
 بط 
 

 

١ 
 

  
   یبسمه تعال

  
  تاسیس

   "مرکز جامع خدمات ژنتیک و پزشکی فردمحور" 

  و
 ) NGS( توالی تعیین جدید نسل تکنولوژي با مرتبط خدمات استقرار

 دانشگاه علوم پزشکی ایران در

 
Establishment of a Comprehensive Center for Genetic 

Services and Personalized Medicine (CCGS-PM) 

& 

Implementation of services related to the next generation 
sequencing technology (NGS) 

 in Iran University of Medical Sciences 
    



 بط 
 

 

٢ 
 

  :جدول خالصه طرح. 1
 

استقرار خدمات مرتبط با تکنولوژي نسل تاسیس مرکز جامع خدمات ژنتیک و پزشکی فرد محور و  :عنوان طرح

  گاه علوم پزشکی ایراندانش رد) NGS(جدید تعیین توالی 
  رانیا یدانشگاه علوم پزشک :طرحان یمجر/ نام و نام خانوادگی مجري 

  يد مطهریمارستان شهیب -رانیا یدانشگاه علوم پزشک :)يداهنشیپ( محل اجراي طرح

  )2فاز (ماه  24، )1فاز ( ماه 24 ):حسب ماه بر(مدت اجراي طرح 
 )رالد رازه تسیود و نویلیم کی لداعم( الیارد ریلیم 300 ):ریال(طرح به حروف و عدد  1 زافهاي  جمع کل هزینه

 1399 آذر :تاریخ تدوین طرح

  :خالصه ضرورت اجرا و اهداف کاربردي طرح .
 جدید نسل فناوري از استفاده با ژنومیک در اخیر پیشرفتهاي. هستیم ژنتیک از انگیزي هیجان دوران در حاضر حال در

 گذشته سالهاي در حاصله عمیق دانش کمک به فناوري این به مربوط هاي هزینه توجه قابل کاهش و) NGS( توالی تعیین
 را ما دانش تکنولوژي این همچنین. دهد افزایش چشمگیري طور به را بیماریها پیشرفت مکانیسمهاي کشف سرعت تواند می
 . است داده افزایش بیماریها از جمله سرطان تایپهاي ساب با رابطه در

 سرطان، مولکولی بندي طبقه شامل( ژنومیک مطالعات اساس بر بالین، به پایه علوم دانش ترجمان براي زیادي ايفرصته
 تستهاي تکنولوژي، پیشرفت. است شده ایجاد) خالقانه بالینی کارآزمائیهاي توسعه هدفمند، درمانهاي وراثت، ریسک تعیین

 امروزه. است آمده فراهم همزمان طور به مولکول هزاران بررسی و زمایشآ انجام امکان و کرده موازي و کوچک را آزمایشگاهی
 انجام براي را جدید تکنولوژیهاي توانند می محققان گیرد، قرار مطالعه مورد پروتئین یا رونوشت ژن، اندکی تعداد آنکه بجاي
  .کنند استفاده اطالعاتی نقطه میلیون دهها حدود تا ارزیابیها یا تستها سریع

ت فرد محور یریمد و و سرطان یارث يهایماریص بیدر حوزه تشخ )NGS( توالی تعیین جدید نسل فناوريال حاضر در ح
ت خدمات سلول یفیک یابین ابزار در ارزیقترین و دقیمهمتر ين تکنولوژین ایهمچن. شود یع استفاده میها به طور وسیماریب

و  يادیبن ياه مرکز جامع سلول" يران در حال راه اندازیا یعلوم پزشککه دانشگاه  ییاز آنجا. باشد یم یو ژن درمان یدرمان
مرتبط با  تامدخ رارقتسا هارمه هب "روحم درف یکشزپ و کیتنژ خدماتمرکز جامع " يباشد راه انداز یم "یبازساخت یپزشک

  .دو چندان خواهد داشت یتیبه طور همزمان با مرکز فوق اهم ")NGS( ین توالیید تعینسل جد يتکنولوژ
 هب "ندازي مرکز جامع خدمات ژنتیک و پزشکی فرد محورراه ا ضمن در صدد هستیم که طرحدر این لذا 

 ياه مرکز جامع سلول"از یخدمات مورد ن ")NGS( ین توالیید تعینسل جد يمرتبط با تکنولوژ تامدخ رارقتسا هارمه
افته، یز یتما يادیبن يت سلولهایفین کیک جهت تضمیژنوم یک و اپیدر حوزه ژنوم" یبازساخت یو پزشک يادیبن
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در  یصیتشخدر بستر پژوهشی، آموزشی و  را آن از حاصله هاي داده آنالیز وک یپتومیو ترانسکر ژنومیک خدمات
   .الگویی بومی از نحوه استقرار این خدمات ارائه دهیمو توسعه داده و  يایران راه اندازم پزشکی دانشگاه علو

 یو پزشک يادیبن ياه مرکز جامع سلول"از یمورد ن تامدخ و بالینی/تشخیصی حیطهخدمات  1 فاز در
 می داده پوشش افتهیز یتما يادیبن يت سلولهایفین کیک جهت تضمیژنوم یک و اپیدر حوزه ژنوم" یبازساخت

  . شود
  .شود می داده پوشش هم یافته توسعه آموزشی و پژوهشی هاي حیطه 2فاز در
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  :مقدمه .1
 
  :دانشگاه یمعرف - 1- 1

با ن دانشگاه یا. شد يگذار هیپا رانیا یالملل نیب یبا عنوان مرکز پزشک و  1352ران در مرداد سال یا یدانشگاه علوم پزشک
و  ي، پرستاریدانشکده پزشک 10در  یراپزشکیو پ یمختلف علوم پزشک ياه دانشجو در رشته 10000ش از یب دارا بودن

ن ینو يها يو سالمت روان، فناور ي، علوم رفتاریپزشک یرسان ت و اطالعیری، مدیبخش ، بهداشت، علوم توانیراپزشکی، پیمامائ
 نین و برتریتر بزرگ از یکیدر حال حاضر  ،یعلم ئتیعضو ه 992و  یرانیالملل و طب ا نیس بیپرد ی، پزشکیپزشک

 .باشد یم رانیا	در یعلوم پزشک يها دانشگاه

د یشهمارستان یب( یو سوختگ کیپالست یجراحر یوزارت بهداشت نظ یعلم يها از قطب ین دانشگاه بخش مهمیا
قلب و عروق و قلب  ،)نایائیحیمارستان شفا یب( ي، ارتوپد)قات چشمیمرکز تحق(، چشم )حضرت فاطمه مارستانیو ب يمطهر

 یت و اقتصاد سالمت، الپاروسکوپیریمد ،)نژاد یهاشممارستان یب( هیکل يها يماریب، )ییمارستان قلب رجایب(اطفال 
تو یانست( ینیبال یو روانشناس ی، روانپزشک)يمارستان اکبرآبادیب(مان یزنان و زا يهایماری، ب)مارستان حضرت رسول اکرمیب(

، )مارستان حضرت رسول اکرمیب( ینیب-حلق-، گوشیوتراپیزیو ف ی، توانبخش)رانیا یتان مرکز روانپزشکمارسیو ب یروانپزشک
 .ار داردیرا در اخت  (IT)اطالعات سالمت يو فناور

