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  مدرس  موضوع  ساعت  تاريخ  روز  جلسه

 Introduction to Genetic Engineering, Importance and  ۱۰-۱۲  ۳/۱۲/۹۲  شنبه  ۱
Applications دكتر تارمچي  

 DNA purification and characterization from various ۱۰-۱۲  ۱۰/۱۲/۹۲ شنبه  ۲
sources دكتر تارمچي  

 دكتر تارمچي Vectors: Plasmids and Bacteriophages ۱۰-۱۲  ۱۷/۱۲/۹۲ شنبه  ۳

 مچيدكتر تار DNA modifying enzymes ۱۰-۱۲  ۲۴/۱۲/۹۲ شنبه  ۴

 دكتر تارمچي Fundamental Techniques of Gene Manipulation(1) ۱۰-۱۲  ۱۶/۱/۹۳ شنبه  ۵

 دكتر تارمچي Fundamental Techniques of Gene Manipulation(2)  ۱۰-۱۲  ۲۳/۱/۹۳ شنبه  ۶

 دكتر تارمچي Gene cloning strategies(1) ۱۰-۱۲  ۳۰/۱/۹۳ شنبه  ۷

 دكتر تارمچي Gene cloning strategies(2) ۱۰-۱۲  ۶/۲/۹۳ شنبه  ۸

 DNA delivery methods(Transformation and ۱۰-۱۲  ۱۳/۲/۹۳ شنبه  ۹
Transfection) 

 دكتر تارمچي

 دكتر تارمچي Selection, Screening, and Analysis of  recombinants ۱۰-۱۲  ۲۰/۲/۹۳ شنبه  ۱۰

 ركني زادهدكتر  Sequencing Methods ۱۰-۱۲  ۲۷/۲/۹۳ شنبه  ۱۱

 دكتر ركني زاده Mutagenesis(1) ۱۰-۱۲  ۳/۳/۹۳ شنبه  ۱۲

  دكتر ركني زاده Mutagenesis(2)  ۱۰-۱۲  ۱۰/۳/۹۳  شنبه  ۱۳
 دكتر تارمچي Transgenic animals and plants ۱۰-۱۲ ۱۷/۳/۹۳ شنبه  ۱۴

 The Role of genetic engineering in vaccine analysis and ۱۰-۱۲ ۲۴/۳/۹۳ شنبه  ۱۵
production 

 دكتر تارمچي

 دكتر تارمچي Genetic engineering and biotechnology ۱۰-۱۲ ۳۱/۳/۹۳ شنبه  ۱۶

 Medical and forensic applications of gene ۱۰-۱۲  ۷/۴/۹۳ شنبه  ۱۷
manipulation 

 دكتر تارمچي

 دكتر تارمچي Final Exam ۱۰-۱۲ ۲۱/۴/۹۳ شنبه  ۱۸

  
 : منابع اصلي درس

1- An Introduction to Genetic Engineering (D. Nicholl), 3rd ed., 2008. 
2- Gene Cloning & DNA analysis(T.A. Brown), 6th ed., 2010. 
3- Principles of gene manipulation (Primrose), 7th ed., 2006. 
4- H Rokni-Zadeh, et al ( 2012) Appl Environ Microbiol. 78:4826-34 

  امتحان پايان ترم % ۸۰كار كالسي ،%۲۰:ي دانشجويانشيوه ارزياب
  

 
                :معاون آموزشي دانشكده :مدير گروه

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl

