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بهار و تابستان 1399-سال اول- شماره 1

درباره پژوهشنامه:
پژوهشـنامۀ پیـش رو بـه همـت پژوهشـگاه رویان جهاد دانشـگاهی و با هدف آگاهی بخشـی، افزایـش ارتباطات و به منظور آشـنایی دیگر 
مراکـز و سـازمان هـای مرتبـط بـا فعالیت های علمی-پژوهشـی و در راسـتای معرفی دسـتاوردهای پژوهشـگاه رویان به صـورت فصلنامه 
الکترونیکی تهیه و منتشـر می شـود. در شـماره اول به اجمال پژوهشـگاه رویان معرفی و برخی از دسـتاوردهای سـه ماهه اول و دوم سـال 
جـاری مـرور مـی شـود. امیدواریـم بـا اطالع رسـانی و همکاری شـما فرهیختـگان این مرز و بوم بتوانیم مسـیرهای سـخت پیـش روی را 
بـرای بهبـود وضعیت پژوهش های پزشـکی و زیسـت فناوری در کشـور هموار کنیم و در جهت نشـر و توسـعه دانش گامی مؤثـر برداریم.

معرفی
1( ساختار پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی

پژوهشـگاه رویـان یـک نهـاد عمومـی غیردولتی وابسـته به جهاد دانشـگاهی اسـت که بـا بهره گیـری از اعضاء هیأت علمی، پزشـکان 
و پژوهشـگران جهـادی توانسـته اسـت در سـطح جهانـی بـه عنـوان مرکـزی رو به رشـد در حـوزۀ پژوهش و درمـان نابـاروری، علوم 
تولیدمثـل و سـلول های بنیـادی و زیسـت فنـاوری شـناخته شـود. پژوهشـگاه رویـان در خـرداد سـال 1370 توسـط زنده یـاد دکتر 
کاظمـی آشـتیانی بـه عنـوان مرکـز درمـان نابـاروری و تحقیقـات علـوم تولیـد مثـل پایه گـذاری شـد. تجربه رویـان در ایـن زمینه، 
همـکاران مـا را  بـه مقولـۀ سـلولهای بنیادی، طـب ترمیمي و همچنیـن همانند سـازی و بیوتکنولوژی رهنمون سـاخت و حاصل این 
تالش، ایجاد پژوهشـکده »زیسـت شناسـی و فناوری سـلول های بنیادی« و »مرکز سـلول درمانی« و پژوهشـکده »زیسـت فناوری« 
را بـه دنبـال داشـت. همچنیـن مرکـز تحقیقـات دیابـت نیـز یکی دیگـر از مجموعـه های پژوهشـی رویان اسـت که در سـال 1398 

فعالیـت خـود را آغاز کرده اسـت.
پژوهشگاه رویان هم اکنون در قالب سه پژوهشکده فعالیت می کند: 

• پژوهشکده سلول های بنیادی )مرکز تحقیقات علوم سلولی( 
• پژوهشکده پزشکی تولیدمثل )مرکز تحقیقات پزشکی تولیدمثل(

• پژوهشکده  بیوتکتولوژی تکوینی
و همچنیـن دارای مراکـز خدمـات تخصصـی درمـان نابـاروری، سـلول درمانـی و دیابـت اسـت. معاونـت هـای درمـان و خدمـات 
تخصصـی، پژوهـش و فنـاوری، آمـوزش و پشـتیبانی در سـاختار پژوهشـگاه فعالیـت دارنـد و دفتـر تجـاری سـازی در راسـتای ارایه 
پژوهـش هـای کاربـردی بـه جامعـه هـدف و کمـک به ایجاد شـرکت هـای دانش بنیـان فعالیت مـی کند. در این شـماره بـه معرفی 

سـتاد معاونـت پژوهـش و فنـاوری مـی پردازیم.

