکترومغناطیسـی در حوزه پزشکـی دانسـت و همچنیـن
الگوبرداری از سیستمهای بیولوژیکی در طراحیهای نوین مهندسی نیز در
حیطه این علم قرار دارد .برخی نقش و تواناییهای دانشآموختگان این
رشتهگرایش ،عالوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مرتبط ،توانایی
طراحی و ساخت بخشهای الکتریکی تجهیزات پزشکی و کمک پزشکی
و اندامهای مصنوعی و وسایل کمکی معلولین ،طراحی سختافزار و
نرمافزارهای الزم جهت تشخیص ،درمان و ارتقای سطح سالمت ،طراحی
و ساخت سنسورهای زیستی ،توسعه سیستمهای تصمیمگیر هوشمند،
طراحی و ساخت دستگاههای تصویربرداری پزشکی و ارائه خطی مشی در
نصب و راهاندازی و سرپرستی امور مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیرات
وسایل و سیستمهای طبی و بیمارستانی بیان شده است.
در جدول  ،6واحدهای درسی رشتهگرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشتهگرایش آورده شده است.
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جدول  -6توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
دروس جبرانی

ابزار دقیق بیومدیکال ،الکتروفیزیولوژی ،پردازش سیگنالهای پزشکی،
دروس الزامی سیستمهای تصویرگر پزشکی ،کنترل سیستمهای عصبی عضالنی ،مدلسازی
سیستمهای بیولوژیک

دروس
اختیاری

مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان ،مباحث پیشرفته در
شبکههای عصبی ،کنترل هوشمند ،کنترل فازی ،کنترل سیستمهای بیولوژیک،
کنترل پیشبین ،شبکههای عصبی مصنوعی ،شناسایی آماری الگو ،سیستمهای
کنترل غیر خطی ،سیستمهای دینامیک در علوم اعصاب ،سیستمهای فازی،
سیستمهای کارکردی مغز ،رباتیک پزشکی ،بیوالکترومغناطیس ،بینایی ماشین،
اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی و ...

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه تهران ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه
زنجان ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی بابل ،دانشگاه صنعتی سهند ،دانشگاه صنعتی
موسسات
شریف ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مؤسسه آموزش
برگزار کننده
عالی امام رضا ،مؤسسه آموزش عالی ارومی ارومیه ،مؤسسه آموزش عالی
مقطع
جهاد دانشگاه اصفهان ،مؤسسه آموزش عالی دانشستان ،مؤسسه آموزش
کارشناسی
عالی راغب اضفهانی ،مؤسسه آموزش عالی روزبهان ساری ،مؤسسه آموزش
ارشد
عالی شهاب دانش قم ،غیر انتفاعی صنعتی مازندران ،غیر انتفاعی علوم و
فناوری سپاهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه
علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دانشگاه آزاد ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه حکیم سبزواری،
مؤسسات
دانشگاه سمنان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
برگزار کننده
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه علوم پزشکی
مقطع دکتری
اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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7-1
مهندسی پلیمر-بیومواد
با توجه به خواص بسیار مطلوب پلیمرهای زیستی ،استفاده از این پلیمرها به
جای پلیمرهای مصنوعی ،مورد توجه بسیاری متخصصان قرار گرفته است.
از سوی دیگر ،نیاز و بازار مطلوب حوزه بهداشت و درمان بسیاری از محققان
پلیمر و مواد را به سمت طراحی و استفاده از پلیمرها در حوزه پزشکی سوق
داده است .لذا با توجه به روند رو به رشد تحقیقات در زمینه استفاده از
پلیمرهای زیستی و لزوم ورود افراد با دانش کافی در مورد پلیمر برای حل
برخی مشکالتی و که در تحقیقات و کاربرد پلیمرهای زیستی پیش رو است،
گرایش بیومواد در آخرین بازنگری رشته مهندسی پلیمر به گرایشهای این
رشته اضافه گردید .در جدول  ،7واحدهای درسی رشتهگرایش مهندسی
پلیمر-بیومواد و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشتهگرایش آورده
شده است.

14

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

جدول  -7توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی پلیمر-بیومواد

تحصیالت تکمیلی مهندسی پلیمر-بیومواد
دروس جبرانی

...

دروس الزامی

کاربرد ریاضبات پیشرفته در مهندسی پلیمر ،شیمی
فیزیک پیشرفته پلیمرها ،پدیدههای انتقال در
سامانههای زیستی ،کاربرد پلیمرها در مهندسی بافت
و پزشکی بازساختی

دروس اختیاری

رئولوژی پیشرفته پلیمرها ،کاشت پلیمرها در
سامانههای حیاتی ،روشهای اصالح و شناسایی
سطح پلیمرهای زیستسازگار ،زیستسازگاری و
زیستتخریبپذیری ،طراحی و مدلسازی سامانههای
زیستی ،بیوکامپوزیتهای پلیمری

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

در حال حاضر برگزار نمیشود.

مؤسسات برگزار کننده مقطع دکتری در حال حاضر برگزار نمیشود.
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2
رشتههای علوم کشاورزی و منابع طبیعی
رشد جمعیت جهان با سرعت بسیار زیاد و افزایش تقاضا برای مواد غذایی،
موجب شده است تا پژوهشگران حوزه کشاورزی به فکر راهکارهای افزایش
بازدهی تولید محصوالت کشاورزی با استفاده از فناوریهای نوین شوند .به
همین دلیل ،کاربرد روشهای مهندسی ژنتیک و زیستفناوری برای افزایش
کمی و کیفی محصوالت از یک سو و کاهش هزینهها و زمان تولید از سوی
دیگر ،استفاده از این روشها در شاخههای گوناگون کشاورزی را بسیار
ی زیستفناوری دركشاورزی،
ارزشمند کرده است .از عمدهترین كاربردها 
میتوان به ایجاد گیاهان مقاوم به حشرات و آفتها ،ایجاد گیاهان تحمل
كننده علفكشها ،ایجاد گیاهان مقاوم به بیماریهای ویروسی و قارچی ،ایجاد
ت مانند سرما ،گرما و شوری ،ایجاد گیاهان
ط سخ 
ن مقاو م ب ه شرای 
گیاها 
ن دارای
ی ویژ ه و با طعم و عطر بهتر ،ایجاد گیاها 
ی غذائ 
ی ارزشها 
دارا 
خاصیت درمانی ـ پیشگیری ،ایجاد گیاهان دارای خصوصیت متابولیكی
تغییر یافته مانند رشد سریع و راندمان كشت باالتر ،ایجاد دامهای تراریخته
دارای خصوصیات ویژهای مانند تولید شیر زیاد یا گوشت كمچربی ،ایجاد
ن و دارو و ایجاد
ی و واكس 
ی با توان تولید مقادیر باالی آنتیباد 
جانوران 
ت زیاد رشد اشاره کرد .در سیستم آموزش
ماهیها و دامهای دارای سرع 
عالی ایران تاکنون چندین رشتهگرایش در زمینه زیستفناوری کشاورزی
تصویب شده و تغییراتی نیز در طول زمان در عنوان و مباحث این رشتهها با
توجه به نیازها و توانمندیها انجام شده است .از رشتهگرایشهای یاد شده
میتوان به مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی ،مهندسی کشاورزی-
علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی ،مهندسی
کشاورزی-علوم خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و  ...اشاره کرد .در ادامه
توضیحاتی در مورد این رشتهها آورده شده است .زیستفناوری کشاورزی
در حال حاضر در هر سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در
ایران تدریس میشود.
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1-2
مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی
امروزه در اکثر رشتههای کشاورزی تحقیقات گستردهای انجام میگیرد که
مبتنی بر استفاده از روشها و تکنولوژیهای جدید است .در این راستا
تحقیقات بیوتکنولوژی در جهان در حال توسعه روز افزون بوده و از آن
برای تهیه ارقام جدید زراعی و باغی و مبارزه با آفات و بیماریها استفاده به
عمل میآید .لذا ضرورت تربیت افرادی که با تسلط بر دانش بیوتکنولوژی و
علوم مربوط بتوانند نیازهای دانشکدههای کشاورزی و موسسات تحقیقاتی را
تأمین نموده ،در مراکز تحقیقاتی به پژوهش بپردازند و در بخش کشاورزی
به توسعه محصوالت کشاورزی اقدام نمایند ،کامال محرز است .رشتهگرایش
مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی حاوی مجموعهای از علوم
و تکنولوژی در زمینههای ژنتیک مولکولی ،کشت بافت ،میکروبیولوژی،
بیوشیمی ،اصالح نباتات ،به نژادی گیاهی و مهندسی ژنتیک میباشد.
از مهارتهای دانشآموختگان بیوتکنولوژی کشاورزی ،توانایی توسعه
روشهای درون شیشهای تولید و تکثیر بذر و نهال گیاهان با کشت بافت،
ایجاد گیاهان مقاوم به استرسهای زنده و غیر زنده از طریق مهندسی
ژنتیک ،شناسایی و دستورزی ژنهای مفید موجودات مختلف و استفاده
از مهندسی ژنتیک برای ایجاد گیاهان یا دامهایی دارای کارآیی تولید باال
و یا تولید ماده ضروری خاص و راهاندازی تکنیکهای برتر و جدید مبتنی بر
فیزیک ،شیمی و ریاضی در زمینههای مختلف کشاورزی است .در جدول 8
واحدهای درسی مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی و همچنین
مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -8توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی

کارشناسی مهندسی کشاورزی-زیستفناوری کشاورزی مصوب 1389/02/11
ریاضیات عمومی ،گیاهشناسی ،فیزیک کشاورزی ،آزمایشهای فیزیک
کشاورزی ،زیستشناسی ،شیمی عمومی ،شیمی آلی ،بیوشیمی عمومی ،آمار
و احتماالت ،ژنتیک عمومی ،جانورشناسی ،میکروبیولوژی عمومی ،اکولوژی،
دروس عمومی اقتصاد کشاورزی ،باغبانی عمومی ،تولید گیاهان زراعی ،فیزیولوژی گیاهی،
و اصلی
مبانی خاکشناسی ،حشرهشناسی و دفع آفات ،بیماریشناسی گیاهی ،طراحی
آزمایشهای کشاورزی ،اصول اصالح نباتات ،ژنتیک مولکولی مقدماتی ،مبانی
بیولوژی سیستمها ،مبانی فیزیولوژی دام ،اصول و روش کار دستگاهها در
بیوتکنولوژی
اصول کشت بافتگیاهی ،بیولوژی سلولی و مولکولی ،اصول سیتوژنیک ،اصول
ایمنیشناسی ،اصول مهندسی ژنتیک ،مبانی انتقال ژن ،مبانی نشانگرهای
دروس تخصصی
مولکولی ،بیوتکنولوژی گیاهان دارویی ،بیوتکنولوژی جانوری ،بیوتکنولوژی
اصلی
صنایع غذایی ،دارویی و محیطی ،مبانی بیوانفورماتیک ،زبان تخصصی ،پروژه
بیوتکنولوژی ،اخالق و ایمنی زیستی
ویروسها و پروکاریوتهای بیمار یزای گیاهی ،بیماریشناسی مولکولی
گیاهی ،قارچشناسی ،ژنومیکس کاربردی ،اصالح نباتات مولکولی ،اصالح گیاهان
دروس تخصصی
زراعی ،اصالح و بذرگیری گل و سبزی ،بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ،بهنژادی
اختیاری
و فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش ،اکولوژی مولکولی ،بیولوژی خاک ،ازدیاد
نباتات ،مبانی کشاورزی پایدار ،اصالح دام

دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشگاه تربت حیدریه ،دانشگاه جهرم،
موسسات برگزار
دانشگاه شهید مدنی تبریز ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه علوم
کننده مقطع
گشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،دانشگاه مالیر ،دانشگاه ولی عصر(عج)
کارشناسی
رفسنجان ،دانشکده کشاورزی شیروان ،دانشگاه مراغه
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کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی کشاورزی مصوب 1372/10/26
(منسوخ شده)
دروس جبرانی ...
دروس الزامی

بیوشیمی ،میکروبیولوژی ،ژنتیک مولکولی مقدماتی ،هورمونهای گیاهی و
تمایز بافتها ،ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی ،بیوتکنولوژی گیاهی
مقدماتی ،مهندسی ژنتیک

ژنتیک تکمیلی ،اصالح نباتات تکمیلی ،اصالح نباتات کاربردی ،سیتوژنتیک،
بیماریهای گیاهی تکمیلی ،بیومتری ،ژنتیک میکروبها ،کاربرد بیوتکنولوژی
در گیاه پزشکی ،کاربرد بیوتکنولوژی در زراعت و اصالح نباتات ،کاربرد
دروس اختیاری
بیوتکنولوژی در باغبانی ،کاربرد بیوتکنولوژی در درختان جنگلی ،کاربرد
کامپیوتر در بیوتکنولوژی ،بیولوژی سلولی ،مسائل اقتصادی و اجتماعی
بیوتکنولوژی
دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،دانشگاه
بوعلیسینا همدان ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه تهران،
موسسات برگزار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه رازي كرمانشاه،
کننده مقطع دانشگاه زابل ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،دانشگاه شيراز،
کارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشگاه شهركرد ،دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشگاه
صنعتي شاهرود ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه
فردوسي مشهد ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه لرستان
دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی ،تاریخ بازنگری94/12/09 :
(جایگزین بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی)
دروس الزامی

ژنتیک مولکولی پیشرفته ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،مکانیسمهای مولکولی
پاسخ به تنشها ،بیوانفورماتیک پیشرفته

بیوشیمی گیاهی پیشرفته ،ژنتیک جمعیت ،بیولوژی سیستمها ،ژنومیک
آماری ،سیتوژنیک پیشرفته ،کشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته ،تکامل
دروس اختیاری
مولکولی ،مهندسی متابولیک ،روشهای تشخیص مولکولی ،بیولوژیک
ساختگی ،ژنومیک جمعیت
دانشگاه آزاد ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،دانشگاه بوعلیسینا
مؤسسات برگزار همدان ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه تهران ،دانشگاه زابل ،دانشگاه زنجان،
کننده مقطع دانشگاه شيراز ،دانشگاه شهيد بهشتي ،دانشگاه شهركرد ،دانشگاه فردوسي
دکتری
مشهد ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه لرستان ،دانشگاه محققی اردبیل ،پژوهشکده
بیوتکنولوژی کشاورزی کرج ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

19

2-2
مهندسی کشاورزی -ژنتیک و به نژادی گیاهی
تعلیم و تربیت نیروهایی که بتوانند در سطح علمی باال در ژنتیک و به نژادی
گیاهی فعالیت نمایند از اهمیت ویژه ای در تولید ارقام پرمحصول و با کیفیت
باال و مقاوم به تنشهای محیطی برخوردار است .نیاز روز افزون به حضور
چنین متخصصینی در مراکز آموزش عالی کشور و موسسات تحقیقاتی
و همچنین همکاری آنها در تأسیس شرکتهای دانشبنیان این حوزه ،از
نیازهای اصلی بخش کشاورزی کشور در جهت نیل به خودکفایی و امنیت
ب میآید .با توجه به روند افزایش جمعیت و تقاضا ،اصالح
غذایی به حسا 
نباتات برای افزایش کمی تولید محصول در واحد سطح و همچنین نیاز به
افزایش کیفیت محصوالت ،موجب شد تا رشتهگرایش مهندسی کشاورزی-
زراعت و اصالح نباتات -اصالح نباتات در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
به تصویب برسد .برنامه درسی یاد شده اخیرا ً منسوخ شده و رشتهگرایش
بهنژادهی گـیاهی جایگزین آن شده است .مجمـوعـه فعـالیتهای علمی
و پژوهشی این رشته گرایش به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش در رشته
ژنتیک و به نژادی گیاهی با زمینههای ژنتیک بیومتری ،ژنتیک مولکولی
ی میانجامد .رشته زراعت و اصالح نباتات ،به مطالعه
و به نژادی مولکول 
و بررسی در زمینه کاشت و پرورش گیاهان زراعی و انتخاب ارقام مناسب
این گیاهان و برداشت صحیح محصوالت آنها میپردازد .اصالح نباتات بر
پایه علم ژنتیك و فیزیولوژی گیاهان زراعی بنا نهاده شده كه دانش ،مهارت
و هنر تغییر ساختار ژنتیکی گیاهان و بهبود كیفیت توارثی گیاهان زراعی از
طریق روشهای كالسیك و نوین برای افزایش ارزش اقتصادی آنان به نفع
بشر است .در جدول  9واحدهای درسی رشته مهندسی کشاورزی-ژنتیک و
بهنژادی گیاهی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -9توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی کشاورزی -ژنتیک و بهنژادی گیاهی
(زراعت و اصالح نباتات -اصالح نباتات)

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -ژنتیک و بهنژادی گیاهی جایگزین مهندسی
کشاورزی -زراعت و اصالح نباتات -اصالح نباتات
دروس جبرانی

بهنژادی گیاهی پیشرفته ،ژنتیک پیشرفته ،ژنتیک کمی ،بیومتری،
دروس الزامی ( 12واحد) روشهای پیشرفته آماری اصالح نباتات تکمیلی ،مباحث نوین در
اصالح نباتات

دروس اختیاری (14
واحد)

بهنژادی گیاهی مولکولی ،ژنتیک مولکولی ،بهنژادی و بیوتکنولوژی
گیاهان دارویی ،کشت سلول و بافت ،مهندسی ژنتیک ،تنوع زیستی
و ذخایر ژنتیکی ،فناوری تولید بذر ،تجزیه آماری چند متغیره،
سیتوژنیک گیاهی ،روش تحقیق ،اثر تنشهای محیطی بر رشد
گیاهان ،تکنولوژی بذر ،مسئله مخصوص ،اصالح نباتات در باغبانی،
ژنتیک فیزیولوژیک ،اصالح نباتات کاربردی ،سیتولوژی ،کاربرد
بیوتکنولوژی در اصالح نباتات ،ریز ازدیادی و کشت بافتهای
گیاهی ،کاربرد نرمافزارهای آماری در بهنژادی گیاهی

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین،
دانشگاه ایالم ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشگاه بیرجند،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و علوم پیشرفته کرمان،
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه خلیج فارس
بوشهر ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه زابل ،دانشگاه زنجان،
دانشگاه شاهد ،دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه
شهید چمران ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه
صنعتی شاهرود ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه فردوسي
مشهد ،دانشگاه کردستان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه لرستان،
دانشگاه مراغه ،دانشگاه محققی اردبیل ،دانشگاه ولی عصر
رفسنجان ،دانشگاه یاسوج
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دکتری مهندسی کشاورزی -ژنتیک و بهنژادی گیاهی جایگزین مهندسی کشاورزی -زراعت
و اصالح نباتات -اصالح نباتات
دروس جبرانی
دروس الزامی ( 8واحد)

اصالح گیاهان برای مقاومت به تنشهای زیستی ،اصالح گیاهان برای
مقاومت به تنشهای غیر زیستی ،ژنتیک بیومتری ،ژنتیک مولکولی
پیشرفته

ژنتیک جمعیت ،ژنتیک آماری ،سیتوژنیک تکمیلی ،کاربرد نرمافزارها
در تجزیه دادههای ژنتیکی و مولکولی ،ریزازدیادی و کشت بافتهای
گیاهی تکمیلی ،روشهای آزمایشگاهی در اصالح نباتات ،مهندسی
ژنتیک پیشرفته ،طراحی آزمایشهای کشاورزی پیشرفته ،بهنژادی
دروس اختیاری ( 8واحد) برای کیفیت محصوالت زراعی ،اصول تکامل گیاهان زراعی ،ریاضی
تکمیلی ،آمار ریاضی و برنامهریزی خطی ،ژنتیک فیزیولوژیک
تکمیلی ،ژنتیک رشد و تمایز ،بیولوژی سلولی ،بیوشیمی گیاهی
پیشرفته ،فیزیولوژی عملکرد گیاهان زراعی ،مواد تنظیم کننده رشد
گیاهی

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری
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دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه بین المللی امام خمینی
(ره) قزوین ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشگاه
تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه زابل،
دانشگاه زنجان ،دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه
شهرکرد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی شاهرود،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه گلستان ،دانشگاه گيالن،
دانشگاه لرستان ،دانشگاه محققی اردبیل
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مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک
مولکولی محصوالت باغبانی
با توجه به اهمیت تولید محصوالت باغی در تغذیه و سالمت جامعه
و استعداد بسیار خوب مناطق مختلف ایران جهت تولید محصوالت باغی،
رشته مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی اولین بار در سال  1342در
 6رشتهگرایش از جمله رشتهگرایش مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی-
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی تدوین و اقدام به پذیرش
دانشجو نمود .هدف از طراحی این رشته تربیت متخصصانی است که
بتوانند با انتخاب و اصالح ارقام خوب و سازگار کمیت و کیفیت محصوالت
باغی را افزایش دهند ،ضایعات را کاهش داده و شرایط الزم برای صادرات
آنها را فراهم آورند .در رشتهگرایش مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی مباحثی مانند ژنتیک
و مهندسی ژنتیک ،بیوانفورماتیک ،روشهای آماری ،تکنیکهای مختلف
بیوتکنولوژی و روشهای اصالح با تأکید بر گیاهان و محصوالت باغبانی
مورد توجه و تعمق قرار میگیرند .در آخرین بازنگری انجام شده کمیسیون
برنامهریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای رشته مهندسی
کشاورزی-علوم باغبانی 5 ،گرایش شامل درختان میوه ،سبزیها ،گیاهان
زینتی ،گیاهان دارویی و تولید محصوالت گلخانهای در نظر گرفته شده
و گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی حذف شده
است .همچنین در آخرین بازنگری انجام شده برای دوره دکتری برای رشته
یاد شده 2 ،رشته گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
و اصالح و بیوتکنولوژی محصوالت باغبانی در نظر گرفته شده است .در جدول
 10واحدهای درسی رشته مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی-بیوتکنولوژی
و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.
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جدول  -10توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و
ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی
محصوالت باغبانی
دروس جبرانی

طراحی آزمایش کشاورزی ،اصول اصالح گیاهان باغبانی ،فیزیولوژی
گیاهی ،فیزیولوژی پس از برداشت ،میوههای مناطق معتدله ،گیاهان
دارویی ،ادویهای و عطری و ...

دروس الزامی

ژنتیک مولکولی گیاهی ،مبانی بیوتکنولوژی ،ژنتیک کمی و جمعیت،
مارکرهای مولکولی ،سیتوژنیک ،کشت بافت و سلول گیاهی ،تغذیه و
متابولیسم در گیاهان باغبانی ،هورمونها و مواد تنظیم کننده رشد
گیاهی

دروس اختیاری

فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی ،فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی،
گردهافشانی و باروری در گیاهان باغبانی

موسسات برگزار
کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه صنعتی شاهرود،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشگاه کردستان،
دانشگاه مراغه ،دانشگاه محققی اردبیل ،دانشگاه هرمزگان

دکتری مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت
باغبانی جایگزین شده با گرایش اصالح و بیوتکنولوژی محصوالت باغبانی
دروس الزامی

فیزیولوژی رشد و عملکرد ،بیوشیمی گیاهی تکمیلی ،روشهای آماری
پیشرفته ،بیوتکنولوژی در علوم باغبانی

دروس تخصصی

ژنتیک بیومتری ،بیوانفورماتیک ،مهندسی ژنتیک تکمیلی ،ژنتیک
مولکولی ،اصالح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنشهای زیستی،
اصالح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنشهای غیر زیستی ،مهندسی
متابولیت ،ژنومیکس و پروتئومیکس ،ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیک
گیاهی ،مباحث نوین در اصالح و بیوتکنولوژی درختان میوه ،گیاهان
زینتی ،سبزیها و گیاهان دارویی ،روشهای آماری چند متغیره

مؤسسات برگزار
کننده مقطع دکتری
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دانشگاه آزاد ،دانشگاه تهران ،دانشگاه هرمزگان
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مهندسی کشاورزی -مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری
خاک -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
با توجه به نقش مهمی که خاک در پیدایش و رشد گیاهان دارد و همچنین
تأثیر مستقیم خصوصیات خاک بر رشد گیاه و سطح کمی و کیفی تولیدات
محصوالت زراعی و باغی و لزوم پرورش متخصصانی که در حوزه آموزشی،
پژوهش و اجرایی این حوزه توانایی کافی داشته باشند ،رشته مهندسی
کشاورزی-خاکشناسی در  4گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک ،فیزیک
و حفاظت خاک ،پیدایش ردهبندی و ارزیابی خاک و بیولوژی و بیوتکنولوژی
خاک در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تصویب گردید .با توجه به روند
تحوالت و نیازها برنامه کارشناسی ارشد این رشته بعدا بازنگری شده و بدین
ترتیب رشته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی مدیریت حاصلخیزی و
زیستفناوری خاک در در مقطع کارشناسی ارشد با دو گرایش شیمی،
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه و بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و در
مقطع دکتری بدون گرایش و در  3زمینه حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه،
شـیمی و آلـودگی خاک ،بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک به تصـویب رسـید.
در جدول  11واحدهای درسی رشته مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری
خاک –بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.
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جدول  -11توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی کشاورزی-مدیریت حاصلخیزی و
زیستفناوری خاک –بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک –
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک جایگزین کارشناسی ارشد علوم خاک-
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

دروس جبرانی

ارزیابی خاکها و اراضی ،بیولوژی خاک ،پیدایش خاک ،ردهبندی
خاک ،تغذیه گیاه ،حاصلخیزی خاک و کودها ،خاکهای شور و
سدیمی ،رابطه آب و خاک و گیاه ،شناسایی و تهیه نقشه خاک،
شیمی خاک ،فرسایش و حفاظت خاک ،فیزیک خاک ،مبانی
زهکشی ،میکروبیولوژی خاک ،مدیریت خاک در کشاورزی پایدار

دروس الزامی

مدیریت تغذیه گیاه ،حاصلخیزی خاک پیشرفته ،شیمی خاک
پیشرفته ،روابط زیستی خاک و گیاه ،روشهای پیشرفته آماری

دروس اختیاری

ژنتیک ریزجانداران خاکی ،اصول و روشهای بیوتکنولوژی میکروبی،
مواد آلی خاک ،کاربرد ایزوتوپها در علوم خاک ،فناوری تهیه
کودهای زیستی ،زیستپاالیی خاک و آب ،مبانی زیستشناسی
سلولی و مولکولی ،روشهای آزمایشگاهی ژنتیک میکروبی و
بیوتکنولوژی ،میکروبیولوژی خاک پیشرفته ،زمینآمار ،فیزیک خاک
پیشرفته ،حفاظت خاک پیشرفته ،پیدایش و ردهبندی خاک پیشرفته

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه بوعلیسینا
همدان ،دانشگاه تبريز ،دانشگاه جیرفت ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
رازي كرمانشاه ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شهيد باهنر كرمان،
دانشگاه شيراز ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،دانشگاه شهركرد،
دانشگاه صنعتي اصفهان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي
ساری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه
علوم کشاورزی رامین-مالثانی اهواز ،دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه كردستان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه محققی اردبیل
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دکتری مهندسی کشاورزی-مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک –بیولوژی و
بیوتکنولوژی خاک جایگزین کارشناسی ارشد علوم خاک-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
دروس جبرانی

ریاضیات ،کاربرد ایزوتوپها در علوم خاک ،فیزیولوژی گیاهی و ...

دروس الزامی

روشها و وسایل تحقیق در مدیریت و زیستفناوری خاک ،ژنتیک
ریزموجودات خاکزی

دروس تخصصی

اصول و روشهایی بیوتکنولوژی میکروبی ،آنزیمهای خاک ،بیوشیمی
پیشرفته ،بیوشیمی ریزوسفر ،تغذیه گیاه پیشرفته ،تکنولوژی تهیه
کودهای زیستی ،ردهبندی و شناسایی باکتریهای خاکزی ،ردهبندی
و شناسایی قارچهای زیستی ،روشهای آزمایشگاهی ژنتیک
میکروبی و بیوتکنولوژی ،زیستپاالیی خاک و آب ،مباحث پیشرفته
در بیوتکنولوژی و بیولوژی خاک ،زیستشناسی سلولی و مولکولی،
مسئله مخصوص ،میکروبیولوژی خاک پیشرفته ،روش تحقیق

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه آزاد ،دانشگاه بوعلیسینا همدان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه
تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شیراز،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه
لرستان ،دانشگاه ولی عصر رفسنجان
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5-2
مهندسی کشاورزی -علوم و مهندسی صنایع غذایی-
زیستفناوری غذایی
امنیت غذایی جزء مهمترین اهرمهای استراتژی ملی جهت استقالل و
خودکفایی کشور میباشد .استفاده بهینه از مواد غذایی و کاهش ضایعات
آنها و مدیریت صحیح بر منابع آن و نیز استفاده از علوم و فنون روز به
منظور حفظ کیفیت و افزایش عمر نگهداری مواد غذایی نیازمند نیروهای
متخصص و کارآزموده در این زمینه است .شناسایی و فرآوری ترکیبات
زیستی و متابولیتهای ثانویه با استفاده از میکروارگانیسمها فرموالسیون
و فرآوری محصوالت غذایی پروبیوتیک ،کپسوله کردن و روشهای افزایش
بقای باکتریهای پروبیوتیک در در شرایط استرس ،فرآوری و ماندگاری
محصول ،بکارگیری روشهای زیستی و فرآیندهای تخمیری در فرموالسیون
محصوالت غذایی رژیمی و فراسودمند ،حذف یا شناسایی سموم میکروبی و
آالینده های بیولوژیک با بکارگیری روش های نوین ملکولی ،تولید و بهبود
کمی و کیفی ترکیبات موثره طبیعی با منشاء گیاهی و بهرهگیری از ضایعات
محصوالت کشاورزی و غذایی به روش های زیستی از مهمترین زمینههای
پژوهشی این رشتهگرایش است .در جدول  12واحدهای درسی رشتهگرایش
علوم و صنایع غذایی -زیستفناوری غذایی و همچنین مؤسسات برگزارکننده
این رشته آورده شده است.
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جدول  -12توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش علوم و صنایع غذایی – زیستفناوری غذایی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی – زیستفناوری غذایی
دروس جبرانی

دروس الزامی

خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی ،خواص
فیزیکی مواد غذایی ،میکروبیولوژی صنعتی،
روشهای نوین آزمایشگاهی ،پیشرفتهای نوین در
میکروبیولوژی مواد غذایی ،سینتیک و رآکتورهای
بیوشیمیایی ،زیستفناوری مواد غذایی

دروس اختیاری

ژنتیک میکروارگانیسمها ،روشهای غربال کردن و
جداسازی میکروارگانیسمها ،مدلسازی مقدماتی،
مدلسازی فرآیند تخمیر ،روشهای استخراج و
خالصسازی فرآوردههای بیوتکنولوژی ،فرآوردههای
غذایی تخمیری ،آنزیمشناسی ،حسگرها در صنایع
غذایی ،فرآورد ههای غیرغذایی تخمیری ،روشهای
پیشرفته آماری در صنایع غذایی ،صنایع غذایی
پیشرفته ،فیزیولوژی میکروارگانیسمها ،بیوتکنولوژی
مولکولی ،قارچشناسی ،ویروسشناسی مواد غذایی،
روش تحقیق ،باکتریهای پروبیوتیک ،شیمی فیزیک
فرآیندهای غذایی ،کاربرد نانوفناوری در صنایع
غذایی ،سمشناسی مواد غذایی ،ژنتیک مولکولی،
ایمونولوژی ،اکولوژی میکروبی

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشـگاه ارومیـه ،دانشـگاه آزاد ،دانشـگاه تبریـز،
دانشـگاه تهران ،دانشـگاه زابل ،دانشـگاه صنعتی
اصفهان ،دانشـگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مؤسسه آموزش عالی
رودکی تنکابن
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دکتری مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی – زیستفناوری غذایی
دروس جبرانی
دروس الزامی تخصصی

اصول طراحی بیورآکتورها ،متابولیتهای میکروبی،
روشهای نوین شناسایی میکروبی در مواد غذایی،
مهندسی فرآیندهای زیستی

دروس اختیاری

تخمیر میکروبی ،بیوتکنولوژی پیشرفته آبزیان ،بیولوژی
مـولکولی ،روشهـا و ابـزارهـای بـیولوژیکی ،ژنتیـک
مولکولی پیشرفته ،اکولوژی میکروبی ،ایمونولوژی،
کاربرد آنزیمها در فرآوری مواد غذایی ،بیوانفورماتیک
و مدلسازی در بیوتکنولوژی مواد غذایی ،مدلسازی
رشد و فساد میکروبی ،ایمنی غذایی (سالمت و
کیفیت مواد غذایی) ،فرآوری ضایعات با استفاده از
میکروارگانیسمها ،اثر تنش بر میکروبها ،بیوشیمی
مواد غذایی پیشرفته ،تولید و فرموالسیون محیطهای
کشت جدید ،روشهای استخراج و خالصسازی
محصوالت بیوتکنولوژی ،شیمی ترکیبات زیستفعال،
سامانههای رسانش ترکیبات زیستفعال ،محاسبه بیالن
فرمانتورها ،ارزیابی حسی پیشرفته ،برهمکنشها در
مواد غذایی ،مسئله مخصوص

مؤسسات برگزار کننده مقطع دکتری
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6-2
ژنتیک و اصالح نژاد دام
علوم دامی مجموعه علوم و فنونی است که در زمینه تغذیه و بهداشت ،ژنتیک
و اصالح ،فیزیولوژی و مدیریت و پرورش حیوانات اهلی و طیور مورد استفاده
قرار میگیرد .ژنتیک و اصالح دام در سطح سلولی -مولکولی به شناسائی
حیوان دارای ژن مورد نظر با استفاده از مارکرها -تولید حیوانات ترانسژنیک
و همچنین در سطح اصالح ژنتیک کمی به انتخاب یا تولید حیوانات برتر
از نظر میزان و کیفیت تولید و یا مقاومت به بیماریها و شرایط سخت آب
وهوائی میپردازد .در جدول  13واحدهای درسی رشتهگرایش مهندسی
کشاورزی-علوم دامی -اصالح نژاد دام و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.
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جدول -13توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی کشاورزی -علوم دامی -اصالح نژاد دام

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -علوم دامی -اصالح نژاد دام
دروس جبرانی

تشریح و فیزیولوژی دام ،تغذیه دام ،اصول اصالح دام ،اصول پرورش گاو
شیری ،اصول پرورش طیور ،ساختمان و تأسیسات دام

دروس الزامی

بیوشیمی تکمیلی ،فیزیولوژی تکمیلی ،روشهای پیشرفته آماری ،تغذیه
تکمیلی ،ژنتیک جمعیت

دروس تخصصی

مدلهای خطی در اصالح دام ،شاخص انتخاب در اصالح دام ،ژنتیک کمی،
اصالح دام تکمیلی ،آشنایی با روشهای آزمایشگاهی بیوتکنولوژی ،ژنتیک
مولکولی ،مسئله مخصوص ،روش تحقیق

موسسات برگزار
کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه اراک ،دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه بوعلی سینا
همدان ،دانشگاه بیرجند ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه تهران ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه زابل ،دانشگاه زنجان،
دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه صنعتی
اصفهان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی رامین-مالثانی
اهواز ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه کردستان ،دانشگاه گيالن،
دانشگاه محققی اردبیل ،دانشگاه یاسوج
دکتری مهندسی کشاورزی-علوم دامی اصالح نژاد دام:
مصوبه در وبسایت وزارت علوم یافت نمیشود.

دروس الزامی

استراتژیهای اصالح دام ،مدلهای خطی و کاربردی آن در اصالح دام،
ژنتیک مولکولی-مهندسی ژنتیک ،برآورد مولفههای واریانس

دروس تخصصی

روشهای پیشرفته آماری ،شبیهسازی کامپیوتری در ژنتیک و اصالح،
مباحث نوین در اصالح دام ،ژنتیک کمی پیشرفته

دانشگاه آزاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه زابل،
مؤسسات برگزار دانشگاه زنجان ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه علوم کشاورزی
کننده مقطع دکتری و منابع طبيعي ساری ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه کردستان،
دانشگاه گيالن
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3
رشتههای علوم پایه
1-3
دوره دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی
دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی ،دورهای است که برای جذب دانشآموزان
نخبه و سرآمد دوران متوسطه و سوق دادن آنها به سمت بیوتکنولوژی از
سال  1378منحصرا ً در سطح کشور در پردیس علوم دانشگاه تهران دایر
گردیده است .در این راستا و با علم به دو ویژگی این دوره شامل پیوستگی
فرآیند آموزش بعد از دیپلم متوسطه تا مرحله دکتری تخصصی و شمول قلمرو
آموزشی برای حوزههای مختلف علوم پایه و فنــی مهندسـی ،برنامهریزی
نظام آموزشــــی دوره ،تعیین واحدهـای درســــی و تعیین سرفصلهای
مربوطه صورت پذیرفت .این برنامه در اردیبهشت سال  1377به تصویب
شورای هدایت استعدادهای درخشان رسید و با توجه به نقش و جایگاه
محوری دانشگاه تهران ،جهت اجرا به دانشکده علوم دانشگاه تهران ابالغ
گردید .بر اساس آییننامه مصوب ،دوره دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دارای سه
مرحله شامل مرحله اول (معادل کارشناسی) ،مرحله دوم (معادل کارشناسی
ارشد) و مرحله سوم (دکتری تخصصی) میباشد و دانشجویان میتوانند
در یکی از پنج گرایش فرآورش زیسـتی ،بیوتکنولوژی میـکروبی/محیـطی،
بیوتکنولوژی مولکولی ،بیوتکنولوژی پزشکی و بیوتکنولوژی کشاورزی ادامه
تحصیل دهند .در رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی پذیرش دانشجویان بر
اساس آییننامه دکتری پیوسته از میان دارندگان مدالهای طالی جهانی و
کشوری المپیادهای دانشآموزی و نفرات برتر کنکور سراسری از دو رشته
تجربی و ریاضی صورت میگیرد .بر اساس آیین نامه رشته دکتری پیوسته،
تنها دانشجویان استعداد درخشان کنکور سراسری مجاز به انتخاب این رشته
در کارنامه خود میباشند .پذیرش نهایی دانشجو بعد از مصاحبه و گزینش
علمی از میان متقاضیان انجام میپذیرد.
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از قابلیتها و تواناییهای دانشآموختگان این رشته ،میتوان به طراحی و
تولید داروها ،واکسنها ،سرمها و آنتیبادیها با اهداف درمانی و طراحی
م و پروتئینها با قابلیت استفاده در مقیاس صنعتی
واحدهای تولید آنزی 
در پزشکی ،محیط زیست ،کشاورزی ،صنایع غذایی ،اشاره نمود .همچنین
طراحی و بهبود فرآیندهای تولید داروهای نوترکیب ،طراحی و توسعه
بافتها و اندامکها برای استفاده بیماران ،توسعه روشهای بیوانفورماتیک
جهت مطالعه و یافتن قواعد حاکم بر سیستم زیستی ،توسعه روشهای
بیـوتکنولوژی برای اسـتفاده در مـورد سـیستمهـای عصبی بیماران دارای
ضایعات نخاعی و توسعه روشهای درمانی بر پایه سلولهای بنیادی از
دیگر کارکردهای این رشته بیان شده است .همچنین زمینههای تخصصی
گروه بیوتکنولوژی دانشگاه تهران شامل زیستفناوری مولکولی و میکروبی،
بیوتکنولوژی پروتئین ،کلونینگ و مهندسی پروتئینها با روشهای
جهشزایی نقطهای و تکامل هدایت شده ،آنزیمهای با منشأ میکروبی
بویژه آنزیمهای دارویی ،روشهای نوین طراحی پروتئین به منظور افزایش
بیان و کارایی تخلیص ،سلولهاي بنيادي و مهندسي بافت ،زيست فناوري
پزشكي ،ژنوميكس و پروتئوميكس ،اپيژنتيك و كنترل بيان ژنها ،سلول
درمانی ،ژن درمانی ،مهندسی بافت عصب ،بافتهای پیوندی و بافت رگ،
طراحی و ساخت زیست مواد ساده و کامپوزیتی با ابعاد نانو و یا میکرو،
بررسی رفتار سلولهای سرطانی از دیدگاه تکثیر ،رشد ،آپوپتوز ،متاستاز
و مهاجرت ،زیست شناسی سامانهها ،بیوانفورماتیک ،مهندسی متابولیک و
علم سنجی بیان شده است .در جدول  1-3-1واحدهای درسی رشتهگرایش
دکتری پیوسته بیوتکنولوژی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته
آورده شده است.
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جدول  -1-3-1توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

دروس مقطع
کارشناسی

دروس مقطع
کارشناسی ارشد
فرآورشزیستی
دروس مقطع
کارشناسی ارشد
تفناوری
زیس 
میکروبی و محیطی
دروس مقطع
کارشناسی ارشد
زیستفناوری
مولکولی
دروس مقطع
کارشناسی ارشد
زیستفناوری
پزشکی
دروس مقطع
کارشناسی ارشد
زیستفناوری
کشاورزی
دروس تخصصی
موسسات
برگزارکننده

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی مصوب سال 1377
ژنتیک ،ریاضی عمومی ،زیست شناسی ملکولی سلول و آزمایشگاه ،اصول
مهندسی ژنتیک و آزمایشگاه ،میکروبیولوژی و آزمایشگاه ،آمار و احتماالت،
شیمی عمومی و آزمایشگاه ،مهندسی بافت ،زیست مواد ،کاربرد علوم نانو
در زیست فناوری ،اصول اصالح نباتات ،طرح آزمایش ،آفات و بیماریهای
گیاهی و آزمایشگاه ،معادالت دیفرانسیل ،مبانی بیوفیزیک ،ویروس شناسی
وآزمایشگاه ،فیزیولوژی پزشکی ،فارماکولوژی ،قارچ شناسی و آزمایشگاه،
میکروبیولوژی مواد غذایی و آزمایشگاه
فرآیندهای جداسازی زیستی ،مکانیک سیاالت پیشرفته ،مهندسی
بیوشیمی پیشرفته ،انتقال جرم پیشرفته ،تحلیل و طراحی آماری فرآیندها،
نانوبیوتکنولوژی ،ترمودینامیک غیر برگشتی ،کنترل فرآیند ،ترمودینامیک
محلولهای غیر ایده آل ،مهندسی واکنشهای شیمیایی و بیوشیمیایی ،شیمی
فیزیک ،مدل سازی و شبیه سازی فرآیندها ،ریاضیات مهندسی پیشرفته.
فیزیولوژی پروکاریوتها ،زیست فناوری نفت ،بیوتکنولوژی محیطی،
مهندسی ژنتیک پیشرفته ،پدیدههای تخمیر ،مدل سازی و شبیه سازی
فرآیندها ،انرژی و بیوتکنولوژی اکستریموفیلها ،بیوتکنولوژی قارچها،
بیوتکنولوژی دریا ،پروکاریوتها ،اکولوژی میکروارگانیسمها
بیوفیزیک سلولی و مولکولی ،آنزیم شناسی ،بیوتکنولوژی پروتئین ،زیست
شناسی محاسباتی ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،زیست شناسی مولکولی
پیشرفته ،طراحی دارو و مدلسازی مولکولی ،بیوتکنولوژی سلولهای
یوکاریوتی ،آمار و استنباط آماری پیشرفته ،بیوانفورماتیک پیشرفته ،بیولوژی
سلولی و مولکولی تکوین ،الگوریتمهای زیستی
ژنتیک پزشکی مولکولی ،مهندسی بافت پیشرفته ،کشت سلول و بافت،
فراوردههای بیولوژیک ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،ایمنی شناسی سلولی
مولکولی ،سلولهای بنیادی ،فارماکوژنتیک مولکولی ،ایمونوشیمی ،زیست
فناوری تولید مثل ،تعیین نقشه ژنی
کشت بافت گیاهی و کاربردهای آن ،مهندسی ژنتیک گیاهی پیشرفته،
مهندسی متابولیت در گیاهان ،زیست شناسی مولکولی گیاهی ،بیوتکنولوژی
گیاهان زراعی ،اکولوژی مولکولی ،ژنتیک کمی ،سیتوژنتیک ،فیزیولوژی
مولکولی تنشها ،بیومتری ،نشانگرهای مولکولی و کاربردهای آن
گرایشفرآوریزیستی:مهندسیفراورشزیستی،مهندسیفراورشزیستیپیشرفته
/گرایشزیستفناوریمیکروبیومحیطی:بیوتکنولوژیمیکروبی،بیوتکنولوژی
محیطی پیشرفته  /گرایش زیستفناوری پزشکی :بیوتکنولوژی پزشکی
/گرایش زیستفناوری کشاورزی :مباحث نوین در بیوتکنولوژی گیاهی،
بیوتکنولوژی گیاهی پیشرفته
دانشگاه تهران
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2-3
زیستشناسی-زیستفناوری
با توجه به لزوم تربیت متخصصین زیستفناوری در مقاطع پایینتر از
کارشناسی ارشد و دکتری ،رشتهگرایش زیست شناسی سلولی و مولکولی-
زیستفناوری در مقطع کارشناسی در مورخ  1389/05/11تصویب و به
گرایشهای دیگر زیستشناسی سلولی و مولکولی اضافه گردید .همچنین
در ادامه در مورخ  91/12/13دوره کارشناسی زیستفناوری مورد تصویب
قرار گرفت .هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصصانی متعهد و متخصص
است که از مفاهیم کلی و اساسی زیستفناوری آگاهی کافی داشته باشند
و جنبههای نظری و کاربردی مختلف آن را بشناسند و بتوانند نیاز مراکز
آموزشی ،پژوهشی ،تولیدی و خدماتی به کارشناسان این حوزه را برطرف
سازند .همچنین در زمانهای بعدی برخی دانشگاهها اقدام به پذیرش دانشجو
برای رشتهگرایش زیستشناسی سلولی و مولکولی-زیستفناوری در مقاطع
باالتر نمودند .در جدول  1-3-1واحدهای درسی رشتهگرایش زیستشناسی
سلولی و مولکولی-زیستفناوری و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.
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جدول  -2-3-1توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستشناسی-زیستفناوری

کارشناسی زیستفناوری مصوب 91/12/13

دروس الزامی

زیست شناسی عمومی (گیاهی)،ریاضیات برای زیستفناوری،
مبانی شیمی زیستی ،بیوفیزیک و روشها ،کامپیوتر و شبکه،
زیستشناسی عمومی (جانوری) ،آمار برای زیستفناوری،
میکروبیولوژی ،کارورزی ،ژنتیک میکروبی ،ژنتیک پایه،
ایمونولوژی ،زیستشناسی سلولی ،زیستشناسی مولکولی،
محیط زیست و زیستفناوری ،کشت بافت ،مسیرهای متابولیک،
زیستفناوری میکربی ،ایمنی زیستی ،فرآیندهای تولیدی
در مقیاس وسیع ،زیستفناوری پزشکی ،مهندسی ژنتیک،
پدیدههای انتقال ،مدیریت تولید و بازار ،زیستفناوری
کشاورزی ،مبانی نانوتکنولوژی

دروس تخصصی

مهندسی بافت ،زیستسامانهها ،فارماکولوژی ،ویروسشناسی،
فیزیولوژی پزشکی ،ژنتیک پزشکی مولکولی ،ایمونوشیمی،
سلولهای بنیادی ،تجاریسازی در زیستفناوری ،اصول اصالح
نباتات ،آفات و بیماریهای گیاهی ،فیزیولوژی مولکولی تنشها،
زیستمواد ،قارچ شناسی ،بیومتری ،مهندسی متابولیت در
گیاهان ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،زیستفناوری پروتئینها،
زیستفناوری نفت ،زیستفناوری دریا ،انرژی و زیستفناوری،
زیستفناوری قارچها ،فرآیندهای جداسازی ،عملیات واحد،
کنترل فرآیند ،فرآیندهای غشایی ،طراحی آزمایش ،ژنتیک پیشرفته
پروکاریوتها و ...

دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،دانشگاه شاهد،
موسسات برگزار کننده مقطع
دانشگاه الزهرا ،دانشگاه کاشان ،دانشگاه کردستان ،دانشگاه
کارشناسی
مراغه
موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه الزهرا ،دانشگاه شاهد

مؤسسات برگزار کننده دوره
دکتری

...
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3-3
زیستشناسی -زیستفناوری میکروبی
با توجه به نقش میکروارگانیمسمها در تولید بسیاری از مواد مورد نیاز انسان
در حوزه مواد غذایی و دارویی و نقش زیستفناوری در توسعه عملکرد
این جانداران ،رشته زیستفناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی در در
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به تصویب رسید .موضوع این رشته شامل
آن دسته از فعالیتهای انسانی است که با استفاده از میکروارگانیسمها
برای تولید فرآوردههای مورد نیاز انسان در مقیاس صنعتی صورت میگیرد.
هدف این دوره تربیت متخصصین متعهد و کارآمد به نحوی است که از
دانش روز و نیاز کشور در حوزه زیستفناوری آگاهی داشته و به خوبی
بتوانند با بهرهمندی از اطالعات بنیادین میکروبیولوژی خود نسبت به
انجام پژوهش و توسعه دانش در جنبههای مختلف زیستفناوری میکروبی
اعم از غربالگری و کشف سویههای صنعتی ،دستورزی ژنتیکی سویههای
میکروبی ،بهینه سازی فرآیندهای تولید و نیز خالصسازی فرآوردههای
زیستفناوری میکروبی ،آگاهی داشته و جنبههای نظری و کاربردی مختلف
آن را بشناسند .امروزه سهم زیستفناوری میکروبی در تولید فرآوردههای
حاصل از روشهای زیستفناوری به حدود  90درصد میرسد .جایگاه ویژه
زیستفناوری میکروبی در تامین فرآوردههای مختلف مورد نیاز انسان و
تأمین مواد اولیه مورد استفاده در صنایع مختلف شامل صنایع شیمیایی،
نساجی ،غذایی ،معادن ،نفت ،دارویی ،آرایشی و بهداشتی و نیز کاربرد این
فناوری در حذف آالیندههای شیمیایی و معدنی و نیز استفاده از این فناوری
در افزایش توان تولید فرآوردههای کشاورزی ،از جمله تولید کودهای زیستی
و در یک کالم توسعه اقتصاد بدون نفت به خوبی شناخته شده است .با
توجه به گستردگی و اهمیت نقش میکروارگانیسمها در تولید فرآوردههای
زیستفناوری ،فارغ التحصیالن این رشته میتوانند در واحدهای پژوهشی
و واحدهای تحقیق و توسعه کارخانهها و شرکتهای زیستفناوری برای
38
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توسعه مرزهای دانش در زیستفناوری میکروبی و نیز رفع معضالت این
واحدها در حوزه تولید ،ایجاد و حضور در شرکتهای دانش بنیان تولید
کننده فرآوردههای و نیز شرکتهای ارائه دهنده خدمات مورد نیاز کشور به
روشهای زیستفناوری میکروبی مشغول شوند.
در جدول  14واحدهای درسی رشتهگرایش زیستشناسی-زیستفناوری
میکروبی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

39

جدول  -14توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستشناسی-زیستفناوری میکروبی

کارشناسی ارشد زیستفناوری میکربی؛ جایگزین کارشناسی ارشد زیستفناوری
(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
دروس جبرانی

زیستشناسی میکروبی ،میکروبیولوژی عمومی ،فیزیولوژی میکروبی،
میکروبیولوژی صنعتی ،میکروبیولوژی غذایی ،میکروبیولوژی محیطی،
ژنتیک مولکولی ،بیوشیمی متابولیسم

دروس الزامی

زیستفناوری پروتئین ،مهندسی ژنتیک پروکاریوتها ،فناوری
تخمیر ،بیوانفورماتیک ،روش پژوهش و طراحی آزمایش ،روشها در
زیستفناوری

دروس اختیاری

مهندسی بیوشیمی ،زیستفناوری محیط زیست ،زیستفناوری غذایی،
زیستفناوری دارویی ،زیستفناوری سوخت و معدن ،زیستفناوری
قارچها ،آنزیمشناسی ،اومیکس ،اخالق زیستی در زیستفناوری،
کارآفرینی در زیستفناوری ،کارورزی در زیستفناوری

موسسات برگزار
کننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تهران،
دانشگاه سمنان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه شاهد،
دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر،
دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشگاه مراغه ،پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیستفناوری ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه علم و فرهنگ،
مؤسسه آموزش عالی نور دانش میمه ،مؤسسه آموزش عالی ربع رشیدی
تبریز ،مؤسسه آموزش عالی سنا ساری
دکتری زیستفناوری میکربی
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دروس جبرانی

ژنتیک پروکاریوتها ،ژنتیک یوکاریوتها ،فرآوردههای تخمیری،
بیوانفورماتیک

دروس الزامی

روشهای نوین در زیستفناوری میکروبی ،فرآوری زیستمواد در
میکروارگانیسمها ،مهندسی متابولیک ،میکروبیولوژی پیشرفته

دروس اختیاری

مباحث مهندسی برای زیستفناوری ،ریز زیستفناوری ،بیوانفورماتیک
پیشرفته ،مباحث ویژه در زیستفناوری میکربی ،جداسازی زیستی،
مبانی مدیریت صنعتی ،معتبرسازی در زیستفناوری

مؤسسات برگزار
کننده مقطع دکتری

دانشگاه الزهرا ،دانشگاه شاهد
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زیستشناسی ژنتیک/زیستشناسی ژنتیک مولکولی
دانش ژنتیک در دنیای امروز با توجه به تواناییها و کاربردهای آن از جمله
علوم پیشرفته و استراتژیک محسوب میشود .این علم به مطالعه اصول
حاکم بر چگونگی به ارث رسیدن و انتقال صفات از بعد ظاهری و عملکردی
از نسلی به نسل بعد میپردازد .در سالهای اخیر با توجه به کاربردهای
متنوع این علم در زمینههای مختلف همچون پزشکی ،زیستفناوری،
کشاورزی ،محیط زیست و با عنایت به نیازمندیهای فعلی و آتی بشر
در جهان کنونی سرمایهگذاریهای زیادی در بعد انسانی و مالی در اکثر
کشورهای دنیا بویژه کشورهای پیشرفته برای آموزش و توسعه آن صورت
پذیرفته است .امروزه آگاهی داشتن از دانش ژنتیک به قدری اهمیت یافته
که تقریبا در تمامی دانشگاههای کشورهای پیشرفته گروه آموزشی این علم
و یا گروه مرتبط با آن را در برنامه آموزشی خود و در مقاطع مختلف دارند.
هدف دوره کارشناسی ارشد ژنتیک تربیت متخصصین متعهد و کارآمد و
آشنا به دانش و زمینههای نظری و کاربردی علم ژنتیک و توانمند برای
برطرف کردن نیاز کشور در زمینه آموزش و تحقیق در علوم ژنتیک ،سلولی
و مولکولی ،زیستفناوری و سایر علوم وابسته میباشد .در درسهای این
دوره سعی بر ارائه نمایی کلی از بسیاری از جنبههای نظری علم ژنتیک و
کاربرد آنها در سایر علوم و رشتههای مرتبط و متناسب با پیشرفتهای
روز جامعه قرار دارد .دانش آموختگان کارشناسی ارشد ژنتیک قادر به عهده
دار شدن مسئولیت هدایت آزمایشگاهها و کمک به امر آموزش ژنتیک در
دانشگاههای سراسر کشور ،همکاری در امور پژوهشی دانشگاهها ،موسسات و
مراکز پژوهشی کشور خواهند بود.
در جدول  15واحدهای درسی رشتهگرایش زیستشناسی-ژنتیک و
همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -15توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستشناسی-ژنتیک/ژنتیک مولکولی

کارشناسی ارشد ژنتیک
دروس جبرانی ...
دروس الزامی

ژنتیک انسانی تکمیلی ،ژنتیک جمعیت تکمیلی ،ایمونوژنتیک ،ژنتیک
مولکولی ،مهندسی ژنتیک ،بیوانفورماتیک

کشت سلول و بافت ،سیتوژنتیک تکمیلی ،زیستشناسی سامانهها ،ژنتیک
رفتاری ،میکروسکوپها و کاربرد آنها ،ژنتیک سرطان ،زیستفناوری
دارویی ،زیستفناوری گیاهی ،بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک،
دروس اختیاری
روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،بیوشیمی سلول ،آنزیمشناسی،
زیستفناوری میکروارگانیسمها ،مبانی نانوفناوری ،روش پژوهش و طراحی
آزمایش ،ایمنی زیستی
دانشگاه اراک ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه
تربيت مدرس ،دانشگاه زابل ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه
موسسات برگزار شهید باهنر کرمان ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،
کننده مقطع دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه گنبد ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه مراغه ،دانشگاه
کارشناسی ارشد یزد ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه علم و فرهنگ ،دانشگاه علم و هنر ،مؤسسه
آموزش عالی نور دانش میمه ،مؤسسه آموزش عالی ربع رشیدی تبریز،
مؤسسه آموزش عالی سنا ساری
دکتری زیستشناسی ژنتیک مولکولی
دروس جبرانی ...
دروس الزامی

ژنتیک مولکولی پیشرفته ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،کاربردهای مهندسی
ژنتیک و ژنتیک مولکولی ،چرخه سلولی از دید مولکولی

رابطه ساختار و عمل ماکرومولکولکولهای حیاتی ،ژنتیک مولکولی گیاهی،
ژنتیک مولکولی جمعیتها ،فارماکوژنتیک ،ژنتیک مولکولی تکوینی ،ژنتیک
مولکولی پزشکی ،بیوتکنولوژی دام و آبزیان ،تکنولوژی آنزیم و سلول تثبیت
دروس اختیاری
شده ،بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی ،ایمنی شناسی سلولی و
مولکولی ،توارث سیتوپالسمی و ژنتیک سلولهای سوماتیک ،ژنتیک پیشرفته
سرطان ،مهندسی پروتئینها

مؤسسات برگزار دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس،
کننده مقطع دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،پژوهشگاه ملی
دکتری
مهندسی ژنتیک و زیستفناوری
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بیوانفورماتیک
برای درک مکانیسمهای پیچیده در سلول ،بیوانفورماتیک با ترکیب رشتههای
گستردهای از زیست شناسی نقش مهمی را بازی میکند .به تعبیری دیگر
میتوان گفت که بیوانفورماتیک در تحقیقات زیستی نقش چراغ یا نقشه
راهی را دارد که کمک میکند این تحقیقات با سرعت و اطمینان بیشتر
به پیش رود .بیوانفورماتیک در زمره علوم کلیدی قرن  21قرار دارد و
گسترش ،پیشبرد و ارتقای علمی این دانش از اهمیت خاصی برخوردار
است .بیوانفورماتیک دانش استفاده از علوم کامپیوتر و آمار و احتماالت در
شاخه علوم زیستی است .در چند دهه اخیر ،با توجه به رشد نمایی بانکهای
اطالعاتی بیولوژیکی ،لزوم ذخیره سازی ،سامان دادن و فهرست دار کردن
دقیق اطالعات ضروری به نظر میرسید .با پیشرفت چشمگیر فناوری
اطالعات و کاربردهای آن ،ادغام دو علم زیست شناسی و فناوری اطالعات
راه گشای این امر شد .به این ترتیب رشته بیوانفورماتیک با هدف استفاده
از رایانهها ،نرم افزارها و بانکهای اطالعاتی جهت ذخیره سازی و بازیابی
اطالعات در مطالعات بیولوژیکی شکل گرفت .با پیشرفت بیوانفورماتیک
حضور سایر رشتهها نیز ضروری شد .برای تحلیل دادهها و نتیجه گیری
از آنها حضور علم آمار الزم شد .حجم باالی اطالعات و پردازش آنها
نیز وجود رایانههای پیشرفته تری را میطلبید .بنابراین ،بیوانفورماتیک به
عنوان تخصص میان رشتهای با ادغام زیست شناسی ،ریاضیات به ویژه آمار،
علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات به وجود آمد .بیوانفورماتیک دربرگیرنده
علومی همچون زیست شناسی محاسباتی ،ریاضی کاربردی ،بیوانفورماتیک،
آمار ،علوم کامپیوتر ،هوش مصنوعی ،شیمی و بیوشیمی است تا مسائل
زیست شناسی را که معموالً در سطح مولکولی هستند حل کند .اهداف
اصلی از تعریف رشته بیوانفورماتیک ،انجام تحقیقات بنیادی در جهت
گسترش ،پیشبرد و ارتقای علمی دانش بیوانفورماتیک که در زمره علوم
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کلیدی قرن  21قرار دارد ،ایجاد بستر مناسب جهت انجام تحقیقات بنیادی
و کاربردی ،تربیت و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به
امور آموزشی و پژوهشی در زمینههای بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسباتی
در جهت رفع وابستگی تحقیقاتی و صنعتی جامعه اسالمی بیان شده است.
دانشآموختگان این رشتهگرایش قادر به بکارگیری ابزارهای بیوانفورماتیکی
برای حل مسائلی که در زمینه حرفه خود با آن مواجه میشوند و همکاری
در امور پژوهشی موسسات و مراکز پژوهشی کشور در پیشبرد پروژههای بین
رشته ای هستند .در جدول  16واحدهای درسی رشتهگرایش بیوانفورماتیک
و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -16توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیوانفورماتیک

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک
دروس جبرانی

مبانی رایانه و برنامهنویسی ،زیستشناسی سلولی و مولکولی ،ساختمان داده
و الگوریتم ،کاربرد آمار در بیوانفورماتیک ،اخالق و ایمنی زیستی ،بیوشیمی

دروس الزامی

مبانی بیوانفورماتیک ،آنالیز توالی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک ،مدلسازی
و پیشگویی ساختار ماکرومولکولها ،پایگاه دادهها ،الگوریتم پیشرفته،
یادگیری ماشین ،زیستشناسی سامانهای ،پایگاه دادههای زیستی

بیـوشـیمی فیـزیک پروتئیـنها و اسیدهای نوکلـئیک ،مباحـث نوین در
بیـوانفورماتیک ،اومیک ،آنـالیـز دادههـای بیـان ژن ،بیـوفیـزیـک مـولکولی،
طراحی دارو ،مهندسی پروتئین و پروتئومیک ،ایمنیشناسی محاسباتی،
دروس اختیاری
ژنومیک محاسباتی ،دادهکاوی ،شبکه عصبی مصنوعی ،ریاضیات گسسته،
هندسه محاسباتی ،برنامهنویسی پیشرفته و پایگاه دادهها ،مدلسازی ریاضی
سیستمهای زیستی
موسسات

برگزارکننده مقطع ...
کارشناسی ارشد

دکتری بیوانفورماتیک
دروس جبرانی

زیستشناسی سلولی و مولکولی ،ساختمان ماکرومولکولها ،مبانی ژنتیک،
کاربرد آمار در بیوانفورماتیک ،ساختمان داده و الگوریتم ،مبانی رایانه و
برنامهنویسی ،ریاضیات گسسته

دروس الزامی

بیوانفورماتیک ،آنالیز توالی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک ،ژنومیک
محاسباتی ،مدلسازی و پیشگویی ساختمان ماکرومولکولها ،الگوریتمهای
ترکیباتی در بیوانفورماتیک ،مباحث نوین در بیوانفورماتیک

نظریه الگوریتمها ،ریاضیات زیستی ،الگوریتم تکاملی ،نظریه اطالعات و
کدگذاری ،ریاضیات گسسته پیشرفته ،مدلهای تصادفی گسسته ،کاربرد
نظریه گراف در بیوانفورماتیک ،درختها و شبکههای فیلوژنیک ،فرآیندهای
دروس اختیاری تصادفی  ،1فرآیندهای تصادفی  ،2آنالیز دادهها و کاربرد آن ،الگوریتم
فرا اکتشافی در بیوانفورماتیک ،یادگیری ماشین ،دادهکاوی ،برنامهنویسی
پیشرفته و پایگاه دادهها ،آمار بیزی ،زیستشناسی سامانهای ،زیستشناسی
مولکولی پیشرفته ،زیستشناسی مولکولی محاسباتی ،تنظیم عالئم سلولی
مؤسسات
برگزارکننده
مقطع دکتری

...
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6-3
زیستفناوری دریا
رشته گرایش زیستفناوری دریا از مجموعه ای از علوم مربوط به رشته
زیست شناسی و فناوری و علوم دریایی تشکیل شده است .از اهداف این
دور ه میتوان به استفاده از منابع عظیم زیستی دریایی نظیر استفاده از منابع
دارویی ژنی ،پروتئین دریا و  ...همچنین کنترل آلودگیهای زیست محیطی
اشاره کرد ،که پذیرفته شدگان این دوره با نگرش عمیق تر نسبت به کاربرد
فناوری زیستی در دریا و راههای استفاده از منابع زیستی دریایی در جهت
منافع بشری و تجاری سازی موجودات دریایی و محصوالت آنها میپردازند.
لذا هدف اصلی این دوره تربیت متخصصین رشته زیستفناوری دریا میباشد
که با کسب مهارتهای کافی در زمینه دانشهای مربوطه ضمن استفاده از
منابع و ذخایر عظیم دریایی در جهت منافع بشری ،فعالیتهای آموزشی و
پژوهشی در زمینه علوم زیستفناوری انجام دهند .در جدول  17واحدهای
درسی رشتهگرایش زیستفناوری دریا و همچنین مؤسسات برگزارکننده
این رشته آورده شده است.
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جدول  -17توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیوانفورماتیک

کارشناسی ارشد زیستفناوری دریا
دروس جبرانی

...

دروس الزامی

بومشـناسی پیشـرفته دریا ،بیـولوژی سـلولی و مـولکولی
پیـشـرفته ،کشـت سـلولهـای آبـزیان ،بیـوانفـورمـاتیـک،
زیستفناوری دریا و پتانسیلهای آن ،کاربرد تکنیکهای
مولکولی در زیستفناوری دریا ،ایمنی و اخالق زیستی

دروس اختیاری

میکروبیولوژی پیشرفته دریا ،ژنتیک مولکولی ،بیوشیمی
پیشرفته ،فناوری زیستی صنعتی ،کاربردهای مهندسی
ژنتیک در زیستفناوری دریا ،آشنایی با روشها و
ابزارهای مطالعه در زیستفناوری دریا ،پاالیش زیستی
دریا ،فرآوردههای طبیعی دریا ،آبزیپروری پیشرفته،
نانوزیستفناوری دریا

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر ،دانشگاه علوم
و فنون دریایی خرمشهر
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7-3
ریززیستفناوری (نانوبیوتکنولوژی)
تفناوری یا نانوبیوتکنولوژی دورهای آموزشی و پژوهشی
رشتهگرایش ریززیس 
شامل مجموعهای از اصول ،علوم و فنون نانوتکنولوژی ،سامانههای زیستی،
کاریرد نانوفناوری در علوم زیستی و بیوتکنولوژی ،روشهای آنالیز سطوح
در مقیاس نانو ،برهمکنش مواد و مولکولهای زیستی و همچنین سلولها
با سـطوح و نانوسـاختارها ،روشهای طـراحی و سـاخت نانوسـاختارها،
کاربرد نانوتکنولوژی در زیستپزشکی و  ...است .هـدف اصلی از این دوره،
تربیت متخصصین در حوزه نانوبیوتکنولوژی همگام با مراکز دانشگاهی و
پژوهشگاهی کشورهای پیشرفته است .دانشآموختگان این رشته توانایی
هدایت و انجام پروژههای آموزشی و پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی در
بخشهای صنعتی و تجاری مرتبط را خواهند داشت .در جدول  18واحدهای
درسی رشتهگرایش بیوانفورماتیک و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.
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جدول  -18توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش نانوزیستفناوری

کارشناسی ارشد نانوزیستفناوری
دروس جبرانی

زیستشناسی ،شیمی ،ترمودینامیک ،پدیدههای انتقال ،فیزیک پایه

دروس الزامی

اصول نانوفناوری ،زیستمواد ،علوم و مهندسی سطح در
نانوزیستفناوری ،کاربردهای نانوزیستفناوری ،اصول کشت سلول
و بافت ،آزمایشگاه نانوزیستفناوری

دروس اختیاری

زیستحسگرها ،سلولهای بنیادی و کاربرد آنها ،طراحی آزمایشها
و آنالیز آمار دادهها ،بیوفیزیک مولکولی و سلولی ،مهندسی پروتئین،
بیوانفورماتیک ،فناوری آنزیم ،زیستفناوری مولکولی ،آزمایشگاه
زیستفناوری مولکولی ،میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای
تخمیری ،آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیستمواد

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتری ریززیستفناوری

دروس جبرانی

بیوشیمی پایه ،بیوشیمی فیزیک ،بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای
نوکلئیک ،آنزیمشناسی ،ایمونوشیمی

دروس الزامی

فیزیک در ریززیستفناوری ،مواد و سامانههای ریززیستساختارها،
روشهای شناسایی ریززیستساختارها ،فناوری اطالعات در ریز
زیستفناوری ،کاربردهای ریززیستفناوری در علوم زیستی

دروس اختیاری

خودبازیابی در سامانههای زیستی ،بیولوژی مولکولی و کشت
سلولی ،روشهای آنالیز ریز زیستساختارها ،مهندسی زیستی،
شیمی در ریززیستفناوری ،زیستفناوری گیاهی ،روشهای نوین
در زیستفناوری گیاهی

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه جامع امام
حسین ،دانشگاه تهران ،دانشگاه رازی کرمانشاه
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8-3
زیستفناوری صنعت و محیط زیست
با توجه به اهمیت بسیار علوم و فناوریهای نوین در توسعه پایدار کشور،
ایجاد رشتههای مرتبط در این زمینهها در راستای تربیت نیروی انسانی
مورد نیاز دارای اهمیتی ویژه است .یکی از این مهم ترین زمینههای علمی
ی میباشد .زیست فناوری دارای شاخههای
و فناوری نوین ،زیست فناور 
متفاوتی از جمله زیست فناوری با گرایش صنعت و محیط زیست است.
آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه با توجه به کاربردهای
گسترده آن ،میتواند کمک شایانی به رشد و رونق این زمینه علمی و فناوری
در کشور نماید .دوره کارشناسی ارشد زیستفناوری صنعت و محیط زیست
میتواند در دانشکدههای فناوری نوین ،علوم زیستی و فنی و مهندسی اجرا
گردد .دوره کارشناسی ارشد رشتهگرایش زیست فناوری-صنعت و محیط
زیست دورهای آموزشی و پژوهشی است که در طی آن مجموعه ای از اصول
علوم و فنون در زمینههای مهندسی ژنتیک ،علوم سلولی مولکولی ،توسعه
سویههای صنعتی ،فناوری تخمیر ،تولید ،جداسازی و خالص سازی مواد
زیستی با ارزش ،اصول مهندسی در طراحی فرایندهای زیستی و کاربرد
زیست فناوری در محیط زیست ارائ ه میشود .فارغ التحصیالن این دوره
میتوانند در زمینه زیست فناوری صنعتی (غذایی ،دارویی ،تولید اسیدها
و حاللهای آلی و  )...و محیط زیست ،به ویژه در زمینه توسعه و طراحی
واحدهای صنعتی و مباحث مهندسی درگیر در آن و همچنین ساخت
تجهیزات مورد استفاده در زیست فناوری ،نیاز تخصصی کشور را تا حد
زیادی تامین نمایند.
در جدول  19واحدهای درسی رشتهگرایش زیستفناوری صنعت و
محیط زیست و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -19توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستفناوری صنعت و محیط زیست

کارشناسی ارشد زیستفناوری صنعت و محیط زیست
دروس جبرانی

بیوشیمی پایه ،میکروبیولوژی پایه ،اصول مهندسی شیمی،
ریاضیات پایه و مهندسی

دروس الزامی

میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری ،مبانی طراحی
بیورآکتور ،فرآوری پاییندستی در زیستفناوری ،مهندسی
ژنتیک و زیستفناوری مولکولی ،زیستفناوری محیط زیست،
آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیستمواد ،آزمایشگاه
زیستفناوری مولکولی

دروس اختیاری

کاربردهای زیستفناوری در صنعت معدن ،آزمایشگاه
زیستفناوری محیط زیست ،زیستفناوری غذایی،
زیستفناوری دارویی ،طراحی آزمایش و آنالیز آماری
دادهها ،نانوزیستفناوری ،فناوری آنزیم ،مهندسی پروتئین،
بیوانفورماتیک ،پایلوت فرآیندهای زیستی ،زیستفناوری برای
تصفیه پسماند ،فناوری هیبریدوما ،زیستفناوری دریا ،اخالق و
ایمنی زیستی ،مبانی مدیریت در زیستفناوری

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

...
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9-3
علوم و فناوری نانو -نانو زیست الهام (نانو بیومیمتیک)
زیست الهام (بیومیمتیک) حوزه نوینی از علم است که در آن عناصر ،مدلها،
سیستمها و فرایندهای طبیعی مطالعه میشود و از آنها برای حل مشکالت
انسانی به طور خالقانه الگوبرداری میشود .در یک تعریف خاص ،زیست الهام
به عنوان استراتژی آگاهانه طراحان و مهندسان برای مشاهده و یادگیری
از اصول طراحی طبیعت توصیف میشود .هدف از برگزاری چنین دوره
آموزشی ،تربیت نیروی انسانی متخصص با تواناییهای میان رشتهای در
تحلیل سیستمهای نانو مقیاس خلقت و الگو برداری علمی از آن برای توسعه
فناوریهای نوین میکرو و نانو مقیاس ،پرورش نیروهای دانشگاهی الزم برای
تاسیس رشته در سطوح دکترا و پسا دکترا با هدف انجام مطالعات عمیق نانو
بیومیمتیک در کشور و تسهیل مشارکت این رشته در روند توسعه ملی نانو
تکنولوژی و بیوتکنولوژی و زمینهسازی گرایش به الهام از خلقت در توسعه
فناوریهای نسل آینده و توسعه بستر علمی برای متخصصین سایر رشتهها
به ویژه گرایشهای نانو فناوری به اتخاذ استراتژی بیومیمتیک در تحقیقات
و توسعه بیان شده است .دانشآموختگان این دوره قادر به همکاری با صنایع
فناور برای پایه گذاری روندهای جدید نانو مهندسی الهام گرفته از خلقت
و توسعه نسل جدیدی از نانو فناوریهای پیشرفته ،مشاوره به دانشگاهها و
مراکز تحقیقاتی در راستای ایجاد و پیشبرد برنامههای مطالعاتی در حوزه
نانو زیست الهام ،مشارکت و ارائه مشاوره در پروژههای ملی فناوریهای
نانو مقیاس الهام گرفته از حیات ،مشارکت در توسعه فناوریهای نوین
بومی مبتنی بر الگوهای آفرینش با پتانسیل تجاری سازی بین المللی و
کارآفرینی از طریق مشارکت در توسعه و تجاری سازی محصوالت نانو
مقیاس الهام گرفته از حیات خواهند بود .منابع علمی نشان میدهد بسیاری
از نوآوریهای علمی در کشورهای پیشرفته مبتنی بر الهام گیری از حیات و
ترجمه اصول طراحی خلقت به فناوری بوده است .نانو زیست الهام به عنوان
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یک علم میان رشته ای دارای پتانسیل مهمی در نوآوری پایدار شناخته
میشود .نانو زیست الهام رویکردی برای الهام از طبیعت در بنیادی ترین
سطح ماده و بستر تکامل فناوریهایی است که بر مزیتهای طراحی طبیعی
نانو مقیاس مبتنی هستند .در جدول  20واحدهای درسی رشتهگرایش
نانوزیستالهام و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.

جدول  -20توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش نانوزیستالهام

کارشناسی ارشد نانو زیست الهام (نانوبیومیمتیک)
دروس جبرانی

روش تحقیق ،بیولوژی سلولی و مولکولی ،بیوفیزیک
سلولی و مولکولی

دروس الزامی

مواد و خواص آنها ،مبانی نانوتکنولوژی و نانومهندسی،
مبانی نانوزیست تقلید ،روشهای تعیین ویژگیهای
نانومواد ،توسعه نانومواد زیست تقلید ،نانوساخت
زیست تقلیدی ،مکانیک و مکانیسم نانومواد

دروس اختیاری

معنویت و اخالق در زیست الهام ،اصول نانوطراحی
در بیولوژی ،زیستکانیسازی الهام گرفته از حیات،
زیستتقلید در سنتز نانومواد هیبریدی ،زیست تقلید
در نانوتریبولوژی و مهندسی سطح ،نانوساختارها و
سطوح خودسازمان ده زیست تقلید ،نانوسیستمهای
چسب گونه زیست الهامی ،نانوبیومیمتیک در زیست
پزشکی ،نانوفناوری غشاهای زیست تقلیدی ،مبانی
نانوکریستالهای فوتونی ،نانوفوتونیک و نانو اپتیک
الهام گرفته از حیات ،دستگاهها و ماشینهای مولکولی
زیستتقلیدی ،بیونانوروبوتیک ،ماشینهای مولکولی
سلولی ،ماشینهای مولکولی ویروسی

موسسات برگزار کننده مقطع
کارشناسی ارشد

...
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10-3
بیماریشناسی گیاهی -کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی یکی از روشهای مبارزه و کاهش
خسارت بیماریهای گیاهی است که در آن دشمنان طبیعی و دوستدار
طبیعت و محیط زیست در جهت مبارزه و کاهش خسارت بیماریهای
گیاهی استفاده میشوند و در نتیجه تولید غذای سالم ،توسعه پایدار و
کاهش مصرف سموم کشاورزی را به دنبال دارد .با توجه به حجم وسیع
تحقیقات که در سالهای اخیر در حوزه دانش کنترل بیولوژیک انجام شده
است ،این دانش میتواند سهم بزرگی در توسعه علمی کشور ایفا نماید.
در جدول  21واحدهای درسی رشتهگرایش بیماریشناسی گیاهی-
کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.

54

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

جدول  -21توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیماریشناسی گیاهی-
کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی

دکتری بیماریشناسی گیاهی-کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی

دروس جبرانی

قارچشناسی تکمیلی ،ویروسشناسی گیاهی ،اصول نماتدشناسی
و نماتدهای انگل گیاهی ،پروکاریوتهای بیمار یزا در گیاهان،
مدیریت بیماریهای گیاهی ،کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی

دروس الزامی

ژنتیک مولکولی ،بیوتکنولوژی در بیماریهای گیاهی ،مدیریت
بیماریهای گیاهی تکمیلی ،مقاومت گیاهان در مقابل بیماریها،
بیواکولوژی عوامل بیمار یزای خاکزاد گیاهان ،بیماریشناسی بذر

دروس اختیاری

مباحث تکمیلی در بیوکنترل بیماریهای گیاهی ،تکنولوژی
تولید و کاربرد عوامل بیوکنترل در کشاورزی ،اکولوژی
مولکولی میکروارگانیسمهای ریزوسفر ،اکولوژی مولکولی
میکروارگانیسمهای فیلوسفر ،ردیابی عوامل کنترل بیولوژیک
و متابولیتهای آنها ،مبانی مولکولی روابط متقابل گیاه با
میکروارگانیسمهای مفید ،میکوسمبیوزهای اندوریزوسفر،
مباحث ویژه

موسسات برگزارکننده
مقطع دکتری

دانشگاه آزاد ،دانشگاه تهران ،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
مشهد
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11-3
زیستشناسی سلولی و مولکولی
با توجه به نقش کلیدی زیستشناسی مولکولی در پژوهشهای پایهای علوم
زیستی و همچنین در تولید تکنولوژی جدید ،در سالهای اخیر زیستشناسی
سلولی و مولکولی به عنوان رشتهای استراتژیک در اغلب کشورهای پیشرفته
و در حال توسعه جهان جایگاه ویژهای یافته استو برنامهریزی برای تربیت
متخصصان کارآمد در این دوره از اهمیت زیادی برخوردار شده است .هدف
از این دوره ،تربیت نیروی انسانی متخصص ،خالق و صاحبنظر هست که
دانش و تجربه الزم در انجام پژوهش و آموزش در زمینههای مختلف سلولی
و مولکولی را داشته باشد و بتواند به تولید دانش و کاربرد آن در جنبههای
مختلف این رشته بپردازد.
در جدول  22واحدهای درسی رشتهگرایش زیستشناسی سلولی و
مولکولی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -22توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستشناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی ارشد زیستشناسی سلولی و مولکولی
دروس جبرانی
دروس الزامی

زیستشناسی سلولی پیشرفته ،ساختار  DNDو همانندسازی ،رونویسی
و ترجمه ،تنظیم بیان ژنها ،بیوفیزیک سلولی ،ایمنیشناسی

دروس اختیاری

کشت سلول و بافت (نظری عملی) ،میکروسکوپ الکترونی (نظری
عملی) ،مهندسی ژنتیک ،روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک (نظری
عملی) ،ژنتیک پروکاریوتها ،مکانیسم سلولی و مولکولی سرطان،
آنزیمولوژی ،زیستشناسی سلولی و مولکولی عملی ،زیستشناسی
مولکولی و تکامل ،بیوتکنولوژی

موسسات
برگزارکننده مقطع
کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه
خلیج فارس بوشهر ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاه رازي كرمانشاه،
دانشگاه شيراز ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،دانشگاه
فردوسي مشهد ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه مازندران ،دانشگاه محققی
اردبیل ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری ،دانشگاه علم
و فرهنگ ،دانشگاه علم و هنر ،ذانشگاه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی
اصفهان ،مؤسسه آموزش عالی نور دانش میمه
دکتری زیستشناسی سلولی و مولکولی

دروس جبرانی
دروس الزامی

زیستشناسی مولکولی پیشرفته پروکاریوتها ،زیستشناسی مولکولی
پیشرفته یوکاریوتها ،زیستشناسی سلولی یوکاریوتی ،مهندسی ژنتیک
تکمیلی ،زیستشناسی سلولی و مولکولی سرطان

دروس اختیاری

ژنتیک مولکولی پزشکی ،ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ،ژنتیک
ویروسها ،زیستشناسی میتوکندری و کلروپالست ،بیوتکنولوژی
مولکولی ،زیستشناسی غشاها و ترابری سلولی ،ژنتیک قارچها،
بیوفیزیک ماکرومولکولها و مدلسازی ،زیستشناسی مولکولی گیاهی،
مهندسی ژنتیک عملی ،مهندسی پروتئین ،مکانیسمهای سلولی مولکولی
رشد و نمو ،سیتوشیمی پیشرفته ،کشت سلول و بافت ،میکروسکوپ
الکترونی

مؤسسات برگزارکننده دانشگاه آزاد ،دانشگاه تهران ،دانشگاه رازي كرمانشاه ،دانشگاه شيراز،
مقطع دکتری
دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه مازندران
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4
رشتههای علوم پزشکی
1-4
زیستفناوری پزشکی
زیستفناوری پزشکی شاخهای از علم زیستفناوری است که در پزشکی
و داروسازی میداندار عرصه خدمات درمانی و تولید شده است .با ورود
زیستفناوری به عرصه تشخیص و درمان بیماریها و کشف ارتباط ژنتیک
افراد و تأثیر داروها ،تحول عظیمی در سیستم بهداشت و درمان در سطح
دنیا ایجاد شده است .کشورهایی که این تکنولوژی را در دست دارند ثروت
بیشتری را کسب کرده و قدرت بیشتری احساس میکنند .همچنین با ورود
زیستفناوری به عرصه داروسازی ،امروزه داروهای زیادی با فنون جدید تولید
میشوند و کارخانههای عظیمی در این عرصه نیازهای دارویی را با کارآیی
بیشتر و کنترل بهتر تولید میکنند .هدف از تأسیس رشته زیستفناوری
پزشکی تربیت نیروهای کارآمدی بیان شده است که عرصههای مختلف
بهداشت و درمان کشور را برای رسیدن به خودکفایی یاری کنند و کشور
را با بصیرت ،آگاهی و دوراندیشی به سمت تکامل پیش ببرند .رشته
زیستفناوری پزشکی مجموعهای از دانشها و فنون برگرفته از علوم زیستی
است که از سلولهای زنده و مواد سلولی برای تحقیق و تولید مواد دارویی
و محصوالت مورد استفاده در تشخیص بیماریها استفاده میکند و در
پیشگیری و درمان بیماریها به کمک انسان میآید .تحول در تشخیص
و درمان بیماریهای ژنتیکی و سرطانها و همچنین فرآیند ژندرمانی
از دستآوردهای پژوهشی این رشته محسوب میشوند .از مهارتهای
اختصاصی دانشآموختگان این رشته ،استخراج  ،Genomic DNAانجام
واکنش  PCRو  ،RT-PCRکلونینگ ژن ،انتقال پالسمید ،استخراج پالسمید،
بیان ژن ،تخلیص پروتئینها با کروماتوگرافی ،االیزا ،کشت سلولی بیان شده
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است .دانش آموختگان رشته زیست فناوری پزشکی با بهرهگیری از بیولوژی
سلولی و مولکولی ،مهندسی ژنتیک و با استفاده از بافتها و موجودات زنده،
قادر به توليد واكسنهاي نوين زيستي ،كيتهاي تشخيصي ،آنتيباديهاي
مونوکلونال ،دودمانهای سلولی و طراحی پرایمر با استفاده از نرمافزارها
خواهند بود .دانش آموختگان این رشته قادرند در حوزه بهداشتی به ایمن
سازی جامعه در مقابل امراض گوناگون واگیر و غیر واگیر بپردازند و در این
ی میتواند در
بین توانمندیهای علمی و عملی رشته زیست فناوری پزشک 
نها ،برای
طراحی و ساخت واکسنهای نوین نسل سوم مانند  DNAواکس 
بیماریهای مهمی چون ایدز ،سل و حتی اعتیاد مفید باشد .از موارد مهم
دیگر در حوزه بهداشت و توجه به پیشگیری از ابتال به بیماریها ،به خصوص
بیماریهای ژنتیکی (مانند تاالسمی ،هموفیلی و …) و سرطان میباشد.
ضمنا پیشگیری از ابتال به بیماریهایی مانند دیابت و قلبی از اولویتهای
است .در این بین طرح و توسعه راهکارهای پیشگیرانه مدرن ،همچون
تشخیص قبل از تولد ،نیازمند استفاده از تکنیکهای مدرن و توانمند
ی میباشد.
تشخیصی است که در حیطه علمی و عملی زیست فناوری پزشک 
در جـدول  23واحـدهای درسی رشـتهگرایش بیـوانفورماتیـک و همچنین
مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -23توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستفناوری پزشکی

کارشناسی ارشد زیستفناوری پزشکی
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،پاتوبیولوژی ،روش تحقیق ،کشت سلولهای
دروس جبرانی
جانوری
زیست شناسی سلولی مولکولی ،بیوشیمی پزشکی ،اصول استانداردسازی و ای
دروس الزامی منی فرآوردههای بیولوژی ،مهندسی ژنتیک نظری و عملی ،اصول کار با حیوانات
آزمایشگاهی ،بیوانفورماتیک ،ایمنوشیمی و روشهای آنالیز ،ژنتیک پزشکی
نانوزیست فناوری مقدماتی ،زیست ایمنی اخالق و حقوق ،اصول اقتصاد و
دروس اختیاری
مالکیت معنوی
موسسات
برگزارکننده
مقطع
کارشناسی
ارشد

دانشگاه علوم پزشکی اراک ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی
شاهرود ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
دانشگاه علوم پزشکی فسا ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشگاه علوم
پزشکی گیالن ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،
دانشگاه علوم پزشکی یزد ،سازمان انتقال خون
دکتری زیستفناوری پزشکی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،زیستشناسی سلولی و مولکولی ،ایمنی
زیستی و اصول کار در آزمایشگاه ،روش تحقیق و اصول ارائه مقاله،
دروس جبرانی
الکتروشیمی ،ایمونوشیمی ،میکروبشناسی عملی ،کشت سلولی ،اصول کار
با حیوانات آزمایشگاهی
اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک نظری ،اخالق زیستی ،بیولوژی
سیستمی و محاسباتی ،مهندسی ژنتیک عملی ،مهندسی پروتئین ،اصول
دروس الزامی و کاربردهای فرآیندهای مهندسی در بیوتکنولوژی ،کاربردها واکسنها و
آنتیبادیها در زیستفناوری پزشکی ،نانوبیوتکنولوژی ،اصول استانداردسازی
و ایمنی فرآوردههای بیولوژی
کاربرد سلولهای بنیادی در زیستفناوری پزشکی ،کاربرد ریزآرایهها ومیکروفلوی
دروس اختیاری
دیکها در تشخیص ،اقتصاد ،نوآوری و مالکیت معنوی در زیستفناوری

دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه تربیت
مؤسسات
مدرس ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه
برگزارکننده
علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم
مقطع دکتری
پزشکی مشهد ،انستیتوپاستور ایران
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2-4
پزشکی مولکولی
یکی از مشكالت اصلي مركز تحقيقاتي باليني ،وجود متخصصان آشنا به
مسايل مولكولي بيماريها است كه با آشنايي كامل به مفاهيم پزشكي
در سطح سلولي و مولكولي بتوانند سبب گسترش تحقيقات علوم پايه در
سطح وسيعتر و با كيفيت باالتر بشوند .بديهي است حضور چنين نيروهاي
انساني سبب ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات در عرصه پزشكي و مانع از
هدر رفتن منابع انساني و مالي خواهد شد .از آنجا كه تحقيقات علوم پايه
به ويژه ايمونولوژيك و ژنتيك در بسياري از بيماريها مي تواند به تشخيص
و درمان بيماري نيز كمك شايان نمايد ،ارزش و فايده اقتصادي حاصله از
تاسيس اين دوره ،افزودن ميگردد .تعداد قابل توجهي از مراكز دانشگاهي
و تحقيقاتي در ساير كشورها ،به تربيت دانشجو در حوزه پزشکی مولکولی
مشغول هستند .ضرورت و علت وجود اين رشته در سطح بين المللي تربيت
نيروي انساني است كه بتواند تحقيقات مربوط به رشته پزشكي را در سطح
سلولي ،مولكولي و آزمايشگاهي طراحي و هدايت نمايد .رسالت رشته فراهم
ساختن عرصه آموزشي و پژوهشي در راستای بررسي بيماريها و عوامل
ايجاد كننده در سطوح مولكولي است .رشته پزشكي مولكولي (Molecular
 )medicineدر مقطع دكتري تخصصي ( )PhDتلفيق خالقيت و انتقال دانش
پزشكي مولكولي از طريق تركيب آموزش و پژوهشهاي پايه و باليني با
تاكيد بر يادگيري فعال و تحقيق به روز ،به گسترش مرزهاي دانش در حيطه
علم پزشكي مولكولي كمك خواهد كرد.
با توجه به چند جنبه گرايي رشته ،فارغ التحصيالن اين رشته مي
توانند عالوه بر اشتغال در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي دولتي در مراكز
ديگر نيز جذب شوند كه بعضي از آنها مراكز خصوصي ،صنايع و تحقيقات
پايه ،تكنولوژي پزشكي ،كنترل كيفيت بازار در امور پزشكي ،انتشارات،
آزمايشگاههاي خصوصي تشخيص مولكولي و كارخانجات بيوتكنولوژي
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هستند .دانش آموختگان این رشته باید توان آموزشي و پژوهشي را در
مورد پزشكي مولكولي داشته باشند ،به روشهاي پيشرفته تحقيقات در
پزشكي مولكولي مسلط و توان انتقال ،توسعه و نيز خالقيت در ابداع آنها را
داشته باشند ،توان نقد و بررسي آموخته و يافتهها را داشته باشد و مسلط به
جديدترين فنون و روشهاي آموزشي و پژوهشي پايه در پزشكي مولكولي
باشند .در جدول  24واحدهای درسی پزشکی مولکولی و همچنین مؤسسات
برگزارکننده این رشته آورده شده است.

