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  مثل (تئوری و عملی)شناسی و بيولوژی توليددوره آموزش تخصصی جنين

 و پزشکی بازساختی معاونت علمی وبنیان پیشگام پایا زیست با همکاري ستاد توسعه علوم و فناوري سلول هاي بنیادي شرکت تحقیقاتی و دانش
  نماید.فناوري ریاست جمهوري برگزار می

سال سابقه  10مثل در ایران و داراي شناسی و بیولوژي تولیدجنینشرکت تحقیقاتی و تخصصی در حوزه  شرکت پیشگام پایا زیست به عنوان اولین
ین دوره تخصصی المللی، اولمثل و داراي سوابق بینشناسی و بیولوژي تولیددرخشان تحقیقاتی، خدماتی، آموزشی و تولید محصوالت مرتبط با جنین

در این  نماید وبرگزار می ساعت 90به مدت  و بیولوژي تولیدمثل در حیوانات آزمایشگاهی را با همکاري مجرب ترین اساتید شناسیو کامل جنین
موزان فراهم خواهد آمد تا عالوه بر آاي مورد نظر در حضور مربیان براي کارههاي ارائه شده فرصت تمرین و تکرار تکنیکدوره پس از آموزش
  موزان ایجاد گردد.آها، اعتماد به نفس و مهارت الزم براي کسب جایگاه شغلی و یا ورود به تحصیالت تکمیلی مرتبط براي کارتکمیل آموزش

  : هاي هدفگروه

v ناسی، علوم تشریح، بیولوژي شهاي جنینمندان به رشتههو مراکز تحقیقاتی و عالق هات علمی دانشگاهدانشجویان، محققان، اعضاي هیأ
 هاي دانشجویی نامههاي تحقیقاتی و پایان شناسی جهت انجام و یا طراحی پروژههاي زیستل، پزشکی، دامپزشکی و کلیه گرایشمثتولید

v تکوینی جهت تقویت رزومه و موفقیت در دمثل و بیولوژي سلولیکنکور دکتري تخصصی بیولوژي تولیمند شرکت در هداوطلبان عالق
 مصاحبه علمی و تجربی دوره دکتري تخصصی 

v همثل و درمان ناباروري از تحقیقات پایه تا محصوالت نهایی و عالقجاري محصوالت حوزه بیولوژي تولیدمند به تولید تهداوطلبان عالق
 مندان ایجاد استارتاپ 

  

كارآموزي همرتبط با دورهای فهرست آموزش  
 

زیستی در حوزه در آزمایشگاه و ایمنیکار اصول ١
هاي مثل و روششناسی و بیولوژي تولیدجنین

کار با تجهیزات تخصصی و استراتژیک 
 شناسیآزمایشگاه جنین

  

  ساعت) 2(

  مثل حوزه بیولوژي تولید در Clinical Trialو   GLP،GCP ،GMPشامل  GXP آموزش اصول

  شناسیجنیندر حوزه   Biosafetyآموزش اصول

  IVFمعرفی تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه 

  هاي نگهداري و کالیبراسیون تجهیزاتآموزش روش

 آموزش کلینینگ اصولی تجهیزات

  

 



 
تحقیقات جنینهاي مقدماتی تکنیک  2

 روي موش کوچک شناسی بر
   آزمایشگاهی

  ساعت) 5(

 مثلبا کاربري تحقیقات تولید رفتار شناسی موش آزمایشگاهی

  فیزیولوژي و آناتومی موش آزمایشگاهی

 مثلواع تزریقات مرتبط با حوزه تولیدو ان جابجایی ،هاي مقید کردنروش

  مثلهاي مرتبط با حوزه تولیدو هورمون تعیین دوزهاي دارو و بیهوشی

  هاي مرتبط گذاري محیط کشت جهت استفاده در تکنیکو قطره کشیپیپت

 شناسیبا جنین

  

هاي و اندامهاي تخصصی بافت جراحی  3
دستگاه تولید مثل در موش کوچک 

  آزمایشگاهی

  

  ساعت) 10(

 مقدمات جراحی عمومی موش آزمایشگاهی 

جداسازي  گامت وهاي تخصصی دستگاه تولید مثل موش نر براي استخراج جراحی
 ها براي امور تحقیقاتیهاي تولید مثل و روش استفاده از نمونهها و اندامبافت