2( ستاد معاونت پژوهش و فناوري
 معاونت پژوهش و فناوري رویان شامل بخش های زیر است:

سـتاد معاونـت، نشـریات و مجـالت، اداره انتشـارات علمـی، اداره علـم سـنجی و مدیریـت منابـع علمـی، اداره راهبـری  نیاز سـنجی 
پژوهـش، اداره نظـارت و مانیتورینـگ طـرح هـای تحقیقاتـی و مرکـز خدمات تخصصـی نگهداری و پـرورش حیوانات آزمایشـگاهی. 
سـتاد معاونـت پژوهـش و فنـاوري ، بـه منظور سـازماندهي، ارتقـاء کیفي و کّمـي فعالیت هاي تحقیقاتـي با همـکاري و حمایت اعضاي 
هیئـت علمـي، پژوهشـگران و کارشناسـان، فعالیت می کند. این سـتاد  از ادارۀ نظارت و مانیتورینگ طرح هاي تحقیقاتـي، اداره راهبری 
و نیاز سـنجي پژوهش تشـکیل شـده اسـت. خط مشـي سـتاد پژوهشـي،  نظـارت، برنامه ریـزي و مدیریت بـر فرایند تحقیقات اسـت و 

حاصـل تـالش پژوهشـگران و محققـان را پـس از سـازماندهي و تهیه گـزارش عملکرد، به سـازمان هاي ذیربـط ارائه مي کند.
از دیگـر فعالیت هـاي ایـن سـتاد، مي تـوان بـه مستندسـازي و بـه روزرسـاني گزارش هـا و فعالیت هـاي پژوهشـي )گـزارش نهایـي 
طرح هـا و پایـان نامـه، مقـاالت و خالصـه مقـاالت، قراردادهـاي دانشـجویي، قراردادهـاي طرح مشـترک پژوهشـي، تفاهـم نامه هاي 
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آموزشي-پژوهشـي، گرنت هـا و اعتبـارات پژوهشـی و ثبـت اختـراع( در سـامانه پژوهشـي رویـان، برنامه ریـزي و پي گیـري جلسـات 
شـوراهاي علمـي- تخصصـي و کمیته هـا، اطالع رسـاني اخبـار پژوهشـي، پیگیـري اخـذ مجوز )گـروه/ پژوهشـکده/ مرکـز تحقیقات( 
از سـازمان هاي ذیربـط نظیـر وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکي، دفتـر مرکـزي جهـاد دانشـگاهي، وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری، همـکاري علمـي در برگـزاري نمایشـگاه ها، اعتبارسـنجي پروژه هـا، تخصیـص بودجـه بـه سـفرهاي علمي اعضـاي هیئت 

علمـي، تنظیـم برنامـه و بودجـه، تشـویق مقـاالت و کتاب هـاي چاپ شـده، اشـاره کرد.

3( فعالیت های پژوهشی
فعالیـت هـای پژوهشـی بـا تولیـد علـم و دانش آغاز مـی گردد،  بـا ترجمان علـم ادامه می یابد و سـرانجام مـی تواند بـه کاربرد علم 

و دانـش در جامعـه جهت ارتقا سـالمت و رفاه منجر شـود

 پروژه های مصوب پژوهشکده سلول های بنیادی )بهار و تابستان سال 1399(

بهینه سازی محیط  cryopreservation با استفاده از ترکیب ترهالوز و بیوپلیمر PLP به منظور افزایش بقا و عملکرد جزایر پانکراسی رت

پیوند سلول های دوپامینرژیک مشتق از سلول های رویانی جنینی و سازگار با GMP در مدل رت بیماری پارکینسون

)AML( بررسی اثر عصاره اکتینومیسیتی بوتیروالکتون بر سلول های لوکمی میلوئیدی حاد

تولید آنتی بادی نوترکیب علیه آنتی ژن سطحی اختصاصی سلول های بتای پانکراس؛ با استفاده از تکنیک نمایش فاژی

بکارگیری نانوذرات مالنین در ردیابی سلولی توسط تصویربرداری تشدید مغناطیسی

پیاده سازی و بهینه سازی mRNAهای خودافزا به عنوان یک ابزار مولکولِی قابِل استفاده برای مقاصد پایه و درمانی

توسعه آزمونی در راستای ارزیابی ترکیبات شیمیایی و طبیعی به منظور سرکوب جهش کدون خاتمه زودرس

بررسی اثرتیمار با EGCG به عنوان یک مهارکننده طبیعی هیستون داستیالز در القای آپوپتوز از طریق هدف گیری