باشد که غالباً در مناطق غرب تهران  یست هزار نفر میون و دویلین دانشگاه حدود پنج میت تحت پوشش خدمات ایجمع
 .شود یم ین مراکز وزارت بهداشت تلقیاز بزرگتر یکین دانشگاه یز این لحاظ نیرند و از ایگ یبزرگ قرار م

اقدام  1395در سال  رانیا یپزشکدانشگاه علوم  یو با در نظر گرفتن نقشه علم 1404 رانیبا استناد به سند چشم انداز ا
ف یه طیو چند منظوره در ته یک موسسه تخصصی، یبازساخت یتو پزشکیانست. نمود یبازساخت یپزشک تویانست يبه راه انداز
، ی، سوختگيعات مختلف ارتوپدیم ضایجهت ترم یانسان يو بافت ها يزیو تما يادیبن ياز انواع سلولها يگسترده ا

 . کند یت میو پوست فعال یکینورولوژ

  :جهان ران ویا در NGS يتکنولوژ گاهیجا یبررس - 2- 1
. ل شده استیتبد یمولکول یست شناسینه زیموجود در زم يها کین تکنیتر ز مهما یکیبه   DNAین توالییامروزه تع

 يممکن است برا یابی یتوال. مشخص نمود  DNAک قطعه ازیدها را در یب قرار گرفتن نوکلئوتیتوان ترت ین روش میدر ا
ک ی  DNAیابی یامروزه توال. ، کل کروموزوم و کل ژنوم به کار برده شودیخاص، مناطق بزرگ ژنوم يها ژن ین توالییتع

قات گسترده دانشمندان یتحق يگر پاسخگویبر و گران هستند و د که زمان یابی  یتوال یسنت يها روش. است یشگاهیروش آزما
 یابی  یافتند که قادر به توالیگسترش  یابی ید توالیا نسل جدید داده یتول يباال برا يعملکرد يها يجه تکنولوژیدرنت. ستندین

در . شده است یمعرف  DNAین توالیین روش جهت تعیجه چندیدر نت. باشند یبه صورت همزمان م یها توال ونیلیا مین هزارا
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برخوردار  يا ژهیگاه ویاز جا یستیعلوم ز يها نهیگر زمی، دي، کشاورزینه پزشکیدر زم  DNAین توالییر تعیدهه اخ
 .)1(دباش یم

ها،  اپرون يها ا ژنیاد مانند کالسترها یبا طول ز یکیژنت یها، نواح تک ژن ین توالییتع يتواند برا یم DNA یابی  یتوال
ا ی RNA ین توالییتع ين راه براین و کارآمدترین روش بهتریا. سم استفاده شودیک ارگانیا کل ژنوم یکروموزوم  کامل یتوال 

  .)1(است یست شناسیز يها نهیاز زم ياریدر بس يدیکل يک فناوری DNA یابی  یدر واقع توال. باشد یز مین نیپروتئ
 شروع NIH توسط که انسان ژنوم پروژه. نداشتند انسان ژنوم از کامل نقشه یک علمی انجمنهاي 2001 سال از قبل تا

 .)2( است کرده مهیا را سرطان همچون انسان بیماریهاي در ژنتیک نقش عهمطال در محققان براي ضروري مرجع شد

 توالی تعیین هاي هزینه کاهش و سرعت افزایش باعث) DNA (NGS جدید نسل توالی تعیین تکنولوژي 2003 سال از
 سهم ها از جمله سرطان يماریدرك پاتوژنز ب در ما فهم افزایش در تکنولوژیها، این. است شده بار میلیون 1 به کنزدی سرطان

 .)2( است داشته اي مالحظه قبل

ها مورد استفاده قرار  روسیها و و يوانات، باکتریاهان، حیمانند انسان، گ مختلف يها سمید در ارگانینسل جد یابی  یتوال
ژنوم  یابی  یبه عنوان مثال جهت توال. ن شودیتام یتواند از منابع مختلف یم یابی یمورد استفاده جهت توال يDNA. ردیگ یم
)whole genome sequencing (له شده یمت ینواح یو بررس)Methyl-Seq ( ازDNA یابی  ی، جهت توالیمژنو RNA 
از ) ChIP-Seq( یسیاتصال عوامل رونو  ن محلییمکمل و جهت تع يDNAا ی cDNAاز  RNA-Seqا ی

immunoprecipitated DNA مورد  یقاتیتحق يها نهیاز زم ياریها به طور گسترده در بس ن روشیا. شود یاستفاده م
 يها نهیدر زم یفراوان يها کاربردها ن روشیباعث شده است تا ا یابی  یتوال نییپا ي نهیسرعت باال و هز. رندیگ یاستفاده قرار م

 قطعه ،NGS روشهاي تمام در. کند یم یمولکول يها سمیدرك مکانبه  یانیج حاصل کمک شایداشته باشند و نتا یشناس ستیز
 کردن اضافه. گیرد می صورت توالی تعیین و شده انجام آنها به آداپتور اتصال و کوچک سگمنتهاي به DNA کردن قطعه

 اندازه) Ion Torrent دستگاههاي( pH تغییرات یا) Illumina دستگاههاي( نور بوسیله تواند می اختصاصی نوکلئوتیدهاي
 اصطالحا رفرانس ژنوم با باید که است باز جفت 250 تا 50 طول با قطعه میلیونها از متشکل توالی تعیین نتایج. شود گیري
map هاي داده آنالیز حیطه این. باشد موتاسیون است ممکن دارند تفاوت رفرانس ژنوم با که بازهایی جفت. شود 

  .)2, 1( دارد نام بیوانفورماتیک
 یصیو تشخ ینیبال یرا در پزشک يریشرفت چشمگین پیو هم چن  یکیژنت يها يماریرا از ب يشناخت بهتر NGSرا یاخ

 يب ابزارین ترتیکند و بدیز میک واکنش منفرد آنالیه از ژنوم را در ین ناحیچند NGS يتکنولوژ. )3(فام کرده است
efficient  وcost-effective د شده توسط یتول يداده ها. است یکیژنت يها يماریقات مربوط به بیدر تحقNGS  بهره

 ییو شناسا یارث يها يماریص بی، تشخيماریب يومارکرهایح بیصح ییدارند از جمله شناسا یدر پزشک یمهم يها يمند
ن ییتع ياز تکنولوژ یمتنوع یصیتشخ یمولکول يتست ها. )4, 3(کنند یم ینیش بیدرمان را پ که پاسخ به یکیژنت يفاکتورها

 whole exome(کل اگزوم  ین توالیی، تعNIPT  يبرا cell-free DNA، یژن يکنند مانند پنل هایاستفاده م یتوال
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sequencing(کل ژنوم  ین توالیی، تع)whole genome sequencing .(ياز کاربرد ها ییجموعه ابه طور خالصه م 
  :شود یشرح داده م NGSک یتکن یاساس

 در سرطان یشخص یپزشک-

رد یگ یصورت م يماریمشتق شده از ب یرات مولکولییتغ يه یکه درمان بر پا یزمان یشخص یدر پزشک NGSروش 
مشتق  یکیرات ژنتییاساس تغدرمان هدفمند سرطان بر  يبرا ینمونه سرطان NGS یابی یج توالیاز نتا. باشد یکمک کننده م

