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 دکتر رضاییآقاي  معاون آموزشی دانشکده:                                    محبیدکتر  خانممدیر گروه: 

     شرفیدکتر آقاي : استاد مسوول درس

ـــام درس ـــون: ن ـــاي آزم ه
 بیولوژیک

ــد:        عملیو  تئوري ــداد واح ــد2 تع  واح
 واحد عملی 1نظري 

تئــوري  ســاعت 34: تعداد ساعت
 ساعت عملی 34و 

ــلیدروس  ــد اص ــیمی ارش  ش
 دارویی

 دارویی شیمیگروه آموزشی:  98-99سال تحصیلی:               دومنیمسال: 

 Ph. Dکالس  :محل برگزاري 11/3/99:پایان کالس  13/11/98: شروع کالس 17+17: تعداد جلسات
   زیست سلولی و مولکولیو آزمونهاي  هايتکنیکآشنایی دانشجو با هدف کلی:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه
1  

  
هاي آنالیز اسیدهاي نوکلئیک روش 8- 10  13/11/98  یکشنبه   خیريدکتر  

هاي الکتروفورزروش 8- 10  20/11/98  یکشنبه 2   خیريدکتر  
  خیريدکتر  PCRهاي تکنیک 8- 10  27/11/98  یکشنبه 3

  خیريدکتر   FRETسیستم  8- 10  4/12/98  یکشنبه 4

گیري بیان ژناندازه 8- 10  11/12/98  یکشنبه 5   خیريدکتر  

  شرفیدکتر   1کشت سلول  8- 10  18/12/98  یکشنبه 6

  شرفیدکتر   2کشت سلول  8- 10  25/12/98  یکشنبه 7

هاژن کلونینگ و بیانهاي تکنیک 8- 10  17/1/99  یکشنبه 8   شرفیدکتر  

آنالیز تولید پروتئینهاي نوترکیب   8- 10  24/1/99  یکشنبه 9   شرفیدکتر  

  شرفیدکتر  SDS-PAGEو وسترن بالت 8- 10  31/1/99  یکشنبه 10

هاي آنالیز پروتئین روش 8- 10  7/2/99  یکشنبه 11   شرفیدکتر  

اي سلولیفلوسایتومتري و آنالیزه 8- 10  14/2/99  یکشنبه 12   شرفیدکتر  

  دکتر شرفی آنالیزهاي بر پایه ترانس کریپتومیکس 8- 10  21/2/99  یکشنبه 13
  دکتر رمضانی  1ژنیک حیوانات ترانس 8- 10  28/2/99  یکشنبه 14
  دکتر رمضانی ELISAهاي االیزا روش 8- 10  4/3/99  یکشنبه 15

  دکتر رمضانی  هاباديآنتیهاي تهیه آنالیز روش 8- 10  11/3/99  یکشنبه 16

هاي تعیین ژنوتیپ روش 10- 12  11/3/99  یکشنبه 17   دکتر رمضانی 

  اساتید درس امتحان   10- 12  1/4/99  یکشنبه  18

 
   Molecular Biology and Biotechnology, Walker and Gingold. Last editionرفرانس: 

  مقاالت مرتبط و به روز -1منابع کمکی: 
 فعالیت و ارزیابی در طول ترم %30و  %70نمره کل: آزمون پایان ترم  %30نمره کل و عملی  %70نظري شجویان: شیوه ارزیابی دان

  با هماهنگی اساتید انجام خواهد شد.ساعت  34مباحث عملی 


