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واحد نظری  2  

 98ورودی  (Ph.D)دانشجویان دکتری تخصصی 

ینمدرس  ردیف درس روز تاریخ موضوع 

 دکتر فتوحی
مقدمه و تاریخچه ژنتیک مولکولی، اساس مولکولی ساختار ژنوم 

، ژنوم یوکاریوتی و پروکاریوتی انسان  
18/06/99  سه شنبه 

مهندسی ژنتیک و 

 ژن درمانی

 

1 

 دکتر فتوحی
روش های تشخیص نوین در تشخیص پیش از بارداری و تولد و 

 غربالگری بیماری های ژنتیکی
25/06/99  

 سه شنبه
2 

 دکتر فتوحی
تکنیک های مهندسی ژنتیک و ژن درمانی، روش های کلونینگ، 

 آنزیم ها و میزبان های بکار رفته در مهندسی ژنتیک و بیان ژن
01/07/99  

 سه شنبه
3 

 دکتر فتوحی
روش های استخراج پروتئین های نوترکیب و تولید ترکیبات نوترکیب 

 در مقیاس انبوه
08/07/99  

 سه شنبه
4 

حسین زادهدکتر 15/07/99 پالیسمیدها و وکتورهای پالسمیدی، ویروسی، فاژمیدی، فاژی   5 سه شنبه 

حسین زادهدکتر  22/07/99 مکانیسم های اپی ژنتیک در تنظیم بیام ژن   6 سه شنبه 

29/07/99 نقش گذاری ژنومی، طرح های توارث تک ژنی، ژن های ایمپرینت  حسین زاده دکتر  7 سه شنبه 

  زمان برگزاری آزمون میان ترم و نحوه آزمون )تستی، کوتاه پاسخ، تشریحی و .....( میزان نمره

حسین زاده دکتر  
استراتژی های انتخاب سلول جهت ژن درمانی، ترکیب ژن درمانی با 

 سلول درمانی
06/08/99  

 سه شنبه
8 

13/08/99 تعطیل رسمی     

حسین زاده دکتر 20/08/99 کاربردهای کلینیکی ژن درمانی   9 سه شنبه 

 دکتر بیاتی
مکانیسم های تنظیم بیان ژن، تنظیم در سطح رونویسی، نقش عناصر 

 خاموش کننده در رونویسی
27/08/99  

 سه شنبه
01  

04/09/99 ژن ترنسفرم شده، تنظیم بیان ژن ترنسفرم شده دکتر بیاتی 11 سه شنبه   

بیاتیدکتر  11/09/99 ها mic RNAو  RNAعملکرد   21 سه شنبه   

بیاتیدکتر   
ساخت اسکفولدهای مهندسی شده برای دلیور ژن های ویروسی و غیر 

 ویروسی
18/09/99  

 سه شنبه
31  

کمیلی دکتر  25/09/99 اصول مکانیسم نسخه برداری  41 سه شنبه   

کمیلی دکتر   
بیماری های ژنتیکی، مکانیسم افزایش ترتیب های سه نوکلئوتیدی 

 های مولکولی مسبب پیری
02/10/99  

 سه شنبه
15 

کمیلیدکتر  mRNA 09/10/99بیان ژن و تمایز، یافته های جدید در ترجمه    16 سه شنبه 

 زمان برگزاری آزمون پایان ترم و نحوه آزمون )تستی، کوتاه پاسخ، تشریحی و .....( میزان نمره
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