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

(واحدی عملی 2ساعتی برای یک درس  چهاری  جلسه 17و   

 
پزشکی  یدکتر تحصیلی: یرشتهو مقطع            یپزشکی مولکول گروه آموزشی:  فناوری نوین دانشکده:
  مولکولی

 
 یش نیاز:پ د: نظرینوع واح   2+2 تعداد واحد: تشخیص بیماری ها تکنیک های مولکولی در نام درس:

 و ژنتیک مولکولی پزشکی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی

 مکان برگزاری:     :ساعت      :زمان برگزاري كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:  زهرا مجددکتر  مسئول درس: 5 تعداد دانشجویان:
 دسدکتر رویا ق

 جعفر کیانی دکتر
 دکتر گوهری

 زهرا مجد دکتر
 دکتر موسوی

 دکتر بیتا مهروی
  دکتر محمود نادری

 
 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
یدهد ممکان را ااشنا می گردند. این اشنایی به انها این روش های مولکولی تشخیص بیماری در این درس دانشجویان با تازه های 

ه انها اشنایی ب به مقوله تشخیص بیماری ها نگاهی عمیق تر و ژرفتری داشته باشند همچنین این جدید  مباحثتا با فراگیری این 
 طراحی انتخاب پروژه درسی و این امکان را می دهد تا با علوم روز در زمینه تشخیص مولکولی پزشکی اشنا تر شده و در

ابردی تر کدانستن این تکنیک ها کمک بسیاری در کارامدی و همچنین   داشته باشند. تری به موضوع نگاه ژرف ازمایشات خود
 التحصیالن این رشته خواهد بود. رغبودن علوم دانشگاهی در بازار کار برای فا

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 

. تده اسبنا نهاده شبر پایه اصول و تکنیک ها و ابزارهای بیولوژی مولکولی در امور پزشکی تشخیصی پزشکی مولکولی 

د، توسعه ار گیراین ابزارها در تحقیقات دقیق از نیمه دوم قرن بیستم و قبل از اینکه پروژه ژنوم انسانی مورد بررسی قر

ه می اساس مولکولی و ژنتیکی بسیاری از بیماری ها بکار برد بررسیروش های بیولوژی مولکولی جهت .  یافته است

ای بالینی شگاه هکولی منجر شده اند. بینش استفاده از این ابزارها در آزمایشوند و این اکتشافات در نهایت به تشخیص مول

با  کمک بسیار ارزشمندی برای محققان برای تشخیص های بیماری ها کرده است. امروزه ادامه تشخیص های مولکولی

 ای پزشکان درو همچنین این تکنیک ها راهگش است گردیده همراه پیشرفت سریع در توسعه کیت های جدید تشخیصی

 شناخت وکنترل بیماری ها گردیده است.

دید در جهمچنین اشنایی با تکنیک های  ،اصول و مبانی تکنیک هادانستن  ،تشخیص بیماری هابه نظر می رسد در حوزه 

لکولی مواشنایی دانشجویان با تازه های روش های  ،مهم می باشد. هدف این درسا ه بیمارینگرش به درمان  شناخت و

 می باشد.  شخیص بیماری هات

 
 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

امه و محورهای اصلی برناست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  كهاست  هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)
 ه در واقع همان اهدافکاست ویژه  اهدافتری به نام قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهد.

 .(اندرفتاری 
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 له:لی از جمتکنیک های تشخیصی پزشکی مولکواهداف بینابینی را می توان به اشنایی دانشجویان با از جمله اهداف 

 
 کلیات ایمنوهیستوشیمی 

 ژنی بازیابی انتی-لوکینگب -نواع کنترل هاا-انواع رنگ امیزی ایمنوهیستوشیمی-immunocytochimistry 

 روش های اسکورینگ

 TMA Tissue microarray 

 Cell proliferation 

 Cell separation 

  روش های بیوشیمایی و کاربرد انها در تشخیص بیماریها 

 Real time PCR 

  روش های تکثیر و تالی یابیDNA 

 اشنایی با ریز ارایه ها و بررسی بیان ژن 

 Methods for the studying of noncoding RNA  

 FISH  و کاریوتایپینگ سیتوژنتیک 

 Mass spectrophotometry 

 NMR and XRD 

 GC mass 

 HPLC 

 الکترون میکروسکوپی 

 Molecular imaging 

 TLC 

 

قیقتر و را د بیماری هاتشخیص روش های در زمینه که  دانستن مطالب نو در این مباحث نگرش و درک دانشجویان  اشاره کرد
و  د می گشای بیماری هادرمان تشخیص و می کند. دانستن هر کدام از مباحث باال دریچه ای نو به نگرش دانشجویان به  تر کامل

 .برای انها ساده تر می کند راتشخیص بیماری ها درک مفاهیم جدید در نهایت 

 
 

 
 
 

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

 ■پاسخ
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■هیبحث گرو

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

 
 

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

 
 

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

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

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

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

 رید( بب ناملطفاً سایر 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
  

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

 چاپی 

 
1. Genomics : applications in human biology / Sandy B. Primrose and Richard 

Twyman. Includes index. ISBN 1– 4051– 0819 –3, 2004 

 

2. Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology 

(9780521731676): Keith Wilson, John Walker: 7th Edition, 2010 

3. Histochemical and Cytochemical Methods of Visualization, Jean-Marie Exbrayat. 

CRC Press 2013. ISBN: 978-1-4398-2225-8 

4. MicroRNA and non-coding RNA : technology, developments and applications  /  

Johnson, James, New York : Nova Biomedical, [2013]Q522/M626j/2013/Y 

 
 اینترنتي 

 
 مرتبط با مباحث الت مقا

 
 

 منابع فارسي:
 چاپی 

 
 

 اینترنتي 
 
 
 
 

 جدول هفتگی کلیات ارائهی درس
 

 ردیف  

 کلیات ایمنوهیستوشیمی Immunohistochemistry (IHC) دکتر مجد
-ازیابی انتی ژنیب-لوکینگب -نواع کنترل هاا-انواع رنگ امیزی ایمنوهیستوشیمی

immunocytochimistry نگروش های اسکوری 

1 

TMA Tissue microarray 2 

 Cell proliferation 3 دکتر قدس
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Cell separation 4 

 1روش های بیوشیمایی و کاربرد تشخیص در بیماریها 
ELISA  IFA 

5 

 2 روش های بیوشیمایی و کاربرد تشخیص در بیماریها دکتر گوهری
 رادیو ایمینو اسی

6 

 3 در بیماریها روش های بیوشیمایی و کاربرد تشخیص
 روش های کروماتوگرافی

7 

دکتر محمود 
 نادری

Real time PCR 
8 

 DNA amplification 9 دکتر کیانی

DNA sequencing 10 

microarray 11 

Gene expression analysis 12 

Methods for the studying of noncoding RNAs  13 

 14 یماری های ژنتیکتازه های روش های مولکولی در تشخیص ب

 15 سیتوژنتیک  FISH دکتر موسوی

 16 کاریوتایپینگ

 Mass spectrophotometry 17 دکتر مهروی

NMR and XRD 18 

GC mass 19 

HPLC 20 

 21 الکترون میکروسکوپی

Molecular imaging 22 

TLC 23 
 


