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ضم
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ع
قرار گیرد .امید است که ما نیز رد این راستا هب وظیفه خود مل نماییم.

رییس مرکز
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی

مدیر حوزه ریاست
و اداره روابط عمومی
زهرا ابراهیمی

معاون پشتیبانی
سیدابراهیم احمدی

مدیر اداره پژوهشی

سرپرست اداره خدمات
تخصصی
روح ا ...آهون بر

مدیر اداره آموزش

مدیر بانک سلولهای
انسانی و جانوری
دکتر پروانه فرزانه

مدیربانک
میکروارگانیسمها
دکتر محمدعلی آموزگار

مدیر بانک مولکولی

منصوره فرهنگ نیا

مانا مرعشی پور

مشاور ارشد بانک گیاهی
دکتر محمدرضا نقوی

رضا آذربایجانی

بانک سلول های انسانی و جانوری
بانک مولکولی
8

بانک سلول های انسانی و جانوری ...................................................................

15

دستاوردها ............................................................................................................

18

فهرست مجموعه هاي سلولي موجود در بانك .............................................

20

آزمایشگاه ها و فضاهای موجود در بانک .......................................................

22

روش های جدید راه اندازی شده در بانک ....................................................

27

طرح های پژوهشی ..............................................................................................

30

مقاالت ارائه شده در مجالت علمی معتبر .....................................................

32

شاخص های عملکرد بانک ................................................................................

34

پروژه های دانشجویی .........................................................................................

مقاالت ارائه شده در همایش ها ......................................................................

نمودار مقایسه ی تعداد رده های سلولی شناسنامه دار ذخیره شده ......

32
33
34

نمودار مقایسه ی تعداد ویال های ذخیره شده ...........................................

35

بانک مولکولی .......................................................................................................

36

دستاوردها ..............................................................................................................

38

آزمایشگاه ها و فضاهای موجود در بانک ........................................................

39

طرح های پژوهشی ..............................................................................................

40

پروژه های دانشجویی ........................................................................................

42

مقاالت ....................................................................................................................

شاخص های عملکرد بانک مولکولی ..............................................................

42
43

بانک میکروارگانیسم ها

بانک میکروارگانیسم ها .....................................................................................

44

دستاوردها ..............................................................................................................

46

آزمایشگاه ها و فضا های موجود در بانک .......................................................

47

روش های جدید راه اندازی شده در بانک .....................................................

49

طرح های پژوهشی ..............................................................................................

50

مقاالت ارائه شده در مجالت علمی معتبر ......................................................

52

52

پروژه های دانشجویی ........................................................................................

54

مقاالت ارائه شده در همایش ها .......................................................................

56

شاخص های عملکرد بانک میکروارگانیسم ها ...............................................

نمودار مقایسه ای تعداد کل سویه های کاتالوگ شده طی سه سال 93
تا ...................................................................................................................... 95

57

بانک گیاهی

نمودار مقایسه ای تعداد کل سویه های نگهداری شده در آزمایشگاه
طی سه سال  93تا ...................................................................................... 95

57

بانک گیاهی .........................................................................................................

58

دستاوردها ..............................................................................................................

60

آزمایشگاه ها و فضاهای موجود .......................................................................

62

طرح های پژوهشی ............................................................................................

66

پروژه های دانشجویی ........................................................................................

67

مقاالت ارائه شده در مجالت علمی معتبر .....................................................

67

نمودار تجمعی میزان جمع آوری نمونه هرباریومی از سال  90تا ..... 95

68

68

شاخص های عملکرد بانک گیاهی ..................................................................

69

نمودار تجمعی میزان جمع آوری نمونه بذر از سال  90تا .................. 95

69

نمودار تجمعی میزان جمع آوری نمونه زنده از سال  90تا ............... 95

9

اداره پژوهشی
اداره آموزش
10

اداره پژوهشی .......................................................................................................

70

وظایف ...................................................................................................................

70

تعامل با دانشگاه ها ،مراکز علمی و پژوهشگاه ها .........................................

72

شورای علمی .......................................................................................................

73

گزارش ساالنه مرکز ...........................................................................................

74

بخش اهدای مرکز ..............................................................................................

75

اداره برنامه ریزی ..................................................................................................

76

نمودارتعداد مقاالت به تفکیک بانک ها ..........................................................

77

نمودارمقایسه ای تعداد مقاالت (مجالت علمی و کنگره ها) به تفکیک
بانک ها ..................................................................................................................

77

نمودار تعداد طرح های مرکز در سال 1395به تفکیک بانک ها ...............

78

نمودار مقایسه ای تعداد طرح های مرکز از سال  91تا ...................... 95

78

نمودار تعداد پایان نامه های دانشجویی در سال 1395به تفکیک
بانک ها ...............................................................................................................

79

اداره آموزش ........................................................................................................

80

دستاوردها ............................................................................................................

83

اداره خدمات تخصصی
اداره روابط عمومی
و حوزه ریاست

اداره خدمات تخصصی .......................................................................................

84

خدمات .................................................................................................................

84

خدمات بانک سلول های انسانی و جانوری ....................................................

84

خدمات بانک میکروارگانیسم ها ....................................................................

87

خدمات بانک گیاهی ..........................................................................................

89

خدمات بانک مولکولی .......................................................................................

91

نمودار مقایسه میزان خدمات ارائه شده مرکز طی سه سال گذشته به
تفکیک بانک ها ....................................................................................................

93

اداره روابط عمومی و حوزه ریاست ..................................................................

94

بازدیدهای انجام شده از مرکز .........................................................................

94

رونمایی از اولین خانواده جدید باکتریایی .....................................................

98

بازدیدهای انجام گرفته از مراکز و کلکسیونهای خارجی ............................

98

حضور در نمایشگاه ها .........................................................................................

99

محصوالت ............................................................................................................

92

گزارش اجمالی از انعکاس دستاوردهای مرکز در رسانه ها 100 .........................
ایزو104 .............................................................................................. 9001-2008
انتشارات 104 ...............................................................................................................

خبرنامه مرکز 105 ......................................................................................................

راه اندازی کانال تلگرام 105 .......................................................................................

11

مقدمه
منابع ژنتيكي يا ذخاير توارثي گياهي و جانوری به دليل اهميت فراواني كه دارند يكي از ارزشمند ترين ثروت هاي
ملي و منابع پايه اي در هر كشور محسوب مي شوند کشور ایران به واسطه ذخایر فسیلی نفت و گاز ،کشوری ثروتمند
به شمار ميرود ولی دانشمندان علوم طبیعی و زیست شناسان ،وجود ذخایر ژنی فراوان و منحصربفرد گیاهی و
جانوری را به عنوان ثروت و سرمایه اصلی این سرزمین پهناور قلمداد ميکنند و این حقیقتی است که در گذر سالها
مورد غفلت واقع شده است .کارکرد اقتصادی ذخایر ژنتیکی از دیگر ذخایر موجود در کشور بیشتر است و باید از این
ذخایر به بهترین نحو استفاده کرد .ذخایر ژنتیکی موجود در کشور بسیار غنی هستند و اگر از این منابع استفاده
نکنیم و از آنها به خوبی بهره برداری نکنیم ،این منابع را از دست میدهیم .استفاده و بهره برداری از منابع و ذخایر
ژنتیکی از نظر اقتصادی برای کشور مثمرثمر خواهد بود و میتوانیم این منابع را جایگزین دیگر منابع کنیم .امروزه
در دنیا به این اعتقاد رسیدهاند که ذخایر ژنتیکی از منابع طال و نفت هم ارزشمندتر است.در دنیا این ذخایر مورد
حفاظت و بهره برداری درست قرار میگیرد تا از هدر رفت آنها جلوگیری کنند اما در ایران به دلیل نبود قوانین مطرح
این ذخایر از دست میروند .با توجه به اهمیت ذخایر زیستی ،مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در سال 1386
و با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جهاددانشگاهی پایه گذاری گردید .هدف مرکز ارتقاء فعالیت های
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ملی در زمینه های جمع آوری ،نگهداری و مطالعه منابع زیستی است .مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زیستی ايران ،به
عنوان مركز پيشتاز در سطح ملي و بين المللي در زمينه گرد آوري ،تعيين هويت ،كنترل كيفيت ،طبقه بندي ،ثبت،
نگهداري ،تكثير و توزيع انواع ميكروارگانيسم ها و سلول هاي قابل كشت و تجديد پذير اعم از باكتري ،قارچ ،ويروس،
دانه ها و سلول هاي گياهي و حيواني و  DNAژنومي و فرآورده هاي نوكلئوتيدي  ،به منظور جلوگيري از تضييع و
نابودي ثروت هاي ملي كشور  ،فعاليت مي نمايد .این مرکز بر پایه چهار بانک  :میکروارگانیسمها ،انسانی و جانوری،
گیاهی و مولکولی قرار گرفته است .هدف اصلی مرکز ایجاد زیست بانک کامل و جامعی برای بخش تحقیقات و
صنعت زیست فناوری است که نسبت به جمع آوری و تهیه ،شناسایی و تعیین هویت ،نگهداری ،تکثیر و توزیع این
نمونه ها اقدام گردیده است .ایجاد و تکمیل کلکسیونهای متعدد در هریک از بانکها بر پایه نیاز بخش تحقیقات ،ارزش
اقتصادی و در معرض انقراض بودن به صورت یک روند رو به توسعه در صدر فعالیتهای مرکز قرار دارد .بسیاری از این
کلسیونها برای اولین بار در سطح ملی و بین المللی راه اندازی شده است .در این راستا ،این مرکز ضمن پشتیبانی از
مراکز ذخایر زیستی کشور و ایجاد شبکه ملی ذخایر زیستی ،در تالش است تا به مرکزی پیشتاز برای توسعه دانش،
فناوری و افزایش کیفیت زندگی و سالمت و حفظ تنوع زیستی در کشور و عرضه به جامعه جهانی تبدیل گردد.
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گزارش عملکرد سال 1395
مراک��ز ذخایر زیس��تی یکی از زیرس��اختهای

بومي ب��راي مطالعات مختل��ف از فعالیتهای

اصل��ی علوم و صنایع زيس��تي هس��تند که با

منحصربهفرد بانك سلولي در بين مراكز ذخيره

تهی��ه نمونهه��ای باکیفی��ت و در دس��ترس و

س��لولي جهان است .مجموعه سلولهای ناميرا

یکسانس��ازی اس��تانداردها در س��طح جهاني

و فیبروبالستی انساني شامل سلولهای مربوط

امکان رشد هر چه سریعتر و پیشبرد مطالعات

به اقوام مختل��ف ايراني و بيماريهاي مختلف و

و فن آوریهای زیستی را فراهم می کنند .بانك

نيز مجموعه نمونههای تصادفي ژنتيكي توسط

س��لولهای انس��اني و جانوري دركن��ار ديگر

بانك در حال تهيه اس��ت تاکنون بیش از 300

بخش��های مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيس��تي

رده مربوط به بیماریهای مختلف و حدود 270

اي��ران ،وظيفه گردآوري ،تعيين هويت ،كنترل

رده از نمونه های تصادفی افراد سالم تهیه شده و

كيفي ،ثب��ت ،نگهداري ،تكثي��ر و توزيع انواع

دراختيار محققين علمژنتيك قرارگرفته است.

س��لولهای انس��اني و جان��وري و اطالعات و

مجموع��ه س��لولهای فيبروبالس��تي حيوانات

فرآوردههای مربوط به آنها را بر عهده دارد.

بومي ايران كه ش��امل نمونهه��ای حيوانات در

اهداف اصلي و برنامه عملكردي بانك س��لولي

مع��رض انقراض اس��ت ،منبع��ي منحصربهفرد

براس��اس رف��ع نيازه��ا و نواقص زيرس��اختي

از ثروت ملي براي تحقيق و توس��عه به ش��مار

زيس��ت فنآوری كشور تعیینش��ده است .اين

مي آيد .این مجموعه در مدتی اندک توانس��ته

بانك از زمان افتتاح ،در بهمنماه س��ال 1388

اس��ت پاسخگوی نیازهای تحقیقاتی تعدادی از

ت��ا پايان س��ال  1395موفق ب��ه ذخيره بیش

دانشجویان باشد.

از هزار و س��یصد نمونه زيس��تي و راهاندازی و

بررس��ی ها و مذاک��رات با مراک��ز تحقیقاتی و

ارائه خدمات متعدد و كليه روشهای موردنیاز

س��ازمانهای دولتی و ارائه طرحهای تحقیقاتی

در ذخي��ره و نگه��داري و كنت��رل كيفي اين

برای جم��ع آوری و ذخیره س��لولها و بافتهای

نمونههای زيستي انساني و جانوري شده است.

جنس��ی و دامپزش��کی ترمیم��ی ب��ه صورت

عليرغ��م محدودیتهای ارتباط��ي و اقتصادي

جدی تری در س��ال  1395آغاز شده است که

موجود ،بانک س��لولی تاكنون موف��ق به تهیه

امی��د م��ی رود در س��ال  1396مجموعه های

ح��دود  80رده تحقيقات��ي اس��تاندارد ب��راي

ارزشمندی از این فعالیت ها حاصل شود.

مطالعات زيس��ت پزشكي از منابع بینالمللی و

تهی��ه مجموعه های س��لولی کش��ت اولیه از

عرضه آن به محققين کشور شده است.

نمونه های سرطانی و سالم و مجموعه سلولهای

توليد ردههای سلولي انساني ،دام و حیاتوحش

مزانش��یمی انس��ان و جانوران آزمایشگاهی ،از
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بافته��ای مختلف از جمله پال��پ دندان ،بافت

دیگر فعالیت هایی اس��ت که در س��ال 1395

چرب��ی ،پ��رده های جنین��ی ،مغز اس��تخوان

عمل��ی ش��د .این رون��د ب��رای حف��ظ منابع

و  ...انجام ش��ده و ادام��ه دارد .در حال حاضر

مجموعه های س��لولی کشت اولیه مزانشیمی،

مجموعه س��لولهای تعیین خصوصیت ش��ده و

س��رطانی و نرم��ال ک��ه تهیه آنها مش��کل و

شناس��نامه دار در اختی��ار محققین قرار دارد.

پرهزینه است ،دنبال خواهد شد.

همچنین دو مجموعه سلولی تخصصی مربوط

گام بع��دي در افزاي��ش دامن��ه عملك��ردي و

به تحقیقات دهان و دندان و س��رطان پستان

تكميل نقش بانك سلولي در عرصه پاسخگويي

که مورد تقاضای فراوانی در کشور دارد ،آماده

به نيازها ،فعال س��ازي بخ��ش تحقيق و توليد

ش��ده اس��ت و تاکنون محققین فراوانی از این

بانك بوده است .در اين راستا مطالعات مربوط

مجموع��ه ها بهره برده اند .ب��ا همکاری مراکز

به تولي��د تعدادي از م��واد و كيتهاي مصرفي

تحقیقات��ی و درمانی فعالیت برای افزایش نوع

در زمينه كش��ت و نگهداري س��لول و بافت و

و تعداد نمو نه های این مجموعه ها ،بخصوص

تحقيق��ات س��لولي از س��ال  91توس��ط اعضا

نمونه های کش��ت اولیه از بافتهای سرطانی و

بانك آغاز ش��د که در س��ال  92دو نوع کیت

طبیعی ،ادامه خواهد داشت.

تش��خیص آلودگ��ی مایکوپالس��مایی با روش

تولی��د س��لولهای نامی��را از س��لولهای غیر از

 PCRو سنجش سمیت مواد با آزمونMTT

( B cellب��ا کم��ک ویروس اپش��تاین بار) از

آماده و عرضه گش��ت .در س��ال  94مطالعات

گزارش عملکرد سال 1395

و آم��اده س��ازی س��ه کیت جدید (تش��خیص

گرفت که این مورد حاصل تجربه کارشناس��ان

گونه های جانوری با روش  ،PCRتش��خیص

بان��ک در روش ه��ای افت��راق درون گونه ای

آلودگی مایکوپالسمایی با رنگ آمیزی DNA

جانوران برای تکمیل شناس��نامه های س��لولی

و کیت گس��ترش کروموزوم��ی از نمونه خون)

بوده است.

ص��ورت پذیرف��ت ک��ه درس��ال 1395همراه

تهیه فهرست پست الکترونیکی فعال از محققین

ب��ا کیته��ای تهی��ه گس��ترش کروموزومی از

حوزه علوم سلولی کشور با هدف اطالع رسانی

نمونه های س��لولی و س��نجش س��میت مواد

وسیع و دقیق در سال  1395آغاز شد.

