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مرکز تحقیقات فیزیولوژی  
دانشگاه علوم پزشکی ایران



(مسئول)فیزیولوژی  -دکتر حمیدرضا پازکی طرودی
(دستیار مسئول)تجزیه  شیمی -دکتر فرهاد احمدی
 سنندج-بیوانفورماتیک-ساکو میرزائیدکتر
صنعتی شریف-دکتر سید نادر سید ریحانی
 بارسلونا-فارماکولوژی-آرمین مددکار سبحانیدکتر
شریفصنعتی-مهندسی برق و کامپیوتر-دکتر حمیدرضا ربیعی
مرکز پژوهش های صنعتی-ژنتیک-دکتر محمد اردکانی
ندانشگاه علوم پزشکی ایرا-ژنتیک-دکتر شهرام تیموریان
بیوتکنولوژی-فاضل گرجی پور
نانوتکنولوژی-زهرا بنگاله



ایمونولوژی و پزشکی ترمیمی-دکتر بهنام صادقی
 فارماکولوژی-محمود هورمنددکتر
 وتودانشگاه کی-بیوتکنولوژی-حسین شهسوارانیدکتر
دانشگاه -مهندسی زیست مواد-دکتر محمد آجودانیانMIT
 چیاندکتر امید ماشین



ویبازیابذخیره،بهنیازوژنومیداده هایعظیمحجمروزافزونگسترش
این.گردیدبیوانفورماتیکعلمپیدایشموجبداده ها،اینمناسبتحیل
ستفادهاباتامی کندتالشرشته ای،بیندانشیکعنوانبهنوظهور،دانش

ویزیکفشیمی،ژنتیک،ریاضیات،کامپیوتر،علومدرموجودتکنیک هایاز
طحسدرمعموالًکهرازیست شناختیمختلفمسایلدیگر،مرتبطعلوم

:ازارتندعبرشتهایندراصلیپژوهشیتالش های.کندحلهستندمولکولی
بینیپیشپروتئینی،ساختارتنظیمژنوم،گردآوریژن،کشفتوالی،تطابق

-ئینپروتتعامالتوژنبیانپیش بینیپروتئین،سومودومساختارهای
.تکاملمدلسازیوپروتئین



هایشروشد،حاصلبیوانفورماتیکزمینهدرکههاییپیشرفتباهمگام
راعظیمانقالبینیز(highthroughput)باالبازدهیباتجربی
یتوالمیکرواری،مانندهاییروشازاستفادهباامروزه.کردندتجربه
پروتئومیکسآنالیزدرجدیدهایروشوnext-generationیابی

هپیشرفتهایروشبهنیازکهاستشدهایجادهادادهازجدیدیحجم
هایروشازاستفادههمچنین.داردهادادهاینآنالیزبرایسریعو

computational)لیگاندهامحاسباتیپایشدرجدید ligand
screening)دارواکتشافعلم(drug discovery)متحولرا

.استکرده



ترهگسافزایشباعثجدیدافزارهاینرمتوسعهومحاسباتیهایالگوریتمبهبود.
تایجن.استشدهپزشکیزیستتحقیقاتهایشاخهتمامدرعلماینازاستفاده

بیومارکرهایشناساییمنظوربه(genome-wide)ژنومیگسترهمطالعات
ایجنتاینازحاصلهایدادهآنالیزوشدهرایجپیشازبیشهابیماریمولکولی
صورتتیکبیوانفورماومحاسباتیبیولوژیزمینهدرمتخصصافرادتوسطبایستی

.گیرد
نینهمچ.باشدمیبیوانفورماتیکیاطالعاتنیازمندنیزمیکرواریهایدادهآنالیز

real-timeمانندترانسکریپتوموژنومآنالیزکالسیکهایروشطراحی PCRو
conventional PCRهایروشبهمتکیبسیارنیزهاآنتغییریافتهانواعو

.باشدمیبیوانفورماتیک
منظوربهاوتمتفهایتخصصازتلفیقیبابیوانفورماتیکومحاسباتیبیولوژیهسته

.آمدوجودبهعلماینزمینهدرتحقیق



اتیکبیوانفورمومحاسباتیبیولوژیحوزهبامرتبطتحقیقاتیهایطرحاجرای

مطالعاتهایدادهآنالیزgenome-wide association studies
(GWAS)نیانساهایبیماریدردخیلمولکولیمارکرهایشناساییمنظوربه

وداروییکاندیداهایشناساییمنظوربهمحاسباتیمطالعاتانجاموطراحی
in-silico)دارواکتشاف drug discovery)

بهبیوانفورماتیکومحاسباتیبیولوژیزمینهدرکاربردیهایپژوهشانجام
بیومارکرهاتشخیصمنظوربهمولکولهایتستطراحیمنظور

سلولیکمکانیبامرتبطافزارهاینرمازاستفادهباسلولیفرایندهایسازیشبیه



 .  این هسته برروی تهیه ی مواد گوناگون مصنوعی و طبیعی، طراحی
روش های ساخت داربست ها، قالب گیری ماده و همچنین اصالح مواد برای 

ه منظور همچنین تحقیقات ب. کاربرد اختصاصی در پزشکی تحقیق می کند
وژی های ساخت ابزارهای زیستی و مکانیکی مورد نیاز با استفاده از تکنول

لینی زیستی و مهندسی به منظور کاربرد در تحقیقات و یا کاربردهای با
توسعه ی انواع مدل های وسایل. جزو حیطه فعالیت این هسته می باشد

پزشکی نیازمند انتخاب، ساخت و آزمایش مواد است که الزمه ی آن درك
الوه و فهم درست از شیمی و فیزیک و شناخت محیط بیولوژیک بدن و ع

. ودبر این ها پاتولوژی بیماری است که قرار است درمان بر روی آن انجام ش
، بیولوژی تحقیقات هسته متمرکز بر فهم کشفیات جدید در شیمی، فیزیک
د در و پزشکی است تا بتواند با استفاده از آن دست به تحقیقات روزآم

.زمینه فعالیت اش بزند



ورمنظبهدانشگاهازخارجموسساتودانشگاهومرکزهایگروهسایرباهمکاری
هستهکاریزمینهبامرتبطمشتركتحقیقاتیهایطرحانجام

هستهفعالیتزمینهدرمقاالتانتشار

ودانشجویانتربیتوبیوانفورماتیکومحاسباتیبیولوژیعلومآموزش
هستهکاریهایزمینهدرکارمنظوربهپژوهشگران



هستهنظرموردهایفعالیتبههاآنانگیزشوجذبوپژوهشگرانآموزش
تحقیقاتی

یقاتیتحقهایطرحانجاممنظوربهدانشگاهبالینیتحقیقاتیمراکزباهمکاری
درمانبخشنیازهایبامرتبطمشترك

ان و برگزاری جلسات هم اندیشی و ترویجی به منظور افزایش اطالعات دانشجوی
اساتید از زمینه های پژوهشی هسته

حقیقاتی  سازماندهی دانشجویان عالقمند به زمینه تحقیقاتی و تشکیل گروه های ت
دانشجویی مرتبط با علوم بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسباتی

چاپ مقاالت علمی و تحقیقاتی در مجالت بین المللی



پایان راهنمایی دانشجویان عالقمند به منظور انجام طرح های تحقیقاتی مستقل و
نامه در زمینه فعالیت هسته

تدوین طرح های پژوهشی مرتبط با زمینه کاری

اتی و  شناسایی نیازهای کشور در زمینه علوم بیوانفورماتیک و بیولوژی محاسب
ازها استفاده از توانمندیهای اعضای هسته به منظور ارتقای توانمندیها و رفع نی