ک، اطالعات ینومدهد چه طور داده ژیر نشان میشکل زسرطان در  یشخص یپزشک. شودین رشد تومور استفاده میشده در ح
سرطان . )1شکل (شود يریم گیشود تا در مان متناسب و هدفمند با هر سرطان و هر فرد تصم یمار استفاده میهر ب ینیبال
است  یمیکه مسبب بدخ یون اصلیممکن است موتاس. شوند یده میک تومور دیدر  یمختلف يول هامار هتروژن است و سلیب

 یکیرات ژنتییتواند تغ یم NGSک یتکن. از به دقت باال داردیص آن نین تشخیبنابرا. ده شودیاز ژنوم د یتنها در بخش کوچک
ن امر یا. کند يریاندازه گ ییدهند را با دقت باال یش شده رخ میآزما ياز سلول ها یمرتبط با سرطان که تنها در کسر کوچک

 یتوال قیص دقیمختلف از هر نمونه است که امکان تشخ DNAون ها قطعه یلیم ین توالییمستقل و تع يل انبوه سازیبه دل
  .)5(دینما ینادر را بحث م

  

  
کند در  یک دارند که به پزشک کمک میو ژنوم ینیاطالعات بال یماران سرطانیب. در سرطان یشخص یپزشک يالگو. 1شکل 

  . درمان مناسب يریم گیتصم
 

  
Outline of Precision Medicine in Oncology. Cancer patients have genomic, clinical, and 

insurance information that is evaluated by the physician, along with patient preferences, to design a 
potential treatment plan via shared-decision making. The patient’s outcomes are evaluated both to 
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update their individual treatment plan as well as to inform future healthcare policy making. Once 
enough evidence amasses to show the clear benefit of a certain treatment, changes in healthcare policy 
affect (1) the clinical guidelines physicians consult in designing care, (2) the types of treatments that 
health insurance policies cover, and (3) the cost of treatment to the patient . 

  

 
 

 کنسرسـیوم  و TCGA عمـده  گـروه  2. شود توالی تعیین تواند می مشابهی بطور نیز DNA، RNA توالی تعیین بر عالوه
 گروهها این از هرکدام. کردند استفاده شایع سرطان نوع 30 از بیش پروفایل توالی تعیین براي NGS از کانسر ژنوم المللی بین

 روي بر نیز دیگري مشارکتی و مرکزي چند هاي پروژه این، بر عالوه البته. کردند استفاده توالی تعیین براي  اولیه تومورهاي از
   .)2(کنند می تحقیق تر پایین شیوع با سرطانها گروههاي زیر ژنوم پروفایل تعیین

 انـواع  شـامل  کـه  اسـت  کـرده  آشکار را سرطان ژنوم از اندازي چشم بزرگ مقیاس در سرطان پروفایل تعیین هاي پروژه
 پروسـه  تواند می ژنومیک تغییرات. باشد می ترانسلوکاسیونها و ژنها کپی تعداد تغییرات اي، نقطه موتاسیونهاي: ژنوم تغییرات

 و کینازهـا  عمـده  بطـور  سـرطان  در ژنی فیوژنهاي. دهد قرار تاثیر تحت را ژن انبی و متابولیسم تا سیگنالینگ از سلولی هاي
 .)2(نماید می درگیر را شوند می خارج تنظیم از فیوژنها این توسط که برداري نسخه فاکتورهاي

 انجام پیشرفته سرطان با بیماران براي RNA Seq و WES و WGS مجموع که پایلوت مطالعه یک در 2011 سال در
 رویکرد  ترجمان به شروع پزشکان 2011 سال از. آمد بدست را بالین با مرتبط زمانی بازه یک در معناداري بالینی نتایج شد

 بکارگیري شامل بالینی کارهاي. )6( اند کرده بالین رد کانسر به مبتال بیماران براي ترانسکریپتوم و ژنوم توالیهاي تعیین
  .دباش می جدید درمانهاي ایجاد و مشاوره ریسک، تعیین بیماري، پایش تشخیص، براي پروتئینها و رونوشتها ژنها، از اطالعات
 یعفون يها يماریب- 

ن یین تعیم چنها با علت ناشناخته و ه يماریاز ب ياریعلل بس ییشناسا يرا برا یراه NGS یابی یاز توال ینیاستفاده بال
ن به صورت روز افزون در یهم چن. کند ید فراهم میجد یعوامل عفون یژنوم یبررس يبرا یکیولوژیب ينمونه ها یتوال

مقاومت بر  یابیبا تمرکز بر ارز ینیبال يولوژیکروبیدر م NGS. قابل استفاده است یعفون يها يمارینگ بیتوریص و مانیتشخ
ت یتنوع جمع ی، بررسینیبال يدر نمونه ها يماریمرتبط با ب يناشناخته  يوژن هام پاتیص مستقیپ، تشخیاساس ژنوت

وع یمنشأ ش ییشناسا يک برایوانفورماتیو ب NGS يکردهاین، رویعالوه بر ا.  ها يپ کردن گونه باکتریدر انسان و تا یکروبیم
  .)8, 7(استفاده شده است یدمیاپ ییایپو یر و بررسی، انتقال مس

  
-HLA typing یخون يها یمیو بدخ  
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را  یقاتیتحق يو محتوا يادیسلول بن يستم ثبت دهنده ین، سیرا در بال HLAستم یپ سین ژنوتییر تعیمس NGSظهور 
. شود یاستفاده م یکیب ژنتیترک یکال با بررسیهماتولوژ يها یمیدر بدخ NGSنگ، یپیتا HLAعالوه بر .  متاثر کرده است

  . )9(کمک کننده است یدرمان ين مداخله هاییسک و تعیر ي، طبقه بنديرمایص شروع بیک در تشخین تکنیا
  
  کسیفارماکوژنوم در- 

در  ياریاپر چه عوامل بس. باشند یها و سرطان م يماریر در بیمرگ و م یاز علل اصل یکیناخواسته  ییدارو يواکنش ها
و درمان آن  يماریر دارو بر بیا در قدرت تاثیدر واکنش نامطلوب به دارو و  يدینقش کل یکیل اند اما تنوع ژنتین امر دخیا

ک آزمون یل در پاسخ به دارو را  تنها در یده یکیرات ژنتییانواع تغ ییامکان شناسا NGSبه روش  یالن تویینع. کند یم يباز
  . )10(باشد یح به دارو موثر میدهد که رد پتسخ صح یم

  
 (Whole genome sequencing) کل ژنوم یابی  یمختلف با استفاده از توال يها انتیوار ییشناسا- 

افراد  یکه برخ ییها انتیبه طور مثال وار. برخوردار است يا ژهیت ویک صفت خاص از اهمی	یکیژنت يها انتیوار	ییشناسا
اهان مانند مقاومت به یک صفت مهم در گیمرتبط به  يها انتیا واریکند  یم يماریک بین مستعد ابتال به یریرا نسبت به سا

در ابتدا بر  یابی  یق توالیکل ژنوم از طر يمطالعه بر رو. ا عملکرد از ابتدا مورد توجه بوده استی یستیر زیو غ یستیز يها تنش
امکان 	کل ژنوم یابی  یوالت	و NGS يها به روش یابی گرفت اما بادست یع هستند انجام میکه در جامعه شا ییها انتیوار يرو

ک یکمتر ار  یبا فراوان ییها انتیژنوم وار 1000به عنوان مثال در طرح . کمتر را فراهم کرد یبا فراوان ییها انتیوار یبررس
  .)11(قرار گرفتند یدرصد مورد بررس

 

 (Targeted sequencing) مناطق هدف یابی  یتوال

از  ياریباشد، اما در بس یم  نه و جامعیک روش بهیژنوم  NGS يها کیکل ژنوم با استفاده از تکن یابی  یاگرچه توال
گر یرات دییا تغیخاص که جهش  يها یتوال یبرخ یابی  یجه توالیدر نت. ستیدر دسترس ن ینیو بال یقاتیتحق يها شگاهیآزما
 Exome	به منظور NGS مختلف يها فر امروزه از پلت. شود مورد توجه قرار گرفته است یم يماریها موجب ب آن

sequencing ا بدون نقاطیجهش دارند و  ين ژن مختلف مستعد برایکه چند ییها يماریدر ب	Hot spot جهش  يبرا
  .شود یباشند، استفاده م یم

 که ژنوم درصد یک روي باشد، متمرکز ژنوم کل توالی تعیین روي بر ها پروژه نکهای از بیشتر عمومی بطور مجموع در
 یا پروبها از اگزوم در. است متمرکز شود، می نامیده Whole Exome Sequencing و باشد می ژن 20000 حدود حاوي
bait فرمهاي پالت به که شود می استفاده هایی NGS از قطعاتی که دهد می را اجازه این DNA ژن 20000 حاوي که 
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 امروزه. شود می توالی تعیین هزینه چشمگیر کاهش باعث مسئله این و شوند توالی تعیین پروسه وارد است، شده شناخته
  .)4, 3(شود می انجام ژنی پانلهاي یا و WES روي بر پایه و بالینی مطالعات اغلب

ا یکامالً نامشخص و  يها فنوتپ  هتروژن، يها شود عبارت است از فنوتپ یه میتوص یاگزوم یابی  یکه در آن توال يموارد
از جمله . نیستروفیر ژن دیبزرگ نظ يت ژن هایکنند ودر نها یرا با مشکل مواجه م یص افتراقیاز عالئم که تشخ يا مجموعه

تواند  یاشاره نمود که م نهیس	ایمانند کولورکتال و  ییها سرطان	و یمنینقص ا يها يماریب	توان به یهدفمند م یابی یموارد توال
ر طول ییتغ	یبررس يا به عنوان مثال برایهدف باشد و  يها ژن يک سریحاصل جهش در 

در طول سرطان  (Microsatellite instability by next-generation sequencing : mSINGS)	ها تیکروستالیم
 )12, 11, 2(دباش ید میار مفیو هم در درمان آن بس سرطان	ص و نوعین موارد هم در تشخیا. کلورکتال

 

 (De novo sequencing and assembly) هیاول ید توالیاز نو به مفهوم تول یابی  یتوال

از نو و  ین توالییتع	روش به نام یها در دسترس است از نوع از آن يمحدود یکیکه اطالعات ژنت یموجودات يبرا
ب یگوت انگور با استفاده از ترکیده و هتروزیچیژنوم پ 2007در سال . شود یاستفاده م یپتومیا ترانسکری یژنوم	یاسمبل
 سنگر و يها خوانده شده با روش يها یبار توال نیاول ين پروژه برایدر ا. انجام شد pyrosequencing سنگر و يها روش

NGS 11(ت اسمبل شد یبا موفق یوتیوکاریده یچیک ژنوم پی(.  
  
 RNA-seq ای RNA ین توالییتع 

است که امروزه به طور گسترده از آن استفاده  یابی یالمهم تو ياز جمله کابردها	کل يRNA	ای total RNA یابی یتوال
کد کننده و  يهاRNA	موجود در سلول اعم از يها تمام انوع مختلف نسخه یک امکان بررسین تکنیبا استفاده از ا. شود یم
در  یلکولو م یکیقات ژنتیانجام تحق يک براین تکنیا. وجود دارد cirRNA و lncRNAها، RNAکرویمانند م	ر کد کنندهیغ

  .)11(دارد  يادیها موجود است کاربرد ز ن از آ یار اندکیک بسیر مدل که اطالعات ژنتیموجودات غ
 کیژنت یرات اپییتغ یبررس

 DNA و قابل دسترس بودن يدر بسته بند یاست و نقش مهم یستیمهم ز يها از جمله واکنش DNA ن ویارتباط پروتئ

 متصل شده به يها نیل پروتئیو پروفا	ها نوکلئوزوم	و	یستونیه يها نیپروتئ	راتییتغ یبررس. ها دارد ان ژنیم بیجهت تنظ

DNA کیبا استفاده از تکن یاس ژنومیدر مق chromatin immunoprecipitation ک ابتدا ینن تکیدر ا. شود یانجام م
 .شود یم ین توالییتع DNAن، یها انجام شده و سپس با حذف پروتئ نیک پروتئیو تفک ینیمونوکروماتیا یده رسوب

ن یهمچن. کرد ییتحت کنترل آن را شناسا يها و ژن	یسیعوامل رونو	یگاه اتصال برخیتوان جا ین روش میبا استفاده از ا
 DMR: Differetial)	اند له شدهیمت یکه به طور افتراق ینواح	ییو شناسا ون ژنومیالسیمت يالگو یابیبه منظور نقشه 

methylated region) ینکیاز تک Methyl-Seq مختلف مانند يها ک شامل روشین تکنیا. شود یاستفاده م MeDIP-
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Seq ،MethylC-seq ،bisulfite sequencing و RRBS ل یدخ يها نون ژیالسیمت ين الگوییبه عنوان مثال تع. باشد یم
 .)13, 11(ک استین تکنیمهم ا يها از جمله کاربردها جاد سرطانیدر ا

 

  (Single-cell sequencing) تک سلول یابی یتوال
 يها به عنوان مثال در بافت. کند یرا محدود م RNA ای DNA از یزان کافیبه م یابیکمبود بافت مورد نظر، دست یگاه

ست و با مشکالت یسر نیم یه کافیه ماده اولیباشند ته یسالم م يها هستند و همراه سلول	هتروژن	اریکه بس يسخت تومور
  یبه توال	تک سلول	توان به صورت ین میاز دارند بنابراین یه کمیاول يDNA زانیبه م NGS يها کیتکن. همراه است يادیز
 .)14(برد یجاد کننده سرطان پیا يها کل ژنوم پرداخت و به تعداد کلون یابی

  
 عات بدنیر مایک آزاد موجود در خون و ساینوکلئ يدهایاس یابی  یتوال

DNA ای RNA آزاد در	عات بدنیما	ار از یبس ي نهیدهنده در زم یش آگهیص و پید تشخیکرد جدیک رویژه خون یبه و
ک ینوکلئ يدهایاس. باشد یم یا کرورموزمیو  یتک ژن يها يماریش از تولد در بیپ يها صیا تشخیها مانند سرطان و  يماریب