تخمک،   هاي تخصصی دستگاه تولید مثل موش ماده براي استخراججراحی
  ولید مثل و روش استفاده از هاي تها و اندامو جداسازي بافت جنینفولیکول، 

  ها براي امور تحقیقاتینمونه

  

حیوانات آزمایشگاهی مدل ایجاد   4
جهت استفاده در تحقیقات  نابارور

  درمان ناباروري

 ساعت) 5(

  هاي تخصصی ایجاد مدل موش نر نابارور با جراحی

  اي جهت استفاده در انتقال جنینایجاد مدل موش رحم اجاره

  زدن موزش بخیهآ

  

هاي کشت محیطساخت  اصول  5
 شناسیتحقیقات جنین اختصاصی

  

 ساعت) 2(

  پذیري اسپرمروش ساخت محیط کشت نگهداري و ظرفیت

 IVMروش ساخت محیط کشت 

  روش ساخت محیط کشت نگهداري و شستشوي تخمک

 IVFروش ساخت محیط کشت 

  روش ساخت محیط کشت کلیواژ جنین تا مرحله بالستوسیست

  روش ساخت محیط کشت انتقال جنین

  

 



 
  

          

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

و تولید جنین  (IVF)لقاح آزمایشگاهی  6
 InVitroدر شرایط  موش

  

 ساعت)20(

  آموزش و مرور کلیه مراحل در ابتدا به صورت تئوري

 IVFهاي مقدماتی آموزش تکنیک

  IVFهاي مرتبط با  گذاري محیط کشتقطرهآموزش 

 توسط تزریق هورمونهاي ماده گذاري موشهاي تحریک تخمکآموزش روش

 اویداکتاز  ي بالغهاآوري تخمکجراحی موش ماده و جمعآموزش 

  آموزش جراحی موش نر و جداسازي اسپرم بالغ از دم اپیدیدیم 

  پذیري اسپرمآموزش مراحل آزمایشگاهی ظرفیت

  (انجام لقاح آزمایشگاهی تخمک و جنین) IVFآموزش 

 IVFپس  2PNآموزش تشخیص جنین 

  و کشت جنین در شرایط آزمایشگاهی و معرفی مراحل کلیواژ جنین IVCآموزش 

ش در شرایط بلوغ تخمک مو  7
 (IVM)      آزمایشگاهی

  

  ساعت) 12(

  

 IVMهاي مقدماتی آموزش تکنیک

 IVMهاي مرتبط با گذاري محیط کشتساخت محیط کشت اختصاصی و قطرهآموزش 

   کشی اصولیآموزش پیپت

 هاي ماده گذاري موشتخمکهاي تحریک آموزش روش

 از تخمدان ي نابالغهاآوري تخمکجراحی موش ماده و جمعآموزش 

  ي دایسکت شدههاآموزش تشخیص و جداسازي تخمک

  ( انجام فرایند بلوغ آزمایشگاهی تخمک ) IVMآموزش 

  IVMها پس از هاي بالغ از نابالغ و جداسازي آنآموزش تشخیص تخمک

  

از رحم و  InVivoهاي استحصال جنین  8
  اویداکت موش آزمایشگاهی

(Embryo Collection)   
  ساعت) 4(

  سازي موش ماده با داروهاي تخصصی مورد نظر جهت کوپلینگآموزش آماده

در مراحل  InVivoهاي آموزش کوپلینگ اصولی موش نر و ماده جهت تولید جنین
  مختلف کلیواژ

هاي تخصصی فالشینگ اویداکت و ها با روشآموزش جراحی و خارج نمودن جنین
  رحم

  

 



  

 اي در موشانتقال جنین به رحم اجاره  9
  آزمایشگاهی کوچک

  ساعت)18(

به عنوان رحم اجاره و بیهوش کردن آن موش مادهو کوبلینگ سازي آموزش روش آماده
 اي

  سازي موش مادهآمادهآموزش جراحی تخصصی وازکتومی در موش نر براي استفاده در 

له ت عالی و در مرحیآموزش مراحل کلیواژ جنین براي شناسایی و انتخاب جنین با کیف
  براي انتقال جنین مورد نظر

