
 :تاریخچه گروه

جمعي از اساتید با تالش  6931گروه زیست فناوری پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمانشاه در اردیبهشت سال 

مسئولین دانشگاه و تصویب  هیئت بورد با هدف توسعه فعالیتهای پژوهشي و آموزشي در حوزه زیست فناوری و

گروه در . گردید ارشددانشجو در مقطع کارشناسي  5شمسي موفق به جذب  6931تشكیل شد و در مهرماه سال 

شد و با پذیرش دانشجو در عضو هیات علمي ثانویه مي با 9عضو هیات علمي تمام وقت و  9حال حاضردارای 

 .دوره کارشناسي ارشد، با مراکز مختلف بیوتكنولوژی داخل و خارج از کشور همكاری دارد

 :معرفی رشته زیست فناوری پزشكی

رشته . از جمله علومي است که در چند سال اخیر با پیشرفت های مداوم مواجه بوده است زیست فناوری علم 

ی علمي و فني در تولید و یا تبدیل بعضي مواد به کمک عوامل بیولوژیک به کاربرد روشهازیست فناوری 

 کشاورزی، در خدمات و کاال تولید برای(  …های گیاهي و جانوری و آنزیمها و میكروارگانیسمها، یاخته)

 .پردازد مي صنایع سایر و پزشكي دارویي، غذایي، صنایع

 تولید درزمینه که است پزشكي های رشته جذابترین از پزشكي بیوتكنولوژی یا پزشكي فناوری زیست رشته

 مجموعه به پزشكي فناوری زیست که آنجا از. دارد کاربرد پزشكي نوترکیب های فراورده اکثر و واکسن دارو،

 و سلولي بیولوژی و شناسي ایمني شناسي؛ میكروب یبوفیزیک؛ بیوشیمي؛ ژنتیک؛ قبیل از زیستي علوم از ای

 توانسته دارد؛ تعلق ژنتیک مهندسي و( انفورماتیک بیو) زیستي رساني اطالع قالب در فناورانه رویكرد با ملكولي

 .باشد سنتي و بزرگ صنایع از بخشي جای به مناسب جایگزیني عنوان به امروز جهان در است

های  روشای مانند ابداع  کاربرد زیست فناوری در زمینه علوم پزشكي و دارویي، موضوعات بسیار گسترده

ها پیش و پس از  ، امكان تشخیص بیماری“زایي های بیماری تشخیص مولكولي مكانیسم“کامالً جدید برای 

ایجاد “، ”های تشخیصي ساخت کیت“، ”های نوترکیب تولید داروها و واکسن“، ”درماني  ژن“، ”تولد

آنتي بادی های )دودماني  کهای ت تولید پادتن“، ”های دستكاری شده برای کاربردهای خاص میكروارگانیسم

( بیوتكنولوژی پزشكي ) دانش آموختگان رشته زیست فناوری پزشكي  .گیرد و غیره را در بر مي” (منوکلونال

آنتي بادی های نوترکیب به منظور درمان  و  ، کیت های تشخیصينوترکیبقادر خواهند بود واکسن های نوین 

 .و مطالعات سرطان را طراحي و تولید نمایند

 

 