پروژه های مصوب مرکز پژوهشکده پزشکی تولیدمثل )بهار و تابستان سال 1399(

بررسی تأثیر تزریق عضالنی دوزهای سه گانه گنادوتروپین کوریونی انسانی در سیکل های انتقال جنین منجمد در پژوهشکده رویان؛ کارآزمایی 
بالینی شاهد دار تصادفی شده

استفاد از گامت، بافت جنسی و رحم اشخاص متوفی در درمان ناباروری از دیدگاه فقه و حقوق

بررسی حقوقی پیوند رحم و آثار آن

GDF9 و BMP6تاثیر بافت پارانشیم تخمدان تازه و منجمد بر تکوین آزمایشگاهی فولیکول های پری آنترال  و بیان ژن های

غیر فعال سازی ویروس SARS-CoV 2 با استفاده از امواج مایکروویو

پروژه های مصوب اجرای پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی )بهار و تابستان سال 1399(

بررسی اثر رهایش هورمون پاراتیروئید از داربست های پلی الکتیک اسید در درمان پوکی استخوان و ضایعات استخوانی

ساخت یک حامل ویروسی دارای پروموترهای PDX-1 و انسولین انسانی

تاثیر هندسه داربستهای سه بعدی چاپ شده روی تمایز استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی

TLR4 10 به گیرندهHDA و سنجش اتصال  )SPR( طراحی و راه اندازی زیست حسگر تشدید پالسمون سطحی

بررسی مقایسه ای اثرات کورکومین و نیکوتینیک کورکومین بر سلول هایSH-SY5Yتیمار شده با روتنون بعنوان مدل بیماری پارکینسون

TEV  تولید کننده ی پروتئاز E. coli تهیه و تعیین خصوصیات بیانی یک زیرگونه

بررسی تاثیر فرولیک اسید بر بیان مارکر NURR1 در سلول های میکروگلیای موش نر

بررسی تکوین قبل از النه گزینی جنین های حاصل از شبیه سازی با مهار SUV39H1/H2 توسط ترکیب شیمیایی کائتوسین و روش

اکسیژناسیون غشایی برون پیکری با استفاده از فیلتر دیالیز

بررسی اثر آنتی اکسیدانی اپیژنین و یا فرولیک اسید بر روی کیفیت اسپرم انسانی پس از روش فریز- ذوب
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بررسی پتانسیل بازسازی استخوان توسط پودرهای استخوانی OSTEON II اصالح شده با الیه ZIF-8 در آسیب کالواریوم در مدل خرگوش

اثر مالتونین بر میزان تکوین جنین و القا اتوفاژی در جنین های حاصل از انتقال هسته سلول های سوماتیک در گوسفند

اثر تمرین هوازی و مکمل قهوه سبز بر رونداسپرماتوژنز،پارامترهای اسپرمی وتست های کروماتین اسپرم در موش های پیش دیابتی

ساخت زخم پوش چندالیه ی سلولز باکتریایی/آلژینات-ژالتین/الیاف پلی کاپروالکتون بارگذاری شده با آنتی ;بیوتیک: یک مطالعه ی درون تنی

گزارش مقاالت پژوهشکده سلولهای بنیادی )بهار و تابستان سال 1399( 
)43 مقاله؛ شامل 31 مقاله Q1، 7 مقاله Q2، 3 مقاله Q3 و 2 مقاله علمی – پژوهشی می باشد. برخی مقاالت در جدول ذیل 

آورده شده اند.(

نشریهنوع مقالهIFعنوان التین
SJR 

Quartile
Co-delivery of minocycline and paclitax-

el from injectable hydrogel for treat-
ment of spinal cord injury

7.901Original 
Article

Journal of Controlled 
ReleaseQ1

Engineered extracellular vesicles as an 
optimistic tool for microRNA delivery for 

