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 مولکولي آشنایي دانشجویان با مباني بیوشیمي پروتئین هاسایتوكاین ها، فاكتورهای ایمونوژنتیک و كاربرد آن در پزشکيهدف كلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بیوشیمي پروتئین ها، ایمني  نام درس:

 ژنتیک مولکولي

 ساعت 43تعداد ساعت :   واحد 2تعداد واحد :  تئوری

 ژنتیک و پزشکي مولکولي :روه آموزشيگ 98-99تحصیلي  سال لاو نیمسال مقطع: دكتری پزشکي مولکولي

 دانشکده پزشکي محل برگزاری كالس: 79/73/98پایان كالس :  43/6/98 :شروع كالس جلسه 71تعداد جلسات :  

 مسئول درس: دكتر مینا همتي

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 همتیدکتر  کلیات ساختار و عملکرد پروتئین و اهمیت بالینی پروتئین ها 9-11 3/7/89 چهارشنبه 1

 همتیدکتر  ساختمان سه بعدی پروتئین، عملکرد پروتئین های غشايی 9-11 11/7/89 چهارشنبه 2

 همتیدکتر  ساختمان و عملکرد پروتئین های ترشحی 9-11 17/7/89 چهارشنبه 3

 همتیدکتر  خالص سازی و شناسايی پروتئین 9-11 24/7/89 چهارشنبه 4

 همتیدکتر  Protein Folding 9-11 1/9/89 چهارشنبه 5

 همتیدکتر  Enzyme Kinetics 9-11 9/9/89 چهارشنبه 6

 همتیدکتر  Diversity of Proteins 9-11 15/9/89 چهارشنبه 7

 Protein Therapeutics 9-11 22/9/89 چهارشنبه 9

 (molecular approach to medicine) 

 همتیدکتر 

مبانی ايمنولوژی، سلول ها و بافت های سیستم ايمنی و اهمیت آن در پزشکی  11-12 28/9/89 شنبهسه  8

 مولکولی

 دکتر اسماعیل زاده

 سه شنبه 11

 )با هماهنگی(

 دکتر اسماعیل زاده مروری بر ايمونوگلوبولین ها، ساختار و عملکرد و اهمیت بالینی آن ها 12-11 6/8/89

 سه شنبه 11

 )با هماهنگی(

 دکتر اسماعیل زاده HLAاساس مولکولی، ساختار ژنی و عملکرد  12-11 13/8/89

 سه شنبه 12

 )با هماهنگی(

 دکتر اسماعیل زاده با بیماری ها HLAمکانیسم های تنوع و ارتباط  12-11 21/8/89

 سه شنبه 13

 )با هماهنگی(

 دکتر اسماعیل زاده ساختار و عملکرد سايتوکاين ها و اهمیت بالینی آن ها 12-11 27/8/89

 سه شنبه 14

 )با هماهنگی(

 عیل زادهدکتر اسما دستکاری ژنتیکی و ژن درمانی سايتوکاين ها 12-11 4/11/89

 سه شنبه 15

 )با هماهنگی(

 دکتر اسماعیل زاده کنترل نوروآندوکرين روند ايمنی 12-11 11/11/89

 سه شنبه 16

 )با هماهنگی(

 دکتر محمدزاده تازه های ژنتیک بیماری های خود ايمنی 12-11 19/11/89

 سه شنبه 17

 )با هماهنگی(

 دکتر اسماعیل زاده ا در پزشکی مولکولیکاربرد و اهمیت ايمنوبیومارکره 12-11 25/11/89

 آخرین چاپ كتاب های رفرانس: 

1. David Withford, Proteins structure and function, Wiley 

2. Carl Branden and John Tooze, Introduction to protein structure, Garland Publishing 

3. S.M. Holland, Cytokine therapies in Infection Diseases. Lippincott Williams and Wilkins. 

4. B.B. Aggarwal and R.K. Puri, Human Cytokines: Their Role in Disease and Therapy. Blackwell Science, Inc.  

5. Rott T.M. (Essential Immunology, Oxford, Blackwell Scientific Publication) 

6. Nadi R, Farid. The Immunology of Autoimmune disease, Volumes 1 and 2.  

7. Rich Clinical Immunology. Volumes 1 and 2, 2019. 

8. Stevens Clinical Immunology and Serology, 2017.  

منابع و مقاالت معتبرمنابع كمکي:

آزمون پایان ترم :شیوه ارزیابي دانشجویان