ب��ا آزم��ون  XTTارائ��ه ش��دند .مطالع��ات و

مش��ارکت با س��ازمان غذا و داروی ایران برای

فعالیته��ای آزمایش��گاهی ب��رای تولی��د کیت

تدوی��ن قوانین و ضوابط م��ورد نیاز بانک های

تشخیص آلودگی خاص مواد اولیه و محصوالت

سلولی کشور که می تواند در راستای تخصص

بیوتکنولوژی مورد اس��تفاده در درمان انس��ان

و وظایف بانک سلولی باشد از موارد دیگری بود

و جان��وران ک��ه کارب��رد فراوان��ی در صنای��ع

که در سال  1395صورت پذیرفت .

زیس��ت فن آوری داش��ته و مراحل تولید آن

تالش بر آن بوده اس��ت كه ب��ا ايجاد ارتباط و

مش��تمل بر دس��ت ورزی های ژنتیکی سلول

تبادل نظر و مش��اركت با اعضا ديگر بانك هاي

حشرات است در س��ال  94آغاز شده و مرحله

س��لولي در كش��ور گامي در جه��ت همكاري

اول این طرح ،ش��امل کل��ون کردن ژن مربوط

ب��راي تكميل فعالي��ت هاي مغفول برداش��ته

به پلی پتید هدف در س��ال  95به اتمام رسید.

ش��ده ،زمينه تش��كيل بي عيب و نقص شبكه

از دیگ��ر محص��والت این بخش در س��ال 95

مل��ي ذخاير زيس��تي فراهم ش��ده و يكس��ان

مجموعه تصادف��ی ار نمونه های  DNAاقوام

سازي و تدوين اس��تانداردهاي مورد نیاز بانك

ایرانی اس��ت .راه اندازی روشهای مختلف تهیه

ه��اي س��لولي انجام پذي��رد .تش��کیل کمیته

و تولید و ذخیره انواع س��لولهای کش��ت اولیه،

بیوبانک های ستاد توسعه فن آوریهای سلولهای

س��لول ها و بافت های جنس��ی و دس��تکاری

بنیادی و مشارکت در برگزاری همایش نخست

ژنتیکی س��لول ها از دیگر فعالیت های بخش

از سلسله نشست های تخصصی ذخایر ژنتیکی

تحقیق و توسعه است.

و زیس��تی ایران با عنوان مراکز ذخایر زیستی

همچنین در ادامه افزایش دامنه خدمات بانک،

انس��انی در بهمن ماه  1395در راستای نیل به

راه ان��دازی خدمات صدور شناس��نامه ژنتیکی

این هدف بوده است.

جان��وران برای یک ش��رکت بیم��ه گر صورت

17

بانک سلول های انسانی و جانوری

دستاوردها
 .1تهیه مجموعه سلولی کشت اولیه سرطانی انسانی

 150ساعت جلسات بازآموزی اعضا در بانک

اولین مجموعه سلولهای سرطانی بومی ایران

برگزار شد.

از بیماران مبتال به سرطانهای حفره دهان در
سال  1395تهیه شد .این مجموعه سلولی
با مشارکت مرکز تحقیقات دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران شامل رده های
فیبروبالستی و کشت اولیه بافت سرطانی از
ده بیمار است .این نمونه های کشت سلولی در
سال  1396در دسترس محققین خواهند بود.

در سال  1395با احتساب ویالهای مصرف شده
تعداد نمونه های ذخیره ش��ده به  1088رده
سلولی و 6423ویال سلول  ،تعداد  1000عدد
تخم ماهی در حال انقراض و  280نمونه بافت
در تانک اصلی بخش ذخایر سلولی رسید.
از مجم��وع  214رده س��لولی شناس��نامه دار

 .2تهیه مجموعه های سلولی از جانوران

ذخیره شده درتانک اصلی بانک  67رده تولید

در س��ال  1395یک مجموعه س��لولی گرانبها

ش��د که ش��امل نمونه های س��رطانی ،سلولها

از آخرین گاوهای گلپایگانی که از جانوران در

و بافتهای جنس��ی ،س��لولهای نامیرا ش��ده و

معرض انقراض ایران به شمار می آیند ،تکمیل

جانوران نادر در معرض انقراض بودند .در سال

شد .این مجموعه سلولی شناسنامه دار با ثبت

 95نیز برنامه بانک در تولید رده های سلولی،

و ارائه عکس و مش��خصات حیوان در دسترس

ایجاد تنوع و تولید انواع جدید و مورد نیاز رده

محققی��ن ق��رار م��ی گی��رد .در ح��ال حاضر

های سلولی علیرغم کاهش تعداد دنبال شد.

کلکسیونی با بیش از  350رده سلولی از گونه
های مختلف دام های در معرض انقراض کشور
در بانک سلولی نگهداری می گردد ،همچنین
رده های سلولی از مارمولک و جوجه و بافتهای
مختلف س��گ ،گربه وحیوانات آزمایشگاهی با
توجه به نیاز و در خواست متقاضیان تهیه شد.
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 .4افزایش تعداد نمونه ها ی ذخیره شده در بانک

 .5عرضه رده های سلولی مورد درخواست محققین
کشور

عرضه ردههای سلولي که از تنها  15مورد در
سال  1390به  70مورد در سال  1391افزايش
يافته بود و در سال  1392نیز ،علیرغم عدم
افزایش محسوس رده های سلولی تحقیقاتی

 .3خدمات آموزشي بانک

بدلیل کمبود بودجه ،به  98مورد افزایش

در سال  1395در مجموع  68نفر در  28دوره

یافته بود .در سال  1393با تداوم کاهش

آموزشی و کارگاه شرکت کردند همچنین

بودجه ها این مقدار به  120رده افزایش یافت،

گزارش عملکرد سال 1395

این مقدار بدون احتساب رده های مورد نیاز

شناس��نامه دار ک��ردن رده ه��ای نامی��را از

برای فعالیتهای داخلی خود بانک و رده های

باف��ت هایی ب��ا منش��اء مختلف و س��لولهای

مورد نیاز برای مطالعات ژنتیکی دامها توسط

دست ورزی شده در بانک سلولی انجام خواهد

دانشجویان متقاضی ،در سال  1394به 220

شد.

مورد رسید .علیرغم عدم افزایش معنی دار
رده های متداول تحقیقاتی ،این رقم در سال
 1395به بیش از  250مورد رسید.
 .6راه اندازی روش و خدمات دستکاری ژنتیکی
سلولها

دستکاری ژنتیکی س��لولها و تولید سلولهای
تراریخ��ت در بس��یاری از مطالع��ات زیس��ت
پزش��کی و تولید محصوالت زیس��ت فن آوری
کارب��رد دارد .تولید س��لول های نامیرا ش��ده،
س��لول هایی با ژن هایی که بیان آنها متوقف
یا افزایش یافته است و سلول هایی که مولکول
س��بز درخش��ان در آنها تولید می شود و در
تحقیقات بس��یاری مورد استفاده دارند ،از این
جمله اند که در س��ال  1393در بانک سلولی
راه اندازی ش��د .در سال  1394مقدمات تولید
رده های س��لولی نامیرا از کش��ت های سلولی
اولی��ه نرم��ال ،مزانش��یمی و س��رطانی فراهم
ش��ده و مطالعات آن به پایان رس��ید .در سال
 1395علیرغ��م محق��ق نش��دن بودجه های
پیش بینی شده روند تولید و تکثیر وکتورهای
و نیز روش��های مورد نیاز مانند وس��ترن بالت
ادام��ه یافت .از ابت��دای س��ال  1396تولید و
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فهرست مجموعه هاي سلولي موجود در بانك سلولي

رده های استاندارد تحقیقاتی
1

سلولهای مغذی (کمکی)

2

سلول های بنیادی

3

سلول های مورد استفاده در تولیدات زیست فن آوری

4

مجموعه رده های سلولی تحقیقات سرطان پستان

5

مجموعه نمونه های تولید مثلی و رویانی

6

مجموعه سلول های جنینی

7

مجموعه رده های سلولی با جهش های ژنتیکی مشخص

8

مجموعه رده های سلولی دست کاری ژنتیکی شده

رده های سلولی انسانی
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1

رده های سلولی مربوط به بیماری ها

2

مجموعه رده های سلولی نمونه های تصادفی از جمعیت ایرانی

3

نمونه های سلولی نامیراشده از بیماران و افراد سالم جمعیت ایرانی

4

مجموعه سلول های دهان و دندان

5

نمونه های سلولی کشت داده شده از بافت های سرطانی و طبیعی از جمعیت ایرانی

6

مجموعه سلولی از بیماران تاالسمی ایرانی

گزارش عملکرد سال 1395

فهرست مجموعه هاي سلولي موجود در بانك سلولي

رده های سلولی جانوری
1

رده های سلولی موش سوری

2

مجموعه رده های سلولی متفرقه از حیوانات آزمایشگاهی مختلف

3

مجموعه رده های سلولی شتر دوکوهانه

4

مجموعه رده های سلولی اسبچه خزر

5

مجموعه رده های سلولی بز مرخز

6

مجموعه رده های سلولی گوسفند مغانی

7

مجموعه رده های سلولی گاو سیستانی

8

مجموعه رده های سلولی گاو گلپایگانی

9

مجموعه رده های سلولی متفرقه از دام های مختلف

10

مجموعه نمونه های سلولی حیوانات وحشی در معرض انقراض بومی
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آزمایشگاه ها و فضاهای موجود در بانک
معم��والً چرخه ي ورود ،اس��تخراج ي��ا توليد

كشت سلولي ناميراسازي انجام مي پذيرد.

نمون��ه ه��اي زيس��تي در بان��ك س��لولي از

اه��م وظايف ،كاربرد ها و امور انجام ش��ده در

آزمايشگاه كشت سلولي قرنطينه آغاز مي شود.

آزمايشگاه هاي بانك سلولي در سال  1395به

رده هاي س��لولي خريداري شده يا اهدايي در

شرح زير بوده است:

اي��ن آزمايش��گاه تكثير ش��ده و نمونه هايي از

22

آن ه��ا براي كنترل كيفي به آزمايش��گاه هاي

 .1آزمایشگاه کشت قرنطینه

مولكول��ي و بيوش��يمي و آزمايش��گاه كنترل

 .1آماده سازی سلول برای برگزاری کارگاه ها

كيفي ميكروبي فرس��تاده مي شود .همچنين

و فن آموزی ها

نمون��ه هاي زيس��تي جمع آوري ش��ده براي

 .2پایش میکروبی دستگاه ها

استخراج سلول يا تهيه ي رده هاي سلولي نيز

 .3کشت و تکثیر س��لول های پرایمری (146

در آزمايش��گاه كشت سلولي قرنطينه پردازش

باف��ت از انواع بافت س��رطانی دهان انس��ان،

مي ش��وند .فرآيند كنترل كيفي ش��امل اثبات

فیبروم و میومتر رحم انس��ان ،گرانولوزا انسان،

عدم آلودگي ميكروبي (ويروس ،مايكوپالسما،

بافت نرمال و س��رطانی س��ینه انسان ،پوست

باكت��ري و ق��ارچ) و تاييد هوي��ت (اثبات عدم

گاو گلپایگانی ،بافت دم مارمولک ،حش��ره سن

اختالط رده هاي س��لولي و يا شناسايي منشاء

گندم ،جنی��ن جوجه ،کبوتر ،مغز اس��تخوان،

صحيح رده سلولي) و نيز قابليت تكثير مجدد

بافت چربی پالپ بویای��ی و نخاع موش ،بافت

و قدرت حيات آن ها در شرايط انجماد است.

تونیکا آلبوژینه ،تونی��کا واژینالیس ،اپیدیدیم

پس از اطمينان از كيفيت مناس��ب ،رده هاي

و بیضه گربه ،بافت چربی و پوش��ش تخمدان

س��لولي در آزمايش��گاه كشت س��لولي اصلي

سگ)

تكثير شده و در شرايط فاز بخار نيتروژن مايع

 .4بهین��ه س��ازی روش فریز اس��پرم حیوانات

( دم��اي -196درج��ه س��انتی گ��راد ) تهيه

آزمایشگاهی

م��ي گ��ردد .ب��راي اطمين��ان ب��ر روي اين

 .5آم��اده س��ازی س��لول ها برای دس��تکاری

نمونه ها نيز آزمايش هاي كنترل كيفي انجام

ژنتیکی و تعیین دوز آنتی بیوتیک

م��ي پذيرد.گاهي اوقات ب��راي توليد رده هاي

 .6انجام بخشی از آزمایشهای  MTTو XTT

س��لولي پاي��ا ،كاربرد ويروس ها ي��ا ناقل هاي

برای خدمات

ويروسي الزامي است كه اين امر در آزمايشگاه

 .7انجام آزمایش  CFU assayبرای خدمات

گزارش عملکرد سال 1395

 .8انج��ام مراح��ل بهینه س��ازی روش های طرح
ژنوتوکسیسیتی
 .9انجام مراحل روش کشت معلق سلول ها
 .10آم��اده س��ازی ش��رایط کش��ت بدون س��رم
سلول ها
 .11دریافت و پردازش سلول های اهدایی
 .2آزمایشگاه کشت اصلی

 .1کنترل کیفی بعد از فریز رده های سلولی
 .2تكثير ردههای س��لولي در مراحل مختلف براي
ذخيره و تهيه نمونه براي كنترل كيفي
 .3تقس��یم مواد کشت سلولی به مقادیر کم برا ی
ذخیره و استفاده
 .4آماده س��ازی محیط ها و مواد کش��ت سلولی
برای فروش
 .5دفریز رده های سلولی برای متقاضیان
 .6دریاف��ت و پردازش خدم��ات ذخیره امانت رده
سلولی
 .7دریافت و پردازش سلول اهدایی خریداری شده
از بانک سلولی خارج از کشور
 .3آزمایشگاه نامیراسازی

 .1تولي��د ردهه��ای س��لولي لنفوبالس��توئيدي از
نمونههای خون اف��راد متعلق به نژادهاي مختلف
ايراني
 .2تولي��د ردهه��ای س��لولي لنفوبالس��توئيدي از
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نمونهه��ای خون افراد مبتال ب��ه بيماري هاي

آزمایشگاه های بانک سلولی

مختلف

 .4خدمات تشخیص آلودگی میکربی به روش

 .3فری��ز وی��ال ه��ای مربوط به رده س��لولی

کشت میکروبی قارچی و باکتری

نامیرای بیماری و تهیه شناسنامه

 .5خدمات تش��خیص آلودگی مایکوپالسما به

 .4خدمات جداس��ازی لنفوسیت با استفاده از

روش کشت مستقیم مایکوپالسما

فایکول

 .6خدمات تش��خیص آلودگی س��لول به روش

 .5خدمات جداسازی سلولی با روش MACS

رنگ آمیزی DNA

 .6خدم��ات ارائ��ه رده س��لولی B-95

 .7آموزش روش��های کنترل کیفی میکروبی و

(مولد ویروس  )EBVبرای متقاضیان

جلوگیری از آلودگی

 .7بخش��ی از فعالیت های دس��تکاری ژنتیکی
سلول ها
 .8كش��ت و پاساژ و فريز ردههای توليد شده و
ذخیره سلولها در تانک ازت و تهيه نمونههای
آنها براي كنترل كيفي
 .9دفريز و كش��ت ردههای لنفوبالس��توئيدي
براي ارائه به مشتريان
 .10آموزش فن آموز
 .11تهيه س��وپ ويروس��ي و تكثير رده مولد
ويروس  EBVبراي خدمات
 .12بخش��ي از تهي��ه كاريوتاي��پ ردهه��ای
لنفوبالستوئيدي

 .5آزمایشگاه کشت آموزشی و دانشجویی

 .1برگ��زاری بخش��ی از کارگاه مبانی کش��ت
س��لولی  ،فن آموزی مبانی کشت سلولی ،فن
آموزی س��ایتوژنتیک بالینی و دوره فن آموزی
آزمایش MTT
 .2بخش��ی از خدمات آزمایش های  MTTو
XTT
 .3خدمات شمارش سلول با تریپان بلو
 .4کشت اولیه جنین جوجه
 .5انجام پایان نامه دانشجویی
 .6انجام قسمت هایی از آزمایش میکرونوکلئوس
 .7کشت اولیه از بافت های مختلف ماهی آزاد

