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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17 :)برای یک دوره درس کامل     

 
شکی پز دکتری حصیلی:ت یرشتهو مقطع  یپزشکی مولکول گروه آموزشی:  فناوری نوین دانشکده:
  مولکولی

 
 ندارد یش نیاز:پ د: نظرینوع واح 2 تعداد واحد: مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی نام درس:

  مکان برگزاری: 12-10ساعت دوشنبه :كالس: روززمان برگزاري 

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: کیانیدکتر جعفر مسئول درس: 5 تعداد دانشجویان:
 احمد بیگی ناصردکتر
 بنایی مقدم علی محمددکتر

 قدس رویا دکتر 
 جعفرکیانی دکتر

 
 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

نها این به ا دسی ژنتیک و بیوتکنولوژی اشنا می گردند. این اشناییدر این درس دانشجویان با تازه های مهن
ت زمایشاادقیقتری به  انتخاب پروژه درسی و طراحی امکان را میدهد تا با فراگیری این تکنیک ها نگرش 

 خود داشته باشند.
 
 
 
 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 

ای گسااترده ی و دارویای  موواوعات بسایاردر زمیناه علاوم پزشااکمهندسای ژنتیاک و  کااربرد بیوتکنولاوژی
سرفصاال زایی و گشااایش های بیماااریمکانیساام تشااخیم مولکااولی هااای کااامالی جدیااد باارایماننااد ابااداع روش

تولیااد  ودرمااانی ژن هااا و پااس از  ن امکااان تشااخیم پاایش از تولااد بیماریی, جدیاادی بااه نااام پزشااکی مولکااول
 ام کاری شاده بارای کاربردهاای خادسات هاید میکروارگانیسامایجاا نوترکیب و جدید  هایواکسن داروها و

 گیرد. غیره را در بر میو  داروهای نوکلیک اسیدی های منوکلونالتولید پادتن
 ای بیوتکنولاوژی در زمیناه پزشاکی مولکاولی ازهااشنایی دانشاجویان باا روش هاای مهندسای ژنتیاک و تاازه 

 .اهداف کلی این درس می باشد
 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(ینی:بیناباهداف 
امه و محورهای اصلی برناست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

اف که در واقع همان اهدست ا ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهد.
 (.اندرفتاری 

 

 بینابینی را می توان به اشنایی دانشجویان با اهداف از جمله اهداف 
 

  روشهای متفاوت همسانه سازی برای تولید پروتئین های نوترکیب 

 ناقالن کلون سازی برای موجودات پروکاریوتی اشنایی با 

 ناقالن کلون سازی برای موجودات یوکاریوتی اشنایی با 

 ید پروتین های نوترکیبروش های بیان و تول 

 تازه های تولید ویروسهای نوترکیب و کاربرد  نها 

 استفاده از مهندسی ژنتیک در تولید واکسن و دارو 

 بررسی داروهای نوکلیک اسیدی و روش های تولید  ن 
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 تولید  نتی بادی ها و نقش ان در پزشکی مولکولی 

 ک و بیوتکنولوژیتوسط روش های مهندسی ژنتیه های درمان های بیمارها تاز 

 تازه های گیاهان تراریخت شده و کاربرد های پزشکی  نها 

 تازه های حیوانات تراریخت شده و کاربرد های پزشکی  نها 

 انهانیادی کاربرد های پزشکی تازه های سلول ب 
 
 اشاره کرد 
 
 

 
 

 های تدریس:شیوه
پرسااااااااااااااش و    سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

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

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

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
   کالس در فعال حضور 
  رائه شدهامطالعه مقاالت 

 
 

  وسایل کمک آموزشی:
   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمااره درصااد --60---- زمااون پایااان تاارم■   نمره درصد ------ زمون میان ترم 

   
 درصاااد --10--شاارکت فعااال در کااالس ■    نمره درصد --30---انجام تکالیف 

 نمره
ی لطفسایر موارد )  انجام تحقیق و بررسی متوند( ببری ناما

 
 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی    ایچندگزینه   پاسخ کوتاه  ■تشریحی
 ----------تحقیق- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
 :منابع انگلیسي -

 چاپی 
 

1. Principles of Gene Manipulation and Genomics 7th Edition by 

Sandy B. Primrose , Richard Twyman , 2006 

2. Genetics: Analysis of Genes and Genomes, 8th Edition 8th Edition 

by Daniel L. Hartl , Maryellen Ruvolo , 2011 
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3. Biotechnology, 2nd Edition,David Clark,Nanette Pazdernik, 2011 

4. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of 

Recombinant DNA 4th Edition by Bernard R. Glick , Jack J. 

Pasternak , Cheryl L. Patten, 2009 

5. Production of Recombinant Proteins: Novel Microbial and 

Eukaryotic Expression Systems 1st Edition by Gerd Gellissen, 2005 

6. Update on Production of Recombinant Therapeutic Protein: 

Transient Gene Expression by Jianwei Zhu 2013 

7. Recombinant Proteins, Monoclonal Antibodies & Therapeutic 

Genes Volume 5a Edition by A. Mountain , U. M. Ney , Dietmar 

Schomburg  

8. 1999 

9. Transgenic Mouse Methods and Protocols (Methods in Molecular 

Biology) 2nd ed. by Marten H. Hofker , Jan van Deursen, 2011   

 
 اینترنتي 

 
 مرتبط با مباحث مقاالت 

 
 

 منابع فارسي:
 چاپی 

 
 

 اینترنتي 
 
 
 
 

 جدول هفتگی کلیات ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 یدکتر کیان کلون سازی ژن ها 1

 یوکاریوتیپروکاریوت و تازه های ناقالن کلون سازی برای موجودات  2

 روش های بیان و تولید پروتین های نوترکیب 3

 در تولید پروتئین های نوترکیب بیان ژنتنظیم روش های  4

 پروتئین های نوترکیبمطالعه مکان و ساختار  5

 پروژه های ژنوم 6

 یدی و روش های تولید  نبررسی داروهای نوکلیک اس 7

 ه ان ها در پزشکی مولکولید نتی بادی ها و استفا انواع تولید 8

تازه های درمان های بیمارها توسط روش های مهندسی ژنتیک و  9
 بیوتکنولوژی

10 Genome editing 
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 تازه های حیوانات تراریخت شده و کاربرد های پزشکی  نها 11

 و ویروس نوترکیب دارو  ژنتیک در تولید واکسن ز مهندسیاستفاده ا 12

 دکتر بنایی مقدم تازه های گیاهان تراریخت شده و کاربرد های پزشکی  نها 13

 دکتر احمد بیگی اسلول بنیادی کاربرد های پزشکی و دور نم 14
 اسلول بنیادی کاربرد های پزشکی و دور نم 15 

 تر قدسدک استخراج پروتین از منایع مختلف 16

 بالتینگ پروتین ها 17

 


