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

(واحدی عملی 2جلسهی دو ساعتی برای یک درس  17و   
 

  لکولیپزشکی مو دکتری تحصیلی: یرشتهو مقطع  یپزشکی مولکول گروه آموزشی:  فناوری نوین دانشکده:

 
 یش نیاز:پ د: نظرینوع واح   2 داد واحد:تع اصول هدف درمانی مولکولیمهندسی  نام درس:

 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی
  مکان برگزاری:    :ساعت      :زمان برگزاري كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: کیانیدکتر جعفر مسئول درس: 5 تعداد دانشجویان:
 دکتر ناصر احمد بیگی

 بیگلری علیرضا دکتر
 دکتر مهدی کریمی

 جعفرکیانی دکتر
 
 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
ا فراگیری بدهد تا اشنا می گردند. این اشنایی به انها این امکان را می  پزشکی هدف درمانیدر این درس دانشجویان با تازه های 

نگاه  ودخزمایشات انتخاب پروژه درسی و طراحی ا در و اشنا شدهها با تازه های روش های درمان بیماری  مباحث جدید این 
 داشته باشند. تری به موضوع ژرف

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 

 در مبحت هدف درمانی سه موضوع اصلی را می توان مورد بررسی قرار داد
کنند با ایجاد تغییراتی در ساختار ژنتیکی انسان، بدن را به انجام کاری تازه که تا پیش درمانی پزشکان تالش میژندر  .1

هایی كه های اندامباید سلول ی بر اساس ژن درمانی،ژنتیك در درمان بیماری هایقادر به انجام آن نبوده وادارند.  از این

ای از های بیماری در آنها ظاهر شده است را تغییر داده و آنها را اصالح كنیم. منظور از ژن درمانی مجموعهنشانه

 .کنندری را درمان میعیب ژن، بیماهای درمانی است که طی آن با ترمیم و رفع روش

 ان ها ورا تبدیل به یک روش درمانی موثر در درمان بسیاری از سرط سلول هااین  بنیادی کشف و معرفی سلول های .2

اند این ایده هاي بدن از سلول تشکیل شدههاي اخیر با این واقعیت که همه بافتدر سال نموده است. تبدیل نارسایی ها

هاي تشکیل دهنده همان بافت استفاده شود که این روش هاي از بین رفته از سلولکه براي ترمیم بافتمطرح شده است 

 .شوددر حال حاضر تحت عنوان سلول درماني شناخته مي

کان است به طوری که تا حد ام هدفهدف گیری سلول های  بیماری های ژنتیکیدر درمان  دیگر عمدهمهم و چالش  .3

 وازی دارسنانو فناوری آغاز تغییرات در مقیاس و روش های رها  سلول های سالم داشته باشد. کمترین تأثیر را بر

دگی می به سا ودر بدن می باشد. ذرات و ابزارهای نانو از نظر ابعاد کامالً به مولکول های زیستی نزدیک بوده  )ژن(

 اپژوهشگران ر و خواص بیولوژیک این نانوذرات،توانند در اغلب سلول ها نفوذ کنند. قابلیت ادغام فیزیکی و شیمیایی 

ا یماری هذرات را در جهت ساخت دارو به کار گیرند . داروهایی که در حوزه تشخیص و درمان بقادر ساخت تا نانو 

 از جمله سرطان می تواند مفید واقع شود.

ر ذرات دمانی و دانستن اصول نانوبه نظر می رسد در حوزه هدف درمانی دانستن سه جنبه مهم از ژن درمانی، سلول در

  ی باشد.نگرش به درمان مهم می باشد. هدف این درس اشنایی دانشجویان با تازه های روش های هدف درمانی م شناخت و
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 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
امه و محورهای اصلی برناست و شفاف تر  نسبت به اهداف کلی روشن 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 
 