osteoarthritis treatment
7.014Review 

Article
Cellular and Molecular 

Life SciencesQ1

Exosomes as a next-generation drug 
delivery system: An update on drug 

loading approaches, characterization, 
and clinical application challenges

6.638Review 
ArticleActa BiomaterialiaQ1

Cellular and Molecular Mechanisms of 
Kidney Development: From the Embryo 

to the Kidney Organoid
5.206Review 

Article
Frontiers in Cell and De-

velopmental BiologyQ1

Fibrin-based Bioinks: New Tricks from an 
Old Dog

4.97Review 
Article

International Journal of 
BioprinitingQ1

Design and characterization of an elec-
troconductive scaffold for cardiomyo-

cytes based biomedical assays
4.959Original 

Article
Materials Science and 

Engineering CQ1

Human embryonic stem cell-derived 
neural stem cells encapsulated in hya-

luronic acid promotes regeneration in a 
contusion spinal cord injured rat

4.784Original 
Article

International Journal of 
Biological Macromole-

cules
Q1

Novel therapeutic approaches for treat-
ment of COVID-194.746Review 

Article
Journal of Molecular 

MedicineQ1

Engineered Tumor-Derived Extracellular 
Vesicles: Potentials in Cancer Immuno-

therapy
4.716Review 

ArticleFrontiers in ImmunologyQ1

Extracellular vesicles derived from 
human ES-MSCs protect retinal ganglion 
cells and preserve retinal function in a 

rodent model of optic nerve injury

4.627Original 
Article

Stem Cell Research and 
TherapyQ1

Dissolved Oxygen Concentration Regu-
lates Human Hepatic Organoid Forma-
tion from Pluripotent Stem Cells in a 

Fully Controlled Bioreactor.

4.26Original 
Article

Biotechnology and 
BioengineeringQ1

HSP70/IL-2 Treated NK Cells Effectively 
Cross the Blood Brain Barrier and Target 
Tumor Cells in a Rat Model of Induced 

Glioblastoma Multiforme (GBM)

4.183Original 
Article

International Journal of 
Molecular SciencesQ1
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Crocetin Prevents RPE Cells from Oxida-
tive Stress through Protection of Cellular 

Metabolic Function and Activation of 
ERK1/2

4.183Original 
Article

International Journal of 
Molecular SciencesQ1

Characterization and multiscale mod-
eling of novel calcium phosphate 

composites containing hydroxyapatite 
whiskers and gelatin microspheres

4.175Original 
Article

Journal of Alloys and 
CompoundsQ1

Gene editing technology for improving 
life quality: A dream coming true?4.104Review 

ArticleClinical GeneticsQ1

Production and evaluation of decellu-
larized extracellular matrix hydrogel 

for cartilage regeneration derived from 
knee cartilage

3.221Original 
Article

Journal of Biomedical 
Materials Research - Part 

A
Q1

hsa-miR-766-5p as a new regulator of 
mitochondrial apoptosis pathway for 

discriminating of cell death from cardiac 
differentiation

2.638Original 
ArticleGeneQ1

Isolation, characterization, in vitro ex-
pansion and transplantation of Caspian 

trout (Salmo caspius) type a sper-
matogonia

2.445Original 
Article

General and Comparative 
EndocrinologyQ2

Engraftment of bioengineered three di-
mensional scafold from human amniotic 
membrane derived extracellular matrix 

accelerates ischemic diabetic wound 
healing

2.309Original 
Article

Archives of Dermatologi-
cal ResearchQ2

Signal regulators of human naïvepluri-
potency3.329Original 

Article
Experimental Cell Re-

searchQ2

Short time exposure to low concentra-
tion of zinc oxide nanoparticles upreg-
ulates self-renewal and spermatogene-

sis-related gene expression

3.144Original 
Article

International Journal of 
Biochemistry and Cell 

Biology
Q2

Suppression of p38-MAPK endows en-
doderm propensity to human embryon-

ic stem cells
2.705Original 

Article

Biochemical and Biophys-
ical Research Communi-

cations
Q2

Decellularized Muscle-derived Hydro-
gels Support in Vitro Cardiac Microtis-

sue Fabrication
2.674Original 

Article

Journal of Biomedical 
Materials Research - Part 

B Applied Biomaterials
Q2

Generation of Scalable Hepatic Mi-
cro-Tissues as a Platform for Toxicologi-

cal Studies
2.272Original 

Article
Tissue Engineering and 
Regenerative MedicineQ2

Improvement of in situ Follicular Activa-
tion and Early Development in Cryopre-
served Human Ovarian Cortical Tissue 

by Co-Culturing with Mesenchymal 
Stem Cells

1.333Original 
ArticleCells Tissues OrgansQ2

An Easy and Fast Method for Production 
of Chinese Hamster Ovary Cell Line Ex-

pressing and Secreting Human Recombi-
nant Activin A

1.983Original 
ArticleCell Journal (Yakhteh)Q3
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گزارش مقاالت پژوهشکده پزشکی تولید مثل )بهار و تابستان سال 1399(
)20 مقاله؛ شامل 4 مقاله Q1، 8 مقاله Q2، 4 مقاله Q3 و 4 مقاله علمی – پژوهشی می باشد. برخی مقاالت در جدول ذیل آورده 