 .4آزمایشگاه کنترل کیفی میکروبی

 .1انجام کشت مستقیم مایکوپالسما
 .2انجام بررسی آلودگی میکروبی و قارچی
 .3انجام پای��ش محیطی دس��تگاه های کلیه
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خزری و ماهی قزل آال
 .8آماده س��ازی س��لول برای انج��ام آزمایش
 MTTو ریل تایم بر روی سلول ماهی آزاد
 .9تهیه محیط کشت مستقیم مایکوپالسما
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 .6آزمایشگاه مولکولی

نگهداری مواد آزمایشگاهی

 .1استخراج  DNAاز نمونه های خون

 .2بس��ته بن��دی وس��ایل م��ورد نی��از هم��ه

 .2استخراج  DNAاز نمونه های سلول

آزمایشگاه ها برای استریلیزاسیون

 .3استخراج  RNAار نمونه های مختلف

 .3آموزش بسته بندی استریلیزاسیون و ساخت

 .4اس��تخراج  DNAاز نمون��ه بافت و پر برای

محیط ها به فن آموزان

طرح بارکدینگ

 .4بخش��ي از تش��خیص آلودگ��ی نمون��ه ب��ه

 .5کلونینگ و اس��تخراج پالسمید نمونه های

مایکوپالسما با روش رنگ آمیزی DNA

مختلف

 .5خدمات خوانش غلظت DNA

 .6آزمایش بررس��ی آلودگی به مایکوپالسما به

 .6اس��تخراج  RNAو تهیه مخلوطهای PCR

روش  Multiplex PCRنمونه های مرکز

برای کلیه فعالیت ه��ای مرتبط بانک از جمله

 .7آزمایش افت��راق درون گونه به روش STR

Real time PCR

نمونه های مرکز
 .8راه ان��دازی آزمایش افت��راق درون گونه ای
 STRگربه
 .9آزمای��ش افت��راق بی��ن گون��ه ای ب��رای
نمونه های مرکز
 .10انج��ام آزمای��ش ه��ای ویروس��ی ب��رای
وی��روس ه��ای  HIVو  HBVو  EBVو
HCV
 .11انجام بخش��ی از بررسی های سایتوژنتیک
سلول های مرکز
 .12فعالیت های پایان نامه های دانشجویی
 .7آزمایشگاه تهیه مواد

 .1کلی��ه امور مرب��وط به س��اخت محلول ها،
محی��ط های کش��ت و ان��دازه گی��ری  pHو

 .8اتاق شستشو

 .1شستش��وی وس��ايل آزمايش��گاه ها و دفع
پسماندهاي آنها
 .2آم��اده س��ازی و اس��تريل ک��ردن وس��ايل
الزم براي كش��ت و بررس��ي ه��اي مولكولي و
نمونه برداری ها
 .3آموزش فعالیت های مربوط به این آزمایشگاه
برای فن آموزان و اعضاء جدید
 .4آماده سازی بعضی نمونه های حیوانی
.9آزمایشگاه بیوشیمی

 .1تولید و ذخیره باکتری حاوی پالسمید
 .2استخراج پالسمید
 .3کلونینگ وکتور و ژن
 .4آزمایش وسترن بالت
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 .10آزمایشگاه Real time
 .1اس��تخراج ،RNAس��نتز  cDNAو
آماده س��ازی نمونه برای کارگاه Real-time
PCR
 .2استخراج RNAو سنتز  cDNAو بررسی
بی��ان  2ژن در س��لول انس��انی و همچنی��ن
اس��تخراج  RNAو سنتز  cDNAو بررسی
بیان  2ژن در نمونه ماهی
 .3بررس��ی بی��ان ژن در نمون��ه ه��ای
سلول های انسانی
 .4بررسی بیان ژن در نمونه های گیاهی
 .11آزمایشگاه کشت سلولهای نوترکیب

تولی��د ان��واع س��لول های دس��تکاری ش��ده
ژنتیکی و نیز تولید س��لول های با محصوالت
م��ورد نی��از از قبی��ل آنت��ی ب��ادی ،پروتئین
نوترکی��ب و  ...در ای��ن آزمایش��گاه ص��ورت
می گیرد
 .12بخش نگهداري سلولها در شرايط انجماد

 .1ذخیره و ثبت ردههای س��لولي در ش��رايط
انجماد
 .2ارائه رده های س��لولی برای فروش ،کنترل
کیف��ی بعد از فریز و خدم��ات و آزمایش های
دیگر بانک
 .3ذخیره  214رده س��لولی شناسنامه دار در
مخزن به تعداد بیش از  1116ویال
 .4خدمات ذخیره امانت رده سلولی
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روش های جدید راه اندازی شده در بانک
ردیف

کاربرد

نام روش

نامیرا سازی رده های سلولی کشت اولیه با در این روش رده های س��لولی ایجاد می شد که عالوه بر
منشاء مختلف بافتی و جانوری با بهره گیری پایداری ویژگی های فیزیولوژیک س��لول ،توانایی کشت

1

از ژن  hTERTو یا  p53و وکتورهای مختلف و تکثیر نامحدود در ش��رایط آزمایشگاهی را نیز خواهند
رترو ویروسی و لنتی ویروسی و توالی های داش��ت .این رده های سلولی نامیرا شده به طور گسترده
خاص هر جانور

2

کش��ت اولیه س��لول های س��رطانی با منش��اء
اپیتلیالی

در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
برای ایجاد رده های سلولی سرطانی در بانک سلولی
است و کاربرد های مختلفی در تحقیقات زیست پزشکی
دارد.
شناس��ایی ویروس ها در نمونه های کش��ت سلول برای

3

راهاندازی شناس��ايي آلودگي ب��ه ويروس های کنترل کیفی و تکمیل شناسنامه الزامی است که با خرید
 CMV,HBV,HIV,HCVبا روش مولكولي کیت و انجام آزمایش میس��ر بوده اس��ت و برای کاهش
هزینه ها روش در خود بانک راه اندازی شد.

تکثی��ر زیاد س��لولهای مزانش��یمی ب��دون باال

4

رفتن تعداد پاس��اژ بعد از جدا س��ازی سلولهای
مزانشیمی از بافتهای مختلف

5

راه اندازی روش های بررسی آپوپتوز

به دلیل کاربرد فراوان رده های سلولی بنیادی مزانشیمی
و تقاضای فراوان ،جداس��ازی و تهیه رده های س��لولی به
تعداد زیاد برای بانک سلولی الزامی است .این مساله برای
کاربردی کردن این سلول ها در درمان نیز الزم است.

بررس��ی مرگ برنامه ریزی شده در س��لول در مطالعات
مختلف زیست پزشکی کاربرد و تقاضای زیادی دارد.
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روش های جدید راه اندازی شده در بانک
ردیف

نام روش

6

تولید و ذخیره رده سلولی خزندگان

7

بهینه ساری کشت سلول های جوجه

8

الکتروفورز پروتئین

9

وسترن بالت

کاربرد
در مطالع��ات مختلف زیس��تی جانوری و تولید واکس��ن
کاربرد دارد.
س��لول ه��ای جوجه در مطالع��ات و همکش��تی و تولید
واکسن کاربرد دارد اما پاساژپذیری کمی دارد.

مورد اس��تفاده در بررس��ی های مختلف زیستی در مورد
پروتئین ها
مورد اس��تفاده در بررس��ی های مختلف زیستی در مورد
پروتئین ها

بررسی جنسیت پرندگان به خصوص پرندگان شکاری از
 10تشخیص جنسیت پرندگان با روش مولکولی

مورفولوژی آنها مشخص نیست که در نگهداری و تکثیر
آنها ،بخصوص در مراکز حفاظتی ایجاد مشکل می کند
و نیاز به روش سریع تشخیص دارند.

 11بررسی سیتوتوکسیسیتی مواد با آزمایش  XTTبررسی سمیت مواد

 12سنجش Comet
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روش های جدید راه اندازی شده در بانک
ردیف

نام روش

13

سنجش Chromosomal Aberration

 14سنجش Micronucleus

 15آزمون Ame’s

 16روش RFLP

 17تولید رده های سلولی iPS

 18انجماد و ذخیره تخم انواع ماهی

19

انجماد و ذخیره بافت جنسی

 20انجماد و ذخیره ساری اسپرم

کاربرد
بررسی میزان تغییرات کروموزومی در اثر سمیت ژنتیکی
مواد
بررسی میزان تغییرات کروموزومی در اثر سمیت ژنتیکی
مواد
بررسی میزان سمیت ژنتیکی با سنجش میزان جهش
در باکتری
بررسی ژنتیکی با کاربردهای مختلف
مورد استفاده در تحقیقات سلول های بنیادی ،طب
ترمیمی و تکوینی
مورد استفاده درصنایع شیالت ،حفظ نسل ماهیان در
معرض انقراض و تحقیقات زیستی
مورد استفاده در دامپروری ،حفظ نسل و احیاء جانوران
در معرض انقراض و تحقیقات زیستی
مورد استفاده در دامپروری ،حفظ نسل و احیاء جانوران
در معرض انقراض و تحقیقات زیستی
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طرح های پژوهشی
 .1ايجاد ذخيره سلول هاي ناميراي جمعيتهاي ايران
 .2تهیه سلول های فیبروبالست دام های بومی در خطر انقراض به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی دام در کشور
 .3طرح تعیین هویت  20رده سلولی مزانشیمی انسانی
 .4بارکدینگ  DNAنمونه های جانوری در معرض تهدید و استراتژیک ایران :راهکار نوین مولکولی برای
شناسایی و مدیریت و ثبت ذخایر ژنتیکی کشور
 .5ایجاد نمونه بانک جنین منجمد ماهی قره برون

نمونه برداری طرح ایجاد نمونه بانک جنین ماهی قره برون
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 .6س��ازگاری رش��د دو رده سلولی  HEK-293و  CHOبه شرایط رش��د معلق و فاقد سرم برای مصارف
بیوتکنولوژی
 .7طراح��ی و تولی��د وکت��ور باکمی��د حش��ره ح��اوی ژن  Recombinant Factor Cمتعل��ق ب��ه
خرچنگ نعلی Carcinoscorpius rotundicauda
 .8ایجاد رده سلولی و بانک ژنی گوسفند مغانی به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور
 .9راه اندازی روش��های  in vitroتش��خیص سمیت ژنتیکی مواد ش��یمیایی طبق استانداردهای جهانی و
تدوین دستور العمل ها
 .10مقایسه روش های مختلف تولید سلولهای لنفوبالستوئیدی
 .11ایجاد مجموعه ي ردههای لنفوبالستوئیدی از ناقلین و بيماران مبتال به تاالسمي
 .12تاثیر آنتی پرولیفراتیو داروی  Afliberceptبر روی ده رده س��لولهای پرایمری Oral squamous
cell carcinoma
 .13تاثیر آنتی پرولیفراتیو داروی  bevacizumabبر روی ده رده سلولهای پرایمری Oral squamous
cell carcinoma
 .14ایجاد رده سلولی گاو گلپایگانی به منظور حفظ و ثبت ذخایر ژنتیکی جانوری کشور

نمونه برداری طرح ایجاد رده سلولی گاو گلپایگانی
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پروژه های دانشجویی
ردیف

مقطع

عنوان پایان نامه
تاثير پلي پپتيد ضد ميکروبي  Ec-Hepcidinبر باکتری Streptococcus iniae

1

دکترا

عامل بیماری استرپتوکوکوزیس در کشت هاي سلولي اوليه ماهي قزل آالي رنگين کمان
( )Oncorhynchus mykissو ماهي آزاد خزر ()Salmo trutta caspius

2
3
4
5

بررسی سازوکار مولکولی آپوپتوز القا شده توسط ماده بریتانین بر روی رده سلولی سرطان

دکترا

پانکراس AsPC-1
تمای��ز س��لول های پرت��وان القائی حاصل از برنامه ریزی مجدد فیبروبالس��ت های پوس��ت به

دکترا

سلول های زایا ی مردانه در بستر سه بعدی پرده آمنیون
اثر کروستین و تیکرو کروسین بر کاهش بین ژن  FoxO3aدر القاء آپاپتوز در سلول های

دکترا

سرطان سینه
بررسی نقص چسبندگی لوکوسیتها در نمونهای از جمعیت گاوهای سیستانی و گلپایگانی

کارشناسی
ارشد

مقاالت ارائه شده در مجالت علمی معتبر
ردیف
1

2
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عنوان مقاله

عنوان مجله

Establishment and characteristics of Iranian Sistani

Conservation Genetics

cattle fibroblast bank: a way to genetic conservation
Establishment and characterization of Caspian horse
fibroblast cell bank in Iran

Resources
& In Vitro Cellular
Developmental
Biology - Animal
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مقاالت ارائه شده در همایش ها
عنوان همایش

عنوان مقاله

دومین کنگره بین المللی و

Comparison of Insect cell transfection in two different

چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک

دومین کنگره بین المللی و
چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک

دومین کنگره بین المللی شتر

دومین کنگره بین المللی و

ways: Tubespin method vs. plating method

Isolation and characterization of microsatellite markers in
the endangered species Camelus bactrianus

) ازSTR(  شناسايي و تعيين توالي ماركرهاي ميكروساتاليت،جداسازي
ژنوم شتر دوكوهانه
Genetic conservation of Iranian Sistani cattle by"

چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک

establishment and characteristics of fibroblast cell bank

اولین کنگره بین المللی پزشکی

The Importance of Cell Culture as a New Approach

شخصی ایران

33

ردیف

in Personalized drug therapy oral Cancer

1

2

3

4
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شاخص های عملکرد بانک سلول های انسانی و جانوری
 .1تعداد رده های سلولی شناسنامه دار ذخیره شده

سال  1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 1395
144

148

208

286

141

کل موجودی بانک
تا پایان سال 95

214

1088

300
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150
100

سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال 1392

سال 1391

نمودار مقایسه ی تعداد رده های سلولی شناسنامه دار ذخیره شده از سال  1390تا 1395
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 .2تعداد ویالهای ذخیره شده

سال  1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال 1395
1720

1457

1162

1186

388

کل موجودی بانک
تا پایان سال 95

1116

6423

سال 1391

سال 1390
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0
سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال 1392

نمودار مقایسه ی تعداد ویال های ذخیره شده از سال  1390تا 1395
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بان��ك مولکولی مرک��ز ملی ذخای��ر ژنتیکی و

نمونه های مولکولی

زیس��تی ایران یک��ی از بانك ه��اي چهارگانه

 .2ایجاد بانک اطالعاتی ژنتیکی ذخایر زیستی

اين مركز اس��ت .هدف اصل��ی بانك بکارگیری

در جهت مدیریت کارآمد منابع

فناوری های پیشرفته بيولوژي مولكولي جهت

 .3برق��راری ارتباطات علمی با محققان ،مراکز

شناس��ایی ،تعیین هویت و ذخیره سازی مواد

تحقیقاتی و بانکهای معتبر داخلی و بین المللی

ژنتیکی است .در این راستا ،ارائه خدمات علمي

 .4ارایه آموزش های تخصصی و مش��اوره های

و تخصصي ،تولید محصوالت مختلف مرتبط با

علمی به متقاضیان حقیقی و حقوقی داخلی و

بيولوژي مولکولی جهت تسريع و كاهش هزينه

خارجی

تمام ش��ده تحقيق��ات و خدم��ات و برگزاري

 .5تدوی��ن و ارایه مقررات ،دس��تورالعمل ها و

دوره ه��اي آموزش��ي تخصص��ي متنوع جهت

استانداردهای الزم

رش��د و تقوي��ت توانمندي ه��اي عملي و فني

 .6ارای��ه خدمات به س��ایر بخش ه��ای مرکز

ف��ارغ التحصي�لان و محققان دانش��گاهي از

(بان��ک ه��ای س��لولی ،میکروارگانیس��م ها و

اولویت های بانك است.