جدول  -24توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش پزشکی مولکولی

دکتری پزشکی مولکولی
دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی ،آمار زیستی ،اپیدمیولوژی عمومی،
بیوشیمی پزشکی ،کار با حیوانات آزمایشگاهی ،ایمونولوژی عمومی،
ژنتیک پزشکی

دروس الزامی

بیوشیمی پروتئینها ،فاکتورهای رشد و سیتوکینها ،ژنتیک مولکولی،
فیزیولوژی مکانیسم پیامهای داخل سلولی ،بیوانفورماتیک ،سیستم
ایمنی و بیماریهای خود ایمن ،مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
مولکولی ،اپیدمیولوژی ،اصول ژندرمانی ،جنبههای اخالق پزشکی
مولکولی

دروس اختیاری

روشهای مولکولی تشخیص بیماریها ،اساس مولکولی بیماریها،
فیزیولوژی اختصاصی ،فیزیوپاتولوژی بیماریها ،میکروسکوپ
الکترونی و روشهای ایمونوهیستوشیمی در تشخیص بیماریها

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه
علوم پزشکی بیرجند ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه علوم
پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی
مؤسسات برگزار کننده
شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم
مقطع دکتری
پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشگاه علوم پزشکی یزد
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مهندسی بافت
مهندسي بافت ( )Tissue engineeringاز رشتههاي بين رشتهاي است كه
دانش آموختگان آن ضمن آشنايي با ساختمان بافتها ،سلولهاي زنده و
زيست مواد قادر به انجام فعاليتهاي مختلف در قلمرو مربوط به ايجاد
جايگزينهاي زنده براي بافتها با استفاده از سلولهاي زنده و زيست مواد
ميباشند .طبق تعريف ،مهندسي بافت عبارت از استفاده از اصول و روشهاي
مهندسي و علوم زيستي جهت درك عميق ارتباط بين ساختمان و عملكرد
بافتهاي بدن پستانداران در شرايط مختلف سالمت و بيماري و توليد
جايگزينهاي بيولوژيك جهت بازسازي ،حفظ و يا بهبود عملكرد بافتها
میباشد .اكثر شركتهاي فعال و مطالعات انجام شده در زمينه مهندسي
بافت در كشور آمريكا متمركز است .اما ساير كشورها نيز با درك موقعيت و
پي بردن به اهميت اين فعاليتها ،به اين حيطه از علم توجه كرده ،به سرعت
در اين زمينه رشد كرده اند به نحوي كه در سال  1995درصد شركتهاي
غير آمريكايي فعال در اين زمينه تنها  %5بود اما در سال  2002اين ميزان
به  %46رسيد .درحال حاضر اروپا و ژاپن به عنوان قطبهاي دوم و سوم
اين رشته در دنيا شناخته مي شوند .در بين ساير كشورها ،برزيل ،چين و
هند هم با رويكرد بسيار مناسبي به اين رشته پرداخته اند .در ايران در چند
سال اخير فعاليتهاي متعددي توسط گروههاي مختلف دانشگاهي در اين
زمينه صوت گرفته است .منتها اين فعاليتها به صورت منسجم نبوده و عمدتا
منجر به توليد محصوالت در سطح تجاري نشده است .افرادي كه به طور
عمده در اين زمينه مشغول به فعاليت مي باشند داراي گرايشهاي علوم
تشريحي و سلولهاي بنيادي ،بيوتكنولوژي ،سلولي و مولكولي ،جراحان
ارتوپد ،سروگردن ،پالستيك ،مغز و اعصاب ،گوارش و نيز محققين بيومواد و
نساجي هستند كه هم در دانشكدهها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي و هم
در دانشكدهها و مراكز تحقيقاتي فني و صنعتي اشتغال دارند .دانشجويان
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در جريان اين دوره آموزش مي بينند كه چگونه با فعاليتهاي خود مي
توانند موجب ارتقاي سطح سالمت افراد جامعه بشوند و با كمك در كاهش
آالم جسماني ،موجب افزايش نشاط روحي هم وطنان خود بشوند .وجود
اين رشته و متخصصان اين رشته در كشور مي تواند با انسجام دادن و نظم
بخشيدن به اين فعاليتها موجب ارتقاي كيفيت اين خدمات گردد .تسريع
در توسعه بانكهاي اعضا نيز از ديگر پيامدهاي ايجاد اين رشته مي باشد.
در ضمن با توجه به آشنايي فارغ التحصيالن با اصول و فرآيندهاي ساخت
و ارزيابي زيست داربستها ،اين افراد ميتوانند پل ارتباطي مناسبي را بين
بيولوژيستها و متخصصان بيومراد برقرار كنند كه اين امر بالقوه ميتواند به
تسريع توسعه فعاليتهاي متخصصان فوق بينجامد.
رسالت اين رشته عبارت است از تربيت دانش آموختگاني كه توانايي
انجام وظيفه در كليه ابعاد آموزشي ،پژوهشي ،صنعتي ،خدماتي و مشاورهاي
را باتوجه به كاربردها و تحوالتي كه رشته مهندسي در حوزههاي مختلف
علوم پزشكي ايجاد نموده است ،براي جامعه اسالمي داشته باشند .روند
سريع و روز افزون توجه به اين علم و فن آوري كه با شاخصهايي نظير
ميزان سرمايه گذاري در حوزه آموزش و پژوهش و صنعت خود را نشان
ميدهد ،حكايت از تغييرات و تحوالت شگرفي است كه در زمینه ترميم
بافت صورت گرفته است و اين خود موجب ترغيب پزشكان به استفاده
از محصوالت بافتي جهت ترميم ضايعات شده است .هدف كلي از تدوين
و اجراي برنامه مهندسي بافت تامين و تربيت دانش آموختگاني است كه
متناسب با مقطع رشته بتوانند در حوزههاي مختلف پژوهشي ،آموزشي و
صنعتي مرتبط با نظام سالمت مفيد و موثر باشند .در جدول  25واحدهای
درسی مهندسی بافت و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده
شده است.
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جدول  -25توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش مهندسی بافت

دکتری مهندسی بافت

دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی ،آناتومی و جنینشناسی پایه ،بافت
شناسی ،فیزیولوژی سلول ،پاتولوژی عمومی ،فارماکولوژی
عمومی ،مبانی ایمونولوژی ،بیولوژی سلولی و مولکولی ،آمار و
روش تحقیق ،ژنتیک ،بیومکانیک ،مبانی مواد ،مبانی بیوشیمی،
مبانی بیوفیزیک

دروس الزامی

اصول مهندسی بافت ،حیوانات آزمایشگاهی ،کشت سلول،
روشهای مطالعه بافتی ،بیوانفورماتیک ،روشهای کارآزمایی
بالینی ،مکانیسمهای ترمیم ارگانها و فرآوردههای بافت ساخته،
زیستداربستها ،بیولوژی و ایمونولوژی پیوند ،تکنیکهای
مولکولی و سیگنالیک سلولی پیرشفته

دروس اختیاری

بانکهای سلولی ،بافتی و اعضا ،آنژیوژنز ،روشهای برقراری
ارتباط مؤثر با رسمایهگذاران و سیاستگذاران ،اخالق در آموزش
و پژوهشهای پزشکی ،ژنتیک مولکولی ،نانوبیوتکنولوژی،
کشت سهبعدی بافت

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
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4-4
پروتئومیکس کاربردی
پروتئومیکس به معنای بررسی و مطالعه پروتئینهای تام (پروتئوم) یک
ارگانل ،سلول ،بافت و یا یک موجود زنده در شرایط معینی مانند سالمت،
بیماری یا استرس میباشد .در شیمی پروتئین ،تالش میشود تا ویژگیهای
شیمیایی پروتئین بررسی شود ،بدین معنا که از روی یک فعالیت شیمیایی
مشاهده شده و یا از روی یک فنوتیپ ،ژنها و پروتئینهای مسئول بروز این
ویژگیها شناسایی گردند .این مطالعات با استفاده از ترکیبی از تکنولوژیهای
جداسازی پپتیدها و پروتئینها ،ابزارهای طیفسنجی جرمی و الگوریتمهای
جستجوی دادههای طیفسنجی جرمی در پایگاههای اطالعاتی توالی انجام
میشود .با علم به توانایی پروتئومیکس در تشخیص زودرس بیماریها و افزایش
بازدهی روشهای درمانی و با دانستن اینکه پروتئومیکس در آینده خواهد
توانست بررسی ویژه پروتئوم را در حیطه مرزی و شخصی در امر تشخیص و
درمان مستقر و الگوی پیشرفتهای از طب را در دنیا ارائه نماید ،رشتهگرایش
پروتئومیکس کاربردی در مقطع دکتری تخصصی مصوب گردید .رسالت
رشتهگرایش پروتئومیکس کاربردی ،تربیت متخصصین کارآمد با توانمندی
علمی در تشخیص زودرس بیماریها ،امکان تعریف شاخصهای تشخیصی
متفاوت جهت هر بیماری و افتراق آن از سایر بیماریها ،به کارگیری روشهای
موثر درمانی با تعیین اهداف داروئی و  ...بیان شده است .با توجه به تواناییهای
این حوزه از علم ،انتظار میرود در آیند ه کلیه افراد دارای کارت شناسایی حاوی
ویژگیهای پروتئومیکس و سابقه آزمایشها و بیماریهای منحصر به فرد خود
شوند ،همچنین با کمک این علم تحول چشمگیری در عرضه داروهای جدید
بیماریهای صعبالعالج ایجاد گردد .اشتغال دانشآموختگان این رشته در
بسیاری از مراکز تحقیقاتی پزشکی از جمله مرکز تحقیقات گوارش ،پیوند،
غدد و متابولیسم ،چشم ،اعصاب ،نانوتکنولوژی ،تنفسی و  ...ضروری به نظر
میرسد .در جدول  26واحدهای درسی رشتهگرایش پروتئومیکس کاربردی و
همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -26توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش پروتئومیکس کاربردی

دکتری پروتئومیکس کاربردی ،تاریخ تصویب:
دروس جبرانی

آمار حیاتی ،بیوفیزیک پیشرفته ،بیوشیمی پیشرفته ،زیستشناسی
سلولی و مولکولی پیشرفته ،ژنتیک پیشرفته ،روش تحقیق،
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،زیستفناوری

دروس الزامی

کشت سلول ،روشهای جداسازی ،بیوانفورماتیک پزشکی،
طیفسنجی جرمی ،پروتئومیکس بالینی ،پروتئومیکس صنعتی،
پروتئینها و بیماریها ،حقوق پزشکی و اخالق زیستی

دروس اختیاری

روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،پزشکی مولکولی ،مدلسازی،
مباحثی در پروتئومیکس ،آشنایی با فناوریهای نوین بیومدیکال

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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5-4
ژنتیک پزشکی
در سالهای اخیر ،دانش پیرامون ساختار ،کارکرد و تغییر و جهش در ژنها با
سرعتی شگفتآور در تمام سطوح از مولکولها تا جمعیتها به پیشمیرود.
شمار زیادی از بیماریهای ژنتیکی هم اکنون توسط تجزیه و تحلیلهای
دقیق ژنتیکی شناسایی شدهاند .این یافتهها روشهای دقیق تشخیصی و
پیشآگاهی را در سطح وسیعی بهبود بخشیده و در انجام مشاورههای صحیح
و ارایه راهنماییهای ارزشمند به بیماران و خانواده آنها نقش بسیار مهمی
دارد .از طرف دیگر پژوهشهای ژنتیکی و مطالعه ژنوم انسان باعث شده که
ادمی به جهان پیرامون خود با بصیرت بیشتر و نگاهی نو بنگرد و فهم انسان
را مکانیسمهای مولکولی پدیده توارث بهبود بخشیده است .دانش ژنتیک
پزشکی به عنوان یک علم زیربنایی در بهبود اقتصاد ملی ،بهداشت ،درمان،
سالمتی و رفاه جوامع ،خدکات زیادی را به بشر نموده و آیندهای سرشار از
دستاوردهای ارزشمند را نوید میدهد .رشتهگرایش ژنتیک پزشکی شاخهای
از علوم پزشکی است که به دانشآموختگان توانمندیهایی را برای حل
مشکالت در قلمروهای تشخیص ،پیشگیری ،مشاوره و درمان بیماریهای
ژنتیکی ارائه مینماید .تصویب کنندگان این دوره معتقد هستند دانش ژنتیک
قادر است در تمام ابعاد زیستی ،روانی و اجتماعی جهت تأمین ،حفظ و ارتقای
سالمت انسانها کمک نماید .رسالت این برنامه تربیت دانش اموختگانی بیان
شده است که بر اساس اولویتهای جامعه و با رویکرد مولکولی ،قادر به
آموزش در مراکز دانشگاهی ،انجام پژوهش پایهای و کاربردی عمیق و در
ارتباط تنگاتنگ با ژنتیک پایه و بالینی ،بسط و تقویت جایگاه راهبردی ژنتیک
پزشکی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی و تخصصی مربوط در کشور و ارایه
خدمات تخصصی آزمایشگاهی و مشاوره هستند .دانشآموختگان این دوره
بستگی به موضوع رساله دارای یکی از گرایشهای ژنتیک مولکولی پزشکی یا
سیتوژنیک پزشکی خواهند بود .در جدول  27واحدهای درسی رشتهگرایش
ژنتیک پزشکی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -27توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش ژنتیک پزشکی

دکتری ژنتیک پزشکی
دروس جبرانی

ژنتیک انسانی ،ژنتیک مولکولی ،سیتوژنیک ،مهندسی ژنتیک،
ژنتیک ایمنی ،ژنتیک سرطان ،ژنتیک جمعیت ،ژنتیک رفتاری

دروس الزامی

ژنتیـک پزشـکی پیشـرفته ،مشـاوره ژنتیـک ،مهندسـی ژنتیـک و
بیوتکنولوژی مولکولی پیشرفته ،سیتوژنیک پیشرفته ،سیتوژنیک
مولکولی پیشرفته ،ژنتیک مولکولی پیشرفته ،ژنتیک سرطان
پیشرفته ،ژنتیک ایمنی پیشرفته ،کارورزی تخصصی بیمارستانی

دروس اختیاری

ژنتیـک میکروارگانیسـمها ،ژنتیـک بیوشـیمیایی انسـانی ،اخـالق
و ایـمنی زیسـتی ،ژنتیک سیتوپالسمی و سوماتیکی ،نشانهشناسی
بیماریها

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ،انستیتو پاستور ایران
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6-4
داروسازی -زیستفناوری دارویی
رشد چشمگیر دانش زیستفناوری در دهههای اخیر منجر به نفوذ این دانش
در تمام ابعاد زندگی بشر شده است .با این وجود حضور این علم در داروسازی
بیشتر از سایر علوم تجلی یافته است بطوریکه از ساخت انواع واکسنها و
فرآوردههای بیولوژیکی به ویژه انواع داروهای نوترکیب گرفته تا ساخت
مواد اولیه دارویی و توسعه و تحول سیستمهای نوین دارورسانی حاصل
به هم آمیختگی دو علم زیستفناوری و داروسازی است .بخش عمدهای
از مواد اولیه دارویی کشور محصول مستقیم یا مشترک زیستفناوری است
و با توجه به پیشبینیها این روند افزایش خواهد یافت .تحقیق و توسعه
روشهای مختلف تولید دارو با استفاده از منابع مختلف بیولوژیکی شامل
سلولهای حیوانی ،قارچها ،باکتریها و سایر میکروارگانیسمها و ابداع
روشهای مختلف تولید دارو با استفاده از ارگانیسمهای زنده و انجام وظیفه
در کارخانجات و مراکز تولید داروهای بیولوژیک از مهمترین توانمندیها و
وظایف دانشاموختگان این دوره محسوب میشود .در جدول  28واحدهای
درسی رشتهگرایش داروسازی-زیستفناوری دارویی و همچنین مؤسسات
برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -28توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش داروسازی-زیستفناوری دارویی

دکتری داروسازی-زیستفناوری دارویی
دروس جبرانی
دروس الزامی

دروس اختیاری
مؤسسات برگزارکننده
مقطع دکتری

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،میکروبیولوژی ،داروسازی صنعتی،
بیوشیمی ،داروشناسی ،روشهای آنالیز دستگاهی
زیستشناسی سلولی و مولکولی ،مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی،
فرآیندهای زیستفناوری ،بیوانفورماتیک ،شیمی پروتئینها،
روشهای زیستفناوری
ایمنیشناسی ،کشت سلولی ،فرموالسیون داروهای پروتئینی،
نانوبیوتکنولوژی ،آنزیمشناسی صنعتی ،کنترل کیفی فراوردههای
زیستی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه
علوم پزشکی فردوسی مشهد ،انیستیتو پاستور ایران
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7-4
داروسازی-زیستمواد دارویی
توسعه مواد و پروسههای جدید که بتوانند زیستسازگاری ،کارآیی و دوام
تجهیزات و سایل زیستپزشکی به ویژه سامانههای دارورسانی را ارتقا
دهند یکی از ضروریات علوم داروسازی است .برای عملی کردن این ایده به
متخصصانی نیاز است که همزمان دانش کافی در زمینه شناخت و توسعه
مواد زیستی و تهیه داروهای جدید برای پیشگیری ،تشخیص و درمان
بیماریها داشته باشند تا بتوانند با تلفیق و ارتباط دادن دانشهای یاد
شده در جهت تولید صنعتی فرآوردههای زیستمواد دارویی اقدام نمایند.
از مهمترین اهداف برگزاری این دوره تربیت نیروی متخصص برای تحقیق،
توسعه ،تولید و استفاده از زیستمواد در صنایع صنایع داروسازی ،غذایی
و تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاههای کنترل کیفیت محصوالت و مواد اولیه
مرتبط بیان شده است .با توجه به مشکالت موجود در سطح کشور در زمینه
تولید فرآوردههای دارویی مرتبط با زیستمواد با کیفیت مطلوب و همچنین
کنترل دقیق کیفیت انواع وارداتی و جلوگیری از ورود و توزیع انواع تقلبی
و بیکیفیت ،اشتغال دانشاموختگان دارای این تخصص برای تولید دارو و
سامانههای دارورسانی دارای کیفیت باال و کنترل کیفی این مواد ،موجب
ارتقای سطح سالمت جامعه و بهبود وضعیت صادرات داروها و ادوات پزشکی
مرتبط خواهد شد .در جدول  29واحدهای درسی رشتهگرایش داروسازی-
زیستمواد دارویی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده
است.
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جدول  -29توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش داروسازی-زیستمواد دارویی

دکتری داروسازی-زیستمواد دارویی

دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،فیزیکال فارماسی ،بیوفارماسی
و داروهای صنعتی ،سامانههای نوین انتقال دارو ،زیستمواد
فلزی ،زیستمواد سرامیکی ،اندرکنش زیستمواد با محیط زنده،
رئولوژی زیست مواد مایع و جامد ،بافتشناسی و مهندسی
بافت ،فیزیولوژی پزشکی

دروس الزامی

زیستمواد دارویی ،بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته ،کشت
سلولی ،زیستسازگاری زیستمواد دارویی ،زیستتخریبپذیری
زیستمواد دارویی ،روش تحقیق و استانداردها در زیستمواد
دارویی ،سنتز و فرآوری زیستمواد دارویی

دروس اختیاری

طراحی آزمایش ،مدیریت تحقیق ،توسعه و نوآوری ،اخالق
پزشکی در زیستمواد دارویی ،شبیهسازی و مدلسازی شبک ههای
عصبی مصنوعی ،فرآوردههای بیولوژیک ،روشهای پیشرفته
شناسایی و آنالیز دستگاهی ،تکنیکهای نوین در دارورسانی

هوشمند

مؤسسات برگزار کننده مقطع دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دکتری
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
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8-4
ژنتیک انسانی
رشتهگرایش ژنتیک انسانی شاخهای از علوم زیستی-پزشکی است که از
جمله به بررسی ساختار سلولها از نظر کروموزومی و زنی میپردازد و میتوان
طی آن به مباحث مهمی مانند مهندسی ژنتیک ،ژنتیک ایمنی ،ژنتیک
جمعیت ،ژنتیک سرطان ،ژنتیک رفتاری و ژنتیک بیوشیمیایی پرداخت.
دانشآموختگان این دوره قادر خواهند بود با همکاری در طرحهای پژوهشی
مشتمل بر آنالیز ژنتیکی سلولهای انسانی به نواقص و بیماریهای ژنی و
کروموزومی بیماران پی ببرند .در جدول  30واحدهای درسی رشتهگرایش
ژنتیک انسانی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
جدول  -30توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش ژنتیک انسانی

کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی
اصول رایانه و اینترنت و کاربردهای آن در علوم زیستی ،میکروسکوپ
دروس جبرانی الکترونی ،کاربرد رادیوایزوتوپها ،زیستشناسی مولکولی ،اصول
اپیدمیولوژی ،سیستمهای اطالعرسانی پزشکی
ژنتیک انسانی ،سیتوژنیک ،مهندسی ژنتیک ،ژنتیک ایمنی ،ژنتیک جمعیت،
دروس الزامی
ژنتیک مولکولی ،ژنتیک سرطان ،تازههای ژنتیک انسانی
ژنتیک میکروارگانیسمها ،ژنتیک رفتاری ،ژنتیک بیوشیمیایی انسان ،بیوشیمی
کروماتین ،کشت سلول و بافت ،ژنتیک سوماتیکی و سیتوپالسمی ،اخالق و
دروس اختیاری
ایمنی زیستی ،روشهای عملی سیتوژنیک ،روشهای عملی ژنتیک مولکولی
و مهندسی ژنتیک ،پزشکی مولکولی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشگاه علوم
مؤسسات پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس،
برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه تربیت
مقطع
مدرس ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه
کارشناسی علوم پزشکی شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم
ارشد
پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی یزد
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زیستپزشکی سامانهای
زیستشناسی سامانهای ( )systems biomedicineمفهومی بین رشتهای
و چند تخصصی است است که بر مبنای یافتههای بیولوژیکی در علوم
پزشکی و استفاده از ابزارهای محاسباتی بنا نهاده شده است .اصلیترین
محور در این تخصص ،استفاده از ابزارهای محاسباتی ریاضی ،کامپیوتر و
آمار جهت مدلسازی و شبیهسازی سامانههای زیستپزشکی برای فهم دقیق
و ارزیابی و پیشبینی این سیستمها است .این رشته نزدیکی بسیار زیادی
به رشته زیستشناسی سامانهای ( )systems biologyدارد و بر پایه مطالعه
م استوار است .فراگیران این رشته به صورت کمی و
و بررسی کلی سیست 
سیستمیک ،سیستمهای بیولوژی در پزشکی را مورد مطالعه قرار داده و
عملکرد سیستم را در مرحله ژنومیک ،ترانس کریپتومیک ،پروتنئومیک،
متابولیک و انتراکتومیک (برهمکنش بین مولکولی) مورد بررسی قرار
داده و با استفاده از یافتههای فوق و علوم محاسباتی با طراحی مدلهای
ریاضی و شبیهسازی ساختار سیستمها را بررسی میکنند .از اهم اموری که
دانشجویان و دانشآموختگان این رشته به آن میپردازند تشخیص و درمان
بیماریها با استفاده از شناسایی مارکرهای اختصاصی ،طراحی داروها با
استفاده از شناخت مسیرهای مولکولی و برهمکنشهای ماکرومولکولهای
درون سلولی ،ژندرمانی و دستکاری ژنتیکی جهت اصالح یک مسیر
مولکولی و در نهایت پیشبینی و فهم دقیق بیماریها با استفاده از مدلهای
کامپیوتری و شبیهسازی روند بیماریها است .در جدول  31واحدهای درسی
رشتهگرایش زیستشناسی سامانهای و همچنین مؤسسات برگزارکننده این
رشته آورده شده است.