انتقال  هاي اختصاصی جهت انجام تکنیکسازي جنین و محیط کشتزش آمادهآمو
  جنین

  سازي موش ماده جهت انتقال جنینآموزش جراحی و آماده

جهت ایجاد تولد زنده از نتایج  انتقال جنین تخصصی و پیچیده آموزش فرآیند
  شناسیتحقیقات جنین

  

10  

  

  

  

  

  

  

  

  

سازي و تولید ثروت در حوزه تجاري
شناسی و بیولوژي تحقیقات جنین

  مثلتولید

  ساعت)10(

پردازي و ثبت اختراع ملی و آوري، ایدهالمللی خالقیت، نوعهاي بینآموزش تکنیک
هاي دولتی براي هاي استفاده از حمایتمثل و راهکارالمللی در حوزه بیولوژي تولیدبین

US Patent 

هاي نامههاي پژوهشی و پایاننتایج طرحآموزش مراحل ایجاد یک محصول تجاري از 
  مثلشناسی و بیولوژي تولیددانشجویی در حوزه جنین

  شناسیآموزش روش ثبت شرکت و یا ایجاد استارتاپ در حوزه جنین

  مثلشناسی و بیولوژي تولیدبنیان در حوزه جنینآموزش تولید و ثبت محصول دانش

بنیان و استفاده از حمایتمحصوالت دانش هاي مرتبط باآموزش نحوه ورود به سامانه
بنیان و معرفی صندوق نوآوري و شکوفایی به عنوان قویترین هاي قانونی در حوزه دانش
  صندوق حمایتی کشور

و  (FS)مثل سنجی تولیدو امکان  (BP)آشنایی با نحوه تدوین طرح توسعه کسب و کار
  مثلتولیددر حوزه  (Business model)ایجاد مدل کسب و کار 

موزان و تمرین جدي توسعه یک کسب و کار و ایجاد شرکت در حوزه آبندي کارگروه
  تولیدمثل

هاي گروهها از تمرین انجام شده، داوري و بحث و گفتگو در خصوص تالشگزارش گروه
  ها 

هاي موفق در تمرین جهت ایجاد کسب و کار واقعی و بالفعل بعد از اتمام حمایت از گروه
  دوره.

 



 
  

  هاي درمان ناباروريمعرفی روش  11
تهاجمی در ایران و جهان تهاجمی و غیر

هاي و بحث و گفتگو در خصوص چالش
  درمان ناباروري

  ساعت) 2(

IUI, IVF, IVM-IVF, ICSI, PGD 

  اهداي اسپرم

  اهداي تخمک

  اهداي جنین

  ايرحم اجاره

  میکروتسه

 جراحی واریکوسل

 

  موزانآموزان علمی و فنی کارآپاسخ به سواالت کار  اختتامیه  12

هاي انجام شده به اهداي گواهی دوره و همچنین پرونده آموزشی با جزئیات آموزش
  موزان آکار

موزان آهاي دیگر پیشگام پایا زیست به کارنام دورهاهداي جوایز و بن تخفیف در ثبت 
  برتر دوره آموزشی برگزار شده

 
اپ و یا شماره تلفن همراه و واتس 021-88843037نام در دوره آموزشی با شماره تلفن جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت

  س حاصل فرمایید.تما 8308071-0910

  نامه هاي بهداشتی، از شیوع این بیماري جلوگیري کنیم. تا با رعایت شیوه تالش بر این استبا توجه به شیوع کرونا،  توجه:

    :ها به شرح ذیل استبه همین منظور، نحوه برگزاري کارگاه

 

بندي کم جهت آموزش حضوري و عملی دستههایی با تعداد موزان در گروهباشد و کارآنام بسیار محدود میظرفیت ثبت ·
 خواهند شد. 

 براي همکاري با افراد شاغل برگزار خواهد گردید. هاظهرئوري به صورت آنالین و در بعد از هاي تآموزش برخی بخش ·

حلولم باشد و تامین ماسک ودر طول دوره عملی کلیه ضوابط اعالم شده توسط ستاد کروناي کشوري در آزمایشگاه برقرار می ·
 باشد.کننده دوره آموزشی میکننده و استریل نمودن روزانه آزمایشگاه بر عهده برگزارهاي ضد عفونی

 .انآموزان با نظارت مربيها توسط کارکتمامی تکنين و تکرارتمري ·

 