توان با استفاده از  یمواجه بود اما امروزه م یبا مشکالت فراوان  آن ین بررسیهستند بنابرا یزان کمیم يموجود در خون دارا
 .)16, 15(ص دادیهرگونه مشکل را تشخ یعات به راحتین مایموجود در ا RNA ای DNA کل یابی یتوال

  
 یابی یگر توالید يکاربردها

 ین نواحیین، تعیو کرومات lnc-RNA ای Long non-coding RNA تعامل یشامل بررس یابی یتوال ير کاربردهایسا
ن کاربرد یو همچن ChIRP-seq	ای Chromatin isolation by RNA purification seq نیوکروماتیا در دسترس یباز 

 يها م از نمونهیاست که به طور مستق یکروبیم یکیو مطالعه ماده ژنت ییشناسا	کسیمتاژنوم .ک اشاره کردیدر حوزه متاژنوم
، یشناس يماری، بیشناس قات بومیتحق يط خاص برایک محیموجود در  يها سمیارگان ییشناسا. بدست آمده است یطیمح

ک ی موجود در يها کروبیدهد تا به عنوان مثال انواع م ین امکان را میبه محققان ا یابی یتوال. است یاتیح یشناس کروبیم
 .)17, 1(کنند  ییوم را شناسایکروبیم

  
 که ژنوم درصد یک روي باشد، متمرکز ژنوم کل توالی تعیین روي بر ها پروژه اینکه از بیشتر عمومی بطور مجموع در

 یا پروبها از اگزوم در. است متمرکز شود، می نامیده Whole Exome Sequencing و باشد می ژن 20000 حدود حاوي
bait فرمهاي پالت به که شود می استفاده هایی NGS از قطعاتی که دهد می را اجازه این DNA ژن 20000 حاوي که 

 امروزه. شود می توالی تعیین هزینه چشمگیر کاهش باعث مسئله این و شوند توالی تعیین پروسه وارد است، شده شناخته
 .)2( شود می انجام ژنی پانلهاي یا و WES روي بر هپای و بالینی مطالعات اغلب
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 با مرتبط ژنومی تغییرات انواع تواند می ارزیابی یک در بنابراین و است عمیق و دقیق بسیار توالی تعیین نسل آخرین
 رویکردها این. نماید بررسی حساس بسیار بصورت بازآراییها و فیوژنها ها، کپی تعداد در تغییرات سیونها،موتا: شامل را درمان

 از. است نیاز مورد کمتري بافت میزان همینطور و زمان مثال. است PCR اساس بر روشها به نسبت زیادي فواید داراي بنابراین
 پارافینه هاي نمونه مثل ها نمونه انواع از آن براي و شود می استفاده دياعتما قابل بطور روتین تشخیصهاي در تکنولوژي این

 به سرطان محور شخص درمان وسیع معرفی در شتاب به توانند می روشها این پس. برد بهره توان می فرمالین در شده فیکس
 دقیق و حساس جامع، روشها، این. کنند کمک واحد، آن در سرطان ژنومی تشخیصهاي آوري فراهم با همراه بالین

  .)18(هستند
 اطالعات از استفاده است، کاهش حال در که هایی هزینه و هستند پیشرفت حال در سرعت به که تکنولوژیهایی با

 خواهد پذیر امکان روتین بصورت بزودي جانبی، اثرات کاهش و بیماران براي موثرتر انیدرم هاي گزینه انتخاب براي ژنومیک
 بالینی پیگیري و مولکولی و بالینی اطالعات دادن ارتباط راستاي در مطالعات تجمیع نیازمند انگیز، هیجان تالشهاي این. بود

 . )6(باشد می بیماران از هریک

Diseases Covered: 
Rare Disease Diagnostics 
Cardiovascular 
Other Diseases 
Services Covered: 
Sequencing Services 
Animal & Plant Sequencing 
Gene Regulation Services 
Human Genome Sequencing Services 
Microbial Genome - based Sequencing Services 
Single Cell Sequencing Services 
Type of Sequencings Covered: 
CHIP Sequencing 
De Novo Sequencing 
Illumina Sequencing 
Methyl Sequencing 
Pre-Sequencing 
RNA Sequencing 
Targeted Sequencing & Resequencing 
Whole Exome Sequencing 
Whole Genome Sequencing 
Informatics Covered: 
Primary and Secondary Data Analysis Tools 
NGS Informatics Services 
Computing 
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Storage 
LIMS (Laboratory Information Management System) 
Biological Interpretation and Reporting Tools 
Technologies Covered: 
454 Technology 
DNA Nano Ball Sequencing 
Ion Semiconductor Sequencing 
Ion Torrent Sequencing 
Ion Semiconductor Sequencing 
Massively Parallel Signature Sequencing (MPSS) 
Nanopore Sequencing 
Pyrosequencing 
Reversible Terminator Sequencing 
Sequencing by Ligation (SBL) 
Sequencing By Synthesis 
Sequencing by Synthesis (SBS) 
Single Molecule Real Time (SMRT) Sequencing 
Single-Molecule Real-Time Sequencing 
Supported Oligonucleotide Ligation and Detection (SOLiD) 
Applications Covered: 
Agrigenomics & Forensics 
Biomarker Discovery and Cancer 
Cardiovascular 
Clinical Investigation 
Consumer Genomics 
Drug Discovery 
Emerging Application 
Forensics 
Genetic Analysis 
Hereditary Disease Detection 
HLA Typing/Immune System Monitoring 
Human Leukocyte Antigen (HLA) Testing 
Infectious Disease Diagnostics 
Life Science 
Metagenomics, Epidemiology & Drug Development 
Oncology 
Pharmaceuticals 
Precision Medicine 
Reproductive Health 
 
End Users Covered: 
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Academic Institutes & Research Centers 
Agriculture and Animal Research 
Biotech and Pharmaceutical Firms 
Cloud Service Providers 
Contract Research Organization (CROs) 
Diagnostics/Infectious Diseases 
Drug Discovery/Personalized Medicine 
Genetic Screening 
Government Research Institutes 
Hospitals & Clinics 
Pesticides 
Reference Laboratories 
Research Institutions 

  
  :محصول يساز يو تجار يتوسعه فناور- 3- 1

ن یدر ا. در حال رشد روز افزون است NGSبر  یمبتن يها يتکنولوژ ید، بازار جهانیهمانطور که در باال اشاره گرد
هم در  ين تکنولوژین است که اینکته مهم ا. میر بکشیرا به تصو ين تکنولوژیا يساز ياز تجار ییده ایم چکیخواه یقسمت م

که یبه طور. برخوردار است يادیافت کنندگان، از ارزش زیبه در یخدمات ده محصوالت و هم يساز يد و تجاریطه تولیح
ن یمحصوالت ا يساز يت تجاریچاپ شده اند، قابل ين تکنولوژینگ اینه مارکتیدر زم 2017-2016 يکه در سال ها  یمقاالت

و محصوالت ) يو کشاورز قاتیک، تحقینیطه کلیدر ح( یتخصصص يکاربردها: کرده اند ير دسته بندیطه را به صورت زیح
  ).یک و خدماتیوانفورماتی، بیزات، مواد مصرفیطه تجهیدر ح(