گیاهی) و نیز س��ایر مراک��ز تحقیقاتی داخل و

اهداف کلی بانک عبارتند از:

خارج کشور

 .1تهی��ه ،تعیین هویت ،ثبت و ذخیره س��ازی
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دستاوردها

 .1راه اندازی روش بانکینگ  DNAمتاژنومی
از نمون��ه ه��ای مختل��ف محیط��ی اع��م از
چش��مه های آب گرم و ت��االب ها ،نمونه های

غذای��ی مانند ش��یر و پنیر لیقوان ،ش��کمبه و
محیط های نفتی و پساب کارخانجات
 .2راه اندازی و بهینه س��ازی روش شناس��ایی
کمی قارچی از محیط های مختلف میکربی به
روش متاژنومی با استفاده از تکنیک های نسل
جدید توالی یابی
 .3راه اندازی و بهینه س��ازی روش اس��تخراج
 DNAمتاژنومی از ان��واع نمونه های مختلف
محیط��ی مانند آب ،خاک ،محتوای ش��کمبه،
پس��اب کارخانجات ،محیط های نفتی ،پساب
معادن
 .4راه اندازی و توسعه بانک  DNAمتاژنومی
به تعداد  120نمونه
 .5شناس��ایی و ثبت توال��ی بارکد DNA 11
گونه ماهیان ش��گ ماهی��ان و آنچوی ماهیان
دریای عمان و خلیج فارس
 .6شناس��ایی توال��ی بارک��د  DNA 16گونه
جانوری بومی و در معرض خطر انقراض ایران
 .7بررس��ی ، Core microbiumدینامیک
عوام��ل بیم��اری زای باکتریای��ی و دینامیک
جمعیت قارچ��ی و باکتریایی پنیر لیقوان طی
مراحل رس��یدگی پنیر و شناسایی گونه های
باکتریای��ی پروبیوتی��ک پنی��ر از لحاظ ارزش
تغذیه ای پنیر
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آزمایشگاه ها و فضاهای موجود در بانک
 .1آزمایشگاه مرکزی

 .1ارائه خدمات به کلیه بانکها و بخشهای مرکز
 .2انجام کلیه فعالیتهای کنترل کیفی مربوط
ب��ه وکتورها و س��ویه های وارد ش��ده به بانک
وکتور
 .3انجام کلیه خدمات تخصصی مربوط به بیان
ژن ،کلونینگ و مارکرهای مولکولی
 .4تولی��د آنزیم  Taq DNAپلیمراز و کنترل
کیفی
 .2آزمایشگاه متاژنوم

 .1انجام کلیه فراینده��ای مربوط به بانکینگ
نمون��ه ه��ای  DNAژنوم��ی و متاژنوم��ی از
قبیل دریافت نمونه ،استخراج  ،DNAکنترل
کم��ی و کیفی  ،DNAذخیره س��ازی و تهیه
مستندات مربوطه
 .2انجام کلی��ه پروژه های متاژنوم اعم از طرح
مصوب و پایان نامه های دانشجویی و خدمات
 .3انجام کلی��ه مراحل مربوط به طرح DNA
بارکدینگ
 .4انجام خدمات شناسایی ریبوتایپینگ قارچی
و باکتریایی
 .5تولی��د کی��ت ه��ای اس��تخراج اس��یدهای
نوکلئیک و کنترل کیفی
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بانک مولکولی
 .3بانک DNA

تهيه و رسيدن با روش متاژنوميكس و بر پايه

 .1نگه��داری  DNAژنوم��ی و متاژنومی در

سيستم هاي نسل جديد توالي يابي

فریزر  - 80درجه
 .2نگهداری وکتور و میزبان در بانک وکتور

 .3شناس��ایی و بررس��ی کمی تنوع میکربی و

 .3محل استقرار تانک های ازت مایع

پتانس��یل ژنتیکی چش��مه های آبگ��رم حوزه
سبالن و سهند از طریق آنالیز متاژنومی

 .4آزمایشگاه مهندسی ژنتیک و پروتئین نوترکیب

 .1راه اندازی و استقرار تکنیک ها و روش های
مهندسی ژنتیک (متداول و جدید)
 .2استقرار روش های تولید پروتئین نوترکیب
 .3اس��تقرار روش های خالص سازی پروتئین
نوترکیب
 .4استقرار روش های مهندسی ژنوم
 .5انجام طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های
دانشجویی
 .6تولی��د آنزیم ه��ا و پروتئین های تحقیقاتی
و تجاری

طرح های پژوهشی
 .1بارکدین��گ  DNAنمونه های جانوری در
معرض تهدید و استراتژیک ایران :راهکار نوین
مولکولی ب��رای شناس��ایی و مدیریت و ثبت
ذخایر ژنتیکی کشور
 .2ش��ن��اس��اي��ي م��ي��ك��روب��ي��وم اص��ل��ي
( )Core microbiumو بررسي ديناميك
جمعيت باكتريهاي پنير ليقوان در طي فرآيند
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گزارش عملکرد سال 1395
لیست گونه هایی که توالی  DNAبارکد آن ها آماده ثبت می باشد مربوط به طرح بارکدینگ DNA
نمونه های جانوری در معرض تهدید و استراتژیک ایران

شماره

نام نمونه

شماره

نام نمونه

1

ماهی آزاد

10

مار افعی 2

2

بز مرخز

11

گوسفند بختیاری

3

پلنگ

12

گوسفند زندی

4

گاو سیستانی

13

گاو گلپایگانی

5

اسبچه خزری

14

شتر دوکوهانه

6

گوسفند بلوچی

15

گوسفند مهربان

7

اردک سر سبز

16

اردک ارده ای

8

اردک سر حنایی

17

اردک کاکل سفید

9

اردک کاکل سیاه

18

مار افعی1

اردک سرسفید

اردک ارده ای
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بانک مولکولی

پروژه های دانشجویی
ردیف

1

2

مقطع

عنوان پایان نامه
بررسی کمی و مقایسه ای میکروب های شاخص بهداشتی در طی فرآیند تهیه و رسیدن پنیر
لیقوان با روش متاژنومیکس و بر پایه سیستم های نسل جدید توالی یابی
بررسی کمی و مقایسه ای باکتریهای اسید الکتیک پنیر لیقوان در طی فرآیند تهیه و رسیدن
با روش متاژنومیکس و بر پایه سیستم های نسل جدید توالی یابی

3

دینامیک جمعیت باکتریایی خاکهای آلوده نفتی با روش متاژنومیکس مبتنی بر NGS

4

کلونینگ و بیان ژن آلبومین انسانی در باکتری E.coli

دکترا

دکترا

دکترا
کارشناسی
ارشد

مقاالت
ردیف

عنوان مقاله
Molecular cloning, expression and functional

1

characterization of the 40-kDa heat shock protein,
DnaJ, from Bacillus halodurans

عنوان مجله
Process
Biochemistry

Purification and characterization of an extracellular
2

Extremophiles haloalkaline serine protease from the moderately
)halophilic bacterium, Bacillus iranensis (X5B
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شاخص های عملکرد بانک مولکولی
کل موجودی بانک

ردیف

نوع فعالیت

1

 DNAژنومی میکروارگانیسم ها

3669

2

 DNAژنومی گیاهی

9230

3

بانک وکتور و میزبان

190

4

بانک  DNAمتاژنومی

120

تا پایان سال 95
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بان��ک میکروارگانیس��م ه��ا ب��ا ه��دف تهیه،

( )safe depositپذیرش می نماید .در حوزه

جم��ع آوری ،شناس��ایی و نگه��داری

آم��وزش تمامی تکنیک های راه اندازی ش��ده

میکروارگانیس��مها و ارائه خدمات به محققین

در بانک میکروارگانیسم ها در قالب دوره های

و مراک��ز تحقیقاتی و صنعت��ی فعالیت خود را

ف��ن آم��وزی و کارگاه��ی ب��ه عالقمن��دان

از س��ال  1388آغ��از نموده اس��ت و در حال

آم��وزش داده می ش��ود .به عالوه ب��ا پذیرش

حاض��ر ب��ه عنوان یک��ی از چهار واح��د اصلی

دانشجویان دانش��گاه ها و مراکز علمی فرصت

مرک��ز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران در

اس��تفاده از تجهیزات موج��ود در بانک و انجام

س��ه حوزه خدمات ،پژوهش و آموزش فعالیت

پایان نامه مقاطع کارشناس��ی ارش��د و دکتری

می نماید .خدمات بانک شامل تکثیر و توزیع

را فراه��م م��ی نمای��د .در ح��وزه پژوهش��ی

نمونه های زیس��تی به دو صورت کشت فعال و

بان��ک ب��ا اج��رای ط��رح ه��ای تحقیقاتی در

آمپ��ول لیوفلیزه و نیز ارائه خدمات شناس��ایی

زمینه بررس��ی تنوع زیس��تی زیس��تگاه های

پلی فازی��ک پروکاری��وت ه��ا و یوکاریوت ها

منحصر به فرد در کشور و ارزیابی توانمندیهای

می باش��د .به عالوه بانک نمونه های زیس��تی

بیوتکنولوژی��ک میکروارگانیس��م های مختلف

ارزش��مند پژوهش��گران و نی��ز صنعتگ��ران

آن ه��ا در جه��ت ش��ناخت و حف��ظ ذخای��ر

کش��ور را در دو قال��ب نگه��داری عموم��ی

زیس��تی کشور و نیز اس��تفاده کاربردی از این

( )Public depositو نگه��داری ایم��ن

میکروارگانیسم ها گام بر می دارد.

45

بانک میکروارگانیسم ها

دستاوردها
 .1شناسایی یک جلبک قرمز با کاربرد زیست

تبادل میکروارگانیسم

فناورانه

 .13توس��عه کاتالوگ میکروارگانیسم ها دارای

 .2شناس��ایی پتانس��یل ژنتیکی منحصر بفرد

ارزش کاربردی در آزمایش��گاه های تشخیص

تولید س��وخت ه��ا و حاللهای زیس��تی تحت

طب��ی و کنترل کیفی میکربی ،صنایع مختلف

ش��رایط هوازی از باکتری نمک دوس��ت بومی

نظیر کش��اورزی ،غذایی ،دارویی ،بهداش��تی،

ایران

پزشکی

 .3کشف دو گونه قارچ آسکومایست جدید

 .14تالش در جهت عضویت در کنسرس��یوم

 .4جداس��ازی و شناس��ایی ریخت شناس��ی و

آسیایی و ثبت رسمی تقاضای عضویت

مولکول��ی دو گونه جلبک کاربردی از دریاچه
های شور حوض سلطان و آران بیدگل
 .5معرف��ی و نامگذاری ی��ک گونه جدید قارچ
رشته ای به نام دریاچه ارومیه

.6

معرفی  9میکروارگانیس��م جدید بومی در

سطح خانواده ،جنس و گونه
 .7ارائه کاتالوگ میکروارگانیس��م های بومی با
 52میگروارگانیسم
 .8افزایش کاتالوگ س��ویه های شناسنامه دار
بانک میکروارگانیسم ها به  902سویه
 .9پذیرش  5قرارداد نگهداری ایمن سویه های
میکروبی از مراکز تحقیقاتی و صنعتی
 .10پذیرش  54س��ویه اهدایی از پژوهشگران
داخل کشور
 .11ص��دور  56گواهی ثبت س��ویه نگهداری
شده در بانک میکروارگانیسم ها
 .12تهیه  5س��ویه میکروبی از طریق سیستم
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آزمایشگاه ها و فضا های موجود در بانک
 .1آزمایشگاه میکروبیولوژی کشاورزی

این آزمایش��گاه به بررسی میکروارگانیسمهای
موث��ر ب��ر صنع��ت کش��اورزی و ب��ه خصوص
ریزوبیومهای همزیست گیاهان می پردازد.
.2آزمایشگاه بیوانفورماتیک و متاژنومیکس

این آزمایش��گاه مس��ئولیت انج��ام آنالیزهای
فیلوژنی��ک و اجرای طرح های متاژنومیکس را
برعهده دارد.
 .3آزمایشگاه قارچ شناسی

ای��ن آزمایش��گاه ب��ه بررس��ی تنوع زیس��تی
مخمره��ا و ق��ارچ ه��ای ریس��ه دار در
زیس��تگاه ه��ای بومی کش��ور می پ��ردازد .در
راس��تای تولید فرآورده های محصول محور در
گ��روه مخمرها بر روی مخمرهای واجد خواص
پروبیوتیکی و مخمرهای جنس ساکارومایسس
تاکید ویژه ای شده است.
 .4آزمایشگاه ریز جلبک

این آزمایش��گاه تنوع زیس��تی ریز جلبک ها،
دیاتومه و س��یانوباکتری ها در تاالب های شور
کش��ور را بررسی می نماید و در راستای تولید
ف��رآورده های محصول محور بر بهینه س��ازی
فرآیند تولید بیومس جلبکی تمرکز دارد.
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 .5آزمایشگاه نگهداری

نگهداری کلیه میکروارگانیسم های شناسنامه
دار موج��ود در بانک ش��امل پروکاریوت ها و
یوکاری��وت ها ،ارائ��ه کاتالوگ رس��می بانک،
پذیرش س��ویه های اهدایی ،نگه��داری ایمن
س��ویه های ارزش��مند و ارائه گواهی ثبت دائم
میکروارگانیس��م ها در این آزمایش��گاه صورت
می گیرد.
 .6آزمایشگاه پروبیوتیک

ای��ن آزمایش��گاه ب��ه جداس��ازی باکتریه��ای
پروبیوتی��ک از منابع لبنی س��نتی و بررس��ی
قابلی��ت اثربخش��ی این میکروارگانیس��م ها به
عنوان میکروارگانیسم پروبیوتیک می پردازد.
 .7آزمایشگاه سیستماتیک

جداسازی ،شناس��ایی و نگهداری موقت سویه
ه��ای باکتریایی و آرکی ه��ای حاصل از طرح
های تنوع زیستی زیس��تگاه های بومی کشور
در این آزمایشگاه صورت می گیرد.
 .8آزمایشگاه کموتاکسونومی

آنالیزه��ای کموتاکس��ونومی ش��امل بررس��ی
متابولی��ت ه��ای ثانوی��ه تولی��دی توس��ط
میکروارگانیس��م ه��دف مانند تعیی��ن ترکیب
قندهای دیواره ،کینون های زنجیره تنفس��ی،
اسیدهای آمینه ،آنالیز لیپیدهای قطبی در این
آزمایشگاه صورت می گیرد.
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روش های جدید راه اندازی شده در بانک
ردیف
1

2

عنوان مقاله
دستورالعمل انجام واكنش زنجيره اي پليمراز تکثیر اینترون ژن GPDH
دس��تورالعمل اس��تخراج و بررس��ی اس��پکتروفوتومتریک کلروفیل  a،bو کارتنوئید کل در
جلبک های سبز

3

دستورالعمل سنجش توان پروبیوتیکی(میزان مقاومت به اسید)

4

دستورالعمل سنجش توان پروبیوتیکی (میزان مقاومت به نمک صفرا)

5

دستورالعمل سنجش توان پروبیوتیکی (مقاومت به شیره دستگاه گوارش)

6

دستورالعمل اندازه گیری توانایی کاهش کلسترول سویه های پروبیوتیک

7

دستورالعمل اندازه گیری توانایی کاهش کلسترول سویه های پروبیوتیک

8

دس��تورالعمل بررسی اثر ضد میکروبی متابولیت های تولید ش��ده باکتری های اسید الکتیک
علیه پاتوژن (اثر سالمت بخشی)
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طرح های پژوهشی
 .1جداسازی  ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی تاالب های گمیشان و اینچه برون
 .2جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی باکتری های تاالب مهارلو
 .3بررس��ی توانمن��دی میکروارگانیس��مهای بومی الگون های نفتی جزیره خارگ در پاکس��ازی زیس��تی
آالینده های نفتی با استفاده از روش های وابسته به ژنومیک میکروبی و متاژنومیک
 .4بررسی متاژنومیک دریای خزر
 .5تعیین توالی ژنوم 27تاکسون پروکاریوتی جدید معرفی شده از ایران
 .6بررسی متاژنومیک دریاچه ارومیه
 .7جداس��ازی ،شناسایی و نگهداری و بررس��ی خواص پروبیوتیکی و متابولیت های ارزشمند باکتری های
اسید الکتیک در مواد غذایی سنتی تخمیری استان های کرمانشاه و تهران
 .8جداسازی ،شناسایی و ذخیره سازی میکروارگانیسم های بومی دریاچه نمک خور و بیابانک
 .9جداس��ازی ،شناسایی و غربالگری س��ویه های مخمری ساکاروکایسس سرویزیه جهت کاربرد در صنایع
غذایی
 .10جداسازی ،شناسایی و نگهداری جلبک ها و سیانوباکتریهای تاالب ها و آبگیرهای شور و پر شور ایران
 .11جداسازی ،شناسایی و نگهداری ریزوبیوم های اندوفیت گیاهان زراعی ،مرتعی و جنگلی ایران
 .12جداسازی ،شناسایی و نگهداری ویروس های میکروبی و باکتریوفازهای محیط های شور و گرم
 .13نقشه پروکاریوتیک دریای خزر
 .14گردآوری ،شناسایی و طبقه بندی جمعیت های وحشی قارچهای خوراکی مازندران
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نمونه برداری طرح گردآوری ،شناسایی و طبقه بندی جمعیت های وحشی قارچهای خوراکی مازندران
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بانک میکروارگانیسم ها

پروژه های دانشجویی
ردیف

1

مقطع

عنوان پایان نامه
بررسی روشهای وابسته و مستقل از کشت جهت تعیین تنوع و فعالیت
میکروارگانیسم ها در فرآیند تولید پنیر سنتی لیقوان

دکترا

2

تاثیر عوامل مغذی و فرایند بر افزایش تولید امگاسه از ریزجلبک ها

3

پرورش جلبک دونالیال سالینا و تیماربندی آن در آب شور

کارشناسی ارشد

4

جداسازی استرپتومایسس دارای خاصیت ضد درماتوفیتی

کارشناسی ارشد

5

کارآموزی شناسایی پلی فازیک مخمرها

کارشناسی ارشد

6

دکترا

ارزیابی تاثیر برخی ضایعات و پسابهای صنعتی در رشد باکتری انسیفر
ملیلوتی

کارشناسی ارشد

مقاالت ارائه شده در مجالت علمی معتبر
ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله
international

1

Wickerhamomyces orientalis f.a., sp.nov.:an ascomycetous
yeast species belonging to the Wickerhamomyces clade

journal of systematic
and evolutionary
microbiology

2
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Fungal diversity notes 367–490: taxonomic and
phylogenetic contributions to fungal taxa. 1-270.

