
 جهــاد دانشــگاهی واحــد اســتان قــم در دهــه ســوم خدمــت خــود، محــور عمــده فعالیــت هــای خــود در

 راســتای برنامــه ریــزی بــرای تبدیــل جهاددانشــگاهی بــه یــک نهــاد الهــام بخــش و موثــر در اســتان و پیــش

 گام در توســعه علمــی، پژوهشــی، فنــاوری و فرهنگــی بــا تعامل ســازنده در عرصه اســتان و کشــور با توجه

به نیازهای ملی و مزایای بومی استان قم قرار داده است. 

 توا�نــدی هــا و پتانســیل هــای موجــود جهــاد دانشــگاهی اســتان قــم بــر مبنــای ظرفیــت هــا، مزیــت هــا،

دارایی ها و همچنین نیاز ها و خالهای موجود در استان قم طراحی و تدوین شده است. 

 اســتان قــم واجــد ویژگــی هــا و مزیــت هایــی همچــون (ویژگــی هــای فرهنگــی و تاریخــی در ابعــاد

 مختلــف، قــرار گرفــ¥ در شــاهراهای ارتباطــی شــ¤ل بــه جنــوب و رشق بــه غــرب، دانشــجویی بــودن،

ــد فرهنگــی و امثالهــم) مــی باشــد کــه حــوزه هــا و ــودن، ویژگــی هــای چن ــودن، کارگــری ب  حــوزوی ب

 معاونــت هــای مختلــف جهــاد دانشــگاهی اســتان قــم را بــر مبنــای ایــن رشایــط و در راســتای پاســخگویی

 بــه ایــن نیازهــا و خــال هــای موجــود در حــوزه هــای توســعه پایــدار منطقــه، توســعه کســب و کار، آمــوزش

 هــای علمــی و کاربــردی، دوره هــای تخصصــی و نهایتــا اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی طبــق رســالت هــا و

 ماموریــت هــای مربوطــه سیاســت هــا، اهــداف، برنامــه هــا و فعالیــت هــای خــود را ســازماندهی کــرده

است.  
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 نابــاروری یکــی از مشــکالت فــردی و اجت
عــی اســت کــه هــم بــر زنــان و هــم بــر مــردان در همــه

 کشــورهای جهــان تاثیــر دارد و در طــول قــرن هــای متــ
دی زندگــی انســان را تحــت تاثیــر ســوء

١٠ از  بیــش  بــا  قــم  دانشــگاهی  نابــاروری جهــاد  درمــان  مرکــز  اســت.  داده  قــرار  خــود 

ــی و ــان داخل ــم، مه
ن ــف ق ــردم رشی ــت م ــاروری در خدم ــان ناب ــه درم ــابقه در عرص ــال س  س

مه
نان خارجی حرضت فاطمه معصومه (س) است. 

ــدی از کادری مجــرب و علمــی ــره من ــا به ــم ب ــاد دانشــگاهی ق ــل جه ــد مث ــوژی تولی ــروه بیول  گ

توانســته طــی ایــن ســال هــا بــا بــه کارگیــری تکنیــک هــای پیرشفتــه و بــه روز کمــک باروری،اســت

ــد. ــور ©ای ــکل در کش ــن مش ــع ای ــایانی در رف ــک ش ــگ و  IMSI کم ــیت ایمیجین ــون اووس  همچ

ــاروری نیــز مشــغول بــوده و موفــق بــه  گــروه عــالوه بــر رســالت درمــان، در حــوزه پژوهــش ناب

ابداع روشی نوین در درمان ناباروری شده است. 

 ســلول های بنیادی یکی از مناســب ترین کاندیدهای ســلول درمانی هستند که جداسازی انواع این
 ســلول ها اعم از نوع جنینی و بالغین مورد توجه بســیاری از محققین قرار گرفته و موفقیت های
 قابل توجهی نیز به دنبال داشته است. در این میان، سلول های بنیادی بالغین به ویژه سلول های
 بنیادی مزانشــیمی نوید قابل توجهی در درمان بســیاری از بی
ری ها به همراه داشــته اســت. این
 سلول ها ضمن حفظ قابلیت تکثیر خود قادر به ·ایز به بافت های مزانشیمی از قبیل استخوان،
 غرضوف، چربی و عضله هستند. از طرف دیگر، این سلول ها خاصیت ایمونوژنیک کمرتی داشته
 و با ترشحات خود سبب تعدیل واکنش های ایمنی پذیرنده پیوند سلولی می شوند. عالوه بر این،
 اخیرا اســتفاده از ســلول های بنیادی در حوزه هایی نظیر ناباروری نیز مد نظر محققین قرار گرفته
 است، اگرچه به کارگیری این علوم در این زمینه بیشرت در عرصه تحقیقات و پژوهش بوده و اثرات
 بالینی و کاربرد آن ها در هنوز به طور دقیق مشــخص نشــده اســت، با این وجود این موضوع که

کشور باید با سیل عظیم تحقیقات صورت گرفته در دنیا همگام شود، بر کسی پوشیده نیست. 
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