و  يساز يوسعت تجار 2م شکل یتمرکز کن ين تکنولوژیا یکینینه خدمات کلیم در زمیبه عنوان مثال اگر بخواه
  . دهد یح میاستفاده از آن را توض یچگونگ
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  NGSخدمات  يساز يوسعت تجار. 2شکل 

ون دالر یلیب 13.8ون دالر به یلیب 5.9از  2015ن محصول از سال یا يساز يمشخص است تجار 2در شکل ور که همانط
را به  يساز ين مقدار تجاریشتریکه ب يمنحصرا در حوزه بهداشت بارور). ش رشدیدرصد افزا 18.7(رسه است  2020در سال 

ش یدرصد افزا 13.8(ده است یرس 2020ون دالر در یلیب 3.3به  2017ون دالر در یلیب 1.7، از %)54(خود اختصاص دادهاست 
 ینوزادان م يو غربالگر carrier screening( ،IVF( ین ناقلیی، تعNIPTشامل  يخدمات مربوط به بهداشت بارور). رشد
ون یلیب 4.1ون دالر به یلیم 838از  2017، در سال %)27(طه سرطان است یدر ح NGSخدمات  يساز يرتبه دوم تجار .باشد

درصد موارد را شامل  20شده اند  يساز يکه تجار NGSگر خدمات ید). ش رشدیدرصد افزا 37(د یخواهد رس 2022دالر در 
  .  )HLA typing .()19(وند بافت یده، پیچینادر و پ يها يماریمانند ب: شوند یم

 



 بط 
 

 

١٥ 
 

 . ل آمده استینک مربوط به آنها در ذیصورت گرفته است که ل يگریمطالعات د NGSخدمات  يساز ينه تجاریدر زم

-sequencing-generation-reports/next-ghts.com/industryhttps://www.fortunebusinessinsi
101000-ngsmarket 

ون دالر در یلیم 31411به  2019ون دالر در سال یلیم 6333از  يساز يشود وسعت تجار یم ینیش بیبه عنوان مثال پ
  . دهد یشده است نشان من مورد گزارش یرا که در ا یمطالعه جامع 1و نمودار ) ش رشدیدرصد افزا22(دیخواهد رس 2026

   2026-2015 يسال ها یدر ط NGS يتکنولوژ يساز يسرعت تجار. 1نمودار 
  

، یمارستانی، بیقاتی، تحقیاز بخش ها و مراکز مختلف دانشگاهین يتواند پاسخ گو یم ين تکنولوژیان شد ایهمانطور که ب
د کننده دارو و یتوان به مراکز تول یت کننده خدمات مافیاز جمله مراکز در. شود یرا شامل م...ست و یط زیو مح يرز.کشا
. اشاره کرد..و  یوانیف مطالعات حی، باستان شناسيست، کشاورزیط زی، محیشخص ی، پزشکيوتکنولوژیآن، ب یاثربخش یابیارز

، یمارستانیب- یانکنند شامل مراکز درم یاستفاده م ين تکنولوژیع از ایکه در حال حاضر به طور وس ین مراکز مهمیعالوه بر ا
  .  باشند یم) انیدانش بن يشرکت ها( یر دانشگاهیو غ یدانشگاه

نکه از خروج ارز و اطالعات ین خدمات در داخل کشور عالوه بر ایا ين نکات اشاره کرد که را هاندازیتوان به ا یدر آخر م
در صورت . کالن خواهد شد ياشتغال و سودآور جادیکند، باعث ارائه خدمات به افراد جامعه و ا یم يریان جلوگیرانیا یکیژنت

  . ز ارائه نمودیمنطقه ن يبه کشورها ین خدمات را حتیتوان ا یم ين ساختاریجاد چنیا
  :مرکز يراه اندازضرورت  - 4- 1

 جملـه  از بیماریهـا  از بسـیاري  درمـان  و تشخیص حوزه در) personalized( فردمحور مدیریت امکان NGS تکنولوژي
 انتقـال  و متابولیـک  مسیرهاي آنالیز و فرد فارماکوژنومیک هاي داده از استفاده با بستر این در. است ساخته فراهم را سرطانها
از تعیین توالی کل اگزوم  استفاده .است شده مهیا کمتر جانبی عوارض با موثرتر درمانهاي انتخاب امکان بدخیمی، در سیگنال
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)WES ( را درمـان  بـه  مقاومـت  عامـل  جدیـد  هاي جهش شناسایی امکان درمان، به مقاوم و پیشرفته بیماري با بیماران براي 
 خـاص  درمـان  بـه  پاسـخ  و پروگنوز در که( سرطان زیرگروههاي بندي طبقه براي نیز سرطان ترانسکریپتوم. است کرده ایجاد

-RT و FISH از بـالینی  روتـین  العـات مط در. دارد کاربرد بازآراییها یا و ژنی فیوژنهاي ردیابی براي خصوصا و) هستند متفاوت

PCR داراي کننـد،  مـی  ارزیـابی  زمـان  واحد در را ژن یک تنها اینکه بخاطر اما شود می استفاده ژنی بازآراییهاي ردیابی براي 
 . باشد می جدید ژنهاي بعالوه متعدد ژنهاي ارزیابی توالی، تعیین رویکرد مزیت بنابراین. هستند محدودیت

 فـرد  هـر  تومـور  در مولکـولی  تغییـرات  اصـول  براساس بیمار، با دارو بهترین تطبیق به که است آن بر محور فرد پزشکی
 زیـادي  تعـداد  بـاال،  بـازده  بـا  مولکولی تکنولوژیهاي اختراع با. است کلینیکی و مولکولی اطالعات تجمیع نیازمند این و بپردازد

 پروفایـل  تعیـین  فایـده  ارزیـابی  محـور،  فرد پزشکی در نگر آینده بالینی کارآزماییهاي هدف. است اجرا درحال PM مطالعات
 از کارآزماییهـا  ایـن . باشـد  مـی  انتخـابی  غیـر  درمانهاي به نسبت بیمار بالینی پیامد بهبود و درمان انتخاب در تومور مولکولی

 ایـن . کنـد  مـی  اسـتفاده  ،مولکـولی  تغییـرات  براساس بیماران به هدفمند درمانهاي دادن اختصاص براي درمانی الگوریتمهاي
  .گیرد قرار بودن تکرارپذیر و استاندارد از اطمینان براي ثابت قوانین کنترل تحت باید الگوریتمها

مدیریت فرد محور  و در حوزه تشخیص بیماریهاي ارثی و سرطان )NGS( توالی تعیین جدید نسل فناوريدر حال حاضر 
ین این تکنولوژي مهمترین و دقیقترین ابزار در ارزیابی کیفیت خدمات سلول همچن. بیماریها به طور وسیع استفاده می شود

و  يادیبن ياه مرکز جامع سلول"از آنجایی که دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال راه اندازي . درمانی و ژن درمانی می باشد
به  ")NGS(ي نسل جدید تعیین توالی ارائه خدمات مرتبط با تکنولوژمرکز جامع "می باشد راه اندازي  "یبازساخت یپزشک

  .طور همزمان با مرکز فوق اهمیتی دو چندان خواهد داشت
و  يادیبن ياه مرکز جامع سلول"پوشش خدمات مورد نیاز  ضمن در صدد هستیم که طرحدر این لذا 