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

75

جدول  -31توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش زیستپزشکی سامانهای

دکتری زیستپزشکی سامانهای
دروس جبرانی
دروس الزامی

دروس اختیاری

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری
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بیوشیمی ،بیولوژی سلولی و مولکولی ،اصول انفورماتیک،
آمار و احتماالت ،اصول برنامهنویسی کامپیوتری
متابولیکس ،ژنومیکس و ترانسکریپتومیکس ،پروتئومیکس،
بیوانفورماتیک پیشرفته ،ریاضیات در علوم پزشکی و
زیستی ،زیستپزشکی سامانهای
ژنتیک پیشرفته ،روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،مباحث
ویژه و فناوریهای نوین ،توکسیکوژنومیکس ،ایمونولوژی
پیشرفته ،زیسـتشناسی ساختاری ،ساختمان داده و الگو
ریتم،فارماکولوژیسامانهای،پزشکی سامانهای ،بیومارکرها و
کشف اهداف دارویی
...
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علوم سلولی کاربردی
علوم سلولی کاربردی ،علومی هستند که در تهیه ،تولید و تکثیر سلولها،
تمایز و فرآوری آنها جهت استفاده در درمانبیماریها فعالیت دارند.
دانشآموختگان این رشته در قلمرو درمان بیماریهای مختلف با استفاده از
سلولها و فرآوردههای سلولی با کادر درمانی همکاری خواهند کرد .رسالت
این رشته تربیت دانشآموختگانی است که با استفاده از روشهایی نظیر
مهندسی ژنتیک و  ،...قادر به تولید ،تکثیر ،تمایز دهی و فرآوری سلولهای
مورد نیاز برای فرآوردههای سلولی انسانی یا حیوانی هستند .دانشگاههای
معروفی مانند هاروارد ،استنفورد و مریلند در این رشته با عنوان «Applied
 »cell scienceاقدام به پذیرش دانشجو مینمایند .در جدول  32واحدهای
درسی رشتهگرایش علوم سلولی کاربردی و همچنین مؤسسات برگزارکننده
این رشته آورده شده است.
جدول  -32توضیحات مختصری در مورد رشته گرایشعلوم سلولی کاربردی

دکتریعلوم سلولی کاربردی
دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری
مؤسسات برگزارکننده
مقطع دکتری

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،آناتومی عمومی ،بافتشناسی ،آسیب
شناسی عمومی ،مبانی فارماکولوژی،مبانی ایمونولوژی ،بیولوژی سلولی
و مولکولی ،آمار و روش تحقیق ،ژنتیک ،جنین شناسی ،هماتولوژی،
بیوشیمی ،حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک ،اخالق زیستی
بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته ،اصول سلولهای بنیادی ،سیگنالینگ
سلولی پیشرفته ،نانوبیوتکنولوژی ،کاربرد سلول درمانی و بانکهای
سلولی ،ایمونولوژی پیوند ،تکنیکهای پیشرفته سلولی و مولکولی،
اصول استانداردسازی فرآوردهها و ایمنی زیستی ،بیوانفورماتیک ،روش
تحقیق و روشهای کارآزمایی بالینی
مهندسی ژنتیک ،کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی ،اصول
زیست مواد(بیومتریال) ،آسیب شناسی بیماریهای هدف سلول درمانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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11-4
نانوفناوری پزشکی
نانوفناوری در حقیقت یک علم بین رشتهای است که در آن رشتههای
شیمی ،فیزیک ،بیولوژی و  ...جمع شدهاند .نانوفناوری پزشکی عبارت است
از تحقیق و توسعه فناوری در سطح اتم و مولکول در اندازههایی در حدود
 100-1نانومتر جهت دستیابی به درک اساسی از پدیدهها و کنترل آنها
که منجر معرفی مواد و محصوالت جدید در حوزه پزشکی میشود .یکی
از قابلیتهای مهم فناوری نانو ،کمک به تشخیص ،درمان و پیشگیری از
بیماریهاست که با استفاده از نانو ابزارها و نانوساختارهای مهندسی شده در
مقیاس نانو انجام میگیرد .ازارهای به کار رونده در نانوپزشکی دامنه وسعی
شامل نانوبیوسنسورها ،سامانههای دارورسانی ،نانورباتها و داربستهای نانو
را شامل میشوند .نانوفناوری پزشکینتیجه فعالیت رشتههای مختلفی از
جمله فیزیک ،مهندسی شیمی ،زیستشناسی و رشتههای مختلف علوم
پزشکی است و هدف آن بهبود کیفیت زندگی از طریق ایجاد تحوالت جدی
در بخش بهداشت و درمان است .مهارتهای مورد انتظار از دانشآموختگان
این رشتهگرایش ،طراحی سیستمهای تشخیصی-درمانی مبتنی بر
فناوری نانو ،کشت سلول و بافت ،تولیدنانوفیبرها ،توانایی کار با مدلهای
آزمایشگاهی و تولید نانوساختارهای زیستی است .در جدول  33واحدهای
درسی رشتهگرایش نانوفناوری پزشکی و همچنین مؤسسات برگزارکننده
این رشته آورده شده است.
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جدول  -33توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش نانوفناوری پزشکی

کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی

دروس جبرانی

بیوشیمی پزشکی ،فیزیک کوانتوم ،زیستشناسی سلولی
و مولکولی ،شیمی تجزیه دستگاهی ،پلیمر ،مقدمهای بر
نانوتکنولوژی ،سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،شیمی،
بیوفیزیک ،اصول میکروبیولوژی و ایمونولوژی ،فیزیولوژی،
مبانی فیزیوپاتولوژی ،سمشناسی و فارماکولوژی

دروس الزامی

نانومواد و نانوساختارها ،روشهای ساخت نانوساختارها،
ابزارشناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها ،نانوبیوتکنولوژی،
سیستمهای دارورسانی ،نانوبیومدیسین ،ایمنی نانوفناوری،
مدلسازی در مقیاس نانو ،مبانی کسب و کار در نانوفناوری

دروس اختیاری

کاربردهای نانوفناوری در صنایع غذایی ،مبانی سیستمهای
کلوئیدی و فصل مشترک ،آمار زیستی پیشرفته ،اصول کار
با حیوانات آزمایشگاهی

مؤسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

...
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12-4
نانوفناوری دارویی
تاریخ علوم پزشکی در هزاره سوم شاهد پیدایش رویکردها و کاربردهای
علوم بین رشتهای به ویژه علوم مرتبط با نانوفناوری و و زیستفناوری
خواهد بود .نظر به اهمیت این موضوع در دانشگاههای مختلف کشورهای
پیشرفته دورههای مربوط به نانوفناوری پزشکی و داروی عموما تحت عنوان
نانوبیومدیسین در مقاطع تحصیالت تکمیلی برپاشدهاند .از دانشگاههای یاد
شده میتوان به دانشگاه واشنگتن ،کپنهاگ و میالن اشاره کرد .نانوفناوری
دارویی از موضوعهای بین رشتهای است که دانشاموختگان آن با آشنایی
با اصول و مبانی پزشکی ،بیولوژی ،داروسازی ،فیزیک ،شیمی ،بیوشیمی،
ژنتیک ،ایمنیشناسی و سمشناسی ،همچنین با آشنایی با نانوساختارها،
نانوحسگرهای زیستی ،نانوماشینها ،نانوذرات و نانوترکیبهای زیستی ،در
مدلسازی ،طراحی و تولید نانوداروها و نانومواد فعالیت میکنند .در جدول34
واحدهای درسی رشتهگرایش نانوفناوری دارویی و همچنین مؤسسات
برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -34توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش نانوفناوری دارویی

دکتری نانوفناوری دارویی

دروس جبرانی

اصول بیوفارماسی و فارماکوکینتیک ،فارماسیوتیکس،
بیوشیمی پایه نظری ،ایمنی شناسی نظری ،شیمی آلی،
بیولوژی سلولی و مولکولی ،فیزیکال فارماسی ،سیستمهای
اطالعرسانی پزشکی

دروس الزامی

بیـولـوژی سـلولی و مولـکولـی و مـهندسـی ژنتیـک،
نانوزیستفناوری ،مبانی نانوفیزیک ،تکنیکهای کشت
سلولی و مولکولی ،نانوفناوری دارویی ،بیوفارماسی و
فارماکوکینتیک پیشرفته ،روشهای آنالیز میکروسکوپی
نانوساختارها ،آمار پیشرفته ،فناوری اطالعات بیوانفورماتیک

دروس اختیاری

نا نو بیـوما رکرها  ،نا نو بیـوسنسور  ،نا نو بیـوما شینها و
نانوبیوکیتها ،محاسبات عددی پیشرفته ،مهندسی پلیمر
پیشرفته ،نانوتیوبها ،نانوکریستالها و نانوفیلترها ،انتقال ژن،
مهندسی سلول و بافت ،ایمونولوژی مولکولی پیشرفته ،دینامیک
بیوسیاالت محاسباتی ،بیولوژی محاسباتی پیشرفته ،نانوتوکس
یولوژی ،نانوبیوشیمیونانوفارماکولوژی ،نانوداروها و غشاها و
سدهای بیولوژیک ،رادیوفارماسی و روشهای نشاندارسازی
دارو ،زیستمواد دارویی ،اصول استانداردسازی و ایمنی
فرآوردههای نانودارو

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

...
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13-4
بیولوژی تولید مثل
هرچند استفاده از تکنیکهای کمک باروری در موارد بسیاری برای کمک
به باروری زوجهای نابارور مؤثر بوده است ،هنوز آمار موفقیت در مورد
لقاح خارج رحمی محدود میباشد و این مسئله نقش علم جنین شناسی
را در درمان ناباروری بیش از پیش محرز مینماید .بیولوژی تولید مثل
رشتهای است که دانشآموختگان آن ضمن آشنایی با آناتومی ،فیزیولوژی،
بافتشناسی ،ایمونولوژی و مراحل تکوین سیستم تولید مثل ،فرآیند باروری
و تکامل جنین ،همچنین علل و عوامل مؤثر بر ناباروری و راهکارهای اصالح
آن را مورد بررسی قرار میدهند .امروزه این علم دامنه گستردهای شامل
تشخیصهای پیش از النهگزینـی و تولـد و بکارگیـری سلولهای بنیادی
یگیرد .دانشآمـوختگان
و سـلولدرمانی و تشـخیص و درمـان را در بر م 
این رشتهگرایش میتوانند عالوه بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در
دانشگاهها و پژوهشگاهها ،در مراکز ناباروری ،آزمایشگاههای تشخیصی-
درمانی و شرکتهای دانشبنیان مشغول فعالیت شوند .برخی توانمندیهای
دانشآموختگان این رشتهگرایش شامل آنالیز و آمادهسازی اسپرم ،تشخیص
تخمک در مایع فولیکولی ،آماده سازی تخمک برای تزریق ،بیوپسی تخمک،
بلوغ آزمایشگاهی سلولهای جنسی و تشخیص اختالالت ژنتیکی پیش از
النهگزینی هست .در جدول  35واحدهای درسی رشتهگرایش بیولوژی تولید
مثل و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -35توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیولوژی تولید مثل

دکتری بیولوژی تولید مثل

دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری
مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

سیستمهای اطالعشناسی پزشکی ،بافتشناسی ،آناتومی
لگن و پرینه ،آمار و روش تحقیق و ارائه مقاالت ،بیولوژی
سلولی و مولکولی ،ایمنیشناسی ،جنینشناسی ،ژنتیک،
تکنیک لقاح خارج رحمی در حیوانات آزمایشگاهی،
فیزیولوژی غدد ،تکنیکهای پیشرفته آزمایشگاهی
پاتولوژی ،بافتشناسی و تکوین دستگاه تولید مثل،
تکامل جنین اولیه و فرآیند النهگزینی ،ایمنیشناسی
دستگاه تولید مثل ،آندولوژی آزمایشگاهی ،اصول و
تکنیکهای انجماد در بیولوژی ،بررسی علل ناباروری و
نحوه انتخاب بیمار ،فنآوریهای کمک باروری ،ژنتیک
دستگاه تولید مثل و تشخیص قبل از تولد ،غدد تولید مثل،
سلولهای بنیادی ،مدیریت کیفیت در بخش جنینشناسی،
کارورزی
عفونتهای دستگاه تولید مثل ،بیوتکنولوژی ،آشنایی با
مهندسی بافت ،اخالق پزشکی در تولید مثل ،همانندسازی
و حیوانات ترانسژن
دانشگاه علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم
پزشکی یزد
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14-4
بیوشیمی بالینی
بیوشیمی بالینی از قدیمیترین رشتهگرایشهای علوم پایه پزشکی است.
یوشیمی بالینی شاخهای از بیوشیمی پزشکی است که مطالعات خود را
بیشتر بر روی مایعات بدن انسان متمرکز نموده و نقش اصلی آن پی بردن
به ماهیت طبیعی این مایعات و بررسی نمودن تغییرات آن در شرایط غیر
طبیعی است .هدف اصلی بیوشیمی بالینی تشخیص اولیه ،تایید ،برآورد
شدت ،پیشرفت و پیگیری سیر درمان در بیماریهای مختلف می باشد.
دانشآموختگان این رشته با حضور در آزمایشگاههای بالینی ،نقش کلیدی
را در ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی ،روزآمد کردن روشها و کنترل
کیفی آزمایشگاهها بر عهده خواهند داشت .در جدول  36واحدهای درسی
رشتهگرایش بیوشیمی بالینی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته
آورده شده است.
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جدول  -36توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیوشیمی بالینی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی
دروس جبرانی

فیزیولوژی عمومی ،بیوشیمی عمومی ،ایمونولوژی عمومی،
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی

دروس الزامی

روشهای آزمایشگاهی شناخت و کار با دستگاهها ،بیوشیمی
و تشخیص مولکولی ،آنزیمشناسی ،متابولیسم مواد سهگانه
و اختالالت ،بیوشیمی هورمونها و تومور مارکرها ،بیوشیمی
پیشرفته بافتها ،بیوشیمی بالینی ،کارآموزی بیمارستانی

دروس اختیاری

ایمونوشیمی ،هماتولوژی ،روش تحقیق ،بیوشیمی تغذیه،
سیتوشیمی ،بیوشیمی غشا و انتقال ،مکانیسم مولکولی بیماریها،
بیوانفورماتیک ،آمار کاربردی

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی آزاد ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشگاه علوم
پزشکی بندر عباس ،دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ،دانشگاه علوم
پزشکی بیرجند ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه هللا ،دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دانشگاه علوم پزشکی
زاهدان ،دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی
سمنان ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشگاه علوم پزشکی
گلستان ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ،دانشگاه علوم پزشکی
مازندران ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی
همدان ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،دانشگاه علوم پزشکی یزد
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دکتری بیوشیمی بالینی

86

دروس جبرانی

بیوشیمی هورمون عمومی ،متابولیسم مواد سه گانه ،بیولوژی
مولکولی ،روشهای پیشرفته آزمایشگاهی و طرز کار با
دستگاهها ،آمار حیاتی و کامپیوتر ،روش تحقیق در علوم
پزشکی ،سیستمهای اطالعرسانی پزشکی

دروس الزامی

بیوشیمی هورمونهای بالینی ،بیوشیمی غشا و عصب ،بیوشیمی
سرطان ،مواد معدنی اصلی و کمیاب ،بیوشیمی بالینی ،کنترل
متابولیکی و بیماریهای مادرزادی ،ایمونوشیمی ،کارورزی در
آزمایشگاه تشخیص طبی

دروس اختیاری

تکنولوژی آموزشی و روش تدریس ،متابولیسم داروها و اثرات
متقابل آنها با بیوماکرومولکولها ،کشت سلول ،فیزیوپاتولوژی
خون ،مباحثی از فیزیولوژی ،بیوانفورماتیک ،رادیوایزوتوپ
و کاربرد آن در پزشکی ،ویتامینها و نقش متابولیکی آنها،
سمشناسی ،روشهای بیولوژی مولکولی ،میکروسکوپ الکترونی

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه علوم پزشکی آزاد ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشگاه علوم پزشکی یزد
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15-4
انفورماتیک پزشکی
حجم دادهها ،اطالعات ،آگاهیها و دانش پزشکی و سالمت با سرعت بسیار
زیادی در حال افزایش است .جمعآوری ،طبقهبندی ،ذخیرهسازی ،بازیابی و
تحلیل این انبوه اطالعات هرگز به روش سنتی قابل اجام نیست و نیازمند
متخصصان ،روشها و ابزارهایی است که با بهرهگیری از دانش دادهورزی بتوانند
از عهده این مهم برآیند .از طرف دیگر پشتیبانی فناوری اطالعات و ارتباطات
از بهداشت و درمان ،صرفهجویی و ارزش افزوده اقتصادی قابل توجه و غیر
قابل چشمپوشی دارد و کیفیت روشهای درمان بدون شک با بکارگیری علوم
رایانهای ارتقا خواهد یافت .دانش انفورماتیک پزشکی ،دانشی چند رشتهای
است که از ترکیب علومی تشکیل شده است که هدف اولیه آنها جمعآوری،
نگهداری ،تحلیل و پردازش اطالعات در حوزه علوم پزشکی و سالمت است.
این علوم شامل رشتههای مختلفی از دانش مانند علوم کامپیوتر و طراحی
نرمافزار ،علوم اطالعات ،علوم شناختی ( ،)Cognition scienceمهندسی نیاز،
مهندسی ارتباطات انسان و کامپیوتر و  ...میگردد .دانشآموختگان این رشته
میتوانند در امور آموزشی ،پژوهشی و خدماتی در مراکز مرتبط مشغول
فعالیت شوند .پزشکان و فعالیت کنندگان در عرصه خدمات بهداشتی و
درمانی با چالشهای متعددی مانند مسائل بودجهای ،آموزش بهداشت ،عقب
ماندن از روند توسعه تحقیقات ،تقلب در ارئه سرویسهای بهداشت و درمان،
خطاهای درمانی ،عدم تعامل و ارتباط مناسب بین جامعه دانشگاهی و صنایع
مرتبط با پزشکی روبرو هستند .متخصصان انفورماتیک پزشکی با مکانیزه
کردن سیستمهای جامع اطالعات خدمات بهداشت و درمان و ایجاد یک
بستر تعاملی بین متخصصان علوم پزشکی و فناوری اطالعات در جهت رفع
چالشهای یاد شده نقش بسزایی دارند .همچنین متخصصان این رشته نقش
مهمی را در ایجاد تعامل ارتباطی مناسب بین دادههای بالینی و ژنتیکی
خواهند داشت .در جـدول  37واحدهای درسی رشتهگرایش انفورماتیک
پزشکی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -37توضیحات مختصری در مورد رشته گرایشانفورماتیک پزشکی

کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی

دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،زبان تخصصی ،کلیات و
اصالحات پزشکی ،برنامهنویسی تحت وب و ویندوز ،کاربرد
آمار در مراقبتهای بهداشتی درمانی ،فناوری اطالعات در
بهداشت و درمان

دروس الزامی

ساختار دادههای پزشکی و پرونده الکترونیکی سالمت،
مدیریت در انفورماتیک پزشکی ،استانداردها و کد گذاری
دادههای بهداشت و درمان ،شبکههای عصبی و سیستمهای
هوشمند در پزشکی ،طراحی و ارزیابی سیستمهای اطالعات
بهداشتی و درمانی ،کارآموزی در عرصه ،سمینار انفورماتیک
پزشکی

دروس اختیاری

اخالق و جنبههای قانونی در انفورماتیک پزشکی ،طراحی
پژوهش کاربردی در انفورماتیک پزشکی ،سیستمهای تصمیم
گیری در بهداشت و درمان ،آشنایی با برنامه نویسی بامتن
باز ،تصویربرداری و انفورماتیک در پزشکی ،مدیریت
سیستمهای اطالعاتی بهداشتی و درمانی ،بیوانفورماتیک

موسسات برگزار کننده
مقطع کارشناسی ارشد
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دکتریانفورماتیک پزشکی

دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،اصول اپیدمیولوژی ،آمار و
روش تحقیق ،اصول مدیریت ،آشنایی با مهندسی اطالعات،
کلیات دانش پزشکی ،ساختمان داده و اصول برنامهنویسی،
ریاضیات عمومی

دروس الزامی

امنيت و حريم دادهها و جنبههاي اخالقي درانفورماتيك
پزشكي ،آمار و اپيدميولوژي پيشرفته ،انفورماتيك سالمت،
اكتشاف دانش و داده كاوي در بانكهاي اطالعاتي پزشكي،
هوش مصنوعی ،سیستمهای اطالعات سالمت ،تصميم
گيريهاي پزشكي و سيستمهاي پشتيبان تصميم گيري،
روشهاي ارزيابي و ارزشيابي در انفورماتيك پزشكي،
روشهاي طبقه بندي و سازماندهي اطالعات و دانش
تاكسونومي و اونتولوژي ،مدلسازي و تحليل جريانهاي كاري

دروس اختیاری

كاربرد فناوريهاي نوين در پزشكي ،كاوشگرهاي هوشمند در
پزشكي ،استانداردهاي اطالعات سالمت ،آموزش الكترونيك و
انتقال دانش در انفورماتيك پزشكي ،ابزار و روش تحقيق در
انفورماتيك پزشكي ،مديريت پروژه در راه اندازي سيستمهاي
اطالعات ،اصول طراحي سيستمها و نرم افزارهاي پزشكي،
پزشكي از راه دور

مؤسسات برگزار کننده
مقطع دکتری

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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5
رشتهگرایشهای علوم زیستی مرتبط با زیستفناوری
1-5
زیستشناسی-میکروبیولوژی
میکروارگانیسمها بزرگترین جمعیت ارگانیسمهای زنده در سطح کرهی
زمین را تشکیل میدهند و به شکل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات قابل
مالحظه ای را اعم از مفید یا مضر بر زندگی انسانها دارند .شناخت آنها در
راستای بکارگیری آنها در توسعه جوامع بشری ،گسترش بهداشت ،سالمت
و تولید فراوردههای مفید مهم ترین وظیفه ای است که متخصصان رشته
میکروبیولوژی بر عهده دارند .حوزههای فعالیت این علم بسیار گسترده
بوده و از ابعاد پزشکی تا محیط و صنعت را در بر میگیرد .لذا تربیت
افرادی که با داشتن تسلط بر این علم بتوانند نیروهای متخصص مراکز
آموزشی و پژوهشی کشور را تامین نمایند ،ضروری است .با توجه به اهمیت
و گستردگی نقش میکروارگانیسمها ،فارغ التحصیالن دوره زیست شناسی-
مکروبیولوژیمیتوانند در حوزههای مختلف فعالیت نمایند ،که از این موارد
میتوان به حوزههای پزشکی مانند آزمایشگاههای تشخیص طبی ،واحدهای
تولید و استریل سازی فراوردههای دارویی از قبیل واکسن ،سرم ،واحدهای
تولیدات بهداشتی و آرایشی و تجهیزات پزشکی ،شناسایی ،حوزههای
صنعتی مانند جداسازی میکروارگانیسمهای با اهمیت در مسائل زیست
محیطی ،استخراج معادن ،گوگرد زدایی نفت ،در تولید فراوردههای غذایی و
در صنایع غذایی ،حوزههای تحقیقاتی و آموزشی مانند زیست فناوری ،ذخایر
میکروبی ،تحقیقات پزشکی و صنعتی ،تاسیس شرکتهای دانش بنیان در
راستای تولید فراوردههای میکروبی و تاسیس آزمایشگاههای همکار سازمان
استاندارد ،سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان غذا و دارو و  ...اشاره
کرد .در جدول  38واحدهای درسی رشتهگرایش میکروبیولوژی و همچنین
مؤسسات برگزارکننده این رشته آورده شده است.
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جدول  -38توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
دروس جبرانی
آمار زیستی پیشرفته ،کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی
اکولوژی میکروارگانیسمها ،ژنتیک پروکاریوتها ،فیزیولوژی
دروس الزامی
میکروارگانیسمها ،ویروسشناسی پیشرفته ،ایمنی شناسی پیشرفته،
میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته
میکروبیولوژی آب و پسآب ،استانداردهای میکروبیولوژی مواد
غذایی ،آنتیبیـوتیـکها و مکانیسـم عمـل آنها ،سمـوم میـکربی،
میکروبیولوژی سلولی ،مباحث نوین در میکروبویولوژی ،مهندسی
خاک ،میکروبیولوژی خاک و بیوژئوتکنیک ،اپیدمیولوژی میکروبی،
دروس اختیاری
میـکوزهـا و درماتوفیـتهـا ،اصـول نگهـداری میـکروارگانیسـمهـا،
یزا در گیاهان ،بیوتکنولوژی
بیوانفورماتیک ،میکروارگانیزمهای بیمار 
میکروبی ،میکروبیولوژی سوخت و معدن ،کشت سلول و بافت،
میکروبیولوژی دریا
دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه ایالم،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه تهران ،دانشگاه رازي كرمانشاه ،دانشگاه
موسسات برگزار کننده شاهد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه
مقطع کارشناسی ارشد شهید چمران اهواز ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه مازندران،
دانشگاه پیام نور ،مؤسسه آموزش عالی نور دانش میمه ،مؤسسه
آموزش عالی ربع رشیدی تبریز

دکتری میکروبیولوژی
دروس جبرانی
دروس الزامی

دروس اختیاری

باکتـری شناسـی پیشـرفته ،ویرسشناسـی پیشـرفته ،ایمونوشـیمی
ویروسها ،ژنتیک میکروبها ،روابط انگل و میزبان ،بیوتکنولوژی
میکروبی
متابولیسـم میـکروبهای بیهـوازی ،روشهای میـکروبیـولـوژی،
شیمیوتاکسی در باکتریها ،فیزیولوژی رشد در باکتریها ،ساختارهای
غشایی در باکتریها و ویروسها ،ایمونوژنیک ویروسها ،ساختارهای
غشایی در باکتریها و ویروسها ،رتروویروسها ،آبشویه میکروبی،
آرکی باکتریها ،میکروبیولوژی دریا

مؤسسات برگزار کننده دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا ،سازمان پژوهشهای
مقطع دکتری
علمی و صنعتی ،دانشگاه شاهد
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2-5
زیستشناسی-بیوشیمی
نیاز به تربیت سرپرستان آزمایشگاهها در دانشگاههای سراسر کشور و تربیت
پژوهشگران مورد نیاز در موسسات و مراکز پژوهشی کشور ،هدفی است که
در مورد برنامه آموزشی بیوشیمی در وزارت علوم بیان شده است .دانش
آموختگان تحصیالت تکمیلی بیوشیمی دارای نقش و توانایی برای عهده
دار شده مسئولیت هدایت آزمایشگاههای مختلف پزشکی ،صنعتی ،آموزشی
و پژوهشی و کمک به امر آموزش بیوشیمی در دانشگاههای سراسر کشور،
همکاری در امور پژوهشی دانشگاهها ،موسسات و مراکز پژوهشی کشور
و پس از دوره دکتری در تامین کادر هیئت علمی مورد نیاز دانشگاهها،
موسسات و مراکز پژوهشی کشور را خواهند داشت .در جدول  39واحدهای
درسی رشتهگرایش بیوشیمی و همچنین مؤسسات برگزارکننده این رشته
آورده شده است.
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جدول  -39توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیوشیمی

کارشناسی ارشد بیوشیمی
دروس جبرانی
دروس الزامی

آنزیمشـناسی ،تنظیم متابولیسم ،بیوشیمی کربوهیدرات و لیـپیـد،
روشهای بیوشیمی و بوفیزیک ،بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای
نوکلئیک ،زیستشناسی مولکولی پیشرفته

بیوشیمی هورمونها ،ایمونوبیولوژی ،بیوشیمی کروماتین ،بیوشیمی
غشاء ،زیستفناوری ،بیوشیمی مقایسهای ،روشهای بیوشیمی و
دروس اختیاری
زیستشناسی مولکولی ،بیوشیمی سلولی ،اصول پژوهش و فناوری،
بیوانفورماتیک ،مباحثی در بیوشیمی ،بیوشیمی فیزیک پیشرفته،
مهندسی پروتئین و پروتئومیکس ،ایمنی زیستی
دانشگاه اراک ،دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان،
دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و علوم
پیشرفته کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان ،دانشگاه تربيت
مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاه رازي
موسسات برگزار کننده كرمانشاه ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه
مقطع کارشناسی ارشد شاهد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه شهید
بهشتی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه کاشان ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه گلستان ،دانشگاه گیالن،
دانشگاه لرستان ،دانشگاه مازندران ،دانشگاه پیام نور ،مؤسسه آموزش
عالی نور دانش میمه ،مؤسسه آموزش عالی ربع رشیدی تبریز
دکتری بیوشیمی
دروس جبرانی
دروس الزامی

مکانیسم عمل آنزیمها ،مباحث پیشرفته در کربوهیدرات و لیپیدها،
مباحث پیشرفته در ساختار پروتئینها ،مباحث پیشرفته در بیوشیمی
پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک ،آنزیمولوژی کاربردی ،مباحث پیشرفته
در بیولوژی مولکولی

دروس اختیاری

طراحی مهارکنندگان آنزیمها ،شیمی دارویی ،بیوشیمی غشاء ،بیوشیمی
هورمونها ،بیوترمودینامیک ،بیوشیمی کروماتین ،بیوشیمی فیزیک،
عوامل سرطا نزایی ،ایمونوشیمی ،بیوشیمی مقایسهای ،بیوتکنولوژی

دانشگاه آزاد ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه تهران،
مؤسسات برگزار کننده
دانشگاه رازي كرمانشاه ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه
مقطع دکتری
فردوسي مشهد ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه پیام نور
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3-5
زیستشناسی-بیوفیزیک
بیوفيزيك دانشي ميانرشتهاي است كه در مرز مشترك رياضي ،فيزيك،
شيمي ،زيستشناسي و حتي كامپيوتر قرار دارد .دانشمندان در اين رشته با
ب ه كارگيري قوانين حاكم بر اين علوم به مطالعهي چگونگي كاركرد موجودات
زنده ميپردازند .موضوعاتي همچون تئوري اطالعات ،علوم كامپيوتر ،هوش
مصنوعي و سايبرنتيك (الگوسازي از روي موجودات زنده) از جمله موارد
مطالعات بيوفيزيكدانها هستند .تالش براي ساخت حافظههاي كامپيوتري
با الگوگيري از مولكول  ،DNAساخت زيردريايي ،رادارهاي صوتي ،بررسي
آثار امواج ماكرويو و امواج الكترومغناطيسي بيسي م بر مغز ،توليد الكتريسيته
توسط جانداران زنده و… مسائلي عملي پيش روي پژوهشگران در اين
عرصه است .بيوفيزيكدانان به طور ويژه به فيزيك وشيمي-فيزيك فرآيندهاي
زيستي توجه ميكنند و در اين راستا از اندازهگيري ،سنجشهاي كمي و
تحليل بيشترين كمك را ميگيرند.م طالعات بيوفيزيك در سطوح مختلفي
قرار دارند .در باالترين سطح بررسي چگونگي فرآيند انديشيدن ،حس كردن،
چشيدن ،شنيدن و ديدن در موجودات زنده مورد مطالعه قرار میگیرد.
اين گروه از دانشمندان سازوكا ر تنفس و نيز كاركرد سيستم دفاعي بدن
موجودات زنده را مورد مطالعه قرار ميدهند .گروهي از ايشان هم به مطالعهي
فرآيندهاي زيستي در ابعاد تك سلولها ميپردازند .آنها تحقيق ميكنند كه
سلولها چگونه حركت ميكنند ،تقسيم ميشوند و به محركهاي محيطي
پاسخ ميدهند و نيز چگونه به مواد اجاز ه ميدهند به آنها راه يابند و در آنها
ن هم به ساختار و رفتار زيست
جابهجا شوند .برخي ديگر از اين دانشمندا 
مولكولهاي سازندهي سلولها)مولکولهای خیلی بزرگ مثل پروتئينها
و( )DNAعالقهمند هستند .توانايي اين مولكولها براي انجام فعاليتهاي
ي آنهاوابسته است.
ي پيچيده به ساختار سه بعدي و ويژگيهاي ديناميك 
زيست 
از اهداف مهم این دوره تامین هیئت علمی برای مراکز آموزشی و پژوهشی
و تربیت افراد دارای تفکری خالق که بتوانند با درک مشکالت علمی جامعه
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به حل آن بپردازند ،بیان شده است .همچنین نوآوری ،ایجاد زیرساختهای
علمی تولید دانش فنی و گسترش مرزهای دانش بیوفیزیک از اهمیت خاص
ل میدهد.
برخوردار بوده و رسالت ویژه فارغ التحصیالن این دوره را تشکی 
در جدول  40واحدهای درسی رشتهگرایش بیوفیزیک و همچنین مؤسسات
برگزارکننده این رشته آورده شده است.
جدول  -40توضیحات مختصری در مورد رشته گرایش بیوفیزیک

کارشناسی ارشد بیوفیزیک
دروس جبرانی
دروس الزامی

بیوفیزیک سلولی ،بیوفیزیک مولکولی ،بیوفیزیک نظری ،بیوفیزیک
پرتوی ،زیستشناسی مولکولی پیشرفته ،روشهای بیوفیزیک (عملی)

بیوشیمی فیزیک ،بیوفیزیک غشاء ،بیوفیزیک جمعیتهای سلولی،
بیوفیزیک سرطان ،مدلسازی ریاضی در زیستشناسی ،مکانیسم
دروس اختیاری
تشکیل سلولهای خونی ،بیوفیزیک پیدایش حیات و تکامل،
میکروسکوپی الکترونی (نظری عملی) ،روشهای نوترکیبی ،فیزیک
داروها ،بیوانرژتیک ،فیزیک پزشکی
دانشگاه آزاد ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تحصیالت
موسسات برگزارکننده
تکمیلی زنجان ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
مقطع کارشناسی ارشد
صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه پیام نور
دکتری بیوفیزیک
دروس جبرانی
دروس الزامی

دروس اختیاری

شیمی فیزیک پروتئین ،مباحث پیشرفته در بیوفیزیک ،مباحث پیشرفته
در بیوفیزیک پرتوی ،زیستشناسی محاسباتی ،پدیدههای انقال در
سیستمهای زنده ،طبسنجی در زیستشناسی
حسابگری بیولوژی ،روشهای الکتروفیزیولوژی ،فیزیولوژی سلولی
پیشرفته ،ترمودینامیک غیر تعادلی ،بیوفیزیک غشاء ،آشنایی با
پزشکی مولکولی ،الگوهای ریاضی در مسائل زیستی ،سنتیک آنزیمی،
بیوترمودینامیک ،کانالهای یونی در غشاء ،فیزیک اسیدهای نوکلئیک،
میانکنشهای بیوماکرومولکولها ،انتقال الکترون توسط پروتئین و ...