شده اند.(

نشریهنوع مقالهIFعنوان التین
SJR 

Quartile
Human embryonic stem cell-derived mesen-

chymal stem cells improved premature ovarian 
fauilar

3.534Original 
Article

World Journal 
of Stem CellsQ1

Restoration of estrous cycles by co-transplanta-
tion of mouse ovarian tissue with MSCs3.36Original 

Article
Cell and Tissue 

ResearchQ1

Enhancement of rooster semen freezing ability 
with the use of dietary sources of omega-3 and 

omega-6 fatty acids
2.59Original 

Article

Animal Feed 
Science and 
Technology

Q1

Deletion of dpy-19 like 2 (DPY19L2) gene is asso-
ciated with total but not partial globozoospermia1.723Original 

Article

Reproduction 
Fertility and De-

velopment
Q1

Differences in Fatty Acid Profiles and Desatura-
tion Indices of Abdominal Subcutaneous Adipose 

Tissue between Pregnant Women with and 
without PCOS

3.533short 
reportAdipocyteQ2

A novel gene-wide haplotype at the macrophage 
migration inhibitory factor (MIF) locus is associ-

ated with endometrioma2.024Original 
Article

European 
Journal of 

Obstetrics & 
Gynecology and 

Reproductive 
Biology

Q2

Expression and localization of Septin 14 gene 
and protein in infertile men testis1.88Original 

Article
Reproductive 

BiologyQ2

A novel approach for human sperm cryopreser-
vation with AFPIII1.88Original 

Article
Reproductive 

BiologyQ2

Inclusion of ovine enriched serum with vitamin 
E and polyunsaturated fatty acids in the freez-
ing medium: a new strategy to improve human 

frozen-thawed sperm parameters

1.84Original 
ArticleAndrologiaQ2

Genetic contribution of HIST1H1T regulatory 
region alternations to human nonobstructive 

azoospermia
1.84Original 

ArticleAndrologiaQ2

Pain Perception and Side Effects During Saline 
Infusion Sonohysterography With a Balloon 

Catheter A Randomized Comparative Study of 
Cervical Versus IntrauterineCatheter Placement

1.759Original 
Article

Journal of 
Ultrasound in 

Medicine
Q2

Designing A Transgenic Chicken: Applying New 
Approaches toward A Promising Bioreactor1.983Review 

Article
Cell Journal 
(Yakhteh)Q3

The Effect of Melatonin on Mitochondrial Func-
tion and Autophagy in In Vitro Matured Oocytes 

of Aged Mice
1.983Original 

Article
Cell Journal 
(Yakhteh)Q3

ORIGINAL PAPERIn silico identification of new in-
hibitors for&beta; eta-2-glycoproteinI as a major 
antigen in antiphospholipid antibody syndrome

1.335Original 
Article

Journal of Mo-
lecular Mode-

ling
Q3
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)گزارش مقاالت پژوهشکده بیوتکنولوژی تکوینی )بهار و تابستان سال 1399
)26 مقاله؛ شامل 13 مقاله Q1، 8 مقاله Q2، 2 مقاله Q3 و 3 مقاله علمی – پژوهشی می باشد. برخی مقاالت در جدول ذیل آورده 

شده اند.(

 SJRنشریهنوع مقالهIFعنوان التین
Quartile

Hierarchical multifunctional graphene oxide 
cancer nanotheranostics agent for synchronous 
switchable fluorescence imaging and chemical 

therapy

5.479Original 
Article

Mikrochimica 
ActaQ1

Signs of ROS-Associated Autophagy in Testis and 
Sperm in a Rat Model of Varicocele4.868Original 

Article

Oxidative Med-
icine and Cellu-

lar Longevity
Q1

Intracellular functions of RNA-binding protein, 
Musashi1, in stem and cancer cells4.627Review 

Article

Stem Cell 
Research and 

Therapy
Q1

Electroconductive Graphene-Containing Poly-
meric Patch: A Promising Platform for Future 