 خدمات در حوزه ژنومیک و اپی ژنومیک جهت تضمین کیفیت سلولهاي بنیادي تمایز یافته،" یبازساخت یپزشک
در  تشخیصیدر بستر پژوهشی، آموزشی و را  آن از حاصله هاي داده آنالیز وو ترانسکریپتومیک  ژنومیک

   .الگویی بومی از نحوه استقرار این خدمات ارائه دهیمم پزشکی ایران راه اندازي و توسعه داده و دانشگاه علو
 یک و اپیدر حوزه ژنوم" یبازساخت یزشکو پ يادیبن ياه مرکز جامع سلول"از یخدمات مورد ن 1 فاز در

  . شود می داده پوشش افتهیز یتما يادیبن يت سلولهایفین کیک جهت تضمیژنوم
  .شود می داده پوشش هم بالینی/تشخیصی حیطه و یافته توسعه آموزشی و پژوهشی هاي حیطه 2فاز در
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 :یو اختصاص یاهداف کل .2

 
   :یهدف کل   - 1- 2

هاي در اي به خانوادههاي ژنتیکی، تشخیص قبل از تولد، ارایه خدمات مشاورهارایه خدمات تشخیصی مرتبط با بیماري
آزمایشات  و هاي مزمن و چند عاملیهاي قلب و عروق، بیماريات تشخیصی مولکولی سرطان، بیماريمعرض خطر و خدم

  .است فارماکوژنتیک

 سطح سالمت جامعه به ویژه اقشار آسیب پذیر شامل مادران باردار و کودکان  يارتقا -1

 هاي نوین تشخیصی مولکولیتوسعه روش -2

 کمک به ایجاد شبکه ملی خدمات تشخیصی ژنتیکی  -3

 آموزشی مرتبط مانند ژنتیک پزشکی، زنان، اطفال، داخلی هايهاي آموزشی گروهحمایت از فعالیت -4

 حوزه مرتبط با ژنتیکسطح دانش عمومی در ء ارتقا -5

 هاي تخصصی مرتبط با ژنتیکحوزهدر سطح دانش متخصصین ي ارتقا -6

 آوري نوین حوزه ژنتیک از خارج کشور      انتقال دانش و فن -7

  هاي پژوهشی مرتبط با حوزه ژنتیکحمایت از فعالیت -8

 ارایه خدمات تشخیصی به سایر کشورها با الویت کشورهاي اسالمی  -9

  NGS يتکنولوژدر حوزه  یقاتیو تحق یصیتشخ خدمات ارائهدر  یمل ییاستقالل و خودکفا -10
  
   :یاهداف اختصاص  - 2- 2

 ترانسکریپتومیک /ارائه خدمات ژنومیک .1

 ترانسکریپتومیک/ژنومیک  آنالیز داده هاي  .2

ي طبیعی و ایجاد بانک هاي اطالعاتی ژنتیکی مانند بانک بیماري هاي ژنتیکی، بیو بانک، پایگاه داده اي واریانت ها  .3
 بیماري زا

 اخذ و انتقال فناوري هاي نوین ژنومی و تربیت نیروي متخصص با همکاري مراکز داخلی و خارجی طرف قرارداد .4

 توانمندسازي متخصصان با برگزاري دوره هاي آموزش مهارت .5

  لوت در دانشگاه یپا يانجام پروژه ها  .6
 يهرد مطیمارستان شهیب یبازساخت یمرکز پزشک -الف  

o ياستفاده از تکنولوژ NGS  خصوصا یتراپ سل یفیک کنترلجهت RPE  

 مارستان رسول اکرم صیقات چشم بیمرکز تحق -ب  
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o ياستفاده از تکنولوژ NGS  مثـل  چشـم  یارث يک سرطانهایک و فارماکوژنومیز ژنومیآنالجهت 
   نوبالستومیرت
o ياستفاده از تکنولوژ NGS  و  یچشم مالنوم مثل چشم یثار ریغ يک سرطانهایز ژنومیآنالجهت

 ctdna یبررس و پروگنوز با MRDن ییتع

 اضغر یمارستان علیکودکان ب يبخش نفرولوژ -ج  
o ياستفاده از تکنولوژ NGS  کودکان ينفرولوژ یتک ژن يهایماریص بیتشخجهت 

  
 

  ياهداف کاربرد
 هش در مراکز تولید علمبه منظور توسعه آموزش و پژو NGSارائه الگویی از راه اندازي و توسعه فناوري  )1

 . ترانسکریپتومیک و آنالیز داده هاي حاصله از آن/مک به بومی سازي خدمات ژنومیکک )2

 NGS يمرتبط با فناور ياها، استانداردهان و توسعه راهنمیتدو )3

 و کسب درامد  محصول، يدانش، فناور يساز يتجار )4

 ن یت کارافریو ترب ي، توانمند سازآموزش )5

  ینیو کارافر يو فناور ست بوم علمیجاد زیا )6

 ید ثروت ملیتول يتوسعه بسترها )7

 کشور  يو فناور یت علمیکمک به مرجع )8

 

  :(HYPOTHESES)فرضیات  
  
به منظور توسعه آموزش و پژوهش در مراکـز تولیـد    NGSدر حال حاضر الگویی بومی از راه اندازي و توسعه فناوري  -1

 .علم وجود ندارد

ترانسکریپتومیک و آنالیز داده هاي حاصله از آن در دانشگاه علوم پزشـکی  /خدمات ژنومیک زیرساخت الزم براي ارائه -2
 .ایران وجود ندارد

بانک هاي اطالعاتی ژنتیکی مانند بانک بیماري هاي ژنتیکی، بیو بانک، پایگاه داده اي واریانت هاي طبیعی و بیماري  -3
 .زا وجود ندارد

 .یت و توانمندسازي متخصصان مرتبط با این حیطه در دانشگاه اندك استتجربه و زیرساخت مناسب جهت ترب -4
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 :موجود يها ر ساختیزت ها و یظرف .4

  :یبازساخت یجامع پزشک ساختمان مرکز - 1- 4
 یل میذ يشامل فضاهابوده و متر مربع  800 هر طبقه مساحت ن روم کهیطبقه جنب ساختمان کل 4ساختمان 

  :باشد
  یبانیو پشت درمانگاهها: طبقه همکف

  و شتابدهنده، سالن کنفرانس يادار: طبقه اول
  شگاههایو آزما یعلم يدپارتمانها: طبقه دوم
  يکاوریو ر ی، بخش عموماتاق عمل: طبقه سوم

 یجامع پزشک مرکزدر طبقه دوم  روحم درف یکشزپ و کیتنژ تامدخ عماج زکرم استقرار يداهنشیپ محل
  باشد یم یبازساخت

  
   



 بط 
 

 

٢٠ 
 

  کیتنژ تامدخ جامع زکرمساختار  - 2- 4
و طب مادر و  کیتنژ هرواشم ،NGS شخب ،بخش تخصصی شامل ژنتیک مولکولی، سیتوژنتیک جنپمرکز داراي 

هاي فردي ها و صالحیتهاي مختلف مرکز را بر اساس تجربیات، توانمنديروساي بخش زکرم سییر. استجنین 
  .کندمی تعیین و جهت صدور حکم به رییس مرکز معرفی