  ل ژنروش های متفاوت و متنوع انتقا 

 کیسلول سومات یدرمان ژن 

 و مخاطرات ان یجنس یسلول ها یدرمان ژن 

 یتک ژن یهایماریب نیاز مهمتر ییروش ها یژن درمان یتازها 

 متفاوت یدر سرطان و راهکارها یژن درمان یتازها 

 یها روش RNA ای RNAi یان در ژن درمان یو کاربردها تیو اهم 

 Immunotherapy 

 یدرمان سلول 

 ک،یدیکروفلوئیم یها ستمیبا س ییآشنا Lab on a chips ،NEMES  وMEMES 

 DNA  سازنده یبا بلوک ها یی: مقدمه، آشناینانوتکنولوژ 

 بر اساس  یمدار منطق یساختارهاDNA 

 DNA origami  

 بر  یمبتن ینانوساختارهاDNA 

 DNA computing 

 ها هیونانوآرایب 
 تر لر و کامرا دقیقت روش های درمان بیماری هابرای نگرش و درک دانشجویان  که  دانستن مطالب نو در این مباحث اشاره کرد

 درکهایت نو در  می گشاید  بیماری هادرمان می کند. دانستن هر کدام از مباحث باال دریچه ای نو به نگرش دانشجویان به 
 .برای انها ساده تر می کند مفاهیم جدید درمانی را

 
 

 
 
 

 های تدریس:شیوه
پرسششششششششششششششش و    سخنرانی برنامه ریزی شده   ■نیسخنرا
 ■پاسخ

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی
 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 
 

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

 
 

  ل کمک آموزشی:وسای
   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد

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

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمششره درصششد --60----آزمششون پایششان تششرم■   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

   
 درصشششد --10--عششال در کششالس شششرکت ف■    نمره درصد --30---انجام تکالیف 

 نمره
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 ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
 ----------اریه مینی سمینار در کالس و بحث کالسی

 
 نوع آزمون

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

 :طفا نام ببرید()ل: منابع پیشنهادي براي مطالعه
 :منابع انگلیسي -

 چاپی 

 
 

1. Emerging Trends in Cell and Gene Therapy, Michael K. Danquah, Ram I. Mahato 

,ISBN: 978-1-62703-416-6 (Print) 978-1-62703-417-3  

 

2. Gene Therapy: Treating Disease by Repairing Genes (Facts on File Science 

Dictionary) Joseph Panno, Hardcover – October 1, 2004 by  

 
3. Stem cells : from basic research to therapy /Stem cells (2014) 

Q24/S824a/2014/V.2/Y Boca Raton : Taylor & Francis, 2014. 

 

 

 
 اینترنتي 

 
 مرتبط با مباحث مقاالت 

 
 

 منابع فارسي:
 چاپی 

 
 

 اینترنتي 
 
 
 
 

 جدول هفتگی کلیات ارائهی درس
 

 ردیف  مدرس

 1 تاریخچه جایگاه اهمیت و راه کارها دکتر بیگلری

 2 روش های متفاوت و متنوع انتقال ژن

 3 ناقلین ژن درمانی و چشم انداز

 4 سلول های مناسب برای ژن درمانی و ویژگی های انها

 5 ژن درمانی سلول سوماتیک دکتر کیانی

 6 مخاطرات انژن درمانی سلول های جنسی و 

 7 تازهای ژن درمانی روش هایی از مهمترین بیماریهای تک ژنی

 8 تازهای ژن درمانی در سرطان و راهکارهای متفاوت

 9 اصول و اهمیت و جایگاه روش های خاموش سازی ژن ها
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 10 و اهمیت و کاربردهای ان در ژن درمانی RNAiیا  RNAروش های 

 11 بنیادیمهندسی ژنتیک سلول های 

Immunotherapy 12 

Peptide target therapy 13 

 دکتر احمد بیگی

 

 14 سلول درمانی

 15 بیوایمپلنت ها

 16 مقدمه و تاریخچه علم نانوبیوتکنولوژی دکتر کریمی

 MEMES 17و  Lab on a chips ،NEMESآشنایی با سیستم های میکروفلوئیدیک، 

 18 : لیتوگرافی 1دیک ساخت سیستم های میکروفلوئی

 19 : لیتوگرافی نرم 2ساخت سیستم های میکروفلوئیدیک 

DNA  20 نانوتکنولوژی: مقدمه، آشنایی با بلوک های سازنده 

 DNA 21ساختارهای مدار منطقی بر اساس 

DNA origami  22 

 DNA 23نانوساختارهای مبتنی بر 

 DNA 24نانوموتورهای مبتنی بر 

DNA computing 25 

DNA computing  26 

 27 بیونانوآرایه ها
 