Cardiac Repair
4.511Original 

Article

ACS Biomaterial 
Science and 
Engineering

Q1

Mechanistic Pathways of Malignancy in Breast 
Cancer Stem Cells4.137Review 

Article
Frontiers in 
OncologyQ1

New insights into the cellular activities of Fndc5/
Irisin and its signaling pathways3.355Review 

Article
Cell and Biosci-

enceQ1

An in vivo evaluation of induced chondrogenesis 
by decellularized extracellular matrix particles3.221Original 

Article

Journal of 
Biomedical Ma-
terials Research 

- Part A

Q1

Mussel inspired ZIF8 microcarriers: a new ap-
proach for large-scale production of stem cells3.049Original 

ArticleRsc AdvancesQ1

rs1016860 of BCL2 3&prime;UTR associates with 
hsa-miR-629-5p binding potential in breast can-

cer and gastric cancer in Isfahan population
2.638Original 

ArticleGeneQ1

Role of non-coding RNAs as novel biomarkers 
for detection of colorectal cancer progression 

through interaction with the cell signaling path-
ways

2.638Review 
ArticleGeneQ1

Effect of Letrozole on sperm parameters, chro-
matin status and ROS level in idiopathic Oligo/

Astheno/Teratozoospermia
2.589Original 

Article

Reproductive 
Biology and 

Endocrinology
Q1

Effects of abundances of OCT-4 mRNA transcript 
on goat pre-implantation embryonic develop-

ment
1.817Original 

Article
Animal Repro-

duction ScienceQ1

Effects of abundances of OCT-4 mRNA transcript 
on goat pre-implantation embryonic develop-

ment
1.817Original 

Article
Animal Repro-

duction ScienceQ1

Expression of RXFP2 receptor on human sper-
matozoa and the anti-apoptotic and antioxidant 

effects of insulin-like factor 3
1.84Original 

ArticleAndrologiaQ2

Relationship between sperm telomere length 
and sperm quality in infertile men1.84Original 

ArticleAndrologiaQ2

Development of a Highly Proliferated Bilayer 
Coating on 316L Stainless Steel Implants1.53Original 

Article
Journal of Poly-
mer ResearchQ2
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Cytotoxicity Evaluation of The Bioresorbable and 
Titanium Plates/Screws Used in Maxillofacial 

Surgery on Gingival Fibroblasts and Human Mes-
enchymal Bone Marrow Stem Cells

1.983Original 
Article

Cell Journal 
(Yakhteh)Q3

Full small molecule conversion of human fibro-
blasts to neuroectodermal cells via a cocktail of 

Dorsomorphin and Trichostatin A
1.344Original 

Article
Regenerative 

TherapyQ3

 دستاوردها و افتخارات بهار و تابستان سال 1399:
 Conformation- Independent Antibodies Against neurotoxic»1( ثبـت اختـراع بین المللـی بـا عنـوان انگلیسـی

  B2 10.570.195 US:توسـط جنـاب آقـای دکتـر کوروش شـاه پسـند به شـماره ثبـت »Tau Proteins

)US.Patent-سند ثبت اختراع دکتر کوروش شاه پسند در یو.اس پنتت ( 

.Andrologia 2( قرارگیری دو مقاله دکتر محمد حسین نصر اصفهانی در شمار پربازدیدترین مقاالت در نشریه علمی
 Journal of Obstetrics Gynecology 3( قرارگیـري مقالـه چـاپ شـده دکتر فیروزه احمدی و دکتر طاهـره معدني در نشـریه

Research در زمـره 10درصد مقاالت پربازدید.
4( برگزیـده شـدن جنـاب آقـای دکتـر مهـدی توتونچـی و جنـاب آقـای دکتـر روح اهلل فتحی )عضـو هیات علمـی و مدیـر نمونه( از 

پژوهشـگاه رویـان بـه عنـوان جهادگـران نمونه در چهلمین سـالگرد تاسـیس جهاددانشـگاهی.