مؤسسات برگزارکننده دانشگاه آزاد ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی
مقطع دکتری
مالک اشتر ،دانشگاه پیام نور
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جدول  -41مؤسسات برگزار کننده رشتهگرایشهای مختلف تحصیلی مرتبط با زیستفناوری

گروه

نام رشته-
گرایش

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی -بیومتریال

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی-
بیومکانیک

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
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مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،دانشگاه سمنان،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه علم و صنعت،
پژوهشگاه مواد و انرژی ،دانشگاه غیرانتفاعی مازیار
رویان نور ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه آزاد ،دانشگاه سمنان،
دانشگاه شهید بهشتی،
دانشگاه صنعتی اصفهان،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
پژوهشگاه مواد و انرژی

دانشگاه آزاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه علم دانشگاه آزاد،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
و صنعت
دانشگاه صنعتی سهند،
دانشگاه علم و صنعت
دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تبریز،
دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
حکیم سبزواری ،دانشگاه رازی کرمانشاه،
دانشگاه زنجان ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه شاهد،
دانشگاه شیراز ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
دانشگاه صنعتی بابل ،دانشگاه صنعتی سهند،
دانشگاه صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت،
دانشگاه فردوسی مشهد ،مؤسسه آموزش عالی
امام رضا ،مؤسسه آموزش عالی ارومی ارومیه،
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاه اصفهان،
مؤسسه آموزش عالی دانشستان ،مؤسسه
آموزش عالی راغب اضفهانی ،مؤسسه آموزش
عالی روزبهان ساری ،مؤسسه آموزش عالی
شهاب دانش قم ،غیر انتفاعی صنعتی مازندران،
غیر انتفاعی علوم و فناوری سپاهان ،دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم
پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه آزاد ،دانشگاه تبریز،
دانشگاه تربیـت مدرس،
دانشگاه حکیـم سبزواری،
دانشگاه سـمنان ،دانشگاه
شـاهـد ،دانشـگاه شـیراز،
دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
دانشـگاه صـنعتی خـواجه
نصـیر ،دانشـگاه عـلم و
صـنعت ،دانشـگاه عـلـوم
پزشـکی اصفهان ،دانشگاه
عـلـوم پـزشـکی تـهـران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شهید بهشتی
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گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

فنی و مهندسی

مهندسی پزشکی-
مهندسی بافت

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

فنی و
مهندسی

مهندسی
شیمی-زیست

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشگاه آزاد ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه رازی کرمانشاه،
دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشگاه صنعتی
اصفهان ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،دانشگاه
صنعتی بابل ،دانشگاه صنعتی سهند ،دانشگاه
صنعتی شریف ،دانشگاه علم و صنعت ،دانشگاه
فردوسی مشهد ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و
علوم پیشرفته کرمان ،دانشگاه صنعتی مالک
اشتر ،دانشگاه غیرانتفاعی کاوش محمودآباد

دانشگاه آزاد،
دانشگاه اصفهان،
دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه صنعتی بابل

دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه تهران

...

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه بینالمللی
امام خمینی (ره) ،دانشگاه بوعلیسینا همدان،
دانشگاه تبريز ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه رازي كرمانشاه،
دانشگاه زابل ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شهيد
باهنر كرمان ،دانشگاه شيراز ،دانشگاه شهيد
بهشتي ،دانشگاه شهركرد ،دانشگاه صنعتي
اصفهان ،دانشگاه صنعتي شاهرود ،دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه
فردوسي مشهد ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه
گيالن ،دانشگاه لرستان

دانشـگـاه آزاد ،دانشـگـاه
بینالمللی امامخمینی(ره)
 ،دانشـگاه بـوعـلیسـینا
هـمدان ،دانشـگاه تبريز،
دانشـگاه تهران ،دانشـگاه
زابـل ،دانشـگاه زنجـان،
دانشگاه شـيراز،
دانشـگاه شـهيد بهشـتي،
دانشگاه شهركرد،
دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه گيالن ،دانشگاه
لرستان ،دانشـگاه محققی
اردبیل،
پژوهشـکده بیـوتکنولوژی
کشاورزی کرج ،پژوهشـگاه
ملـی مهندسـی ژنتیـک و
زیسـتفناوری
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گروه

نام رشته-
گرایش

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

مهندسی کشاورزی -علوم باغبای-
بیوتکنولوژی و ژنتیک محصوالت
باغبانی

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

مهندسی کشاورزی -مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک-
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

مهندسی کشاورزی -مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک
98

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه آزاد،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه تهران ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
دانشگاه شاهد ،دانشگاه صنعتی شاهرود ،هرمزگان ،دانشگاه
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
دانشگاه کردستان ،دانشگاه مراغه ،دانشگاه
محققی اردبیل ،دانشگاه هرمزگان
دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه آزاد
دانشگاه بوعلیسینا همدان ،دانشگاه تبريز،
دانشگاه جیرفت ،دانشگاه تهران ،دانشگاه رازي
كرمانشاه ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شهيد باهنر
كرمان ،دانشگاه شيراز ،دانشگاه شهيد چمران
اهواز ،دانشگاه شهركرد ،دانشگاه صنعتي
اصفهان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبيعي ساری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبيعي گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی رامین-
مالثانی اهواز ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه
كردستان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه محققی
اردبیل
..

دانشگاه آزاد ،دانشگاه
بوعلیسینا همدان،
دانشـگاه تبریـز ،دانشـگاه
تربیـت مـدرس ،دانشـگاه
تهـران ،دانشـگاه زنجـان،
دانشـگاه شیراز ،دانشـگاه
شهید چمران اهواز،
دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه
علوم کـشاورزی و منـابع
طبیعی ساری،
دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشگاه لرستان ،دانشگاه
ولی عصر رفسنجان
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گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

مهندسی کشاورزی -مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک-گرایش
شیمی ،حاصلخیزی و تغذیه خاک

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی

دکتری :مهندسی کشاورزی -اصالح نباتات

کارشناسی ارشد :مهندسی کشاورزی -زراعت و اصالح نباتات (اصالح نباتات)

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه بوعلی ...
سینا همدان ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه رازی کرمانشاه،
دانشگاه زابل ،دانشگاه زنجان ،دانشگاه شاهد،
دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه شیراز ،دانشگاه
شهید چمران ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه
صنعتی اصفهان ،دانشگاه صنعتی شاهرود،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي ساری،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعي گرگان،
دانشگاه علوم کشاورزی رامین-مالثانی اهواز،
دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه گيالن،
دانشگاه لرستان ،دانشگاه مراغه ،دانشگاه
محققی اردبیل ،دانشگاه مالیر ،دانشگاه ولی
عصر رفسنجان ،دانشگاه یاسوج ،دانشگاه یزد
دانشگاه ارومیه ،دانشگاه بین المللی امام
خمینی (ره) قزوین ،دانشگاه ایالم ،دانشگاه
بوعلی سینا همدان ،دانشگاه بیرجند ،دانشگاه
تبریز ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی و علوم
پیشرفته کرمان ،دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه تهران ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر،
دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه زابل ،دانشگاه
زنجان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه شهید باهنر،
دانشگاه شیراز ،دانشگاه شهید چمران ،دانشگاه
شهرکرد ،دانشگاه صنعتی اصفهان ،دانشگاه
صنعتی شاهرود ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبيعي ساری ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبيعي گرگان ،دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه کردستان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه
لرستان ،دانشگاه مراغه ،دانشگاه محققی
اردبیل ،دانشگاه ولی عصر رفسنجان ،دانشگاه
یاسوج
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دانشگاه ارومیه ،دانشگاه
آزاد ،دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره) قزوین،
دانشگاه ایالم ،دانشگاه
بوعلی سینا همدان،
دانشـگاه تبریز ،دانشـگاه
تربیـت مدرس ،دانشـگاه
تهـران ،دانشـگاه زابـل،
دانشـگاه زنجان ،دانشگاه
شهـید باهنـر ،دانشـگاه
شیراز ،دانشگاه شهرکرد،
دانشگاه صنعتی اصفهان،
دانشگاه صنعتی شاهرود،
دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبيعي ساری،
دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبيعي گرگان،
دانشگاه گلستان ،دانشگاه
گيالن ،دانشگاه لرستان،
دانشگاه محققی اردبیل
99

گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

کشاورزی ،منابع طبیعی و
دامپزشکی

علوم و مهندسی صنایع
غذایی -زیستفناوری غذایی

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه تبریز،
دانشگاه تهران ،دانشگاه زابل ،دانشگاه صنعتی
اصفهان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،دانشگاه فردوسی مشهد،
مؤسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

کشاورزی ،منابع طبیعی و
دامپزشکی

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه شیراز،
دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان،
دانشگاه فردوسی مشهد

علوم و صنایع غذایی-
میکروبیولوژی مواد غذایی

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپزشکی
کشاورزی ،منابع
طبیعی و دامپزشکی

دامپزشکی-
مهندسی کشاورزی -علوم دام و طیور -گرایش اصالح نژاد دام
بیوتکنولوژی دامپزشکی

کشاورزی ،منابع
طبیعی و دامپزشکی

بیوشیمی بالینی
دامپزشکی
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مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

دانشگاه اراک ،دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد،
دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشگاه بیرجند،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،دانشگاه زابل،
دانشگاه زنجان ،دانشگاه شهید باهنر ،دانشگاه
شیراز ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه صنعتی
اصفهان ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبيعي ساری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبيعي گرگان ،دانشگاه علوم کشاورزی رامین-
مالثانی اهواز ،دانشگاه فردوسي مشهد ،دانشگاه
کردستان ،دانشگاه گيالن ،دانشگاه محققی
اردبیل ،دانشگاه یاسوج

دانشگاه آزاد ،دانشگاه
تربیت مدرس ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه زابل،
دانشگاه زنجان ،دانشگاه
صنعتی اصفهان ،دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع
طبيعي ساری ،دانشگاه
فردوسي مشهد ،دانشگاه
کردستان ،دانشگاه گيالن

...

دانشگاه شیراز

دانشگاه ارومیه ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه شیراز... ،
دانشگاه فردوسی مشهد
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گروه

نام رشته-
گرایش

کشاورزی ،منابع طبیعی
و دامپزشکی

بیماری شناسی گیاهی-کنترل
بیولوژیک بیماریهای گیاهی

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

علوم پایه

زیستشناسی سلولی
و مولکولی -زیستفناوری

...

دانشگاه آزاد ،دانشگاه
تهران ،پژوهشکده علوم و
صنایع غذایی مشهد

دانشگاه الزهرا ،دانشگاه شاهد

...

علوم پایه

زیست شناسی -زیستفناوری میکروبی

علوم پایه

زیست شناسی -ژنتیک مولکولی

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه
دانشگاه تهران ،دانشگاه سمنان ،دانشگاه شاهد
سیستان و بلوچستان ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه
شهید بهشتی ،دانشگاه شهرکرد ،دانشگاه
صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشگاه مراغه ،پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
و زیستفناوری ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه علم
و فرهنگ ،مؤسسه آموزش عالی نور دانش
میمه ،مؤسسه آموزش عالی ربع رشیدی تبریز،
مؤسسه آموزش عالی سنا ساری
دانشگاه اراک ،دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه
زابل ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،دانشگاه شهید بهشتی،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه شهرکرد،
دانشگاه گنبد ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه مراغه،
دانشگاه یزد ،دانشگاه پیام نور ،دانشگاه علم و
فرهنگ ،دانشگاه علم و هنر ،مؤسسه آموزش
عالی نور دانش میمه ،مؤسسه آموزش عالی ربع
رشیدی تبریز ،مؤسسه آموزش عالی سنا ساری
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دانشگاه آزاد،
دانشگاه اصفهان ،دانشگاه
تبریز ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشگاه سیستان
و بلوچستان ،دانشگاه
شهید چمران اهواز،
پژوهشگاه ملی مهندسی
ژنتیک و زیستفناوری
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گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

علوم پایه

زیست شناسی -ریز
زیستفناوری

دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) قزوین ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه
تربیت مدرس ،دانشگاه
دانشگاه تربیت مدرس
جامع امام حسین،
دانشگاه تهران ،دانشگاه
رازی کرمانشاه

علوم پایه

بیوتکنولوژی-دکتری
تخصصی پیوسته

دانشگاه تهران

علوم پایه

بیوانفورماتیک

علوم پایه

زیستفناوری دریا

علوم پایه

زیست شناسی سلولی و مولکولی
102

دانشگاه آزاد ،دانشگاه خلیج فارس بوشهر،
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه تربيت
مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه شهید مدنی
آذربایجان ،دانشگاه خوارزمی ،دانشگاه خلیج
فارس بوشهر ،دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاه
رازي كرمانشاه ،دانشگاه شيراز ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبيعي ساری ،دانشگاه
فردوسي مشهد ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه
مازندران ،دانشگاه محققی اردبیل ،پژوهشگاه
ملی مهندسی ژنتیک و زیستفناوری ،دانشگاه
علم و فرهنگ ،دانشگاه علم و هنر ،ذانشگاه
غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان ،مؤسسه
آموزش عالی نور دانش میمه

دانشگاه آزاد ،دانشگاه
تهران ،دانشگاه رازي
كرمانشاه ،دانشگاه شيراز،
دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه مازندران
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گروه

نام رشته-
گرایش

علوم پایه زیستی

زیست شناسی  -بیوشیمی

علوم پایه زیستی

زیستشناسی -میکروبیولوژی

علوم پایه زیستی

زیستشناسی-بیوفیزیک

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

دانشگاه اراک ،دانشگاه ارومیه ،دانشگاه آزاد،
دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تبریز،
دانشگاه تحصیالت تکمیلی و علوم پیشرفته
کرمان ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان،
دانشگاه تربيت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه
حکیم سبزواری ،دانشگاه رازي كرمانشاه،
دانشگاه زنجان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان،
دانشگاه شاهد ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
دانشگاه شیراز ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه
صنعتی مالک اشتر ،دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه کاشان ،دانشگاه كردستان ،دانشگاه
گلستان ،دانشگاه گیالن ،دانشگاه لرستان،
دانشگاه مازندران ،دانشگاه پیام نور ،مؤسسه
آموزش عالی نور دانش میمه ،مؤسسه آموزش
عالی ربع رشیدی تبریز

دانشگاه آزاد،
دانشگاه تبریز ،دانشگاه
تربيت مدرس،
دانشگاه تهران ،دانشگاه
رازي كرمانشـاه ،دانشگاه
شهید چمران اهواز،
دانشگاه فردوسي مشهد،
دانشگاه گیالن ،دانشگاه
پیام نور

دانشگاه آزاد ،دانشگاه اصفهان ،دانشگاه الزهرا،
دانشگاه ایالم ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه تهران،
دانشگاه رازي كرمانشاه ،دانشگاه شاهد ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،دانشگاه شهید بهشتی،
دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشگاه فردوسي
مشهد ،دانشگاه مازندران ،دانشگاه پیام نور،
مؤسسه آموزش عالی نور دانش میمه ،مؤسسه
آموزش عالی ربع رشیدی تبریز

دانشگاه آزاد ،دانشگاه
اصفهان ،دانشگاه الزهرا،
سـازمـان پژوهـشهـای
علمی و صنعتی ،دانشگاه
شاهد

دانشگاه آزاد ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه تبریز ،دانشگاه آزاد،
دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان ،دانشگاه دانشـگاه تربیـت مدرس،
تربیت مدرس ،دانشگاه تهران ،دانشگاه صنعتی دانشگاه تهران،
مالک اشتر ،دانشگاه پیام نور
دانشـگاه صنعتی مالـک
اشتر ،دانشگاه پیام نور
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گروه

نام رشته-
گرایش

علوم پزشکی

زیستفناوری پزشکی

علوم پزشکی

پزشکی مولکولی
104

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

دانشگاه علوم پزشکی اراک ،دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ،دانشگاه علوم
پزشکی بقیه اهلل ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ،دانشگاه
علوم پزشکی شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،دانشگاه علوم
پزشکی قزوین ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان ،دانشگاه علوم
پزشکی همدان ،دانشگاه علوم پزشکی یزد،
سازمان انتقال خون

دانشـگاه علـوم پزشـکی
بقیهاهلل،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تبریز،
دانشـگاه تربیـت مدرس،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تهـران ،دانشـگاه علـوم
پزشـکی زنجان ،دانشـگاه
عـلـوم پزشـکی شـهیـد
بهشتـی ،دانشـگاه علوم
پزشـکی شیراز ،دانشـگاه
عـلـوم پزشـکی مشـهد،
انستیتوپاستور ایران

...

دانشـگاه علـوم پزشـکی
اصـفهان ،دانشـگاه علوم
پزشـکی ایران ،دانشـگاه
علوم پزشکی بیرجند،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تبریـز ،دانشـگاه عـلـوم
پزشکی تهران ،دانشگاه
علـوم پزشکی زنجان،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شـهرکرد ،دانشـگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شیـراز ،دانشـگاه عـلـوم
پزشـکی قزویـن ،دانشگاه
علوم پزشکی کردستان،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
گلسـتان ،دانشـگاه علوم
پزشکی مشهد ،دانشـگاه
علوم پزشکی همدان،
دانشگاه علوم پزشکی یزد
زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

علوم پزشکی

ژنتیک انسانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم ...
پزشکی اهواز ،دانشگاه علوم پزشکی ایران،
دانشگاه علوم پزشکی بابل ،دانشگاه علوم پزشکی
بندر عباس ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،دانشگاه تربیت
مدرس ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه
علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی
شهرکرد ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم
بهزیستی و توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشگاه
علوم پزشکی یزد

علوم پزشکی

مهندسی بافت

علوم پزشکی

...

دانشـگاه علوم پزشـکی
ایـران ،دانشـگاه عـلـوم
پزشکی تهران

ژنتیک پزشکی

...

دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تهران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شهید بهشتی،
دانشـگاه عـلوم بهزیستی
و توان بخشی،
انستیتو پاستور ایران

علوم پزشکی

نانوفناوری پزشکی

علوم پزشکی

داروسازی-
زیستفناوری دارویی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد ،دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم ایران،
پزشکی زنجان ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تهـران ،دانشـگاه عـلـوم
پزشکی شهید بهشتی
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گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری

علوم پزشکی

داروسازی-
زیستمواد دارویی

...

...
علوم پزشکی

داروسازی-
نانوفناوری دارویی

علوم پزشکی

بیوشیمی بالینی
106

دانشگاه علوم پزشکی آزاد ،دانشگاه علوم پزشکی
اراک ،دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ،دانشگاه
علوم پزشکی ارومیه ،دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اهواز ،دانشگاه
علوم پزشکی ایران ،دانشگاه علوم پزشکی بابل،
دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس ،دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ،دانشگاه علوم
پزشکی تبریز ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشگاه
علوم پزشکی تهران ،دانشگاه علوم پزشکی
رفسنجان ،دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،
دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،دانشگاه علوم
پزشکی سمنان ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دانشگاه
علوم پزشکی فسا ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشگاه علوم
پزشکی گلستان ،دانشگاه علوم پزشکی لرستان،
دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،دانشگاه علوم
پزشکی مشهد ،دانشگاه علوم پزشکی همدان،
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،دانشگاه علوم
پزشکی یزد

دانشـگاه علـوم پزشـکی
آزاد،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
ارومیه،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
اصـفهان ،دانشـگاه علـوم
پزشـکی تبریـز ،دانشـگاه
عـلـوم پزشـکی تهـران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شهید بهشتی،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شیراز،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
کرمان،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
همدان،
دانشگاه علوم پزشکی یزد
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گروه

نام رشته-
گرایش

مؤسسات دارای رشته تحصیلی
در مقطع کارشناسی ارشد

علوم پزشکی

علوم سلولی کاربردی

...

...

مؤسسات دارای رشته
تحصیلی در مقطع دکتری
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تهران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
کاشان

علوم پزشکی

بیولوژی تولید مثل

دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
ایران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
تهران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شهید بهشتی،
دانشگاه علوم پزشکی یزد

علوم پزشکی

انفورماتیک پزشکی

علوم پزشکی

اعضای مصنوعی و
وسایل کمکی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،دانشگاه علوم دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
پزشکی کرمان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تهران،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
شهید بهشتی،
دانشـگاه عـلـوم پزشـکی
مشهد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم ...
پزشکی ایران ،دانشگاه علوم بهزیستی و توان
بخشی

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

107

گرایش

رشته-

گروه
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تحصیالت تکمیلی -مهندسی
شیمی-بیوتکنولوژی

دکتری مهندسی شیمی-
بیوتکنولوژی

تحصیالت تکمیلی -مهندسی
شیمی-زیستپزشکی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

تاریخ تصویب94/05/11 :

تاریخ تصویب94/05/11 :

تاریخ تصویب94/05/11 :
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دروس جبرانی

دروس الزامی

پـدیـدههـای انـتـقـال در سامانههای زیستی ،ترمودینامیک محلولهای غیر ایدهآل ،طراحی آماری آزمایشها ،بیوتکنولوژی
سینتیک و طراحی بیورآکتور،بازیافت و محیطزیست ،مدلسازی و شبیهسازی فرآیندهای زیستی ،آنزیمشناسی
جـداسـازی مـواد زیـستی ،مـیکـروبیـولوژی صنعتی ،بیوتکنولوژی تجاری ،بیوتکنولوژی غذایی ،سوختهای زیستی
صـنـعـتـی ،ریاضیات مهندسی پیشرفته،
آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دروس اختیاری

سرفصل دروس رشتهگرایشهای مختلف تحصیلی مرتبط با زیستفناوری

آ ز ما یشگا ه میکر و بیو لو ژ ی
میکروبیولوژی
و بیوشیمی،
عمو می  ،بیـو شیمی عمو می ،
مـبا نی ژ نـتیک مـو لکو لی ،
مـقدمهای بر بیـوتکنولوژی ،پدیدههای
انتقال ،موازنه انـرژی و مـواد ،سـینـتیک و
طراحی رآکتور

پدیدههای انتقال در سامانههای بیولوژیکی ،مهندسی ژنتیک ،یکی از دروس تحصیالت تکمیلی مهندسی شیمی-
بیوتکنولوژی یا زیست-پزشکی
مهندسی بیوشیمیایی

بیوشیمی عمومی ،ایمونولوژی عمومی ،مهندسی پلیمر ،ریاضیات مهندسی پیشرفته ،سامانههای رهایش کنترل شده دارو ،مهندسی بافت ،ترمودینامیک
فیزیولوژی عمومی ،داروشناسی عمومی ،زیستمواد ،پدیدههای انتقال در سامانههای سامانههای زیستی ،طراحی بیورآکتور ،طراحی آزمایش ،آزمایشگاه کشت
بافت ،آزمایشگاه عمومی پلیمر
بیولوژی مولکولی ،آزمایشگاه بیوشیمی زیستی

گرایش

مهندسی شیمی-داروسازی

تاریخ تصویب82/12/13 :

تحصیالت تکمیلی
مهندسی پلیمر-بیومواد

تاریخ تصویب94/06/22 :

تاریخ تصویب/بازنگری95/05/17 :

گروه

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

رشته-

تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی -بیومتریال

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

109

دروس جبرانی

دروس اختیاری

دروس الزامی

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر،
شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها ،پدیدههای
انتقال در سامانههای زیستی ،کاربرد پلیمرها
در مهندسی بافت و پزشکی بازساختی

ریاضیات مهندسی پیشرفته ،پدیدههای انتقال
در صنایع داروسازی ،طراحی فرآیندهای
صنایع داروسازی ،تکنولوژی پودر ،مهندسی
رآکتور پیشرفته

مدلسازی و شبیهسازی در صنایع داروسازی ،کنترل فرآیند و اتوماسیون در
صنایع داروسازی ،بزرگنمایی دستگاهها ،اصول استخراج و خالصسازی مواد
مؤثره گیاهان دارویی ،استریلیزاسیون ،فرآوری شیمیایی داروها و مواد خالص
دارویی ،فرآوری دارویی الکوی دزهای جامد ،سیستمهای کنترل انتقال
دارو ،میکروبیولوژی عمومی ،طراحی بیورآکتورها و مهندسی بیوشیمی،
مقدمهای بر علوم داروسازی ،مقدمهای بر مهندسی داروسازی ،آزمایشگاه
میکروبیولوژی
رئولوژی پیشرفته پلیمرها ،کاشت پلیمرها در سامانههای حیاتی ،روشهای
اصالح و شناسایی سطح پلیمرهای زیستسازگار ،زیستسازگاری
و زیستتخریبپذیری ،طراحی و مدلسازی سامانههای زیستی،
بیوکامپوزیتهای پلیمری

زیستسازگاری ،پلیمرها و کاربرد آنها در پلییورتانها و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی ،ترمیم زخم ،کامپوزیتها و
مهندسی پزشکی ،سرامیکها و کاربرد آنها کاربرد آنها در مهندسی پزشکی ،مهندسی سلولهای بنیادی ،نانوبیومتریالها
در مهندسی پزشکی ،فلزات و کاربرد آنها در و کاربردهای زیستی ،بررسی خواص و روشهای پوششدهی بیومتریالها،
پرتودهی بیومتریالها ،روشهای شناسایی و انتخاب مواد پزشکی ،ژلها
مهندسی پزشکی
و کاربرد آنها در مهندسی پزشکی ،پدیدههای نفوذ در سیستمهای
بیولوژیکی ،بیورئولوژی و همورئولوژی ،زیستسازگاری پیشرفته ،پوست
مصنوعی ،عروق مصنوعی ،چسبندگی در محیطهای بیولوژیکی ،سیستمهای
نوین رهایش مواد بیولوژیکی در بدن ،تخریبچذیری بیومواد در محیطهای
بیولوژیکی ،مهندسی بافت ،لیزر و ماربردهای آن در مهندسی پزشکی،
بیوسرامیک پیشرفته ،مهندس بافت ،حسگرهای زیستی ،روشهای نوین
آنالیز سطح مواد زیستسازگار و ...

گرایش

رشته-

گروه

تحصیالت تکمیلی
تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی-
مهندسی پزشکی-
بیومکانیک
بیوالکتریک گروه فنی و مهندسی

تاریخ تصویب/بازنگری95/05/17 :

فنی و مهندسی
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فنی و مهندسی

تاریخ تصویب95/05/17 :

تحصیالت تکمیلی مهندسی پزشکی-
بافت

تاریخ تصویب95/05/17 :

فنی و مهندسی
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دروس جبرانی

دروس الزامی
مبانی بیومکانیک ،مکانیک محیط پیوسته،
ریاضیات مهندسی پیشرفته

ابزار دقیق بیومدیکال ،الکتروفیزیولوژی،
پردازش سیگنالهای پزشکی ،سیستمهای
تصویرگر پزشکی ،کنترل سیستمهای عصبی
عضالنی ،مدلسازی سیستمهای بیولوژیک

دروس اختیاری
مکانیک سیاالت زیستی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،بیومکانیک اسکلتی
عضالنی ،روش اجزا محدود ،مدلسازی و تحلیل حرکات بدن ،رباتیک ،ابزار
دقیق در سیستمهای زیستی ،مدلسازی و شبیهسازی سیستمهای بیولوژیکی،
ارگانهای مصنوعی ،انتقال حرارت و جرم زیستی ،برهمکنش سیال و جامد
در سیستمهای زیستی ،مکانیک سیستم قلب و عروق ،میکروسیاالت،
مکانیک سلولی ،ویسکواالستیسیته و رئولوژی مواد زیستی ،بیومکانیک
ستون مهرهها ،بیومکانیک شغلی ،مهندسی توانبخشی حرکتی ،حس المسه و
بازخورد نیرو در پزشکی رباتیک ،بومکانیک برخورد و تصادم و ...
مباحث پیشرفته در کنترل و یادگیری حرکات انسان ،مباحث پیشرفته در
شبکههای عصبی ،کنترل هوشمند ،کنترل فازی ،کنترل سیستمهای بیولوژیک،
کنترل پیشبین ،شبکههای عصبی مصنوعی ،شناسایی آماری الگو ،سیستمهای
کنترل غیر خطی ،سیستمهای دینامیک در علوم اعصاب ،سیستمهای فازی،
سیستمهای کارکردی مغز ،رباتیک پزشکی ،بیوالکترومغناطیس ،بینایی
ماشین ،اولتراسوند و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی و ...