Fungal Diversity

عنوان مجله

عنوان مقاله

ردیف

1395 گزارش عملکرد سال

A Rapid and Reproducible Genomic DNA Extraction
Medical bacteriology

Protocol for Sequence-Based Identifications of Archaea,

3

Bacteria, Cyanobacteria, Diatoms, Fungi, and Green Algae

Isolation, Purification, and Identification of three Diatom
Rostani ha

species (Bacillariophyceae) from Gomishan wetland using

4

Phylogeny and Silica-wall Ultra-Structure Analysis.
Isolation and Molecular Identification of Dunaliella Algae
Rostani ha

Species in some of Hoze soltan and Aran va Bidgol Lake

5

Stations.
International Letters

REP-PCR Analysis to Study Prokaryotic Biodiversity from

of Natural Sciences

Lake Meyghan

international
journal of systematic
and evolutionary
microbiology

6

Soortia roseihalophila gen. nov., sp. nov., a new taxon
isolated from a travertine spring in the order Balneolales,

7

and description of Soortiaceae fam. nov.

international
journal of systematic
and evolutionary
microbiology
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Natrinema soli sp. nov., a novel halophilic archaeon
isolated from a hypersaline wetland

8

عنوان مجله

عنوان مقاله

ردیف
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Fungal Diversity

Taxonomy and phylogeny of dematiaceous coelomycetes

9

Pyrenochaetopsis tabarestanensis (Cucurbitariaceae,
phyto taxa

Pleosporales), a new species isolated from rice farms in 10
north Iran

international
journal of systematic
and evolutionary

Aliidiomarina iranensis sp. nov., a haloalkaliphilic
bacterium from a coastal-marine wetland

11

microbiology
international
journal of systematic
and evolutionary

Aliidiomarina sedimenti sp. nov., a haloalkaliphilic
bacterium in the family Idiomarinaceae

12

microbiology

مقاالت ارائه شده در همایش ها
عنوان همایش

عنوان مقاله

 درWorld Data Center for Microorganisms شرکت در همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس
کشور چین

هفدهمین کنگره بین المللی
میکروبشناسی ایران

ردیف

1

Microbial Diversity assessment of the oil lagoons of
khark island using Culture dependent and Culture"

2

independent approaches
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عنوان همایش

عنوان مقاله

هفدهمین کنگره بین المللی

Production of fibrolytic enzymes by a local yeast strain

میکروبشناسی ایران
هفدهمین کنگره بین المللی
میکروبشناسی ایران
هفدهمین کنگره بین المللی
میکروبشناسی ایران
هفدهمین کنگره بین المللی
میکروبشناسی ایران
هفدهمین کنگره بین المللی
میکروبشناسی ایران
بیست و دومین کنگره
گیاهپزشکی ایران

of Coniochaeta sp.

ردیف
3

Enrichment, isolation and identification of indigenous
Saccharomyces cerevisiae strains and their qualifica-

4

tion as Baker’s Yeast
Evaluation of probiotic potential of methylotrophic
yeasts isolated from plant materials
Proposal of new methods for long-term preservation
of salt loving microorganisms in IBRC
Secretory polysaccharide degrading enzymes in
certain local yeast species
Highlighted by GCPSR studies: is Fusarium solani a
Fusarium yet?

5

6

7
8

 نوزدهمین کنگره ملی و هفتمینIsolation and Polyphasic identification of Volutella
 کنگره بین المللی زیست شناسیcolletotrichoides from plant material of Incheh Borun
ایران
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین
کنگره بین المللی زیست شناسی
ایران
نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین
کنگره بین المللی زیست شناسی
ایران
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9

in Iran
Introduction of a New Extreme Halophilic Rare
Actinomycete using Polyphasic Approach

Introduction of new halotolerant taxon from Meighan
Playa

10

11
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شاخص های عملکرد بانک میکروارگانیسم ها
گروه
آرکی
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59

63

باکتری

351

435
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قارچ

161

211

262

جلبک

2

10

16

سیانوباکتری

3
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دیاتومه

0

23

27

مجموع

567

751

902

128
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160

Cryopreservation

100

121

91

Lyophilization

40

30

59

79

78
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کل سویه های نگهداری شده در آزمایشگاه

1088

1287

1446

کل سویه های کاتالوگ بومی
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44
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جلبک
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38

7

سیانوباکتری

12

55

9

دیاتومه

11

32

8

مجموع

38

125

24

کل سویه های کاتالوگ

کل سویه های وارد شده به کاتالوگ
سویه های نگهداری شده در
آزمایشگاه

سویه های نگهداری موقت
تحت نظارت آزمایشگاه
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در اکوسيس��تم هاي اي��ران تقريباً  8000گونه

بع�لاوه این بانک توجه وي��ژهاي به حفاظت از

گياه��ي از  1200جن��س و  167خانواده ثبت

گياهاني دارد که با خطر انقراض مواجه بوده و

ش��ده اس��ت .درحال حاضر تقريب��اً  2000از

يا داراي پتانسيل استفاده در کشاورزي هستند.

 8000گونه گياهي ايران با خطر انقراض مواجه

در سال  ،1395در مجموع  7فضاي آزمايشگاهي

هس��تند .بهرهبرداري بيش از حد ،از بين بردن

و تحقيقاتي از جمله آزمايشگاه هاي مولکولی،

گياه��ان و تغيير کاربري اراضي ،و تغييرات آب

هرباریوم ،سيتوژنتيك ،بذر ،فيتوشيمي ،كشت

و هوايي که در اثر فعاليت هاي مخرب انس��ان

بافت ،كرايوپرزرويشن به عالوه کلکسیون های

صورت ميگيرد منجر به از بين رفتن گونههاي

زنده (گلخانه و مزرعه تحقیقاتی) و کلکس��یون

گياهي ميشود.

گیاهان درون شیش��ه ای با وظایف مشخص و

ه��دف مرک��ز ملی ذخای��ر ژنتیکی و زیس��تی

تعریف ش��ده در بانک گیاهی فعال بودند و در

ایران حفاظ��ت از گياهان ،بويژه گياهان بومي،

جهت رسیدن به اهداف و چشم اندازهای مرکز

انحص��اري ،در خطر و مفيد براي آينده اس��ت.

گام بر داش��تند .ارائه ان��واع خدمات تخصصی،

اولويت این مرکز گياهان و رويشگاههايي است

برگزاری انواع دوره های آموزشی ،اجرای طرح

که بيش از س��ايرين در معرض خطر تغييرات
آب و هوايي و فعاليت هاي انس��اني قرار دارند.

های پژوهش��ی و پروژه های دانشجویی متعدد
در این آزمایشگاه ها دس��تاوردهای مهم بانک
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بانک گیاهی
گیاهی در س��ال  1395می باش��د که جمعاً با
 6نفر نیروی كارشناس 1 ،نفر نیروی اداری،
 2نف��ر ني��روی کش��ت و کار و باغبانی 5 ،نفر
نی��روی تولیدی به همراه  4نفر مش��اور علمی
حاصل ش��ده است .تاکنون بانک گیاهی عالوه
بر انجام وظایف تعریف ش��ده در راستای خط
مشی مرکز ،به بس��یاری از مراکز دانشگاهی و
خدماتی و تحقیقاتی کشور نیز خدمات علمی
و تخصصی ارائه نموده است.

دستاوردها

 .1ثبت بین المللی هرباریوم مرکز
 .2عق��د تفاهم نامه با مرک��ز حفاظت ذخایر
زیستی کاگلیاریای ایتالیا
 .3تکثی��ر و فروش بالغ بر  80ه��زار گیاهچه

کشت بافتی
 .4ارائه بیش از  130نوع خدمات تخصصی
 .5برگزاری  22دوره آموزشی در بانک گیاهی
 .6اج��رای  18پ��روژه دانش��جویی در مقاطع
فوق لیسانس و دکتری
 .7اجرای  5طرح پژوهشی
 .8ارائه  4دستاورد پژوهشی (مقاله و کتاب)
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 .9اجرای  2پروژه کارفرمایی در حوزه کش��ت
بافت گیاهی
 .10کشت و احیای حدود  1000نمونه گیاهی
مختلف
 .11انجام  21ماموریت جهت جمع آوری ژرم
پالسم گیاهی
 .12جمع آوری بیش از  650نمونه بذر از 80
گونه مختلف گیاهی شامل سبزی و دارویی
 .13افزایش تعداد  16نمونه گیاه کشت بافتی
به مجموعه بانک گیاهان درون شیشه ای
 .14تعیین نام علمی  400نمونه هرباریومی
 .15هرباریومی کردن  1370شیت هرباریومی
 .16افزای��ش تع��داد نمون��ه ه��ای ویرچ��وال
هرباریوم به بیش از  820عدد
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آزمایشگاه ها و فضاهای موجود
 .1آزمایشگاه بذر

در ای��ن آزمایش��گاه فعالیت ه��ای زیر صورت
می پذیرد:
 .1وارد ک��ردن اطالع��ات در فایل اطالعاتی و
اختصاص کد به نمونه ها
 .2تهیه لیبل بذری
 .3تهیه لیست نمونه های بذری احیایی
 .4پاسخگویی و ارائه خدمات بذر
 .5مشارکت در طرح آلیوم
 .6کش��ت  ،اس��تقرار و تکثیر گیاه استراتژیک
سوسن چلچراغ
 .7نمونه برداری جهت بانک اسانس و عصاره
 .8خش��ک کردن ،جداس��ازی  ،پودر کردن و
بسته بندی اندام هوایی مختلف گیاهی جهت
بانک پودر خشک
 .9کشت و احیاء  138جمعیت گیاه دارویی
 .10کشت و انتقال گیاهان کشت بافتی
 .2آزمایشگاه کشت بافت

از مهمتری��ن فعالی��ت ه��ای این آزمایش��گاه
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تکثیر حدود  80هزار گیاهچه کشت بافتی
 .2افزایش تعداد گیاهچ��ه های بانک گیاهان
درون شیش��ه ای به  65نمون��ه ( افزایش 16
نمونه در سال )95
 .3نگهداری  154نمونه بذر گیاهان در شرایط
فراسرد
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 .4تکثیر گیاه استراتژیک سوسن چلچراغ
گیاه سوس��ن چلچ��راغ ()Lilium ledebouri Boiss.
یک��ی از گونه های نادر و با پراکنش مح��دود از تیره الله
( )Liliaceaeاس��ت .این گیاه از نظر زیباشناختی بسیار
زیبا و از نظر گیاهشناس��ی در مع��رض خطر انقراض قرار
دارد .محقق��ان مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران
پس از جمع آوری فقط چند پایه از این گیاه از طبیعت ،با
هدف حفظ ،نگهداری و تکثیر ژرم پالسم این گونه گیاهی
و با بکارگیری روش های مختلف تکثیر غیرجنسی از جمله
تکنی��ک های مختلف کش��ت بافتی و تکثیر س��اده و کم
هزینه رویش��ی (روش های مختلف قلمه زدن از اندامهای
مختلف) ،توانستند از یک نمونه گیاه و در بازه زمانی کمتر
از یک سال ،بالغ بر ده هزار نمونه گیاهچه درون شیشه ای
سوسن چلچراغ را تولید ،تکثیر و نگهداری نمایند.

جدول نمونه های استقرار یافته در شرایط vitro

 inدر سال 95

ردیف

نام فارسی

نام علمی

ردیف

1

پایه کلت

Prunus sp.

9

2

سیب زمینی میلوا

Solanum tuberosum

10

بنفشه آفریقایی

3

سیب زمینی رقم جلی

Solanum tuberosum

11

بگونیای برگی

Begonia sp.

4

آنتوریوم شرزرآنیوم

Anthurium scherzerianum

12

بگونیا هیملیس

Begonia sp.

5

بگونیای بذری

Begonia sp.

13

دراگون فروت

Hylocereus sp.

6

بنت قنسل

Euphorbia sp.

14

پوتوس

Epipremnum sp.

7

پایه پسته

Pistachio sp.

15

گل سانداویدا

Sundavilla sp.

8

رز وندرتا

Rosa sp.

16

سیکالمن

Cyclamen sp.

نام فارسی

نام علمی

رز متفرقه

Rosa sp.
Saintpaulia sp.
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 .5هرباریوم

انجام  7روز ماموریت در اس��تان های مختلف

اس��کن ش��ده و پس از ویرایش و ایجاد س��ایز

کشور با دستاوردهای زیر:

مناس��ب و افزودن پنل رنگ در س��ایت مرکز

 .1جمع آوری

در بخش هرباریوم مجازی بارگذاری می شوند

•
•
•
•
•

•نزدیک به  300نمونه هرباریومی
• 68گیاه زنده

• 1نمونه بذری

• 3نمونه اسانس و عصاره ای

• 550تصویر دیجیتال از گیاهان

 .2شناس��ایی یا بازنگری در شناسایی بیش از
 820شیت هرباریومی از  426تاکسون مختلف
 .3نمون��ه گی��ری از  130گون��ه از گلخانه و
کلکسیون
 .4تهیه بیش از  1000قطعه عکس دیجیتال
از نمونه های کلکسیون به منظور شناسایی
 .5تهیه  1400برچسب هرباریومی
 .6هرباریومی کردن  1370شیت هرباریومی
 .7سرچ و تکمیل فرم های مربوط به ایندکس
هرباریومی و ثبت جهانی هرباریوم
هرباریوم مجازی

در عل��م گیاهشناس��ی ب��ه هرباریوم��ی که به
ش��کل دیجیتال یا الکترونیکی باشد هرباریوم
مجازی گفته می شود .بدین منظور شیت های
هرباریومی که با فرمت استاندارد و بین المللی
آماده ش��ده اند قبل از ق��رار گیری در کمد ها

64

ت��ا محققان و دانش��مندان این ح��وزه بتوانند
به راحتی و س��هولت به اطالع��ات موجود در
هرباریوم این مرکز به شکل دیجیتال دسترسی
داش��ته باشند .طی س��ال گذشته  380شیت
هرباریومی اس��کن شده و تعداد  332جنس و
گونه مختلف در س��ایت مرکز بارگذاری ش��ده
اس��ت که برای محققان و عالق��ه مندان قابل
مشاهده و دسترسی است.
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 .6آزمایشگاه سیتوژنتیک

مهمترین فعالیت این آزمایش��گاه در سال 95
عالوه بر پایان نامه های دانشجویی می توان به
ش��مارش کروموزومی گیاهان مختلف از جمله
گی��اه دارویی آرنی��کا()Arnica Montana
اشاره کرد.
 .6آزمایشگاه مولکولی