سرآمدان علمی پژوهشگاه رویان در بهار و تابستان سال 1399:
برنامـه دسـت یابـی بـه مرجعیـت علمی با تالش معاونـت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری تحت عنوان فدراسـیون سـرآمدان علمی 
کشـور، از ابتـدای سـال 1394 آغـاز بـه کار کرده اسـت. اهداف این برنامه شناسـایی مسـتمر افـراد توانمند و دارای بنیـه علمی قوی 

و ارائـه حمایت هـای ویـژه از ایـن افـراد به منظور سـوق دادن کشـور به سـمت مرجعیت علمی در جهان اسـت. 
در همیـن راسـتا در سـال 1399، دکتـر حسـین بهارونـد و دکتـر امیـر امیـری یکتـا از اعضـا هیئـت علمی پژوهشـگاه رویـان جهاد 
دانشـگاهی بـه واسـطه انتشـار مقـاالت در مجـالت تـراز اول علمی در فهرسـت 100 نفره سـرآمدان قـرار گرفتند. همچنین در سـال 
1398 نیـز دکتـر امیـر امیـری یکتـا و دکتـر محمدرضـا باغبـان اسـالمی نژاد در فهرسـت 75 نفـره این فدراسـیون انتخاب شـدند. 

تفاهم نامه های منعقد شده با سایر مراکز در  بهار و تابستان سال 1399:
1( تفاهم نامه همکاریهای مشترک پژوهشی - آموزشی پژوهشگاه رویان و »شرکت بهیار صنعت سپاهان«.

2( تفاهم نامه همکاریهای مشترک پژوهشی - آموزشی پژوهشگاه رویان و »مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی«.
3( تفاهم نامه همکاری های مشترک پژوهشی- آموزشی پژوهشگاه رویان و »مرکز تحقیقات ارتقاء سالمت و محیط کار«.
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کاربرد علم
شرکت های زیر مجموعه پژوهشگاه رویان

پژوهشـگاه رویـان پیـرو رسـالت خـود در کاربـردی کـردن علـوم و دانش تولید شـده و  پیشـبرد علوم نویـن، ابداع و تولیـد ترکیبات 
دارویـی جدیـد  در ایجـاد شـرکت هـای دانش بنیان زیـر همکاری کرده اسـت: 

فـن آوری بـن یاختـه هـای رویـان ، سـل تـک فارمـد، رویـان زیسـت تک پـژوه، زیسـت فنـاوران رویان ایمـن، رویـان دام اسـپادانا، 
توسـعه تجـارت رویـان، مپسـا، رویـان تـوکا ژن و دانـش پژوهـان سـالمت رویان. 

در این شماره به طور خالصه به  معرفی شرکت سل تک فارمد می پردازیم:
 9001:2015 ISO شـرکت سـل تـک فارمـد« در بهمن ماه 1392 تأسـیس شـد. در سـال 1395 موفـق به اخذ گواهـی اسـتاندارد«
و گواهـی اسـتاندارد ISO 10015  شـد. کارخانـه سـل تـک فارمـد در شـهریور مـاه 1396 بـه مرحله بهـره برداری رسـید. محصول 
رنیـودرم سـل ایـن شـرکت در بهمـن مـاه 1396 رونمایی شـد و همچنین گواهی GMP )BIO-96-71( کسـب شـد. ایـن کارخانه 
در اردیبهشـت مـاه 1397 بصـورت رسـمی افتتـاح گردیـد. در آذر مـاه 1397 رونمایـی محصول مزستروسـل و کسـب مجـوز فاز 4 
  )113-98-BIO(محصـول ریکالرسـل صـورت گرفـت. در اردیبهشـت مـاه 1398 شـرکت سـل تـک فارمد موفـق به کسـب گواهـی

)www.celltech.ir(.9001:2015 را تمدید نمایـد ISO شـده و در خـرداد مـاه 1398 توانسـت گواهـی اسـتاندارد GMP

اقدامات رویان در پاندمی کووید 19 :
بـه دنبـال اطـالع رسـانی عمومـی در خصـوص همـه گیـری عفونـی ویـروس کوویـد 19 در کشـور در تاریخ سـوم اسـفندماه 1398 
پژوهشـگاه رویـان در راسـتای رسـالت اجتماعـی خـود، سـریعاً کمیتـه پیشـگیری از بیمـاری هـای عفونی و هـم زمان با ایـن اقدام، 
کارگروهـی بـه منظـور ایجاد آزمایشـگاه تشـخیص ویروس کرونا و سـلول درمانی این بیمـاری را با حضور متخصصـان و اعضاء هیأت 

