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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   

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

  پزشکی مولکولی

 
 ندارد یش نیاز:پ        د: نظرینوع واح     2 تعداد واحد: پروتئین ها، ایمونوژنتیک مولکولی بیوشیمی نام درس:

  مکان برگزاری:    :ساعت             :روز            زمان برگزاري كالس:

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                  زهرا مجددکتر  مسئول درس: 2 تعداد دانشجویان:
 مهدی امینیاندکتر 

 دکتر رویا قدس
 جعفر کیانی دکتر

 دکتر محبوبه نظری
 اساتید گروه ایمونولوژی

 
 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
تئین بجا در این دوره دانشججویان بجا پجروتئین هجا بجه عنجوان واحجدهای عمرکجردی در بیولجوژی رشجنا مجی گردنجدخ رابپجه ی سجا تار پجرو

هجا،  رفتخ بر همین اساس به بررسی سا تار و عمرکرد پروتئین های غشجایی، ترشجحی، رنجزیمعمرکرد رن مورد بحث قرار  واهد گ
بجه  با توججهدخ  شگیرنده ها و مولکول های درگیر در سیستم ایمنی نظیر سیتوکین ها، کمپرمان، ایمونوگروبین ها وخخخ پردا ته  واهد 

ارزیججابی  سججا تار هججا مججورد مپالعججه قججرار  واهججد گرفججتخ و اهمیججت تعیججین سججا تار سججه بعججدی پججروتئین هججا، روش هججای تعیججین ایججن
 دانشجویان بر اساس امتحان پایان ترم انجام  واهد شدخ

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 
 

 دانشجو با مسائل زیر در حوزه ی بیوشیمی پروتئین ها رشنا می گرددخ

 رابپه سا تار و عمرکرد پروتئین 

 تعیین سا تار سه بعدی پروتئین ها 

  پروتئین ها های جداسازیروش 

  شناسایی پروتئین ها 

 ،ین هجا سجیتوک مولکول های درگیر در سیستم ایمنی نظیر رابپه سا تار و عمرکرد پروتئینهای ترشحی، غشایی، رنزیم ها
 وخخخ و گیرنده های رنها، ایمونوگروبین ها، کمپرمان

 و مهار کننده های رنزیمی کینتیک رنزیمی 

  و بیماریسیتوکین ها  در سالمت 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
امه و محورهای اصری برناست نسبت به اهداف کری روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كری به اجزای ت صصی شکستنمنظور)

اف ه در واقع همان اهدکست ا ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای ا تصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهدخ
 (خاندرفتاری 

 

 
  سا تار و عمرکرد پروتئین هارابپه ی 

 چگونگی فولد شدن پروتئین ها و فاکتورهای موثر در این فرایند 

 کنترل بیان پروتئین ها و بررسی عوامل موثر بر رن 

 روش های  الص سازی پروتئین ها 

 بررسی تکنیک هایی نظیر وسترن  تعیین هویت پروتئین ها( ،بالت، االیزاMass Spectrometry ) 

 ( کریستالوگرافی، بررسی روش های تعیین سا تار سه بعدی پروتئین ها NMR ) 

 بررسی رابپه سا تار و عمرکرد پروتئین های ترشحی 

 یررسی رابپه سا تار و عمرکرد پروتئین های غشایی 

  و کینتیک رنهاسا تمان و عمرکرد رنزیم ها، کاتالیزورها، مهار کننده ای رنزیمی 

 )ایمونوگروبین ها )بیان ژنها و الگوهای ژنتیکی رنها 

 MHC )اساس مولکولی، سا تار ژنی، توزیع و کارکرد( 
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 MHC (،مکانیسم های تنوعHLA )و بیماری ها 