از مهمتری��ن فعالی��ت ه��ای این آزمایش��گاه
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1بررسی تنوع ژنتیکی گیاه بلوط با استفاده از
نشانگر مولکولی ISSR
 .2بررسی روابط فیلوژنتیکی آلیوم ایران با
استفاده از مارکر مولکولی Mat K
 .3بررسی بیان ژن هایپرفولین و هایپرسین در
گیاه گل راعی
 .4استخراج  DNAاز برگ های هرباریومی 5
گونه متفاوت از جنس Trigonella
 .5استخراج  DNAاز برگ های هرباریومی 8
جنس و گونه متفاوت از گیاه بومادران
 .6بررسی تنوع ژنتیکی انار شیرین مازندران
 .7آزمایشگاه فیتوشیمی
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طرح های پژوهشی
 .1نگهداری ذخایر ژنتیک گیاهی به روش حفاظت فراسردی ()cryopreservation
 .2استخراج و تخلیص ماده موثره سیلی مارین از گیاه ماریتیغال
 .3جمع آوری ،شناسایی ،ارزیابی و نگه داری جنس( L. Alliumپياز) در ايران با استفاده از رويكردهاي
فيتوشيميايي ،سيتوژنتيكي و مولكولي
 .4تولید سموم بیولوژیک از گیاهان بومی ایران
 .4بانک گیاهان درون شیشه ای
 .5تولید بذر هیبرید از خیارهای بومی ایران :با تاکید بر کیفیت میوه

تولید بذر هیبرید از خیارهای بومی ایران :با تاکید بر کیفیت میوه

بانک گیاهان درون شیشه ای
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پروژه های دانشجویی
ردیف

عنوان پایان نامه

مقطع

1

ریز ازدیادی والقای پلی پلوئیدی درگیاه الله واژگون

دکترا

2

بررسی تنوع ژنتیکی بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR

کارشناسی ارشد

3

بررسی ارتباط فیلوژنتیکی گونه های آلیوم ایران با استفاده از نشانگرهای ISSR

دکترا

4

کشت بافت سوسن چلچراغ

دکترا

5
6

7

بررسی اثر تنش شوری بر بیان ژن وتولید متابولیک های ثانویه هایپرفورین و
هایپرسین درگیاه گل راعی
مطالعه سیتوژنتیکی زیره سبز تحت تنش خشکی ونانو ذره ی دی اکسید تیتانیوم
مطالعه سیتوژنتیکی ،شناسایی و بررسی بیان ژن آنزیم آلیناز دخیل در بیوسنتز
آلیسین در برخی گونه های  Alliumبومی ایران

کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

8

بررسی اثر ورمی واش الیسیتورهای القایی در تولید متابولیت ثانویه گیاه رازیانه

کارشناسی ارشد

9

تنوع سیتوژنتیکی چند جمعیت ازجنس خرزهره

کارشناسی ارشد

مقاالت ارائه شده در مجالت علمی معتبر
ردیف
1

2

3

عنوان مقاله

عنوان مجله

تأثير تنش شوري و اسيد ساليسيليک بر برخي ويژگيهاي مورفوفيزيولوژيک گياه علوم و فنون كشت هاي
بادمجان ( )Solanum melongena var. Takiدر سيستم کشت بدون خاک
 Morphological characterization of intra-and interspecific divesity in some Iranian wild Allium species
Monograph on diversity of genus Artemisia in iran

گلخانه اي
Euphytica
Plant Systematics
and Evolution
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شاخص های عملکرد بانک گیاهی

ردیف

شاخص عملکرد

قبل از
سال 90

سال
90

سال
91

سال
92

سال
93

سال
94

سال
95

کل موجودی بانک تا
پایان سال 95

1

نمونه هرباریومی

4031

645

650

970

730

574

400

8000

2

نمونه زنده

-

64

84

231

205

277

138

999

3

بذر

4700

3100

179

240

880

74

719

9892

4

پودر خشک

250

250

100

370

200

200

30

1400

5

درون شیشه ای

-

3

4

7

31

4

16

65

6

ویرچوال هرباریوم

-

-

-

-

-

450

376

826

7

12699

تعداد کل ژرم پالسم موجود بر اساس کد IBRC

نمودار تجمعی میزان جمع آوری نمونه هرباریومی از سال  90تا 95
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5000
4000
3000
2000
1000
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سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90
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نمودار تجمعی میزان جمع آوری نمونه بذر از سال  90تا 95

10000
8000
6000
4000
2000
سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90

نمودار تجمعی میزان جمع آوری نمونه زنده از سال  90تا 95

1000
800
600
400
200

سال 95

سال 94

سال 93

سال 92

سال 91

سال 90
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اداره پژوهشی

اداره پژوهشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جهت توسعه تحقیقات در حوزه علوم زیستی و مطالعات
ذخایر ژنتیکی عملکرد خود را در قالب فعالیتهای اجرایی ،آموزشی و مشاوره ای در این مرکز به انجام می رساند.
رویکرد مهم این اداره نظارت بر پروژه ها و طرح های کالن ملی و بین المللی ،تعریف شده در چهاربخش گیاهی،
انسانی و جانوری ،میکروارگانیسم ها و مولکولی است .همچنین تحقیق و توسعه در حوزه های مذکور از دیگر
اهداف این اداره می باشد .در حال حاضر بیش از  50پژوهشگر با فعالیت خود در بانک های زیستی این مرکز
کارنامه پژوهشی این واحد را فعال ساخته اند.

وظایف

 .1ایجاد بستر مناسب جهت اجرا و انجام پژوهش های اثربخش
 .2تدوین خط مشیها ،سیاستها  ،برنامه های راهبردی بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت و دستورالعملهای

پژوهشی
 .3اجراء و ابالغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل ها در امور پژوهشی
 .4راهبری و نظارت بر اجرای اثربخش پایاننامههای دانشجویی (کارشناسیارشد و دکتری) و ارائه مقاالت در
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مجامع بین المللی و تشویق نویسندگان مقاالت علمی و پژوهشی
 .5راهبری و نظارت بر تدوین برنامه های توسعه و همكاري در تهيه و تنظيم آئين نامه ها و دستورالعملهاي الزم
در زمينه امور پژوهشي و ارائه آنها به مراجع مربوطه
 .6بهسازی فضای علمی -پژوهشی و برنامه ریزی به منظور ارائه راهکارهایی برای تشویق و حمایت از ایدههای
پژوهشی
 .7دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به
مسئولین مربوطه و پیگیری الزم
 .8ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و تهیه گزارش
 .9اعمال نظارت و کنترل کل فرایند نحوه انجام طرح ها/پروژه های تحقیقاتی
 .10تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطالعات پروژه های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط
 .11انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها
 .12همکاری با سازمان ها و شرکت ها در جهت انجام طرح های تحقیقاتی
 .13نظارت و بررسی گزارشهای مربوط به پیشرفت پروژههای تحقیقاتی و بررسی علل تغییر یا تأخیر در اجرای
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اداره پژوهشی
آنها و ارائه پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد
 .14ش��رکت در جلس��ات پژوهش��ی داخل و خارج از مرکز و تدارک نشست های مس��تمر با معاونت های
علمی فناوری ،روس��ای دانش��گاه ها و معاونین پژوهش��ی آنها ،روس��ا و معاونین پژوهشی جهاددانشگاهی،
مدیران ش��هرک ها و پارک های علمی فناوری ،مدیران عامل ش��رکت های دانش بنیان به منظور برگزاری
سمینارهای تخصصی در حوزه پژوهش
 .15تهيه گزارش عملكرد در زمينه تحقق برنامههاي معاونت پژوهشي به صورت فصلي و ساالنه

تعامل با دانشگاه ها ،مراکز علمی و پژوهشگاه ها
یک��ی از برنام��ه های مرکز ايجاد تعامل علمي و روابط با مراكز علمی و معتبر ملی و بينالمللي جهت ارتقاء
موقعيت علمي پژوهشي مركز در سطح ملي ،منطقه اي و جهاني است .در همین راستا مرکز ضمن بررسی
پتانسیل های علمی و حوزه تخصصی این مراکز موفق به ایجاد ارتباطات بسیار خوب با این مجموعه ها شد.
• •پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

• •دانشگاه آزاد اسالمی استان البرز

• •سازمان ملی استاندارد ایران

• •فرمانداری مهریز

• •دانشگاه خوارزمی

• •مرکز شهید فهمیده استان البرز

• •مراکز و انجمن های مرتبط با بیماران سرطانی

• •پژوهشکده علوم و فناوری های نوین

• •پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی

• •پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

• •جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی

• •جهاد دانشگاهی واحد اردبیل

• •دانشگاه الزهرا

• •انجمن علمی سوخت های زیستی

• •جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

• •پژوهشگاه صنعت نفت

• •مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی

• •جهاد دانشگاهی استان لرستان

بقیه اهلل (عج)

• •سازمان محیط زیست

• •دانشگاه صنعتی اصفهان

• •گروه شرکت های گسترش علوم زیستی (لیدکو)

• •مرکز تحقیقات دندان پزشکی داشگاه علوم

• •بنیاد ژنتیک استان تهران

پزشکی تهران

• •مرکز تحقیقات آسم و آلرژی

• •دانشگاه فردوسی مشهد

• •دفتر برنامه زیستی ودجا

• •جهاد دانشگاهی استان یزد
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University of Valencia - Spain

••

University of Perugia - Italy

••

Erasmus University Rotterdam - Netherlands

••

University of Tsukuba - Japan

••

شورای علمی

ش��ورای علمی بر اس��اس اساس��نامه ،بررسی
و تصوی��ب برنامهه��ای علم��ی کوتاهم��دت،
میانم��دت و بلندم��دت ،نظ��ارت ب��ر ميزان
پيش��رفت طرحهای پژوهشی و آموزشی ،تأیید
عناوين کتابهای علمی جهت انتشار و نظارت
بر انتشار نشریههای علمی و پژوهشی ،بررسی
و تصویب طرحهای توس��عة مرکز در محدوده
ضواب��ط و مق��ررات کش��ور ،را بر عه��ده دارد.
هماهنگی و برگزاری جلس��ات ش��ورای علمی
واب�لاغ و پیگی��ری مصوب��ات آن و نظ��ارت بر
اجرای مصوبات ش��ورای علمی و ارائه گزارش
به ریاست مرکز از وظایف این اداره می باشد.
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اداره پژوهشی

گزارش ساالنه مرکز
 .1تهیه گزارش عملکرد در زمینه تحقق برنامه های حوزه پژوهشی به صورت ماهانه و فصلی
 .2تهیه گزارش ساالنه مرکز و ارسال به نهادهای سیاست گزار کشور

74

گزارش عملکرد سال 1395

بخش اهدای مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
مركز مل��ي ذخاير ژنتيكي و زيس��تي ايران
به منظور ارائه خدم��ات به محققان و مراكز
تحقيقاتي و صنعتي كشور و كمك به رشد و
توسعه بيوتكنولوژي و حفظ تنوع زيستي در
كش��ور،با دريافت نمونه هاي محققان كشور
سعی در حفظ ذخایر زیستی کشور دارد.
اهداف بخش اهدای نمونه های زیستی

 .1ت�لاش ب��رای افزایش تع��داد نمونه های
زیستی مرکز
 .2ارتباط با افراد حقیقی و حقوقی به منظور
تسهیل فرآیند اهدای نمونه ها به مرکز
 .3ارائ��ه تس��هیالت به اهدا کنن��دگان برای
تشویق و ترغیب جامعه علمی
در سال  95بیش از  120مورد نمونه زیستی از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی به مرکز اهدا شد

بانک سلول های انسانی و جانوری
بانک گیاهی
بانک میکروارگانیسم ها
بانک مولکولی
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اداره پژوهشی

اداره برنامه ریزی
در ساختار جدید اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی،معاونت برنامه ریزی با شرح وظایف ذیل
فعالیت مینماید:
 .1مذاکره با مدیران بانک ها درخصوص تدوین برنامه
 .2تدوین برنامه سه ساله اول
 .3اصالح برنامه سه ساله در چند جلسه شورای علمی
 .4ارسال و دفاع از برنامه در دفتر مرکزی
 .5نظارت مداوم و مستمر بر پیشرفت برنامه براساس پیش بینی های انجام شده
 .6تهیه گزارش برنامه سال  94و ارسال به دفتر مرکزی
 .7پیگیری عملکرد برنامه سال 94
 .8تالش برای تدوین برنامه پنج ساله توسعه  1396الی 1400
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نمودارتعداد مقاالت به تفکیک بانک ها
در س��ال  1395کارشناس��ان مرک��ز مل��ی ذخای��ر ژنتیکی و زیس��تی ای��ران  15مقال��ه در همایش ها و
کنگره های داخلی و بین المللی ارائه و  19مقاله در مجالت معتبر علمی به چاپ رسانده اند.

12
همایش داخلی

10

مجالت معتبر علمی

8
6
4
2

بانک مولکولی

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

0

بانک سلول های انسانی و جانوری

نمودارمقایسه ای تعداد مقاالت (مجالت علمی و کنگره ها) به تفکیک بانک ها

نسبت به سال گذشته

14
12

سال 1395

10

سال 1394

20
15
10
5
بانک مولکولی

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

0

بانک سلول های انسانی و جانوری
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نمودار تعداد طرح های مرکز در سال 1395به تفکیک بانک ها
14
12
10
8
6
4
2
بانک مولکولی

بانک میکروارگانیسم ها

تعداد طرح های مصوب شده در سال 95

0

بانک گیاهی بانک سلول های انسانی و جانوری
تعداد طرح های در حال اجرا در سال 95

نمودار مقایسه ای تعداد طرح های مرکز از سال  91تا 95
45

40
35
30
25
20
15
10

بانک مولکولی
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بانک میکروارگانیسم ها

5
0

بانک گیاهی بانک سلول های انسانی و جانوری
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نمودار تعداد پایان نامه های دانشجویی در سال 1395به تفکیک بانک ها

بانک مولکولی
0

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی

3

3

0
بانک سلول های انسانی و جانوری
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اداره آموزش

آموزش از جمله ابزار هاى پيش��رفت و گس��ترش دانش بش��رى در ش��اخه هاى گوناگون علوم بوده است  .يكى از
برنامه ها و اهداف مهم مركز از آغاز فعاليت ،ارايه انواع آموزش هاى فنى و تخصصى در حوزه هاى گوناگون علوم
زيس��تى بوده اس��ت .تالش شده است با ش��ناخت صحیح از نیازهای امروزی کشور و دانش آموختگان حوزه علوم
زیستی و زیست فناوری ،آموزش های عملی و تکنیک های فنی ،هم پای آموزش های علمی و تئوری ارایه گردد،
تا بدینوسیله فراگیر در پایان دوره ،آموزش های کاربردی و مهارت های الزم در خصوص تکنیک های مورد نظر
را فراگرفته و در فعالیت های علمی و حرفه ای خود به نحو احس��ن بکار گیرد  .این دوره های آموزش��ی در قالب
آم��وزش ه��ای کوتاه مدت (کارگاه��ی) و میان مدت (دوره های فن آموزی) طرح ریزی و به اجرا در آمده اس��ت.
دوره های فن آموزی به گونه ای تدوین گردیده اس��ت تا فراگیر ضمن بهره مندی از اطالعات علمی مدرس��ین ،از
فرصت کافی جهت کسب مهارت و آموزش تکنیک ها را در فضای آزمایشگاهی و در کنار کارشناسان آزمایشگاه
اس��تفاده نماید .همچنین دوره های دانش آموزی از مقطع ابتدایی تا متوس��طه متناس��ب به توان علمی و عالقه
دان��ش آم��وزان تدوین و برگزار گردیده اس��ت .عالوه بر دوره های مذکور و از آنجا که دانش��جویان در پایان دوره
آموزشی خود موظف به ارایه پایان نامه دانشجویی می باشند و یا محققان عالقه به انجام پروژه های علمی دارند،
در بسیاری از موارد برای به انجام رساندن این امر نیاز به یادگیری و اجرای تکنیک های خاص و تخصصی داشته
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و همچنین به امکانات ،تجهیزات و مواد آزمایش��گاهی مناس��ب نیاز دارند .مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران جهت پاس��خ به این نیاز دانش��جویان و محققان اقدام به ایجاد فضای آموزشی – آزمایشگاهی مناسب
نموده تا دانشجویان و پژوهشگران بتوانند با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود و با بهره گیری از آموزش
های تخصصی که توسط کارشناسان مجرب مرکز ارایه می گردد ،موضوعات تحقیقاتی و پایان نامه های خود
را (در حوزه علوم زیس��تی و زیست فناوری) به انجام برسانند .همچنین دانشجویان مقطع دکتری می توانند
از فرصت مطالعاتی داخل کشور در مرکز ملی ذخایرژنتیکی و زیستی ایران بهره مند گردند.
با توجه به افزايش دانش آموختگان علوم زيس��تى و زيس��ت فناورى در س��اليان اخير و لزوم تربيت نيروهاى
متخص��ص و مجرب در اين حيطه ،دوره هاى آموزش��ى طرح ريزى گردي��د و نیز با توجه به اینکه دانش در
حوزه زيس��ت فناورى در ميان دانش��گاه ها و مراكز تحقيقاتى كشور رشد فزاينده پیدا نموده است ،از اهداف
مهم مركز نشر ،گسترش و انتشار دانش فنى در حوزه علوم زیستی و زیست فناوری مى باشد.
در ح��ال حاضر در اداره آموزش مرکز ملی ذخایرژنتیکی و زیس��تی ایران تع��داد  114عنوان دوره  /کارگاه
تخصصی و تخصصی پیشرفته درحوزه فعالیت های بانک های چهارگانه مرکز تعریف و تدوین گردیده است
که  74عنوان مربوط به کارگاه های تخصصی و 40عنوان مربوط به دوره های فن آموزی می باشند.
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اداره آموزش
درمجم��وع در س��ال 218 ،1395دوره برگ��زار گردی��ده ک��ه ش��امل 60 ،كارگاه و  104دوره فن آموزى،
 35مورد پايان نامه و یا طرح تحقیقاتی 3،دوره ضمن خدمت و 16دوره دانش آموزی می باشد.