علمـی و پژوهشـگران داوطلـب شـکل داد تـا بـه مـدد الهی گامـی مؤثر در کاهـش اثـرات پاندمی کوویـد 19 بردارد. 
بـه همیـن منظـور و در جهـت هماهنگی و تسـهیل فعالیت های مصوب و تشـکیل جلسـات فشـرده متعدد، تسـهیالتی برای سـیکل 
هـای درمانـی جدیـد بیمـاران نابارور، پیشـبرد برنامه های آزمایشـگاه و طرح هـای تحقیقاتی اتخـاذ گردید. از طرح هـای تحقیقاتی 
مصـوب مـی تـوان بـه سـکانس ژنوم ویـروس های آلـوده کننده بیمـاران ایرانی، اسـتفاده از پالسـمای خون افـراد بهبـود یافته برای 

تسـهیل درمـان مبتالیـان و طرح های سـلول درمانی اشـاره کرد. 
در همیـن رابطـه و بـرای گسـترش فعالیـت های تشـخیصی، پژوهشـگاه رویان با تأمیـن فضا و امکانات آزمایشـگاهی و کسـب مجوز 
از وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی یـک واحـد سـاختمانی و تجهیـزات مـورد نیـاز )از آزمایشـگاههای تحقیقاتـی تامین 
گردیـد( را بـه ایـن امـر اختصـاص داد. بـه جـز کیت های مولکولی تأمین شـده توسـط انسـتیتو پاسـتور، مابقـی هزینه هـا با کمک 
خّیریـن و پژوهشـگاه رویـان تأمیـن شـد و تاکنـون بیـش از 5000 تسـت رایـگان بـرای مراکـز درمانی تحت پوشـش دانشـگاه علوم 

پزشـکی شـهید بهشـتی انجام شـده است. 
در رابطـه بـا سـلول درمانـی دو پـروژۀ عمـده با مشـارکت پژوهشـکده سـلول هـای بنیـادی پژوهشـگاه رویـان، مرکـز درمانی تحت 
پوشـش دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، شـرکت دارویی سـل تک فارمد و شـرکت فنـاوری بن یاختـه های رویـان به ترتیب 

پایـان یافتـه و در حال انجام اسـت:
الـف. کارآزمایـی بالینـی مرحلـه یک و دو تجویز سـلول های بنیادی مزانشـیمی برای درمـان عوارض ARDS عفونـت ویروس کووید 

.)19-nCovid( 19
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ب. بررسـی ایمنـی تزریـق سـلول هـای کشـنده ذاتـی )Natural Killer Cells( فعـال شـده از دهنـده خویشـاوند در مبتالیـان بـه 
.19-nCovid

همچنیـن تاکنـون خروجـی فعالیـت هـای پژوهشـی فـوق در حـوزه پاندمـی کوویـد 19، چهـار مقالـه بیـن المللـی بـوده کـه توسـط 
پژوهشـگران پژوهشـگاه رویـان انتشـار یافتـه اسـت.

)گزارش مقاالت بین المللی پژوهشگاه رویان با موضوع پاندمی کووید 19 )بهار و تابستان سال 1399

نشریهنوع مقالهIFعنوان التین
SJR 

Quartile
Outbreak of chronic renal failure: will this be a 

delayed heritage of COVID-19?9.274Letter to 
editor

Journal of 
NephrologyQ1

Engineering a model to study viral infections: Bi-
oprinting, microfluidics, and organoids to defeat 

coronavirus disease 2019 (COVID-19)
4.97

Short 
Commu-
nication

International 
Journal of Bio-

printing
Q1

Novel therapeutic approaches for treatment of 
COVID-19.4.427Review

Journal of Mo-
lecular Medi-

cine
Q1

IBD Patients Could Be Silent Carriers for Novel 
Coronavirus and Less Prone to its Severe Adverse 

Events: True or False?
1.983

Short 
Commu-
nication

Cell JournalQ3

Profiling of Initial Available SARS-CoV-2 Sequenc-
es From Iranian Related COVID-19 Patients1.983

Short 
Commu-
nication

Cell JournalQ3

تهیه شده در معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه رویان
و با همکاری دفتر روابط عمومی و واحد اطالع رسانی کتابخانه
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