 کمپرمان و سا تار رن 

  اساس مولکولی و بیانTCR  

 اهمیت سیتوکین ها و بیان رن ها 

 صوصیات سیتوکین ها و عمرکرد رن  

 گیرنده های سیتوکین ها 

 سیتوکین ها در پاتولوژی 

 دستکاری ژنتیکی سیتوکین ها 

 کنترل نورواندوکرین روند ایمنی 

 تازه های ژنتیک بیماری های  ود ایمنی 

 

 خ

 
 

 های تدریس:شیوه
پرسججججججججججججججش و    س نرانی برنامه ریزی شده   ■س نرانی

 ■پاسخ
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئره)  ■بحث گروهی
---در حد امکجان  کالسهای عمری  مشاهده و انجام ازمایشات توسپ دانشجو----- )لپفاً نام ببرید( سایر موارد
--------- 

 

 
 

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

 
 

  موزشی:وسایل کمک آ
   ■پروژکتور اسالید   ته و گچت  ■وایت برد

 -------------- ببرید( لپفاً نام) سایر موارد
 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
 نمره درصد ------رزمون میان ترم 

   نمره درصد100رزمون پایان ترم■
     نمره درصد خخخخانجام تکالیف 

 نمره رصددخخخخ شرکت فعال در کالس■
 ببرید(  ناماً لپفسایر موارد )

 ----------اریه مینی سمینار در کالس و بحث کالسی
 

 نوع آزمون
  غرپ -صحیح جور کردنی    ایچندگزینه   ■پاسخ کوتاه  ■تشریحی

 ----------تحقیق- )لپفا نام ببرید( سایر موارد
  

 ن چاپ کتاب های فهرست شدهآخری :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه
 :منابع انگلیسي -

 چاپی 
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 اینترنتي 
 مرتبط با مباحث مقاالت 

 
 

 منابع فارسي:
 چاپی 

 
 

 اینترنتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول هفتگی کلیات ارائهی درس
 

 جلسه عنوان درس استاد

بعدی  مقدمه،ارتباپ سا تار و عمرکرد پروتئین ها، سا تار سه دکتر محبوبه نظری
 پروتئین ها

1 

 2 بیان پروتئین ها و کنترل رن دکتر جعفر کیانی

محبوبه نظریدکتر  پروتئین های ترشحی عمرکرد سا تار و   3 

و عمرکرد پروتئین های غشا ارسا ت دکتر محبوبه نظری  4 

نظریدکتر   5 کینتیک رنزیم ها، سا تمان، عمرکرد و کاتالیزورها 

(1پروتئین ها) الص سازی  دکتر رویا قدس  6 

(2 الص سازی پروتئین ها ) دکتر رویا قدس  7 

(1شناسایی پروتئین ها، بررسی بیان پروتئین ) دکتر رویا قدس  8 

(2) شناسایی پروتئین ها، بررسی بیان پروتئین دکتر رویا قدس  9 

(3شناسایی پروتئین ها، بررسی بیان پروتئین ) دکتر رویا قدس  10 

ندکتر مهدی امینیا (1روش های فیزیکی تعیین سا تار سه بعدی پروتئین ها )   11 
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(2) روش های فیزیکی تعیین سا تار سه بعدی پروتئین ها دکتر مهدی امینیان  12 

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 13 ایمونوگروبین ها )بیان ژن ها و الگوهای ژنتیکی رن(

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

توزیع، کارکرد( )اساس مولکولی، سا تار ژنی،   MHC 
MHC ،مکانیسم های تنوع( HLA )و بیماری ها 

14 

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 15 کمپرمان )سا تار و  انواده ها(

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 TCR  16: اساس مولکولی و بیان

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 17 سیتوکین ها)اهمیت، سا تار و بیان ژن(،  صوصیات و عمرکرد رنها

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 18 سیتوکین ها و رسپتورهای رنها

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 سیتوکین ها در پاتولوژی
 دست کاری ژنتیکی سیتوکین ها

19 

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 20 کنترل نورواندوکرین روند ایمنی

اساتید گروه 
 ایمونولوژی

 21 تازه های ژنتیک بیماری های  ود ایمنی

 
 
 