كارگاه تخصصی

پايان نامه و یا طرح تحقیقاتی

دوره ضمن خدمت

دوره دانش آموزی

دوره فن آموزی

تع��داد  814نف��ر در دوره هاى مركز آموزش ديده اند که از این تع��داد  370نفر در کارگاه های تخصصی،
104نفر در دوره های فن آموزی و  11نفر در دوره های ضمن خدمت ش��رکت نموده اند  .همچنین 294
نفر دانش آموز در مقطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم و  35نفر جهت انجام پایان نامه در این مرکز آموزش
داده شده اند.

تعداد افراد شرکت کننده در كارگاه تخصصی
تعداد افراد جهت انجام پايان نامه و یا طرح تحقیقاتی
تعداد افراد شرکت کننده در دوره دانش آموزی
تعداد افراد شرکت کننده در دوره ضمن خدمت
تعداد افراد شرکت کننده در دوره فن آموزی
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دستاوردها
از جمله دس��تاوردهای آموزش در س��ال ،95

برگزاری کارگاه معرف��ی تکنولوژیهای ویرایش

افزای��ش تع��داد دوره ه��ا و تع��داد فراگیران

ژن��وم یوکاریوتی با تاکی��د بر تکنولوژی مدرن

دوره های ف��ن آموزی و متقاضی��ان گذراندن

 CRISPR/Cas9در سال  95به انجام رسید.

پایان نام��ه و طرح تحقیقاتی در مرکز اش��اره

 .5حض��ور درجش��نواره زیس��ت فن��اوری

نم��ود و همچنین ب��ا توجه به نیاز س��نجی از

دانش آموزی

فراگیران برگ��زاری دوره های مجازی در قالب
وبینار نیز در این سال ادامه یافت.
از جمل��ه دوره های��ی ک��ه طب��ق آخری��ن
تکنی��ک های روز دنیا درح��وزه آموزش مرکز
ملی ذخایرژنتیکی و زیس��تی ایران با همکاری
بان��ک مولکول��ی ای��ن مرک��ز برگ��زار گردید،
می توان به دوره معرفی تکنولوژی های ویرایش
ژن��وم یوکاریوتی با تاکید ب��ر تکنولوژی مدرن
 CRISPR/Cas9اشاره نمود که درسال،95
تعداد  46نفر فراگیر در این کارگاه ها ش��رکت
نمودند.
 .1برگزاری دوره های آموزش مجازی در قالب
وبینارهای آموزشی
 .2راه ان��دازی آزمایش��گاه ه��ای اداره آموزش
(س��تاد) و پذیرش  13نفر دانش��جو در مقطع
کارشناسی ارش��د و دکتری جهت انجام پایان
نامه در سال 95
 .3تهی��ه و در اختی��ار ق��راردادن پکی��ج های
آموزش��ی مرتبط با عناوین دوره های مرکز در
قالب کتاب ،کتابچه آموزشی CD , DVD
 .4عقد قرارداد مرکز با دانشگاه الزهرا به منظور
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اداره خدمات تخصصی

مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيس��تي ایران بنابر نیازهای زیربنایی کش��ور در حوزه علوم زیس��تی و زیس��ت
فناوری و بر اس��اس مطالعات انجام پذيرفته و بررس��ی کارکردهای گوناگون زیست بانکها در سطح جهانی
و داخ��ل کش��ور راه اندازی گردید .وظیفه اصلی زیس��ت بانک ها ارائه خدمات به پژوهش��گران ،اس��اتید،
دانشجویان و متخصصان حوزه زیست فناوری می باشد .بر اساس همین رویکرد و به پشتوانه نیروی انسانی
متخصص و مجرب و امکانات پیش��رفته آزمایشگاهی واحد خدمات تخصصی افتخار دارد تا جامعترین و با
کیفیتترین خدمات زیس��ت فناوری ،نمونه ها ،فرآورده ها و محصوالت زیستی را به تمامی متقاضیان ارائه
دهد .اين واحد ،خدمات و محصوالت مركز را به ش��كلهاي زير ارائه مي دهد كه ليس��ت آن ها در ادامه
آورده شده است.

خدمات
 .1خدمات بانک سلول های انسانی و جانوری

•

•تشخیص آلودگی نمونه های کشت سلولی

•

•تش��خیص آلودگ��ی باکتریای��ی و قارچی

به مایکوپالسما

رده های سلولی
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•

•تس��ت ه��ای تش��خیصی ویروس��ی ب��رای

•

•تهی��ه رده های س��لولی لنفوبالس��توئیدی

رده های سلولی

نامیرای انسانی با استفاده از ویروس اپشتاین بار
()EBV

••
• • تهیه و ارائه DNA

تهیه رده های فیبروبالستی از جانوران

•

•تش��خیص گونه های جان��وری متداول در

و  RNAاز رده های

بان��ک های س��لولی و تحقیقات��ی و تأیید عدم

سلولی موجود در بانک س��لول های انسانی و

اختالط رده های سلولی به روش Multiplex

جانوری

PCR

•

• نامیرا سازی سلول های جدا شده از بافت

•

•ایجاد رده های س��لولی نوترکیب با توانایی

با بهره گیری از ژن hTERT
تولید پروتئین

)GFP، (GFP positive cell lines

•

•به��ره گیری از تکنیک های مولکولی برای

 Knock downیا  Over-Expressکردن
ژن ه��ا در رده های س��لولی و ایجاد رده های
نوترکیب

•

•اس��تخراج  RNAو  DNAاز نمونه های

زیستی و غذایی منابع انسانی و جانوری

•بررسی مشخصات رشد سلول

•
• •شناس��ایی  STR 16اختصاصی انسانی با
استفاده از دستگاه Gene Analyzer

•

•پذیرش و نگهداری نمونه های س��لولی در

ش��رایط فاز بخار نیتروژن مایع (صندوق امانات
سلولی)

•

•کنترل کیف��ی ،ذخیره و معرفی و ارائه رده

های سلولی تولید شده توسط محققان کشور
•ارائه گواهی کیفیت رده سلولی

•
• •تهیه مایع رویی کشت های سلولی
• •سنجش میزان س��میت مواد با استفاده از
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آزمایش MTT

•

• بررسی اثر ژنوتوکسیسیتی با آزمون کامت

•

•تهیه کش��ت س��لولی آم��اده ب��رای انجام

قلیایی ( ) Commet Assay

آزمایش��های مختل��ف در ظروف کش��ت مورد
تقاضا

•

• میکروس��کوپ فلورسنت برای نمونه های

روی الم و ظروف کشت

• ارائه رده های سلولی

•
• • خدمات مشاوره و طراحی پرایمر
• • بررسی آپوپتوز به کمک سنجش AA-7

و AnV-FITC

•

•تش��خيص ن��وع گون��ه دام��ي گوش��ت و

•

•ارائه محیط کشت و مواد و محلولهای مورد

•

•تایی��د هوی��ت و بررس��ی بنی��ادی بودن

فراورده هاي گوشتي

نیاز برای کشت سلول

سلولهای مزانشیمی انسانی

•تعیین کیفیت نمونه های نوکلئیک اسید

•
• •جداسازی سلول های تک هسته ای خون

محیطی

•

•سنجش میزان س��میت مواد با استفاده از

•

•خدمات مشاوره ای

آزمایش XTT
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 .2خدمات بانک میکروارگانیسم ها

 .2.1سفارش سویه

•ارائه میکروارگانیسم به صورت لیوفیلیزه

•
• •ارائه میکروارگانیسم به صورت کشت فعال
• •احی��اء آمپولهای لیوفیلیزه و تهیه کش��ت
فعال از آن

•تهيه آمپول ليوفليزه از سويه هاي ارسالي

•
• •لیوفیلیزاس��یون (خشک کردن) انواع مواد

بیولوژیک (زيتوده ميكربي و)...

•

•تهیه هاگ های خش��ک یا سوسپانس��یون

شده از سویه های خارج از مجموعه

•آنالیز محتوای  G+Cژنوم

•
• •کنت��رل کیفی��ت توال��ی 16S rRNA

براس��اس ویژگیهای ساختار دوم و ساختارهای
حفاظت شده

•

•مطالع��ه بیوانفورماتی��ک میکرب��ی :تعیین

موقعی��ت فیلوژنی��ک ب��ر اس��اس جدیدترین
استاندارد بین المللی ARB

•

•اس��تخراج  ،PCR،DNAتعيي��ن توالي

و شناس��ايي ب��ا تعيي��ن تش��ابه توال��ي ژن

 16S rRNAپروکاریوتها (باکتری و آرکی) با
استفاده از تكنیک كلونينگ

 .2.2شناسایی پروکاریوت ها

•
•
•
•
•

•خالص سازی سویه های پروکاریوتی

•شناسایی نسبی سویه های پروکاریوتی
•شناسایی کامل فنوتیپی باکتری ها

•شناسایی کامل فنوتیپی اکتینومایست ها

•شناسایی کامل فنوتیپی اکستریموفیل ها

و آرکی ها

•شناسایی با استفاده از سیستم API

•
• •مطالعه بیوانفورماتی��ک میکربی (عمومی)
ب��ا اس��تفاده از ن��رم افزاره��ای  Mega 5و

CLUSTAL X

•

•اس��تخراج  ،PCR ،DNAتعيي��ن

توالي و شناس��ايي با تعيين تش��ابه توالي ژن

 16S rRNAپروکاریوتها (آرکی و باکتری)

•

•استخراج DNA

•
•
•
•
•

•تولید بیوماس برای هرگونه آنالیز
•تعیین ساختار پپتیدوگلیکان

•آنالیز دی آمینو پایملیک اسید
•آنالیز قند دیواره

•آنالیز كينونهاي تنفسي در باكتريهاي گرم

منفي و مخمرها

•آنالیز لیپیدهای قطبی

•
• •آماده سازی دیواره سلولی خالص شده
• •شناسایی باکتری ها بر اساس تعیین توالی

ژن gyrB

•

•شناس��ایی جدایه های پروبیوتیکی و لبنی

•

•تایپینگ باکتری ها بر اساس تعیین توالی

•

•تایپینگ جدایه ه��ای پروبیوتیکی و لبنی

بر اساس تعیین توالی ژن rpoB

ژن gyrB
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براساس تعیین توالی ژن rpoB

 .2.4شناسایی ریزجلبک ها

 .2.3شناسایی قارچ ها

و شناس��ايي ب��ا تعيي��ن تش��ابه توال��ي ژن

•خالص سازی سویه های کپک و مخمر

•
• •شناسایی اولیه کپک و مخمر
• •شناس��ایی کام��ل فنوتیپی��ک کپ��ک ه��ا
(مرفومتری  ،صفات بيوشيميايي و فيزيولوژي)

•

•شناس��ایی کام��ل فنوتیپی��ک مخمره��ا

( مرفومتری  ،صفات بيوشيميايي و فيزيولوژي)

•

•اس��تخراج  ، PCR ،DNAتعيين توالي و

شناس��ايي با تعيين تش��ابه يكي از قطعات ژن

 18S rRNAدر ريز جلبك هاي يوكاريوتي

•

•اس��تخراج  ،PCR ،DNAتعيين توالي و

شناس��ايي با تعيين تشابه توالي قطعه  ITSدر
ريز جلبك هاي يوكاريوتي
 .2.5شناسایی و بررسی قابلیت پروبیوتیک
بودن ایزوله های مورد نظر

•

•آزم��ون های مرب��وط به خالص س��ازی و

شناسایی

•آزم��ون های بررس��ی قابلی��ت پروبیوتیک

( nrRNAشامل 18S rRNA, ITS, 28S

•

 )rRNAدر قارچ ها (كپكها و مخمرها)

بودن ایزوله مورد نظر

•

•اس��تخراج  ،PCR ،DNAتعيي��ن توالي

و شناس��ايي ب��ا تعيين تش��ابه توال��ي يكي از
قطعات كدكننده پروتئين (شامل ,Tub, Act
 )EF-1در قارچ ها (كپكها و مخمرها)

•

•آنالیز بیوانفورماتیک قارچ ،تعیین موقعیت

فیلوژنیک و معرفی تاکسون با استفاده از آنالیز
یک قطعه ( ITSو یا)D1-D2

•

•آنالی��ز بیوانفورماتی��ک ،تعیی��ن موقعی��ت

فیلوژنی��ک و معرف��ی تاکس��ون ب��ه روش
 MLSTTی��ا Multilocus sequence ty p

 ingو ب��ا اس��تفاده از قطع��ات ژن  rRNAو
قطعات کد کنن��ده پروتئین و معرفی تاکس��ون
()ITS, D1-D2, SSU, ACT, Tub, EF-1
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•

•اس��تخراج  ،PCR ،DNAتعيي��ن توال��ي

•

•آزمون های اثبات ادعاهای سالمت بخشی
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 .3خدمات بانک گیاهی

 .3.1کشت بافت گیاهی

•

•بهینه س��ازی دس��تورالعمل تکثی��ر گیاه

(گیاهان معلوم و مجهول)

•ریزازدیادی گیاهان چوبی

•
• •ریزازدیادی گیاهان علفی
• •بهینه س��ازی دس��تورالعمل نگهداری در
شرایط فرا سرد

•

•نگهداری نمونه آماده در شرایط فراسرد

 .3.2سیتوژنتیک

•بررسی میوز و ناهنجاری های میوزی

•
• •بررسی میتوزی و تهیه کاریوتیپ
• •بررسی با روش C-banding

 .3.3هرباریوم

•

•بررس��ی فلوریس��تیکی مناط��ق حفاظت

ش��ده و غیر حفاظت ش��ده (جمع آوری نمونه
هرباریومی ،شناسایی و تهیه نقشه پراکنش از
منطقه مورد نظر)

•

•بررس��ی فلوریس��تیکی مناط��ق حفاظت

ش��ده و غیر حفاظت ش��ده (جمع آوری نمونه
هرباریوم��ی و ب��ذر ،تهی��ه عک��س در محل،
شناسایی و تهیه نقشه پراکنش)

•

•شناسایی نمونه های گیاهی

89

اداره خدمات تخصصی

 .3.4فیتوشیمیایی

•

•ان��دازه گی��ری فعالی��ت آنتی اکس��یدانی

•

•ان��دازه گی��ری فعالی��ت آنتی اکس��یدانی

•

•اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی

•

•اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی

•

•اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیمی

غیرآنزیمی به روش DPPH
غیرآنزیمی به روش FRAP
(آنزیم پراکسیداز)
(آنزیم کاتاالز)

(آنزیم سوپراکسید دسموتاز)
•اندازه گیری فنول کل

•
• •آنالیز فیتوش��یمیایی با استفاده از دستگاه

 HPLCبه روش Reverse phase

•

•استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه

•

•استخراج اسانس و عصاره از گیاهان (تهیه

•
•
•
•
•
•

•ارائه اسانس و عصاره از گیاهان

اسانس با کلونجر)

عصاره و تغلیظ با )Rotary evaporator
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•الکتروفورز SDS-PAGE

•الکتروفورز  PAGEبا ژل بزرگ

•الکتروفورز  PAGEبا ژل کوچک
•الکتروفورز زایموگرام

•اندازه گیری پروتئین کل
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 .4خدمات بانک مولکولی