داربستها در مهندسی بافت ،مهندسی پدیدههای انتقال در سامانههای زیستی ،سامانههای کنترل انتقال دارو،
سامانههای کشت سلولی و آز ،بیورآکتورها در مهندسی پروتئین ،مهندسی سلولهای بنیادین ،آزمایشگاه جراحی حیوانی
در مهندسی بافت ،مکانیک سلولی ،مکانیک بافت ،ترمیم زخم در مهندسی
محیط
در
ها
ت
داربس
تخریب
بافت،
مهندسی
بافت ،ژندرمانی ،روشهای محاسباتی در مهندسی بافت ،زیستسازگاری
بیولوژیک
در مهندسی بافت ،نانوبیوتکنولوژیدر مهندسی بافت ،رفتار سلولی ،مدلهای
ایجاد ،رشد و بازسازی بافت ،آزمایشگاه هیستوپاتولوژی در مهندسی بافت،
کاربردهای کلینیکی مهندسی بافت ،حسگرهای زیستی ،جنینشناسی
کاربردی در مهندسی بافت ،سامانههای میکرو/نانوالکترومکانیکی و...

گرایش

رشته-

گروه

تحصیالت تکمیلی مهندسی
پزشکی-اطالعات پزشکی

کارشناسی مهندسی کشاورزی-زیستفناوری کشاورزی مصوب 1389/02/11

فنی و مهندسی

کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی

تاریخ تصویب95/05/17 :
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

بیوانفورماتیک ،دادهکاوی پزشکی ،طراحی و کاربرد فناوری اطالعات پزشکی ،تحلیل آماری دادههای پزشکی ،پردازش
تصاویر پزشکی ،پردازش سیگنالهای پزشکی ،ذخیره و بازیابی اطالعات روی
مدیریت بانکهای اطالعات پزشکی
وب ،گرافیک کامپیوتری پیشرفته ،بیولوژی سیستمی ،یادگیری ماشینی در
زیستپزشکی ،تحلیل سیستمها برای مدیریت خدمات بهداشتی-درمانی،
سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری در پزشکی ،سامانههای هوشمند و کاربرد
آنها در پزشکی ،مدلسازی سیستمهای بیولوژیکی ،شبکههای کامپیوتری
و ...
تخصصی الزامی :اصول کشت بافتگیاهی ،بیولوژی سلولی و مولکولی،
اصول سیتوژنیک ،اصول ایمنیشناسی ،اصول مهندسی ژنتیک ،مبانی انتقال
ژن ،مبانی نشانگرهای مولکولی ،بیوتکنولوژی گیاهان دارویی ،بیوتکنولوژی
جانوری ،بیوتکنولوژی صنایع غذایی ،دارویی و محیطی ،مبانی بیوانفورماتیک،
زبان تخصصی ،پروژه بیوتکنولوژی ،اخالق و ایمنی زیستی
تخصصی اختیاری :ویروسها و پروکاریوتهای بیمار یزای گیاهی،
بیماریشناسی مولکولی گیاهی ،قارچشناسی ،ژنومیکس کاربردی ،اصالح نباتات
مولکولی ،اصالح گیاهان زراعی ،اصالح و بذرگیری گل و سبزی ،بیوتکنولوژی
گیاهان باغبانی ،بهنژادی و فیزیولوژی گیاهان در شرایط تنش ،اکولوژی
مولکولی ،بیولوژی خاک ،ازدیاد نباتات ،مبانی کشاورزی پایدار ،اصالح دام
دروس عــمـومــی:ریـاضـیـات عـمـومـی ،گ
یاهشـناسی ،فـیزیک کشاورزی ،آزمایشهای
فیزیک کشاورزی ،زیستشناسی ،شیمی
عمومی ،شیمی آلی،
بیوشیمی عمومی ،آمار واحتماالت ،ژنتیک
عمومی ،جانورشناسی ،مــیـکـروبـیـولــوژی
عمومی  ،ا کولو ژی  ،ا قـتصا دکشـا ور زی ،
باغبانیعمومی،
تولید گیاهان زراعی ،فیزیولوژی گیاهی،
مـبانی خـاکشــناسی ،حشـرهشــناسی و دفع
آفات ،بیماریشـناسی گیــاهـی ،طــراحـی
آزمایشهای کشاورزی ،اصول اصالح نباتات،
ژنتیکمولکولی مقدماتی،
مبـا نی بیـو لـو ژ ی سـیســتمها  ،مـبـا نی
فـیزیولـوژی دام ،اصول و روش کار دستگاه
ها در بیوتکنولوژی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -ژنتیک و
دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی
کارشناسی ارشد مهندسی
بهنژادی گیاهی مصوب  1394/12/09جایگزین
رشته-
تاریخ بازنگری94/12/09 :
کشاورزی
کشاورزی-بیوتکنولوژی
مهندسی کشاورزی -زراعت و اصالح نباتات-
گرایش
مصوب ( 1372/10/26منسوخ شده) جایگزین بیوتکنولوژی کشاورزی-گیاهی اصالح نباتات مصوب مورخ 1381/02/29
گروه کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
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دروس جبرانی

دروس اختیاری
ژنتیک تکمیلی ،اصالح نباتات تکمیلی ،اصالح نباتات کاربردی ،سیتوژنتیک،
بیماریهای گیاهی تکمیلی ،بیومتری ،ژنتیک میکروبها ،کاربرد بیوتکنولوژی
در گیاه پزشکی ،کاربرد بیوتکنولوژی در زراعت و اصالح نباتات ،کاربرد
بیوتکنولوژی در باغبانی ،کاربرد بیوتکنولوژی در درختان جنگلی ،کاربرد
کامپیوتر در بیوتکنولوژی ،بیولوژی سلولی ،مسائل اقتصادی و اجتماعی
بیوتکنولوژی

دروس الزامی
بیوشیمی ،میکروبیولوژی ،ژنتیک مولکولی
مقدماتی ،هورمونهای گیاهی و تمایز بافتها،
ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی،
بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی ،مهندسی ژنتیک

ژنتیک مولکولی پیشرفته ،مهندسی ژنتیک بیوشیمی گیاهی پیشرفته ،ژنتیک جمعیت ،بیولوژی سیستمها ،ژنومیک
پیشرفته ،مکانیسمهای مولکولی پاسخ به آماری ،سیتوژنیک پیشرفته ،کشت سلول و بافت گیاهی پیشرفته ،تکامل
مولکولی ،مهندسی متابولیک ،روشهای تشخیص مولکولی ،بیولوژیک
تنشها ،بیوانفورماتیک پیشرفته
ساختگی ،ژنومیک جمعیت

بهنژادی گیاهی پیشرفته ،ژنتیک پیشرفته ،بهنژادی گیاهی مولکولی ،ژنتیک مولکولی ،بهنژادی و بیوتکنولوژی گیاهان
ژنتیک کمی ،بیومتری ،روشهای پیشرفته آماری دارویی ،کشت سلول و بافت ،مهندسی ژنتیک ،تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی،
اصالح نباتات تکمیلی ،مباحث نوین در اصالح فناوری تولید بذر ،تجزیه آماری چند متغیره ،سیتوژنیک گیاهی ،روش تحقیق،
نباتات
اثر تنشهای محیطی بر رشد گیاهان ،تکنولوژی بذر ،مسئله مخصوص ،اصالح
نباتات در باغبانی ،ژنتیک فیزیولوژیک ،اصالح نباتات کاربردی ،سیتولوژی،
کاربرد بیوتکنولوژی در اصالح نباتات ،ریز ازدیادی و کشت بافتهای گیاهی،
کاربرد نرمافزارهای آماری در بهنژادی گیاهی

گرایش
تاریخ بازنگری 94/12/09 :جایگزین دکتری اصالح نباتات

رشته-

دکتری ژنتیک و بهنژادی گیاهی
گروه :مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

گروه

کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-
بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی
مصوب ( 1383/06/31منسوخ شده)

کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
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دروس جبرانی

طراحی آزمایش کشاورزی ،اصول اصالح
گیاهان باغبانی ،فیزیولوژی گیاهی،
فیزیولوژی پس از برداشت ،میوههای
مناطق معتدله ،گیاهان دارویی،
ادویهای و عطری و ...

دروس الزامی

دروس اختیاری

به نژادی گیاهی برای مقاومت به تنشهای ژنتیک جمعیت ،ژنومیک آماری ،سیتوژنتیک پیشرفته ،کاربرد نرمافزارها در
زیستی ،بهنژادی گیاهی برای تحمل به تجزیه دادههای ژنتیکی و مولکولی ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،بهنژادی برای
تنشهای غیرزیستی ،ژنتیک بیومتری ،ژنتیک کیفیت محصوالت زراعی ،بیوانفورماتیک ،روشهای نوین آزمایشگاهی در
بهنژادی گیاهی ،طرحهای آزمایشی پیشرفته ،بیوشیمی گیاهی پیشرفته،
مولکولی پیشرفته
ژنومیک جمعیت

ژنتیک مولکولی گیاهی ،مبانی بیوتکنولوژی ،فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی ،فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی،
ژنتیک کمی و جمعیت ،مارکرهای مولکولی ،گردهافشانی و باروری در گیاهان باغبانی
سیتوژنیک ،کشت بافت و سلول گیاهی ،تغذیه
و متابولیسم در گیاهان باغبانی ،هورمونها و
مواد تنظیم کننده رشد گیاهی

گرایش

دکتری مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی محصوالت باغبانی مصوب 1383/06/31
(منسوخ شده) جایگزین شده با گرایش اصالح و بیوتکنولوژی محصوالت باغبانی مصوب 94/12/9

گروه

کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی

رشته-
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

ژنتیک بیومتری ،بیوانفورماتیک ،مهندسی ژنتیک تکمیلی ،ژنتیک مولکولی،
فیزیولوژی رشد و عملکرد،
بیوشیـمی گیـاهی تکمیلی ،روشهـای آماری اصالح گیاهان باغبانی برای مقاومت به تنشهای زیستی ،اصالح گیاهان
باغبانی برای مقاومت به تنشهای غیر زیستی ،مهندسی متابولیت،
پیشرفته ،بیوتکنولوژی در علوم باغبانی
ژنومیکس و پروتئومیکس ،ارزیابی و حفاظت منابع ژنتیک گیاهی ،مباحث
نوین در اصالح و بیوتکنولوژی درختان میوه ،گیاهان زینتی ،سبزیها و
گیاهان دارویی ،روشهای آماری چند متغیره

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-مدیریت حاصلخیزی دکتری مهندسی کشاورزی-مدیریت حاصلخیزی و
زیستفناوری خاک –بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
رشته -و زیستفناوری خاک –بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
گرایش مصوب  93/12/03جایگزین کارشناسی ارشد علوم خاک -مصوب  93/12/03جایگزین کارشناسی ارشد علوم خاک-
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مصوب 1381/02/29
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک مصوب 1381/02/29
گروه
کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
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دروس جبرانی

ارزیابی خاکها و اراضی ،بیولوژی
خاک ،پیدایش خاک ،ردهبندی خاک،
تغذیه گیاه ،حاصلخیزی خاک و کودها،
خاکهای شور و سدیمی ،رابطه آب
و خاک و گیاه ،شناسایی و تهیه نقشه
خاک ،شیمی خاک ،فرسایش و حفاظت
خاک ،فیزیک خاک ،مبانی زهکشی،
میکروبیولوژی خاک ،مدیریت خاک در
کشاورزی پایدار

دروس الزامی

دروس اختیاری

ژنتیک ریزجانداران خاکی ،اصول و روشهای بیوتکنولوژی میکروبی ،مواد
مدیریت تغذیه گیاه،
حاصـلخیـزی خـاک پیشـرفته ،شیـمی خـاک آلی خاک ،کاربرد ایزوتوپها در علوم خاک ،فناوری تهیه کودهای زیستی،
پیشرفته ،روابط زیستی خاک و گیاه ،روشهای زیستپاالیی خاک و آب ،مبانی زیستشناسی سلولی و مولکولی ،روشهای
آزمایشگاهی ژنتیک میکروبی و بیوتکنولوژی ،میکروبیولوژی خاک پیشرفته،
پیشرفته آماری
زمینآمار ،فیزیک خاک پیشرفته ،حفاظت خاک پیشرفته ،پیدایش و ردهبندی
خاک پیشرفته

ریاضیـات ،کاربرد ایـزوتوپـها در علـوم روشها و وسایل تحقیق در مدیریت و اصول و روشهایی بیوتکنولوژی میکروبی ،آنزیمهای خاک ،بیوشیمی
زیستفناوری خاک ،ژنتیک ریزموجودات پیشرفته ،بیوشیمی ریزوسفر ،تغذیه گیاه پیشرفته ،تکنولوژی تهیه کودهای
خاک ،فیزیولوژی گیاهی و ...
زیستی ،ردهبندی و شناسایی باکتریهای خاکزی ،ردهبندی و شناسایی
خاکزی
قارچهای زیستی ،روشهای آزمایشگاهی ژنتیک میکروبی و بیوتکنولوژی،
زیستپاالیی خاک و آب ،مباحث پیشرفته در بیوتکنولوژی و بیولوژی خاک،
زیستشناسی سلولی و مولکولی ،مسئله مخصوص ،میکروبیولوژی خاک
پیشرفته ،روش تحقیق

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع
رشته-
غذایی – زیستفناوری غذایی بازنگری شده مورخ
گرایش
1394/12/09

گروه

کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
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دکتری مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی –
زیستفناوری غذایی مصوب مورخ 1394/12/09

کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
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دروس جبرانی

دروس اختیاری
ژنتیک میکروارگانیسمها ،روشهای غربال کردن و جداسازی
میکروارگانیسمها ،مدلسازی مقدماتی ،مدلسازی فرآیند تخمیر ،روشهای
استخراج و خالصسازی فرآوردههای بیوتکنولوژی ،فرآوردههای غذایی
تخمیری ،آنزیمشناسی ،حسگرها در صنایع غذایی ،فرآوردههای غیرغذایی
تخمیری ،روشهای پیشرفته آماری در صنایع غذایی ،صنایع غذایی
پیشرفته ،فیزیولوژی میکروارگانیسمها ،بیوتکنولوژی مولکولی ،قارچشناسی،
ویروسشناسی مواد غذایی ،روش تحقیق ،باکتریهای پروبیوتیک ،شیمی
فیزیک فرآیندهای غذایی ،کاربرد نانوفناوری در صنایع غذایی ،سمشناسی
مواد غذایی ،ژنتیک مولکولی ،ایمونولوژی ،اکولوژی میکروبی

دروس الزامی
خواص شیمیایی و عملکردی مواد غذایی،
خواص فیزیکی مواد غذایی ،میکروبیولوژی
صنعتی ،روشهای نوین آزمایشگاهی،
پیشرفتهای نوین در میکروبیولوژی مواد
غذایی ،سینتیک و رآکتورهای بیوشیمیایی،
زیستفناوری مواد غذایی

اصول طراحی بیورآکتورها ،متابولیتهای تخمیر میکروبی ،بیوتکنولوژی پیشرفته آبزیان ،بیولوژی مولکولی ،روشها
میکروبی ،روشهای نوین شناسایی میکروبی و ابزارهای بیولوژیکی ،ژنتیک مولکولی پیشرفته ،اکولوژی میکروبی،
در مواد غذایی ،مهندسی فرآیندهای زیستی ایمونولوژی ،کاربرد آنزیمها در فرآوری مواد غذایی ،بیوانفورماتیک و
مدلسازی در بیوتکنولوژی مواد غذایی ،مدلسازی رشد و فساد میکروبی،
ایمنی غذایی (سالمت و کیفیت مواد غذایی) ،فرآوری ضایعات با استفاده
از میکروارگانیسمها ،اثر تنش بر میکروبها ،بیوشیمی مواد غذایی
پیشرفته ،تولید و فرموالسیون محیطهای کشت جدید ،روشهای استخراج
و خالصسازی محصوالت بیوتکنولوژی ،شیمی ترکیبات زیستفعال،
سامانههای رسانش ترکیبات زیستفعال ،محاسبه بیالن فرمانتورها ،ارزیابی
حسی پیشرفته ،برهمکنشها در مواد غذایی ،مسئله مخصوص

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -دکتری مهندسی کشاورزی-علوم دامی
رشته -علوم دامی -اصالح نژاد دام مصوب اصالح نژاد دام :مصوبه در وبسایت
گرایش
وزارت علوم یافت نمیشود.
1388/08/13

کارشناسی ارشد
زیستفناوری پزشکی،
تاریخ تصویب1390/05/08 :

گروه کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی کشاورزی ،دامپزشکی و منابع طبیعی
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

استراتژیهای اصالح دام ،مدلهای خطی و روشهای پیشرفته آماری ،شبیهسازی کامپیوتری در ژنتیک و اصالح ،مباحث
کاربردی آن در اصالح دام ،ژنتیک مولکولی -نوین در اصالح دام ،ژنتیک کمی پیشرفته
مهندسی ژنتیک ،برآورد مولفههای واریانس

تشریح و فیزیولوژی دام ،تغذیه دام ،بیوشیمی تکمیلی ،فیزیولوژی تکمیلی ،مدلهای خطی در اصالح دام ،شاخص انتخاب در اصالح دام ،ژنتیک کمی،
اصول اصالح دام ،اصول پرورش گاو روشهای پیشرفته آماری ،تغذیه تکمیلی ،اصالح دام تکمیلی ،آشنایی با روشهای آزمایشگاهی بیوتکنولوژی ،ژنتیک
مولکولی ،مسئله مخصوص ،روش تحقیق
شیری ،اصول پرورش طیور ،ساختمان و ژنتیک جمعیت
تأسیسات دام

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی،
پاتوبیولوژی ،روش تحقیق،
کشت سلولهای جانوری

نانوزیست فناوری مقدماتی ،زیست ایمنی اخالق و حقوق ،اصول اقتصاد
زیست شناسی سلولی مولکولی،
بیـوشیـمی پزشـکی ،اصـول اسـتانداردسـازی و مالکیت معنوی
و ایمنـی فرآوردههـای بیـولوژی ،مهندسـی
ژنتیک نظری و عملی ،اصول کار با حیوانات
آزمایشـگاهی ،بیوانفورماتیـک ،ایمنوشیمی و
روشهای آنالیز ،ژنتیک پزشکی

گرایش

دکتری زیستفناوری پزشکی ،تاریخ تصویب:
1385/04/19

دکتری پزشکی مولکولی ،تاریخ تصویب1385/05/21 :

گروه

علوم پزشکی

علوم پزشکی

رشته-

118

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی،
زیستشناسی سلولی و مولکولی ،ایمنی
زیستی و اصول کار در آزمایشگاه ،روش
تحقیق و اصول ارائه مقاله ،الکتروشیمی،
ایمونوشیمی ،میکروبشناسی عملی،
کشت سلولی ،اصول کار با حیوانات
آزمایشگاهی

دروس الزامی

دروس اختیاری

اصول ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک کاربرد سلولهای بنیادی در زیستفناوری پزشکی ،کاربرد ریزآرایهها و
نظری ،اخالق زیستی ،بیـولوژی سیستمی و میکروفلویدیکها در تشخیص،
محاسباتی،
اقتصاد ،نوآوری و مالکیت معنوی در زیستفناوری
مهندسی ژنتیـک عملـی ،مهندسی پروتئیـن،
اصـول و کاربردهـای فرآیندهـای مهندسی
در بیـوتـکنـولـوژی ،کـاربردهـا واکسـنهـا و
آنتیبادیها در زیستفناوری پزشکی،
نانوبیـوتکنولوژی ،اصـول اسـتانداردسـازی و
ایمنی فرآوردههای بیولوژی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،آمار بیوشیـمی پروتئیـنهـا ،فاکتورهاـی رشـد و روشهای مولکولی تشخیص بیماریها ،اساس مولکولی بیماریها ،فیزیولوژی
اختصاصی ،فیزیوپاتولوژی بیماریها ،میکروسکوپ الکترونی و روشهای
زیستی ،اپیدمیولوژی عمومی ،بیوشیمی سیتوکینها ،ژنتیک مولکولی،
پزشکی ،کار با حیوانات آزمایشگاهی ،فیزیولوژی مکانیسم پیامهای داخل سلولی ،ایمونوهیستوشیمی در تشخیص بیماریها
ایمونولوژی عمومی ،ژنتیک پزشکی
بیوانفورماتیک ،سیستم ایمنی و بیماریهای
خود ایمن ،مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی
مولکولی ،اپیدمیولوژی ،اصول ژندرمانی،
جنبههای اخالق پزشکی مولکولی

گرایش

دکتری مهندسی بافت ،تاریخ تصویب:
1387/11/05

دکتری پروتئومیکس کاربردی،
تاریخ تصویب1387/05/06 :

دکتری ژنتیک پزشکی ،تاریخ
تصویب1388/09/17 :

گروه

علوم پزشکی

علوم پزشکی

علوم پزشکی

رشته-
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دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،آناتومی
و جنینشناسی پایه ،بافتشناسی،
فیزیولوژی سلول ،پاتولوژی عمومی،
فارماکولوژی عمومی ،مبانی ایمونولوژی،
بیولوژی سلولی و مولکولی ،آمار و روش
تحقیق ،ژنتیک ،بیومکانیک ،مبانی مواد،
مبانی بیوشیمی ،مبانی بیوفیزیک

آمار حیاتی ،بیوفیزیک پیشرفته،
بیوشیمی پیشرفته ،زیستشناسی سلولی
و مولکولی پیشرفته ،ژنتیک پیشرفته،
روش تحقیق ،سیستمهای اطالعرسانی
پزشکی ،زیستفناوری

دروس الزامی

دروس اختیاری

اصول مهندسی بافت ،حیوانات آزمایشگاهی ،بانکهای سلولی ،بافتی و اعضا ،آنژیوژنز ،روشهای برقراری ارتباط مؤثر با
کشت سلول ،روشهای مطالعه بافتی ،سرمایهگذاران و سیاستگذاران ،اخالق در آموزش و پژوهشهای پزشکی،
بیوانفورماتیک ،روشهای کارآزمایی بالینی ،ژنتیک مولکولی ،نانوبیوتکنولوژی ،کشت سهبعدی بافت
مکانیسمهای ترمیم ارگانها و فرآوردههای
بافت ساخته ،زیستداربستها ،بیولوژی
و ایمونولوژی پیوند ،تکنیکهای مولکولی و
سیگنالیک سلولی پیشرفته

کشت سلول ،روشهای جداسازی ،روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،پزشکی مولکولی ،مدلسازی ،مباحثی در
بیوانفورماتیک پزشکی ،طیفسنجی جرمی ،پروتئومیکس ،آشنایی با فناوریهای نوین بیومدیکال
پروتئومیکس بالینی ،پروتئومیکس صنعتی،
پروتئینها و بیماریها ،حقوق پزشکی و
اخالق زیستی

ژنتیک انسانی ،ژنتیک مولکولی ،ژنتیک پزشکی پیشرفته ،مشاوره ژنتیک ،ژنتیک میکروارگانیسمها ،ژنتیک بیوشیمیایی انسانی ،اخالق و ایمنی زیستی،
سیتوژنیک ،مهندسی ژنتیک ،ژنتیک مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی ژنتیک سیتوپالسمی و سوماتیکی ،نشانهشناسی بیماریها
ایمنی ،ژنتیک سرطان ،ژنتیک جمعیت ،پیشرفته ،سیتوژنیک پیشرفته ،سیتوژنیک
مولکولی پیشرفته ،ژنتیک مولکولی پیشرفته،
ژنتیک رفتاری
ژنتیک سرطان پیشرفته ،ژنتیک ایمنی پیشرفته،
کارورزی تخصصی بیمارستانی

دکتری داروسازی-
رشته-
زیستفناوری دارویی ،تاریخ
گرایش
تصویب1386/12/11 :

گروه

علوم پزشکی
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دکتری داروسازی-زیستمواد دارویی ،تاریخ کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی،
تاریخ تصویب1386/04/30 :
تصویب1388/09/17 :

علوم پزشکی

علوم پزشکی
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،زیستشناسی سلولی و مولکولی ،مهندسی ایمنیشناسی ،کشت سلولی ،فرموالسیون داروهای پروتئینی ،نانوبیوتکنولوژی،
میکروبیولوژی ،داروسازی صنعتی ،ژنتیک و ژنتیک مولکولی ،فرآیندهای آنزیمشناسی صنعتی ،کنترل کیفی فراوردههای زیستی
بیوشیمی ،داروشناسی ،روشهای آنالیز زیستفناوری ،بیوانفورماتیک ،شیمی
پروتئینها ،روشهای زیستفناوری
دستگاهی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،فیزیکال
فارماسی ،بیوفارماسی و داروهای صنعتی،
سامانههای نوین انتقال دارو ،زیستمواد
فلزی ،زیستمواد سرامیکی ،اندرکنش
زیستمواد با محیط زنده ،رئولوژی
زیست مواد مایع و جامد ،بافتشناسی و
مهندسی بافت ،فیزیولوژی پزشکی

اصول رایانه و اینترنت و کاربردهای آن
در علوم زیستی ،میکروسکوپ الکترونی،
کاربرد رادیوایزوتوپها ،زیستشناسی
مولکولی ،اصول اپیدمیولوژی،
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی

طراحی آزمایش ،مدیریت تحقیق ،توسعه و نوآوری ،اخالق پزشکی در
زیستمواد دارویی ،شبیهسازی و مدلسازی شبکههای عصبی مصنوعی،
فرآوردههای بیولوژیک ،روشهای پیشرفته شناسایی و آنالیز دستگاهی،
تکنیکهای نوین در دارورسانی هوشمند

زیستمواد دارویی ،بیولوژی سلولی
و مولکولی پیشرفته ،کشت سلولی،
زیستسازگاری زیستمواد دارویی،
زیستتخریبپذیری زیستمواد دارویی،
روش تحقیق و استانداردها در زیستمواد
دارویی ،سنتز و فرآوری زیستمواد دارویی

ژنتیک انسانی ،سیتوژنیک ،مهندسی ژنتیک ،ژنتیک میکروارگانیسمها ،ژنتیک رفتاری ،ژنتیک بیوشیمیایی انسان ،بیوشیمی
ژنتیک ایمنی ،ژنتیک جمعیت ،ژنتیک کروماتین ،کشت سلول و بافت ،ژنتیک سوماتیکی و سیتوپالسمی ،اخالق و
مولکولی ،ژنتیک سرطان ،تازههای ژنتیک ایمنی زیستی ،روشهای عملی سیتوژنیک ،روشهای عملی ژنتیک مولکولی
و مهندسی ژنتیک ،پزشکی مولکولی
انسانی

گرایش

دکتری زیستپزشکی سامانهای ،تاریخ
تصویب1394/10/20 :

دکتریعلوم سلولی کاربردی ،تاریخ تصویب1390/08/14 :

گروه

علوم پزشکی

علوم پزشکی

رشته-
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

بیوشیمی ،بیولوژی سلولی و مولکولی ،متابولیکس ،ژنومیکس و ترانسکریپتومیکس ،ژنتیک پیشرفته ،روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،مباحث ویژه و فناوریهای
اصول انفورماتیک ،آمار و احتماالت ،پروتئومیکس ،بیوانفورماتیک پیشرفته ،ریاضیات نوین ،توکسیکوژنومیکس ،ایمونولوژی پیشرفته ،زیستشناسی ساختاری،
در علوم پزشکی و زیستی ،زیستپزشکی ساختمان داده و الگوریتم ،فارماکولوژی سامانهای ،پزشکی سامانهای،
اصول برنامهنویسی کامپیوتری
بیومارکرها و کشف اهداف دارویی
سامانهای

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،آناتومی
عمومی ،بافتشناسی ،آسیبشناسی
عمومی ،مبانی فارماکولوژی ،مبانی
ایمونولوژی ،بیولوژی سلولی و مولکولی،
آمار و روش تحقیق ،ژنتیک ،جنین
شناسی ،هماتولوژی ،بیوشیمی ،حیوانات
آزمایشگاهی و ترانس ژنیک ،اخالق
زیستی

بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته ،اصول مهندسی ژنتیک ،کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی ،اصول
سلو لهای بنیادی ،سیگنالینگ سلولی پیشرفته ،زیست مواد(بیومتریال) ،آسیب شناسی بیماریهای هدف سلول درمانی
نانوبیوتکنولوژی ،کاربرد سلول درمانی
و بانکهای سلولی ،ایمونولوژی پیوند،
تکنیکهای پیشرفته سلولی و مولکولی ،اصول
استانداردسازی فرآوردهها و ایمنی زیستی،
بیوانفورماتیک ،روش تحقیق و روشهای
کارآزمایی بالینی

گرایش

کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی تاریخ بازنگری:
1392/10/15

دکتری نانوفناوری دارویی ،تاریخ تصویب:
1393/02/27

گروه

علوم پزشکی

علوم پزشکی

رشته-
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دروس جبرانی

بیوشیمی پزشکی ،فیزیک کوانتوم،
زیستشناسی سلولی و مولکولی،
شیمی تجزیه دستگاهی ،پلیمر،
مقدمهای بر نانوتکنولوژی ،سیستمهای
اطالعرسانی پزشکی ،شیمی ،بیوفیزیک،
اصول میکروبیولوژی و ایمونولوژی،
فیزیولوژی ،مبانی فیزیوپاتولوژی،
سمشناسی و فارماکولوژی

اصول بیوفارماسی و فارماکوکینتیک،
فارماسیوتیکس ،بیوشیمی پایه نظری،
ایمنی شناسی نظری ،شیمی آلی ،بیولوژی
سلولی و مولکولی ،فیزیکال فارماسی،
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی

دروس الزامی

دروس اختیاری

نانومواد و نانوساختارها ،روشهای ساخت کاربردهای نانوفناوری در صنایع غذایی ،مبانی سیستمهای کلوئیدی و فصل
نانوساختارها ،ابزارشناسی و روشهای آنالیز مشترک ،آمار زیستی پیشرفته ،اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
نانوساختارها ،نانوبیوتکنولوژی ،سیستمهای
دارورسانی ،نانوبیومدیسین ،ایمنی نانوفناوری،
مدلسازی در مقیاس نانو ،مبانی کسب و کار
در نانوفناوری

بیولوژی سلولی و مولکولی و مهندسی
ژنتیک ،نانوزیستفناوری ،مبانی نانوفیزیک،
تکنیکهای کشت سلولی و مولکولی ،نانوفناوری
دارویی ،بیوفارماسی و فارماکوکینتیک پیشرفته،
روشهای آنالیز میکروسکوپی نانوساختارها،
آمار پیشرفته ،فناوری اطالعات بیوانفورماتیک