   زکرم هرادا هوحن - 1- 2- 4
هاي مرکز در چارچوب قوانین و ضوابط جاري دانشگاه فعالیت کلیه. شوداداره می يدربهار ياروش رظن ریزمرکز 
آیین نامه اداري استخدامی، آیین نامه مالی معامالتی و استانداردهاي حاکم بر خدمات تشخیصی و درمانی اعم از 

  . پذیردانجام می يدربهار ياروش بر اساس مصوبات دانشگاه
  
  شوراي راهبرديترکیب  - 2- 2- 4

  :ازعبارتند  يدربهار ياروشاعضاي 
 شوراي راهبرديبه عنوان رییس رییس دانشگاه  -1

 ن دانشگاه درمامعاون  -2

 يروانف و تاقیقحت نواعم -3

 دانشگاه  توسعه مدیریت و منابعمعاون  -4

 دانشگاه  بهداشتمعاون  -5

 هاگشناد یشزومآ نواعم -6

 سه نفر عضو حقیقی به انتخاب رییس دانشگاه -7

  شونددانشگاه انتخاب میپزشکی حداقل دو نفر از اعضاي حقیقی از بین متخصصین ژنتیک  :1تبصره 

  تواند از نهادهاي خارج دانشگاه انتخاب شود یک نفر از اعضاي حقیقی می: 2تبصره 

 2براي مدت علوم پزشکی ایران  احکام اعضاي هیات امناي مرکز توسط رییس محترم دانشگاه: 3تبصره 
  .گرددسال صادر و ابالغ می

  
 : مرکز ياه برنامه .5

 )حضوري، تلفنی و اینترنتی(اي ژنتیک ارایه خدمات مشاوره .6

 )ساده، مولکولی و پیشرفته(ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک   .7

 هاي مادرزادي جنینسونوگرافی سه ماهه اول و دوم بارداري جهت شناسایی ناهنجاريارایه خدمات تشخیصی  .8

 هاي مادرزادي قلب جنینارایه خدمات تشخیصی اکوکاردیوگرافی جنین و شناسایی بیماري .9
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 )اندازه گیري بیومارکرها در سرم مادر(انجام غربالگري سه ماهه اول و دوم بارداري  .10

 ) PND(تولد  ارایه خدمات تشخیصی قبل از .11

 )PGD(ارایه خدمات تشخیصی پیش از النه گزینی  .12

 هاي متابولیکارایه خدمات غربالگري و تشخیصی بیماري .13

 ارایه کلیه خدمات ژنتیک مربوط به ناباروري .14

 هاي تشخیصی، مواد و تجهیزات آزمایشگاهیفعالیت در زمینه تولید کیت .15

، بانک سلول DNAي مواد بیولوژیک انسانی از قبیل ایجاد بانک دارآوري و نگهانجام اقدامات الزم در خصوص جمع .16
  ....خون و بند ناف و بانک مایع آمنیون و

ت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران عقد هر گونه قرارداد و انجام مشارکت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، تح .17
  .که در تحقق اهداف مرکز الزم و موثر هستند

هاي خدمات تشخیصی، پژوهشی و آموزشی با افراد حقیقی و دجهت خرید خدمت در زمینهعقد هرگونه قراردا .18
  حقوقی 

  عقد هرگونه قرارداد با سایر مراکز تشخیصی ژنتیک و آزمایشگاهی داخل و خارج از کشور  .19
داخل  عقد هرگونه قرارداد جهت خرید تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز سخت افزاري و تامین پرسنل متخصص از .20

  و یا خارج از کشور و از محل منابع درآمدي مرکز
هاي پژوهشی و آموزشی در راستاي اهداف مرکز بر اساس مقررات دانشگاه با همکاري مراکز تحقیقاتی انجام فعالیت .21

 آموزشی هاي و گروه

با فعالیتهاي حوزه سطح دانش آحاد جامعه و متخصصین مرتبط  يانجام فعالیت آموزشی و تبلیغاتی در راستاي ارتقا .22
 ژنتیک شامل انتشارنشریه، کتاب، ایجاد سایت اینترنتی

 ارایه خدمات آموزشی به بیماران .23

  هاي مرتبط با فعالیت اصلی مرکزدر زمینه هاي داخلی و بین المللیها و کنگرهها، همایشبرگزاري کارگاه .24
 هاي مورد نیاز مرکزنههاي متخصصین و کارشناسان در زمیها و تواناییاستفاده از ظرفیت .25

  
  : فاز اول

  مناسب فضا، تجهیزات اولیه و نیروي انسانی سازي آماده -1

  خدمات ارائه براي مناسب NGS فرم پلت اندازي راه و خرید -2

 را و آموزشی  پژوهشی خدمات تعدادي از که دسترس در فرم پلت مناسبترین برنامه، 1 فاز در ها تحریم به توجه با
 باشد یم Illumina ,Hiseq Sequencing System يشنهادیپلت فرم پ .میشود خریداري دهد پوشش میتواند

 NGS هاي داده آنالیز جهت بیوانفورماتیک و ژنتیک حوزه در متخصص نیروهاي توانمندسازي/جذب -3

  یت خدمات سلول درمانیفین کیاز جهت تضمیک مورد نیژنوم یک و اپیژنوم NGS خدمات اندازي راه -4



 بط 
 

 

٢٢ 
 

  
  :فاز دوم

  و سرطان یارث يهایماریبص یتشخدر حوزه  تشخیصی خدمات ارائه -1
 فرد محور یارائه خدمات در حوزه پزشک -2

 ایران پزشکی علوم دانشگاه در NGS آموزش زیرساخت توسعه -2
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  "جدول زمانی مراحل اجراء و پیشرفت کار"

ر
  دیف

  یک از فعالیتهاي اجرائی طرح به تفکیکشرح هر 
طول 

  مدت

  زمان اجرا

م
  1اه

م
  2اه

م
  3اه

…………

…….  

 6  آماده سازي فضا، تجهیزات اولیه و نیروي انسانی مناسب   1
  ماه

        

 12  مناسب براي ارائه خدمات پژوهشی NGSخرید و راه اندازي پلت فرم  2
  ماه

        

توانمندســـازي نیروهـــاي متخصـــص در حـــوزه ژنتیـــک و  /بجـــذ 3
  NGSبیوانفورماتیک جهت آنالیز داده هاي 

6 
  ماه

        

 12  1فاز در حوزه  NGSراه اندازي خدمات  4
  ماه

        

 

  
 

   



 بط 
 

 

٢٤ 
 

 :منابع .26

 
  یشگاهیآزمازات یتجه و NGSد دستگاه یخرال شامل یارد ریلیم 250 -6-1
  فضا از،یمورد ن یو مواد مصرفتها یه کیتهجهت  الیارد ریلیم 50 :-6-2

  الیارد ریلیم 300 :)فاز اول( جمع کل - 6-3
  

  :مشکالت اجرائی احتمالی در انجام طرح و روش حل آن
  .تغییر قیمت ارز و تحریم ها مهمترین محدودیت این مطالعه هستند

 جذب نیروي انسانی مورد نیاز/مشکل در تامین

 مناسب مشکل در فراهم سازي فضاي
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