•استخراج  DNAاز انواع نمونه های زیستی

•
• •اس��تخراج  DNAاز نمونه ه��ای گیاهان
دارویی دارای متابولیت های ثانویه باال

•

•ريبوتايپينگ باکتری ه��ا و آرکی ها آنالیز

•

•آنالي��ز داده ه��ای حاص��ل از فیلوژن��ی

مولکولی (توالی  )DNAبر اس��اس روش های

 MP , ML , BIبا اس��تفاده از نرم افزارهای
PAUP , MrBayes

ژن  16S rRNAب��ا اس��تفاده از کلونین��گ
محصول PCR

•ریبوتایپینگ قارچ ها ،مخمرها

•
• •فیلوژن��ی مولکول��ی گیاهان با اس��تفاده از
نش��انگرهای مبتنی برتوالی یابی مانند جایگاه

 rDNAدر هسته ( ITSو  )ETSو جایگاههای
کلروپالستی

•

•طبق��ه بندي مولکولي گياهان و جانوران با

•

•فیلوژن��ی مولکولی جانوران با اس��تفاده از

استفاده از نشانگرهاي SSR

نشانگر مبتنی برتوالی یابی CO1
()DNA Barcoding

•

•کلونينگ ژن هاي عملکردی پروکاریوتی و

يوکاريوتي در وکتورهای درخواستی به منظور
بررسی بیان ژن و انتقال ژن

•

•انجام  PCRاز  DNAاستخراج شده انواع

نمونه های زیستی

•آناليز نتايج حاصل از توالي يابي

•
• •آناليز ساختاري توالي اسيد آمينه اي
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محصوالت

 .1نمونه های زیستی
 .1.1رده های سلولی انسانی و جانوری
 .1.2میکروارگانیسم ها

•
•
•
•
•
•

•باکتری ها
•آرکی ها

•سیانوباکتری ها
•دیاتومه ها

•ریزجلبک ها

•کپک ها و مخمرها

 .1.3نمونه های گیاهی

•
•
•
•
•

•بذور

•گیاهان زنده زراعی

•گیاهان کشت بافتی
•پودر خشک
•هرباریوم

 .1.4نمونه های مولکولی
•هاست

•
• •وکتور
• • DNAژنومی

 .2مواد کشت و کنترل کیفی
 .3کیت
 .4محیط های کشت آماده میکربی
 .5الم آماده
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نمودار مقایسه میزان خدمات ارائه شده مرکز طی سه سال گذشته به
تفکیک بانک ها
250
200
150
100
50
0
سال 1395

بانک مولکولی

سال 1394

بانک سلول های انسانی و جانوری

سال 1393

بانک میکروارگانیسم ها

بانک گیاهی
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اداره روابط عمومی
و
حوزه ریاست
اداره روابط عمومی و حوزه ریاست مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با توجه به فعالیتهای متنوع
و گسترده آن در چهار حوزه گیاهی ،میکروارگانیسمها ،سلولهای انسانی و جانوری و مولکولی زیر نظر
مستقیم ریاست مرکز وظيفه برنامهریزی و کاربرد شیوههای مناسب برای انعکاس اهداف ،سیاستها،
برنامهها ،دستاوردها و فعالیتهای مركز به نحوه شایسته و مطلوب را عهده دار است.

بازدیدهای انجام شده از مرکز
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ردیف

گروه بازدیدکننده

تاریخ بازدید

1

مسئوالن شرکت سها

95/1/31

2

دانشجویان دانشگاه آزاد کرج

95/2/4

3

مسئوالن شرکت لیدکو

95/2/6

4

متخصصان و کارشناسان پژوهشکده غدد

95/2/7

5

کارشناسان شرکت توفیق دارو

95/2/7

6

دکتر دهقانی رییس جهاددانشگاهی واحد استان لرستان

95/5/17

ردیف

گروه بازدیدکننده

تاریخ بازدید

7

سردار سرتیپ دکتر مجید بکایی ،رییس مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی

95/5/18

8

دکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلول های بنیادی

95/5/20

9

معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران

95/6/16

10

دکتر محمد بای ،مدیر کل دفتر هماهنگی مراکز علمی معاونت علمی و فناوری

95/6/17

11

دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و هیئت همراه

95/6/28

12

دکتر بهزاد سرخی رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی به همراه اعضای کارگروه

95/7/27

13

مهندس یاوری ،مدیرکل دفترامورمراتع وآبخیزداری

95/8/16

14

دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

95/11/9

15

مهندس ولدی ،معاون شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو) و کارشناسان همراه

95/11/18

16

پرفسور باکاتا ،مسئول بانک ژن ایتالیا

95/11/21

17

دکتر  Paul van Jaarsveldاز آفریقا

95/11/25

18

دکتر وحید احمدی-معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

95/12/8
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بازدیددکتر حمیدیه دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های
سلول های بنیادی

بازدید معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید معاون شرکت گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو)

بازدید مسئوالن شرکت لیدکو
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بازدید مسئوالن مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی

بازدید ،مهندس یاوری ،مدیرکل دفتر امور مراتع و آبخیزداری

بازدید پرفسور باکاتا ،مسئول بانک ژن ایتالیا

بازدید دکتر  Paul van Jaarsveldاز افریقا

گزارش عملکرد سال 1395

بازدید دکتر رضا ملک زاده
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

بازدید دکتر سرخی ،رییس کارگروه ذخایر ژنتیکی و زیستی

بازدید متخصصان پژوهشکده غدد

بازدید مسئوالن شرکت سها

بازدید ،دکتر قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

بازدید دکتر دهقانی رییس جهاددانشگاهی واحد استان لرستان

بازدید کارشناسان شرکت توفیق دارو

بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج
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رونمایی از اولین خانواده جدید باکتریایی
اولین خانواده باکتریایی با حضور دکتر قاضی زاده هاشمی ،وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر
حمیدرضا طیبی ،رییس جهاد دانش��گاهی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیس��تی ایران در تاریخ شنبه 9
بهمن ماه  ،1395رونمایی شد.
این خانواده باکتریایی جدید کش��ف ش��ده طی مطالعات اکتش��افی صورت گرفت��ه در زمینه تعیین تنوع
زیس��تی میکروارگانیس��م های از چش��مه بادآب سورت ،به عنوان یکی از اکوسیس��تم های منحصر به فرد
جهت مطالعات تنوع زیس��تی میکربی مورد توجه این مرکز قرار گرفته اس��ت .این باکتری جدید با استفاده
از معیارهای مختلف شناسایی از جمله مطالعات تبارزایی به عنوان یک تاکسون باکتریایی جدید و منحصر
به فرد منجر به خلق یک خانواده جدید شده است و اولین جنس و گونه این خانواده محسوب می شود که
تحت عنوان  Soortia roseihalophilaدر خانواده  Soortiaceaeمعرفی شده است.

بازدیدهای انجام گرفته از مراکز و کلکسیونهای خارجی
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بازدید از بانک ژن  NordGenسوئد
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حضور در نمایشگاه ها
 .1حضور در چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در نمایشگاه جنبی دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره
ژنتیک ایران که در تاریخ اول تا سوم خردادماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید
بهشتی برگزار شد ،حضور یافت .این کنگره که با حضور اندیشمندان ،متخصصان ،محققان و دانشجویان
رشته های مختلف علوم ژنتیک داخلی و خارجی و همچنین شرکت های این حوزه تشکیل شد ،مرکز نیز
با ارائه آخرین دستاوردها و محصوالت و خدمات زیستی در این کنگره حضور یافت .در این کنگره ،عالوه
بر بازدیدگنندگان داخلی ،مهمانان خارجی این کنگره ازجمله پروفسور آندریاس گرانر مدیر بانک ژن مرکز
آی پی کی آلمان از غرفه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران بازدید کردند .الزم به ذکر است؛ ریاست
پنل ذخایر ژنتیکی ،و جلسات هم اندیشی از جمله مشارکت های مرکز در این کنگره بود.
 .2حضور در هفدهمین کنگره میکروب شناسی ایران

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در نمایشگاه جنبی هفدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی
ایران که در تاریخ دوم تا چهارم ش��هریورماه سال  1395در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
برگزار شد ،حضور یافت .این کنگره که با حضور متخصصان ،محققان و دانشجویان میکرب شناسی داخلی و
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خارجی برگزار شد ،مرکز نیز با ارائه آخرین دستاوردها و محصوالت و خدمات میکربی در این حضور یافت.
در ای��ن رویداد علمی ،مرکز خدمت جدید پروبیوتیکی که قابلیت بررس��ی ت��وان پروبیوتیک ها از جمله
باکتری های اسیدالکتیک را دارد ،معرفی نمود .این خدمت پتانسیلی را برای معرفی سویه های ارزشمند
پروبیوتیکی جهت استفاده در صنایع غذایی و دارویی ایجاد می نماید.

گزارش اجمالی از انعکاس دستاوردهای مرکز در رسانه ها در سال 95

100

ردیف

عنوان خبر

تاریخ انتشار

رسانه ها

1

پیام به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

ایرنا-ایسنا

2

مصاحبه به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

ایرنا-مهر-ایسنا-
سینا پرس

3

مصاحبه به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

روزنامه جام جم

4

مصاحبه به مناسبت “روز ذخایر ژنتیکی و زیستی”

15فروردین

رادیو ایران-رادیو
سالمت

5

حضور رییس مرکز در برنامه اقتصاد 94

فروردین

شبکه 4

6

شناسایی یک جلبک قرمز با کاربرد زیست فناورانه

اردیبهشت

ایسنا -مهر -عصر
ایران-خبرفارسی-
ایرنا و...

7

به گل نشستن سوسن چلچراغ در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و
زیستی ایران

خرداد

ایسنا -مهر -عصر
ایران-سینا پرس-
ایرنا و...

8

شناسایی پتانسیل ژنتیکی منحصر بفرد تولید سوخت ها و
حاللهای زیستی تحت شرایط هوازی از باکتری نمک دوست بومی
ایران

مرداد

ایسنا -مهر -ایرنا
و ...

9

بررسی ظرفیت میکروبیوم های دریای خزر با استفاده از روش
متاژنومیکس

مرداد

ایرنا -ایسنا -مهر-
روزنامه عصر مردم-
وزنامه سبزینه و ...

10

مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در خصوص تکثیر سوسن چلچراغ

11

مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در خصوص ثبت  50تاکسون میکربی

مرداد

مرداد

ایسنا
ایرنا

گزارش عملکرد سال 1395

ردیف

عنوان خبر

تاریخ انتشار

رسانه ها

12

هزارمین رده سلولی در بانک سلولهای انسانی و جانوری شناسنامه
دار و ذخیره شد

مرداد

سینا پرس -ایرنا-
ایسنا و ...

13

نگهداری ایمن نمونه های زیستی در منطقه کمتر زلزله خیز کشور

شهریور

ایرنا-سنا پرس-
دیده بان علم و ...

14

ارایه خدمت ارزشمند پروبیوتیکی توسط مرکز ملی ذخایر ژنتیکی
و زیستی ایران

شهریور

ایسنا -مهر -ایرنا-
سینا پرس و ...

15

بهینه سازی روش خشک کردن میکروارگانیسم های نمک دوست
در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
ایران

شهریور

مهر -ایرنا – ایسنا-
تی نیوز و ...

16

توصیف مورفولوژی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای برخی آلیوم
های بومی ایران

شهریور

ایسنا-ایرنا -مهر –
سینا پرس و ....

17

پخش گزارش مرکز با موضوع بررسی میکروبیوم دریای خزر با
روش متاژنومیک از شبکه یک

شهریور

مجله فناور اخبار 21
شبکه یک

18

کشف دو گونه قارچ آسکومایست جدید

مهر

واحد مرکزی خبر-
ایسنا -مهر-خبر
فارسی و ...

19

تهيه و نگهداری کلکسیونی با بیش از  350رده سلولی از گونه های
مختلف دام های در معرض انقراض کشور

مهر

ایرنا -ایسنا -مهر-
پارسیک و

20

انتشار جدیدترین نسخه کاتالوگ رسمی بانک میکروارگانیسم های
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

مهر

ایسنا-سینا پرس –
دیده بان علم و ...

21

پخش گزارش مرکز با موضوع دامهای بومی در معرض خطر انقراض
از شبکه یک

مهر

مجله فناور اخبار 21
شبکه یک

22

همکاری زیست بانک ها جهت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی
کشور

مهر

ایرنا -مهر و ...

23

جداسازی و شناسایی ریخت شناسی و مولکولی دو گونه جلبک
کاربردی از دریاچه های شور حوض سلطان و آران بیدگل

آبان

مهر – ایسنا و ...

24

حضور رییس مرکز در برنامه رادیو گفتکو(  2نوبت)

آبان

رادیو گفتگو

25

پخش گزارش بانک گیاهی از برنامه نسیم دانش

آبان

شبکه نسیم

26

پخش گزارش بانک سلولی از برنامه نسیم دانش

آبان

شبکه نسیم
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ردیف

عنوان خبر

تاریخ انتشار

رسانه ها

27

راه اندازی تکنیک آنالیز کینونهای تنفسی برای شناسایی
میکروارگانیسم ها

آذر

ایرنا ،ایسنا ،سینا
پرس  ،مهر و...

28

تولید رده سلولی مارمولک بومی ایران با کاربرد تحقیقات زیست
پزشکی

آذر

29

معرفی و نامگذاری یک گونه جدید قارچ رشته ای به نام دریاچه
ارومیه

دی

30

عقد تفاهم نامه همکاریهای مشترک میان انجمن علمی سوختهای
زیستی

دی

31

رونمایی از اولین خانواده باکتریایی کشور

بهمن

فارس -ایرنا -ایسنا-
مهر – روزنامه عصر
رسانه و ...

32

شناسایی و ثبت اولین خانواده باکتریایی کشور

بهمن

ایسنا -ایرنا -سینا
پرس -تی نیوز و ...

33

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران آشیانه میکروارگانیسم های
بومی ایران

بهمن

مهر-ایسنا و...

34

معرفی بانک سلولهای انسانی و جانوری

بهمن

دوربین  7شبکه
آموزش

35

ثبت هرباریوم مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در نمایه بین
المللی هرباریوم های جهان ()Index Herbariorum

اسفند

ایسنا -سینا و ...

36

گوگردزدايي وابسته به فاز رشد تركيب دي بنزوتايوفن توسط سويه
انتروباکتر

اسفند

مهر -ایسنا – تی
نیوز و...

37

عقدتفاهم نامه علمی و بین المللی با مرکز حفاظت ذخایر زیستی
کاگلیاریای ایتالیا

اسفند

38

معرفی گونه جدیدی از باکتری های نمک دوست نسبی

اسفند

تعداد اخبار تولید شده و مصاحبه و گزارشها
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مهر-ایرنا -ایسنا-
تی نیوز و ....
مهر -ایرنا – ایسنا –
خبر فارسی و...

ایسنا -اخبار فارسی
و ...
ایسنا -ایرنا-مهر-
سینا پرس و...
روزنامه صنعت
 63مورد
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اداره روابط عمومی و حوزه ریاست

ایزو9001-2008
• •انج��ام ممی��زی مراقبت��ی نوب��ت دوم
(مردادماه )95

•تدوین اهداف کیفی 95

•
• •پایش و ارزیابی اهداف کیفی 95مرکز
• •اصالح نظامنامه کیفیت
• •وی��رای��ش روش��ه��ای اج��رای��ی و
روشهای کاری

•

•ت��دوی��ن روش���ه���ای اج���رای���ی و

•

•بازبین��ی و ممی��زی م��وردی س��وابق

دستورالعملهای کاری جدید

و مس��تندات مرب��وط ب��ه کلی��ه روش��ها،
دستورالعملها و فرآیندها

•

•ممیزی داخلی

انتشارات
• •طراحی کتابچه مرکز ویرایش 96
• •پوس��ترهای آزمایش��گاه ه��ای بان��ک

سلولی ،مولکولی ،میکروارگانیسمها

•

•پوسترهای فصل بهار ،تابستان ،پاییز و

زمستان و استندهای کارگاه ها ،فن آموزی
و دانش آموزی

•بروشور خدمات تخصصی

•
• •بروشور بانک میکروارگانیسمها
• •بروشور التین
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خبرنامه مرکز

ارسال بیش از  30خبرنامه از رویدادهای مرکز به اعضای خبرنامه

راه اندازی کانال تلگرام
کانال رس��می مرک��ز جهت اط�لاع رس��انی اخبار و
رویدادهای حوزه ذخایر ژنتیکی و زیستی در تابستان 95
راه اندازی شد و در حال حاضر1600عضو دارد.
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