نانوبیومارکرها ،نانوبیوسنسور ،نانوبیوماشینها و نانوبیوکیتها ،محاسبات
عددی پیشرفته ،مهندسی پلیمر پیشرفته ،نانوتیوبها ،نانوکریستالها
و نانوفیلترها ،انتقال ژن ،مهندسی سلول و بافت ،ایمونولوژی مولکولی
پیشرفته ،دینامیک بیوسیاالت محاسباتی ،بیولوژی محاسباتی پیشرفته،
نانوتوکسیکولوژی ،نانوبیوشیمی و نانوفارماکولوژی ،نانوداروها و غشاها
و سدهای بیولوژیک ،رادیوفارماسی و روشهای نشاندار سازی دارو،
زیستمواد دارویی ،اصول استانداردسازی و ایمنی فرآوردههای نانودارو

گرایش

رشته-

گروه

دکتری بیولوژی تولید مثل ،تاریخ بازنگری1394/07/05 :

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ،تاریخ
تصویب1388/07/19 :

علوم پزشکی

علوم پزشکی
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دروس جبرانی

سیستمهای اطالعشناسی پزشکی،
بافتشناسی ،آناتومی لگن و پرینه ،آمار
و روش تحقیق و ارائه مقاالت ،بیولوژی
سلولی و مولکولی ،ایمنیشناسی،
جنیـ ن شناسـی ،ژنتیـک ،تکنیـک لـقاح
خارج رحمی در حیوانات آزمایشگاهی،
فیزیولوژی غدد ،تکنیکهای پیشرفته
آزمایشگاهی

دروس الزامی

دروس اختیاری

پاتولوژی ،بافتشناسی و تکوین دستگاه تولید عفونتهای دستگاه تولید مثل ،بیوتکنولوژی ،آشنایی با مهندسی بافت،
مثل ،تکامل جنین اولیه و فرآیند النهگزینی ،اخالق پزشکی در تولید مثل ،همانندسازی و حیوانات ترانسژن
ایمنیشناسی دستگاه تولید مثل ،آندولوژی
آزمایشگاهی ،اصول و تکنیکهای انجماد در
بیولوژی ،بررسی علل ناباروری و نحوه انتخاب
بیمار ،فنآوریهای کمک باروری ،ژنتیک
دستگاه تولید مثل و تشخیص قبل از تولد،
غدد تولید مثل ،سلولهای بنیادی ،مدیریت
کیفیت در بخش جنینشناسی ،کارورزی

فیزیولوژی عمومی ،بیوشیمی عمومی ،روشهای آزمایشگاهی شناخت و کار با ایمونوشیمی ،هماتولوژی ،روش تحقیق ،بیوشیمی تغذیه ،سیتوشیمی،
بیوشیمی غشا و انتقال ،مکانیسم مولکولی بیماریها ،بیوانفورماتیک ،آمار
دستگاهها ،بیوشیمی و تشخیص مولکولی،
ایمونولوژی عمومی،
آنزیمشـناسـی ،مـتابـولیـسم مـواد سـهگـانه کاربردی
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی
و اختالالت ،بیوشیمی هورمونها و تومور
مارکرها ،بیوشیمی پیشرفته بافتها ،بیوشیمی
بالینی ،کارآموزی بیمارستانی

گرایش

رشته-

گروه

دکتری بیوشیمی بالینی ،تاریخ تصویب1384/12/20 :

کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی ،تاریخ تصویب:
1386/12/11

علوم پزشکی

علوم پزشکی
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دروس اختیاری
تکنولوژی آموزشی و روش تدریس ،متابولیسم داروها و اثرات متقابل
آنها با بیوماکرومولکولها ،کشت سلول ،فیزیوپاتولوژی خون ،مباحثی
از فیزیولوژی ،بیوانفورماتیک ،رادیوایزوتوپ و کاربرد آن در پزشکی،
ویتامینها و نقش متابولیکی آنها ،سمشناسی ،روشهای بیولوژی مولکولی،
میکروسکوپ الکترونی

دروس الزامی
بیوشیمی هورمونهای بالینی ،بیوشیمی غشا
و عصب ،بیوشیمی سرطان ،مواد معدنی اصلی
و کمیاب ،بیوشیمی بالینی ،کنترل متابولیکی و
بیماریهای مادرزادی ،ایمونوشیمی ،کارورزی
در آزمایشگاه تشخیص طبی

دروس جبرانی

اخالق و جنبههای قانونی در انفورماتیک پزشکی ،طراحی پژوهش کاربردی
در انفورماتیک پزشکی ،سیستمهای تصمیم گیری در بهداشت و درمان،
آشنایی با برنامه نویسی بامتن باز ،تصویربرداری و انفورماتیک در پزشکی،
مدیریت سیستمهای اطالعاتی بهداشتی و درمانی ،بیوانفورماتیک

بیوشیمی هورمون عمومی ،متابولیسم
مواد سه گانه ،بیولوژی مولکولی،
روشهای پیشرفته آزمایشگاهی و
طرز کار با دستگاهها ،آمار حیاتی و
کامپیوتر ،روش تحقیق در علوم پزشکی،
سیستمهای اطالعرسانی پزشکی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،زبان
تخصصی ،کلیــات و اصالحات پزشکی،
برنامهنویسی تحت وب و ویندوز،
کاربرد آمار در مراقبتهای بهداشتی
درمانی ،فناوری اطالعات در بهداشت
و درمان

ساختار دادههای پزشکی و پرونده الکترونیکی
سالمت ،مدیریت در انفورماتیک پزشکی،
استانداردها و کد گذاری دادههای بهداشت
و درمان،
شبکـ ه های عصبـی و سیستمـهای هوشـمند
در پزشکـی ،طراحـی و ارزیابی سیستمـهای
اطالعات بهداشـتی و درمانـی ،کارآمـوزی در
عرصه ،سمینار انفورماتیک پزشکی

گرایش

دکتریانفورماتیک پزشکی ،تاریخ تصویب:
1388/05/20

کارشناسی زیستفناوری
تاریخ تصویب91/12/13 :

گروه

علوم پزشکی

علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین

رشته-
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دروس اختیاری
كاربرد فناوريهاي نوين در پزشكي ،كاوشگرهاي هوشمند در پزشكي،
استانداردهاي اطالعات سالمت ،آموزش الكترونيك و انتقال دانش در
انفورماتيك پزشكي ،ابزار و روش تحقيق در انفورماتيك پزشكي ،مديريت
پروژه در راه اندازي سيستمهاي اطالعات ،اصول طراحي سيستمها و نرم
افزارهاي پزشكي ،پزشكي از راه دور

دروس الزامی

دروس جبرانی

سیستمهای اطالعرسانی پزشکی ،اصول
اپیدمیولوژی ،آمار و روش تحقیق ،اصول
مدیریت ،آشنایی با مهندسی اطالعات،
کلیات دانش پزشکی ،ساختمان داده و
اصول برنامهنویسی ،ریاضیات عمومی

مهندسی بافت ،زیستسامانهها ،فارماکولوژی ،ویروسشناسی ،فیزیولوژی
پزشکی ،ژنتیک پزشکی مولکولی ،ایمونوشیمی ،سلولهای بنیادی،
تجاریسازی در زیستفناوری ،اصول اصالح نباتات ،آفات و بیماریهای
گیاهی ،فیزیولوژی مولکولی تنشها ،زیستمواد ،قارچ شناسی ،بیومتری،
مهندسی متابولیت در گیاهان ،مهندسی ژنتیک پیشرفته ،زیستفناوری
پروتئینها ،زیستفناوری نفت ،زیستفناوری دریا ،انرژی و زیستفناوری،
زیستفناوری قارچها ،فرآیندهای جداسازی ،عملیات واحد ،کنترل فرآیند،
فرآیندهای غشایی ،طراحی آزمایش ،ژنتیک پیشرفته پروکاریوتها و ...

امنيت و حريم دادهها و جنبههاي اخالقي
درانفورماتيك پزشكي ،آمار و اپيدميولوژي
پيشرفته ،انفورماتيك سالمت ،اكتشاف دانش
و داده كاوي در بانكهاي اطالعاتي پزشكي،
هوش مصنوعی ،سیستمهای اطالعات سالمت،
تصميم گيريهاي پزشكي و سيستمهاي
پشتيبان تصميم گيري ،روشهاي ارزيابي و
ارزشيابي در انفورماتيك پزشكي ،روشهاي
طبقه بندي و سازماندهي اطالعات و دانش
تاكسونومي و اونتولوژي ،مدلسازي و تحليل
جريانهاي كاري
زیست شناسی عمومی (گیاهی) ،ریاضیات
برای زیستفناوری ،مبانی شیمی زیستی،
بیوفیزیک و روشها ،کامپیوتر و شبکه،
زیستشناسی عمومی (جانوری) ،آمار برای
زیستفناوری ،میکروبیولوژی ،کارورزی،
ژنتیک میکروبی ،ژنتیک پایه ،ایمونولوژی،
زیستشناسی سلولی ،زیستشناسی مولکولی،
محیط زیست و زیستفناوری ،کشت بافت،
مسیرهای متابولیک ،زیستفناوری میکربی،
ایمنی زیستی ،فرآیندهای تولیدی در مقیاس
وسیع ،زیستفناوری پزشکی ،مهندسی ژنتیک،
پدیدههای انتقال ،مدیریت تولید و بازار،
زیستفناوری کشاورزی ،مبانی نانوتکنولوژی

کارشناسی ارشد زیستفناوری میکربی؛ جایگزین کارشناسی ارشد
رشته-
زیستفناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
ایش
گر
تاریخ تصویب93/04/01 :

گروه

علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین
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دکتری زیستفناوری میکربی

تاریخ تصویب91/09/26 :

علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین
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دروس جبرانی

دروس الزامی

زیستشناسی میکروبی ،میکروبیولوژی زیستفناوری پروتئین،
عمومی،
مهندسی ژنتیک پروکاریوتها ،فناوری تخمیر،
بیوانفورماتیک،
فیزیولوژی میکروبی،
میکروبیولوژی صنعتی ،میکروبیولوژی روش پژوهش و طراحی آزمایش ،روشها در
غذایی ،میکروبیولوژی محیطی ،ژنتیک زیستفناوری
مولکولی ،بیوشیمی متابولیسم

ژنتیک پروکاریوتها،
ژنتیک یوکاریوتها،
فرآوردههای تخمیری ،بیوانفورماتیک

دروس اختیاری
مهندسی بیوشیمی ،زیستفناوری محیط زیست ،زیستفناوری غذایی،
زیستفناوری دارویی ،زیستفناوری سوخت و معدن ،زیستفناوری
قارچها ،آنزیمشناسی ،اومیکس ،اخالق زیستی در زیستفناوری ،کارآفرینی
در زیستفناوری ،کارورزی در زیستفناوری

روشهای نوین در زیستفناوری میکروبی ،مباحث مهندسی برای زیستفناوری ،ریز زیستفناوری ،بیوانفورماتیک
فرآوری زیستمواد در میکروارگانیسمها ،پیشرفته ،مباحث ویژه در زیستفناوری میکربی ،جداساطس زیستی ،مبانی
مهندسی متابولیک ،میکروبیولوژی پیشرفته مدیریت صنعتی ،معتبرسازی در زیستفناوری

رشته -کارشناسی ارشد ژنتیک ،تاریخ
بازنگری94/07/19 :
گرایش

گروه

علوم پایه زیستی

دکتری زیستشناسی ژنتیک
مولکولی ،تاریخ تصویب:
78/08/09

کارشناسی ارشد بیوانفورماتیک
تاریخ تصویب93/11/18 :

علوم پایه زیستی

علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

ژنتیـک انـسـانی تـکمیـلی ،ژنتیـک جمعیـت کشت سلول و بافت ،سیتوژنتیک تکمیلی ،زیستشناسی سامانهها ،ژنتیک
رفتاری ،میکروسکوپها و کاربرد آنها ،ژنتیک سرطان ،زیستفناوری
تکمیلی،
دارویی ،زیستفناوری گیاهی ،بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک،
ایمونوژنتیک ،ژنتیک مولکولی،
روشهای بیوشیمی و بیوفیزیک ،بیوشیمی سلول ،آنزیمشناسی،
مهندسی ژنتیک ،بیوانفورماتیک
زیستفناوری میکروارگانیسمها ،مبانی نانوفناوری ،روش پژوهش و طراحی
آزمایش ،ایمنی زیستی
ژنتیک مولکولی پیشرفته ،مهندسی ژنتیک رابطه ساختار و عمل ماکرومولکولکولهای حیاتی ،ژنتیک مولکولی گیاهی،
ژنتیک مولکولی جمعیتها ،فارماکوژنتیک ،ژنتیک مولکولی تکوینی ،ژنتیک
ژنتیک
پیشرفته ،کاربردهای مهندسی ژنتیک و
مولکولی پزشکی ،بیوتکنولوژی دام و آبزیان ،تکنولوژی آنزیم و سلول
مولکولی ،چرخه سلولی از دید مولکولی
تثبیت شده ،بازیافت و جداسازی مواد بیولوژیکی ،ایمنی شناسی سلولی و
مولکولی ،توارث سیتوپالسمی و ژنتیک سلولهای سوماتیک ،ژنتیک پیشرفته
سرطان ،مهندسی پروتئینها

مبانی بیوانفورماتیک ،آنالیز توالی پروتئینها بیوشیـمی فیزیـک پروتئیـ ن ها و اسید های نوکلئیـک ،مباحث نویـن در
مبانی رایانه و برنامهنویسی،
و اسیـدهای نوکلئیک ،مدلسـازی و پیشگویی بیوانفورماتیک ،اومیک ،آنالیز دادههای بیان ژن ،بیوفیزیک مولکولی،
زیستشناسی سلولی و مولکولی،
ساختار ماکرومولکولها ،پایگاه دادهها،
طراحی دارو ،مهندسی پروتئین و پروتئومیک ،ایمنیشناسی محاسباتی،
آمار
کاربرد
الگوریتم،
ساختمان داده و
ژنومیک محاسباتی ،دادهکاوی ،شبکه عصبی مصنوعی ،ریاضیات گسسته،
الگوریتم پیشرفته ،یادگیری ماشین،
در بیوانفورماتیک،
زیستشناسی سامانهای ،پایگاه دادههای هندسه محاسباتی ،برنامهنویسی پیشرفته و پایگاه دادهها ،مدلسازی ریاضی
اخالق و ایمنی زیستی ،بیوشیمی
سیستمهای زیستی
زیستی

گرایش

دکتری بیوانفورماتیک
تاریخ تصویب94/02/19 :

کارشناسی ارشد نانو زیست الهام (نانوبیومیمتیک)
تاریخ تصویب92/06/24 :

گروه

علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین

علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین

رشته-
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دروس اختیاری
نظریه الگوریتمها ،ریاضیات زیستی ،الگوریتم تکاملی ،نظریه اطالعات
و کدگذاری ،ریاضیات گسسته پیشرفته ،مدلهای تصادفی گسسته،
کاربرد نظریه گراف در بیوانفورماتیک ،درختها و شبکههای فیلوژنیک،
فرآیندهای تصادفی  ،1فرآیندهای تصادفی  ،2آنالیز دادهها و کاربرد آن،
الگوریتم فرا اکتشافی در بیوانفورماتیک ،یادگیری ماشین ،دادهکاوی،
برنامهنویسی پیشرفته و پایگاه دادهها ،آمار بیزی ،زیستشناسی سامانهای،
زیستشناسیمولکولی پیشرفته ،زیستشناسی مولکولی محاسباتی ،تنظیم
عالئم سلولی

دروس الزامی
بیوانفورماتیک ،آنالیز توالی پروتئینها و
اسیدهای نوکلئیک ،ژنومیک محاسباتی،
مدلسازی و پیشگویی ساختمان
ماکرومولکولها ،الگوریتمهای ترکیباتی در
بیوانفورماتیک ،مباحث نوین در بیوانقورماتیک

دروس جبرانی

زیستشناسی سلولی و مولکولی،
ساختمان ماکرومولکولها ،مبانی
ژنتیک ،کاربرد آمار در بیوانفورماتیک،
ساختمان داده و الگوریتم ،مبانی رایانه
و برنامهنویسی ،ریاضیات گسسته ،آمار
در بیوانفورماتیک

روش تـحقیـق ،بیـولوژی سلـولـی و مواد و خواص آنها ،مبانی نانوتکنولوژی و معنویت و اخالق در زیست الهام ،اصول نانوطراحی در بیولوژی،
زیستکانیسازی الهام گرفته از حیات ،زیستتقلید در سنتز نانومواد
مولکولی ،بیوفیزیک سلولی و مولکولی نانومهندسی ،مبانی نانوزیست تقلید،
هیبریدی ،زیست تقلید در نانوتریبولوژی و مهندسی سطح ،نانوساختارها
توسعه
نانومواد،
روشهای تعیین ویژگیهای
و سطوح خودسازمان ده زیست تقلید ،نانوسیستمهای چسب گونه
زیست
نانومواد زیست تقلید ،نانوساخت
زیست الهامی ،نانوبیومیمتیک در زیست پزشکی ،نانوفناوری غشاهای
تقلیدی ،مکانیک و مکانیسم نانومواد
زیست تقلیدی ،مبانی نانوکریستالهای فوتونی ،نانوفوتونیک و نانو اپتیک
الهام گرفته از حیات ،دستگاهها و ماشینهای مولکولی زیستتقلیدی،
بیونانوروبوتیک ،ماشینهای مولکولی سلولی ،ماشینهای مولکولی ویروسی

گرایش

رشته-

گروه علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین علوم پایه زیستی -فناوریهای نوین

کارشناسی ارشد زیستفناوری
صنعت و محیط زیست
تاریخ تصویب91/06/26 :

کارشناسی ارشد نانوزیستفناوری
تاریخ تصویب90/05/08 :

زیستفناوری و رشته -گرایشهای مرتبط با آن در نظام آموزش عالی ایران

دکتری ریززیستفناوری
تاریخ تصویب85/04/19 :
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

خودبازیابی در سامانههای زیستی ،بیولوژی مولکولی و کشت سلولی،
روشهای آنالیز ریز زیستساختارها ،مهندسی زیستی ،شیمی در
ریززیستفناوری ،زیستفناوری گیاهی ،روشهای نوین در زیستفناوری
گیاهی

میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری ،کاربردهای زیستفناوری در صنعت معدن ،آزمایشگاه زیستفناوری محیط
بیوشیمی پایه ،میکروبیولوژی پایه،
اصول مهندسی شیمی ،ریاضیات پایه و مبانی طراحی بیورآکتور ،فرآوری پاییندستی زیست ،زیستفناوری غذایی ،زیستفناوری دارویی ،طراحی آزمایش و
آنالیز آماری دادهها ،نانوزیستفناوری ،فناوری آنزیم ،مهندسی پروتئین،
در زیستفناوری،
مهندسی
بیوانفورماتیک ،پایلوت فرآیندهای زیستی ،زیستفناوری برای تصفیه
مولکولی،
فناوری
مهندسی ژنتیک و زیست
پسماند ،فناوری هیبریدوما ،زیستفناوری دریا ،اخالق و ایمنی زیستی،
آزمایشگاه
زیستفناوری محیط زیست،
مبانی مدیریت در زیستفناوری
فرآیندهای تخمیری و آنالیز زیستمواد،
آزمایشگاه زیستفناوری مولکولی
زیستشناسی ،شیمی ،ترمودینامیک ،اصـول نانـوفنـاوری ،زیسـتمـواد ،عـلـوم و زیستحسگرها ،سلولهای بنیادی و کاربرد آنها ،طراحی آزمایشها و آنالیز
آمار دادهها ،بیوفیزیک مولکولی و سلولی ،مهندسی پروتئین ،بیوانفورماتیک،
مهندسی سطح در نانوزیستفناوری،
پدیدههای انتقال ،فیزیک پایه
کاربردهای نانوزیستفناوری ،اصول کشت فناوری آنزیم ،زیستفناوری مولکولی ،آزمایشگاه زیستفناوری مولکولی،
سلول و بافت ،آزمایشگاه نانوزیستفناوری میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری ،آزمایشگاه فرآیندهای تخمیری
و آنالیز زیستمواد

ت فـنـاوری ،مـواد و
فیـزیـک در ریـززیـسـ 
بیوشیمی پایه ،بیوشیمی فیزیک،
بیـوشیـمی پـروتئیـن هـا و اسـیـد هـای سامانههای ریززیستساختارها،
نوکلئیک ،آنزیمشناسی ،ایمونوشیمی روشهای شناسایی ریززیستساختارها،
فناوری اطالعات در ریز زیستفناوری،
کاربردهای ریززیستفناوری در علوم زیستی

کارشناسی ارشد زیستفناوری
رشته-
دریا
گرایش
تاریخ تصویب89/02/11 :

گروه

علوم پایه زیستی
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دکتری بیماریشناسی گیاهی-کنترل
بیولوژیک بیماریهای گیاهی مصوب
1387/08/01

زیستشناسی سلولی و مولکولی
تاریخ تصویب78/12/01 :

علوم پایه زیستی

علوم پایه زیستی
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دروس جبرانی

ندارد

قارچشناسی تکمیلی ،ویروسشناسی
گیاهی ،اصول نماتدشناسی و نماتدهای
انگل گیاهی ،پروکاریوتهای بیمار یزا
در گیاهان ،مدیریت بیماریهای گیاهی،
کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی

دروس الزامی

دروس اختیاری

بومشناسی پیشرفته دریا ،بیولوژی سلولی میکروبیولوژی پیشرفته دریا ،ژنتیک مولکولی ،بیوشیمی پیشرفته ،فناوری
مولکولی پیشرفته ،کشت سلولهای آبزیان ،زیستی صنعتی ،کاربرد مهندسی ژنتیک در زیستفناوری دریا ،آشنایی با
بیوانفورماتیک ،زیستفناوری دریا و روشها و ابزارهای مطالعه در زیستفناوری دریا ،پاالیش زیستی دریا،
فرآوردههای طبیعی دریا ،آبزیپروری پیشرفته ،نانوزیستفناوری دریا
پتانسیلهای آن ،ایمنی و اخالق زیستی

ژنتیک مولکولی ،بیوتکنولوژی در بیماریهای
گیاهی ،مدیریت بیماریهای گیاهی تکمیلی،
مقاومت گیاهان در مقابل بیماریها،
بیواکولوژی عوامل بیمار یزای خاکزاد گیاهان،
بیماریشناسی بذر

مباحث تکمیلی در بیوکنترل بیماریهای گیاهی ،تکنولوژی تولید و کاربرد
عوامل بیوکنترل در کشاورزی ،اکولوژی مولکولی میکروارگانیسمهای
ریزوسفر ،اکولوژی مولکولی میکروارگانیسمهای فیلوسفر ،ردیابی عوامل
کنترل بیولوژیک و متابولیتهای آنها ،مبانی مولکولی روابط متقابل گیاه
با میکروارگانیسمهای مفید ،میکوسمبیوزهای اندوریزوسفر ،مباحث ویژه

زیستشناسی مولکولی پیشرفته پروکاریوتها ،ژنتیک مولکولی پزشکی ،ایمنی شناسی سلولی و مولکولی ،ژنتیک
زیستشناسی مولکولی پیشرفته یوکاریوتها ،ویروسها ،زیستشناسی میتوکندری و کلروپالست ،بیوتکنولوژی مولکولی،
زیستشناسـی سلولی یوکـاریوتی ،مهندسـی زیستشناسی غشاها و ترابری سلولی ،ژنتیک قارچها ،بیوفیزیک
ماکرومولکولها و مدلسازی ،زیستشناسی مولکولی گیاهی ،مهندسی
ژنتیک تکمیلی،
ژنتیک عملی ،مهندسی پروتئین ،مکانیسمهای سلولی مولکولی رشد و نمو،
زیستشناسی سلولی و مولکولی سرطان
سیتوشیمی پیشرفته ،کشت سلول و بافت ،میکروسکوپ الکترونی

کارشناسی ارشد علوم و فناوری میکروبی (این
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی دکتری میکروبیولوژی
رشتهگرایش در مقطع کارشناسی ارشد ،در مورخ
رشته-
تاریخ تصویب/بازنگری:
تاریخ تصویب 1392/07/07 :تصویب شده و خیلی زود منسوخ شده
گرایش
73/04/12
94/07/26
و به نظر میرسد پذیرش دانشجو نداشته است).
گروه
علوم پایه زیستی
علوم پایه زیستی
علوم پایه زیستی
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دروس جبرانی

دروس الزامی

ژنتیک
میکروارگانیسمها،
آمار زیستی پیشرفته ،کاربرد کامپیوتر در اکولوژی
پروکاریوتها ،فیزیولوژی میکروارگانیسمها،
علوم زیستی
ویروسشناسی پیشرفته ،ایمنی شناسی
پیشرفته ،میکروبیولوژی صنعتی پیشرفته

باکتری شناسی پیشرفته ،ویرسشناسی پیشرفته،
ایمونوشیمی ویروسها ،ژنتیک میکروبها،
روابط انگل و میزبان ،بیوتکنولوژی میکروبی

دروس اختیاری
میکروبیولوژی آب و پسآب ،استانداردهای میکروبیولوژی مواد غذایی،
آنتیبیوتیکها و مکانیسم عمل آنها ،سموم میکربی ،میکروبیولوژی سلولی،
مباحث نوین در میکروبویولوژی ،مهندسی خاک ،میکروبیولوژی خاک و
بیوژئوتکنیک ،اپیدمیولوژی میکروبی ،میکوزها و درماتوفیتها ،اصول نگهداری
میکروارگانیسمها ،بیوانفورماتیک ،میکروارگانیزمهای بیمار یزا در گیاهان،
بیوتکنولوژی میکروبی ،میکروبیولوژی سوخت و معدن ،کشت سلول و بافت،
میکروبیولوژی دریا
متابولیسم میکروبهای بیهوازی ،روشهای میکروبیولوژی ،شیمیوتاکسی در
باکتریها ،فیزیولوژی رشد در باکتریها ،ساختارهای غشایی در باکتریها و
ویروسها ،ایمونوژنیک ویروسها ،ساختارهای غشایی در باکتریها و ویروسها،
رتروویروسها ،آبشویه میکروبی ،آرکی باکتریها ،میکروبیولوژی دریا

کارشناسی ارشد
دکتری بیوشیمی
رشته -کارشناسی ارشد بیوشیمی
بیوفیزیک ،تاریخ تصویب:
گرایش تاریخ تصویب 94/07/19 :تاریخ تصویب78/12/01 :
1375/10/23

گروه

علوم پایه زیستی
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علوم پایه زیستی

علوم پایه زیستی

دکتری بیوفیزیک
تاریخ تصویب:
78/12/01

علوم پایه زیستی
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دروس جبرانی

دروس الزامی

دروس اختیاری

آنزیمشناسـی ،تنـظیم متابولیسـم ،بیوشیمـی بیوشیمی هورمونها ،ایمونوبیولوژی ،بیوشیمی کروماتین ،بیوشیمی غشاء،
کربوهیدرات و لیـپـیـد ،روشهای بیوشیمی و زیستفناوری ،بیوشیمی مقایسهای ،روشهای بیوشیمی و زیستشناسی
بوفیزیـک ،بیوشیـمی پروتئیـنها و اسیـدهای مولکولی ،بیوشیمی سلولی ،اصول پژوهش و فناوری ،بیوانفورماتیک ،مباحثی
در بیوشیمی ،بیوشیمی فیزیک پیشرفته ،مهندسی پروتئین و پروتئومیکس،
نوکلئیک ،زیستشناسی مولکولی پیشرفته
ایمنی زیستی
مکانیسم عمل آنزیمها ،مباحث پیشرفته در طراحی مهارکنندگان آنزیمها ،شیمی دارویی ،بیوشیمی غشاء ،بیوشیمی
کربوهیدرات و لیپیدها ،مباحث پیشرفته هورمونها ،بیوترمودینامیک ،بیوشیمی کروماتین ،بیوشیمی فیزیک ،عوامل
در ساختار پروتئینها ،مباحث پیشرفته در سرطا نزایی ،ایمونوشیمی ،بیوشیمی مقایسهای ،بیوتکنولوژی
بیوشیمی پروتئینها و اسیدهای نوکلئیک،
آنزیمولوژی گاربردی ،مباحث پیشرفته در
بیولوژی مولکولی
بیوفیزیک سلولی ،بیوفیزیک مولکولی ،بیوشیمی فیزیک ،بیوفیزیک غشاء ،بیوفیزیک جمعیتهای سلولی،
بیوفیزیک نظری ،بیوفیزیک پرتوی ،بیوفیزیک سرطان ،مدلسازی ریاضی در زیستشناسی ،مکانیسم تشکیل
زیستشناسی مولکولی پیشرفته ،روشهای سلولهای خونی ،بیوفیزیک پیدایش حیات و تکامل ،میکروسکوپی الکترونی
(نظری عملی) ،روشهای نوترکیبی ،فیزیک داروها ،بیوانرژتیک ،فیزیک
بیوفیزیک (عملی)
پزشکی
شیمـی فیزیـک پروتئیـن ،مباحث پیشرفته در
بیوفیزیـک ،مباحـث پیشـرفته در بیـوفیزیـک
پرتوی ،زیستشناسـی محاسباتـی ،پدیدههای
انقال در سیستمهای زنده ،طبسنجی در
زیستشناسی

حسابگری بیولوژی ،روشهای الکتروفیزیولوژی ،فیزیولوژیسلوللی پیشرفته،
ترمودینامیک غیر تعادلی ،بیوفیزیک غشاء ،آشنایی با پزشکی مولکولی،
الگوهای ریاضی در مسائل زیستی ،سنتیک آنزیمی ،بیوترمودینامیک،
کانالهای یونی در غشاء ،فیزیک اسیدهای نوکلئیک ،میانکنشهای
بیوماکرومولکولها ،انتقال الکترون توسط پروتئین و ...

