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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 کارشناسی ارشد حصیلی:ت یرشتهو قطع  م  پزشکی بیوتکنولوژی گروه آموزشی: پیرا پزشکی دانشکده:

 بیوتکنولوژی

 یش نیاز:پ نظری  د:نوع واح    2  :تعداد واحد  بیولوِژ سلولی مولکولی: نام درس

 B5کالس  مکان برگزاری:   11 -12 :ساعت  شنبه :روز زمان برگزاری كالس:

 دکتر نکوئیان     مسئول درس:   8  تعداد دانشجويان:

 دکتر طریقی و دکتر نکوئیان دکتر حسینی،  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 

 :)لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 استاد تشکیل میگردد. ۳ی میباشد و با حضور واحد نظر 2درس بیولوژی سلولی مولکولی شامل 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

 کلی در درس بیولوژی سلولی مولکولی آشنایی با مبانی علم ژنتیک و کنترول فرایندهای داخل سلولی میباشد. هدف

 

 

 )در واقع همان اهداف كلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 شناخت اجزا و عملکرد تخصصی آنها و استفاده در مهندسی ژنتیک -

 

 

 های تدريس:هشیو

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 ش از کالسپی  مشارکت در بحث کالسی و آمادگی

 

 وسايل كمک آموزشی:   

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 
 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
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   نمره درصد08 آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 08 شرکت فعال در کالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :ع انگلیسیمناب -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
Molecular Cell Biology  Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew 
P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul Matsudaira 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Harvey+Lodish&text=Harvey+Lodish&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Arnold+Berk&text=Arnold+Berk&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Chris+A.+Kaiser&text=Chris+A.+Kaiser&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Monty+Krieger&text=Monty+Krieger&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=Matthew+P.+Scott&text=Matthew+P.+Scott&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=Matthew+P.+Scott&text=Matthew+P.+Scott&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_6?ie=UTF8&field-author=Anthony+Bretscher&text=Anthony+Bretscher&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_7?ie=UTF8&field-author=Hidde+Ploegh&text=Hidde+Ploegh&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_8?ie=UTF8&field-author=Paul+Matsudaira&text=Paul+Matsudaira&sort=relevancerank&search-alias=books
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 Differential gene expression دکتر نکوییان 

 دکتر نکوییان تفاوت در بیان ژنها و نحوه تنظیم آنها 2

 دکتر نکوییان و بیان متفاوت آنها RNAویرایش  3

4 Dosage compensation دکتر نکوییان 

 دکتر نکوییان در بیان ژنهاه فاکتورهای کنترل کنند 5

و ساختمان  Genomeو  Genesکلیاتی در خصوص ساختار 6

 در پروکایوتها و یوکاریوتها و تفاوتهای آنها مولکولی کروموزوم 
 دکتر حسینی

پروژه های ژنومیک و تکنیکها و روشهای مورد استفاده در  7

 و تکنیکهای مورد استفاده در شناسایی آنها SNPژنومیکس، 
 دکتر حسینی

ها و  Non-coding RNA (LNCکلیاتی در خصوص  8

MicroRNA )ها 
 دکتر حسینی

ها  Non-coding RNA (LNCپایگاههای داده مرتبط با  9

 ها( MicroRNAو 
 دکتر حسینی

ها و  Non-coding RNA (LNCمرتبط با  ی تکنیکها 11

MicroRNA )ها 
 دکتر حسینی

 دکتر طریقی ابیولوژی مولکولی سرطان ه ....

 دکتر طریقی نقش میکرو ارگانیزم ها در مهندسی ژنتیک ....

 دکتر طریقی کنترل ژنتیکی ....

 دکتر طریقی فاکتورهای کنترل کننده نسخه برداری 17
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ايمونولوژی بیونکنولوژی پزشکی و  گروه آموزشی:          پزشکی پیراپزشکی و دانشکده:

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی حصیلی:ت یرشتهو مقطع    

 ندارد یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح   3      تعداد واحد: پاتوبیولوژینام درس: 

 گروه ایمونولوژی مکان برگزاری:   11-11 :ساعت : شنبهزمان برگزاری كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  دكتر نکوئیان مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

 ؛ دكتر نکوئیاندكتر حسینی؛ دكتر براتی؛ دكتر خوش میرصفا، دكتر دلبندی، دكتر عصاره زادگان

  شرح دوره:

 در این دوره دانشجو با مفاهیم پایه و كاربردی ایمونولوژی آشنا می گردد.

 هدف کلی: 

 آشنایی دانشجو با مبانی علم ایمونولوژی است.

 بینابینی:اهداف 

در این دوره مباحثی از قبیل اعضاء و سلول های دستگاه ایمنی، ایمونوگلوبولین ها، آنتی ژن ها، ایمنی همورال و 

ل، ایمنی ذاتی، سیستم كمپلمان، تولرانس، پیوند، ازدیاد حساسیت، واكسن ها، ایمونولوژی بیماری های عفونی، سلو

 ازدیاد حساسیت ها و ... مورد آموزش قرار می گیرند.

 های تدريس:شیوه

 * پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  * سخنرانی

 (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم  (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله *بحث گروهی

 

  وظايف و تکالیف دانشجو:

 مشاركت در بحث كالسی و آمادگی الزم پیش از كالس

 وسايل کمک آموزشی:   

  *پروژكتور اسالید  خته و گچت *وایت برد

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 011آزمون پایان ترم       درصد نمره ------آزمون میان ترم     

  

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس        نمره   درصد -----انجام تکالیف     

 نوع آزمون

  غلط -صحیح    جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه   * تشریحی

 :)لطفا نام ببريد(منابع پیشنهادی برای مطالعه: 

 :منابع انگلیسی -

  5102ايمونولوژی ابوالعباس 

 مطالب تدريس شده توسط اساتید 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 تاريخ استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 11/7/89 دكتر دلبندی ءاعضا ،سلول ها -مروری بر سیستم ایمنی 0

 11/7/89 دكتر دلبندی ایمونوگلوبولین هاو  آنتی ژن ها 5

 4/9/89 دكتر دلبندی ، سایتوكاین هاكمپلمان، ایمنی ذاتی 3

 11/9/89 دكتر دلبندی  و پاسخ های ایمنی هومورال  Bتکامل سلول  -ایمنی هومورال 4

 19/9/89 دكتر عصاره زادگان و پاسخ های ایمنی سلولی Tتکامل سلول  -ایمنی سلولی 2

 12/9/89 دكتر خوش میرصفا ، پیوند(Autoimmunity(، خود ایمنی )Toleranceتحمل ایمنی ) 6

 1/8/89 دكتر عصاره زادگان انواع ازدیاد حساسیت 7

 8/8/89 دكتر عصاره زادگان ایمونیزاسیون و بیماری های نقص ایمنی 8

 11/8/89 دكتر خوش میرصفا ایمونولوژی تومور  9

 11/8/89 دكتر عصاره زادگان ایمنی در برابر عوامل عفونی 01

 12/8/81 خوش میرصفادكتر  واكسیناسیونواكسن ها و  00

 11/8/89 خوش میرصفادكتر  ایمونوهماتولوژی 05

 14/11/89 آموزش گروه امتحان 03

  دكتر براتی و الکتروفورز PCRآشنایی با تکنیک  04

  دكتر براتی های ژنتیکیو شناسایی جهش PCRهای انواع روش 02

  دكتر براتی های ژنتیکیو شناسایی جهش PCRهای انواع روش 06

  دكتر براتی PCRها و رفع مشکل در انواع چالش 07

کلیاتی در مورد باکتریوفاژها ، آنواع آنها،  ویژگیهای مهم و دسته بندی  08

باکتریوفاژها و مکانیسمهای همانند سازی و تنظیم بیان و ... در 

 باکتریوفاژهای مختلف

  دكتر حسینی

باکتریوفاژها در بیوتکنولوژی بخصوص بیوتکنولوژی پزشکی و کاربرد  09

 بیولوژی مولکولی از جمله: کلونینگ، تایپینگ، فاژ درمانی و فاژ دیسپلی
  دكتر حسینی

در باکتریها شامل: Integrons و   Plasticityکلیاتی در مورد   51

Transposable elements   ، Horizontal gene transfer  ،IS 

elements .... و 

  دكتر حسینی

 Colonyدر باکتریها شامل: Variation و Mutation  کلیاتی در مورد  50

Variation ،Structure Variations ،Physiological and 

Biochemical Variations ،Heritable Variation  و نیز انواع

 Duplicationو  Inversionجهشها و 

  دكتر حسینی

  دكتر نکوئیان epigenetic regulation of gene expressionبررسی  55

  دكتر نکوئیان host antigen presentation machineryبررسی  53

  دكتر نکوئیان immune evasion mechanismsبررسی  54

  دكتر نکوئیان non-epigenetic viral immune evasionبررسی  52
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